
Terugblik op de Berlijn excursie 
 

Een woord vooraf 
 

Elma van Beek en Gereon Bargeman hebben namens de BNSP en de Levende 

Stad een excursie georganiseerd naar Berlijn. Deze excursie heeft plaatsge-

vonden van 8 tot en met 11 oktober 2015. In totaal hebben 21 mensen aan de 

excursie deelgenomen. 

De deelnemers voor de “Drei Schwestern” 

 

Deze deelnemers zijn vol indrukken weer huiswaarts gekeerd. De kans is groot, 

dat de verschillende persoonlijke indrukken langzamerhand naar de achtergrond 

verdwijnen. Dat zou jammer zijn. Daarom is aan een ieder gevraagd: 

 wat de hoogtepunten waren; 

 welke eye-openers je hebt ervaren; 

 welke inspiratie je hebt opgedaan en 

 wat je meegenomen hebt voor je werk thuis. 

 

6 mensen hebben gereageerd. Aan de hand hiervan zal een terugblik gegeven 

worden. Deze terugblik wordt verluchtigd met foto’s, die gemaakt zijn door 

Alcuin Olthof en Gereon Bargeman. 

 

Per dag zullen de aangedragen hoogtepunten en eye-openers onder de loep 

genomen worden. Het is dus geen verslag van het volledige programma, maar 

slechts een greep. Aansluitend zal aangegeven worden welke inspiratie er is 

opgedaan en wat er meegenomen is voor het werk thuis. 

 

Samengesteld door Jos van der Mark 



Hoogtepunten en eye-openers donderdag 8 oktober 
 

Eye-opener: In het verkeer gedraagt iedereen zich veel hoffelijker dan bij ons. 

Er wordt niet door rood gereden (ook niet door fietsers) of gelopen. Verder gunt 

een ieder de ander de nodige ruimte. Wanneer er een voetgangerstunnel onder 

de weg doorloopt, dan dient deze ook daadwerkelijk benut te worden. Een 

verademing ten opzichte van Nederland. Even wennen, maar het bevalt goed. Je 

beseft dan pas hoe hufterig we ons eigenlijk gedragen en hoe “gewoon” we dat 

met z’n allen vinden. Om het gewenste verkeersgedrag te handhaven is 

politietoezicht niet nodig. De mensen wijzen elkaar terecht (sociale controle!). Zo 

kan het dus ook! 

 

Hoogtepunt: Prinzessinnengarten.  

De “moeder” van de 

Stadslandbouw. Het vergt 

wel veel verbeeldingskracht 

om in de regen de verwor-

venheden op waarde te 

kunnen schatten.  

 

Verder ademt het geheel 

een prettige “alles is moge-

lijk” sfeer uit. Wonderlijk, 

dat dit alles hier kan 

gebeuren nadat het terrein 

een halve eeuw braak 

gelegen heeft. Zie ook: 

www.prinzessinnengarten.net 

http://www.prinzessinnengarten.net/


Hoogtepunt: Holzmarkt  

Hoewel de regen gestaag bleef vallen, wist het koppel, dat ons op het terrein 

ontving, onze aandacht goed vast te houden. 

 

Een jarenlang traject tegen het 

oorspronkelijke megalomane bouwplan 

is uiteindelijk beloond: De 

initiatiefnemers hebben een soort van 

coöperatie gesticht, waarbij een ieder 

hetzelfde stemrecht heeft, ongeacht de 

financiële inbreng. 

Zij mogen hier in de komende jaren 

gezamenlijk hun droom verwezen-

lijken. Hou het project in de gaten 

via:www.holzmarkt.com 

 

 

Eye-opener: Financiering Holzmarkt 

Dankzij een sterk concept (kleinschalig, duurzaam, Bottum-up) en een gunstige 

bieding van het Zwitserse (!) pensioenfonds Abendrot heeft de gemeente Berlijn 

de grond uiteindelijk verkocht aan de initiatiefnemers. Omdat Abendrot een 

langdurig (75 jarig) erfpacht-contract heeft gesloten, weten de initiatiefnemers 

precies waar ze de komende jaren aan toe zijn. Dankzij slimme koppelingen met 

de omgeving (o.a. stadswarmte) is het mogelijk de exploitatiekosten relatief laag 

te houden.  
 

Verder is speculatie of het opkopen door één partij op twee manieren onmogelijk 

gemaakt: 

1. Door de zeggenschap over het grondgebruik in een aparte stichting onder te 

brengen. 

2. Door iedere gebruiker één stem te geven, ongeacht de omvang van deze 

partij.  

 

http://www.holzmarkt.com/


Hoogtepunten en eye-openers vrijdag 9 oktober 
 

Hoogtepunt: Senatsverwaltung + maquette 

Een opvallend goed Nederlands sprekende vertegenwoordiger van de gemeente 

heeft ons duidelijk gemaakt, dat Berlijn voor een grote opgave staat: Ondanks 

een lege kas (schuld van ongeveer 60 miljard…) moet Berlijn in de komende 

jaren nog vele duizenden woningen realiseren. Bovendien moet er gezorgd 

worden voor veel meer overnachtingsmogelijkheden omdat Berlijn zich mag 

verheugen in een sterk toenemende belangstelling. 

 

In hetzelfde pand staat de droom van elke maquettebouwer: het gehele centrum 

van Berlijn op schaal 1:1.000! 

 

Eye-opener: Ruimte voor baanbrekende nieuwe concepten 

De gemeente heeft er alle belang bij om de percelen grond, die in haar bezit zijn 

te verkopen aan de hoogste bieder. Maar zij verkoopt een kwart van de grond 

heel bewust aan partijen, die een bijzonder concept willen realiseren. In dat 

geval wordt de mogelijk te behalen kwaliteit belangrijker geacht dan de prijs! 

 

Eye-opener: De gang van zaken rond het voormalige vliegveld Tempelhof 

Duidelijk is geworden, dat een referendum verstrekkende gevolgen kan hebben: 

Nadat “het volk” zich uitgesproken had tegen een (bescheiden) toevoeging van 

bebouwing op het terrein van Tempelhof (met o.a. een centrale gemeentelijke 

bibliotheek), is de “Tempelhof-wet” van kracht geworden: in de komende 10 

jaren mag er HELEMAAL NIETS gebouwd worden op het terrein.  

 

 

 



Hoogtepunt: Exrotaprint  

Een deel van de bebouwing van de voormalige drukkerij is gesloopt (o.a. ten 

behoeve van de vestiging van een ALDI). Maar het merendeel van de oorspron-

kelijke bebouwing wordt intussen door allerlei bedrijven en bedrijfjes benut.  

Heel bewust is hier gekozen voor de invulling met niet-woon functies om te 

voorkomen, dat er (milieu)spanningen ontstaan tussen wonen en bedrijvigheid.  

 



Hoogtepunt: Malzfabrik 

De afmetingen van de verschillende bedrijfsruimten is overweldigend. 

Sommige ruimten zijn geheel verstoken van daglicht. Het is de vraag hoe dit 

complex gevuld kan worden. Ook de filantroop, die het complex van de 

sloophamer heeft gered, heeft nog geen afdoende antwoord… 



Hoogtepunten en eye-openers zaterdag 10 oktober 
 

Hoogtepunt van de gehele excursie: Fietsen door Berlijn 

Berlijn is heel geschikt om per fiets te doorkruisen. Er zijn verrassend stille 

plekken zonder autoverkeer, die je doen vergeten, dat je in een grote stad bent.  

 

Onder de 

bezielende leiding 

van Tom Bergrath 

en Madelief ter 

Braak worden we 

’s morgens van 

project naar 

project geleid. 

 

Per project wordt 

precies aangege-

ven wie de 

initiatiefnemer was 

(vaak de 

architect!) en hoe 

groot de variatie is 

in woningen en 

andere ruimtes. 

 

In een gemiddeld project van zo’n 10 tot 20 woningen is vrijwel geen woning 

gelijk en is er veel aandacht besteed aan gemeenschappelijke ruimten (koken, 

logeren, klussen, fietsenkelder, vergaderen). 



Hoogtepunt van de fietsexcursie: Tempelhof 

Het fietsen over de schier eindeloze ruimte van het voormalige vliegveld 

Tempelhof heeft iets magisch. Zelfs de afmeting van de aanwezige bebouwing 

valt hierbij in het niet, terwijl we hier toch kunnen spreken over een gebouw met 

serieuze afmetingen (alleen al op het dak is plaats voor een tribune voor 

180.000 mensen).  

Heel mooi om te zien, dat de bevolking het terrein heeft ontdekt en daar 

dankbaar gebruik van maakt. Alleen maar blije gezichten. 

 

Eye-opener: Ook een leeg terrein kan door de bevolking omarmd worden. Je 

hoeft niet perse alles “in te richten”. Laat het maar gebeuren. 

 



Hoogtepunten en eye-openers zondag 11 oktober 
 

Hoogtepunt: Tentoonstelling “Radikal modern, planen und bauen im Berlin der 

1960er-Jahre”. 

Prachtig om te zien hoe er zo’n 50 jaar geleden gedacht werd over architectuur 

en stedenbouw.  

 

 

 

 



Inspiratiebronnen 
 

De excursiegangers zijn vooral geïnspireerd door: 

 De enorme ruimte, die nog beschikbaar is en wacht op een goede invulling; 

 De kracht, die uitgaat van leegstaande gebouwen (ze schreeuwen om een 

passende nieuwe functie); 

 Het enthousiasme van de gidsen; 

 De mogelijkheden, die Berlijn biedt voor bijzondere projecten van onderaf; 

 De rol, die architecten spelen in het gehele proces (van initiatief tot realisatie, 

inclusief het gehele proces); 

 De mogelijkheden, die een Genossenschaft biedt om iets tot stand te 

brengen; 

 De wijze, waarop er “tijdelijk” gebruik gemaakt wordt van terreinen, 

gebouwen (en bussen). 

 

Wat neem je mee voor thuis? 
We nemen het volgende mee naar huis: 

 De nieuwe contacten, die zijn opgedaan; 

 De veelzijdige rol, die een architect kan spelen; 

 Alert zijn op de mogelijkheden, die zich voordoen en daar dan met creativiteit 

en veel volharding op inspelen; 

 De wens om vaker met excursies mee te gaan 

 

 

Dank Elma en Gereon voor de goede voorbereiding en de 
uitvoering van de Berlijn-Excursie! 


