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REVIEW LEIPZIG DRESDEN DESSAU
inleiding
De 16e Panorama-excursie, naar Oost-Duitsland, was een heel bijzondere.
Niet eerder hebben we zulke grote verschillen tussen steden en landschappen in
slechts 4 dagen bekeken.
Twee landschappen

Na het afgraven van het ene landschap kan het andere ontstaan. De immens grote
merenlandschappen die na afloop van een jaren durende landschapverwoestende
bruinkoolwinning zijn gemaakt, worden door recreanten wel bijzonder
gewaardeerd. Het contrast met het parklandschap van het 18e eeuwse Wörlitzer
Gartenreich dat op slechts enkele kilometers afstand ligt, is bijna niet te bevatten.
Twee steden

Leipzig wordt een creatieve en groene stad genoemd. Er heeft in het laatste
decenium veel stedelijke vernieuwing plaatsgevonden in met name de 19e eeuwse
wijken in “Ost und West”. Dit ging gepaard met sloop en maar ten dele met
nieuwbouw. Er is zowel tijdelijk als blijvend nieuw groen aangelegd. Stadtumbau
noemt men dat. Vanwege de overvloed aan (woon)ruimte en ook vanwege de
typisch Saksische relaxte gezelligheid (terrassen, biergarten usw), wordt Leizig in
de pers “das neue Berlin” genoemd. Maar omdat deze toenemende interesse in
de stad tot een grote toename van het inwoneraantal leidt en gentrificatie met zich
meebrengt, zegt men hier de laatste tijd steeds vaker: “Bitte bleibt doch in Berlin”.
In de 18e eeuw was Dresden een in barok en roccoco uitgevoerde kunst-en
cultuurstad: ”Florence aan de Elbe”. Dresden is een stad waar de regerende
vorstenhuizen duidelijk zichtbaar hun stempel hebben achtergelaten.
Deze historische/historiserende uitstraling van het huidige centrum, met de musea
en opera trekken veel toeristen. Voor de openbare ruimte van het centrum is een
Handboek gemaakt. De combinatie van rubuuste natuursteen en donker gekleurd
strak vormgegeven straatmeubilair levert een rustige basis voor het straatbeeld op.
Het was weer een fantastische excursie met contrasten, zonder veel iconische
(landschaps)architectuur.
Deze nabeschouwing is na afloop van de excursie samengesteld. veel deelnemers
hebben een persoonlijke bijdrage geleverd. Door de grote diversiteit aan
onderwerpen die aan bod komen is dit boekje een buitengewoon interessante
vakinhoudelijke aanvulling op onze excursiegids geworden.
Wij wensen jullie dan ook veel lees- en kijkplezier,
Karin, Wim en Vibeke
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ANNEKE & JACQUELINE
de geur van Leipzig
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ALMA
ecolipsk

					

‘ecolipsk’

Lipsk, Lindenoord… fietsend onder de talloze bloeiende
Lindes blijkt eenmaal thuis het fotograferen er flink bij
ingeschoten. Wat betekent dat, niet interessant genoeg?
En in welk opzicht? Want Leipzig heeft wel degelijk veel
indruk gemaakt. Niet omdat het spectaculair was. Nee,
dat niet. Maar wel ontspannend. De groene plekken als
oases; vliegwielen voor een betere omgeving. Wat heerlijk,
die bevestiging dat dat ook echt werkt. Daar kunnen we hier
nog wat van leren! En dan de interventies, die ontspannen
plekken zijn geworden met enorm aardige mensen en
zorgvuldig opgediende thee.
Ja, Leipzig is een stad die beslist ‘eco en niet ego’ is………..
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Alma Kennis
25 augustus 2015
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ANK & ANNEKE
Dresden: een oude nieuwe binnenstad
In de nacht van 13 op 14 februari 1945 werd Dresden gebombardeerd. 25.000
inwoners verloren het leven en 75.000 huizen werden verwoest in een zinderende
vuurstorm. Het moet een zeer traumatische ervaring zijn geweest voor de
bewoners van de stad en misschien verklaart dat nog het beste waarom na de
Wende gekozen is voor een nauwgezette reconstructie van de oude binnenstad
rond de Neumarkt.

De hang naar het verleden gaat erg ver in Dresden. De nieuwe panden volgen
nauwgezet de oude straten en rooilijnen en ze zijn ook in breedte, hoogte en
gevelindeling exacte replica’s. De meeste gevels krijgen erkers en decoraties
die op oude foto’s en bouwtekeningen te zien zijn. Maar de historisch ogende
panden hebben wel hedendaags comfort, dubbelglas en ze staan strak in de verf.
En achter een rijtje smalle individuele gevels blijkt een groot hotel schuil te gaan.
Bovendien ligt onder de hele Neumarkt een grote moderne parkeergarage…..

Het communistische regiem koos na de oorlog aanvankelijk niet voor herstel van
de Altstadt. Er werden wel enkele historische gebouwen gerestaureerd zoals de
Zwinger en de Semperoper, maar in de rest van het oude centrum werd puin
geruimd en een begin gemaakt met een geheel nieuwe aanleg. De aanpak
paste in de socialistische “traditie” met grote gebaren en weinig gevoel voor
het verleden. Vernieuwing was de leuze. Zo werd de brede Wilsdrufferstrasse
dwars door het stadshart en over de Altmarkt getrokken en werd daaraan het
omvangrijke Kulturpalast gebouwd, een strakke doos met veel glas. De Altmarkt
kreeg een nieuwe vorm. De Frauenkirche bleef vooralsnog een ruïne op een lege
vlakte richting de Elbe, daar waar vroeger de Neumarkt was.

Ook in de openbare ruimte werkt het verlangen naar het verleden door. Bomen
waren er vroeger niet, dus die mogen niet geplant worden. Maar men wil wel
gemakkelijk kunnen bewegen dus de oude hobbelkeitjes zijn vervangen door
strak gezaagde granietkeien. Het verbod op bomen is recent wat los gelaten nu
het Gewandhaus aan de Neumarkt niet herbouwd kan worden en de contour door
leibomen aangegeven zal worden.

Na de Wende ging het roer wel heel rigoureus om, sluimerende sentimenten
kwamen los. De romantische Frauenkirche werd als eerste geheel herbouwd.
Het Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden eV (www.neumarkt-dresden.
de) hield vervolgens een goed georganiseerd pleidooi voor de herbouw van het
oude barokke stadshart rond de Neumarkt. Inmiddels is dit project een heel eind
gevorderd. Op 29 mei kregen we een rondleiding onder leiding van stadsplanner
Nilsson Samuelsson. Hij werkt al een aantal jaar voor de gemeente en vertelde
enthousiast over de toegepaste principes en de gedachten daarachter.
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Zo’n vergaande en omvangrijke reconstructie hebben we in een oude binnenstad
nog niet eerder gezien. In een toelichtend artikel lezen we: “Hoewel een groot
deel van de gebouwen in de binnenstad vrij jong zijn, lijken ze oud. De manier
waarop men van de binnenstad van Dresden een nieuwe oude stad gemaakt heeft
verdient veel respect.”
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Er is over het algemeen enthousiasme voor de gekozen aanpak. Al vertelt het
artikel over de Neumarkt op Wikipedia ook over heftige discussies die over de
reconstructie gevoerd zijn. (https://de.wikipedia.org/wiki/Neumarkt_Dresden)
Zo vraagt de architectuurcriticus Andreas Ruby zich af of het nabouwen van
de barokke Neumarkt niet een hang naar het verleden is. Ingo Schulze hekelt
de stroming die van Dresden een sprookje wil maken waarmee de echte
geschiedenis en het ware beeld worden losgelaten. Ivan Reimann (hoogleraar aan
de faculteit Architectuur van Dresden) meent echter dat de herbouw niet voortkomt
uit een nostalgisch verlangen naar het verleden maar eerder een zoektocht is naar
identiteit, naar gemeenschappelijke waarden en inhoud en naar een “allgemein
verstandlichen architektonishen sprache”.

We zijn het niet eens met de criticus Andreas Ruby, die de herbouw vergelijkt met
het nabouwen van Venetië in het Venetian Resort Hotel in Las Vegas. Venetië heeft
nooit in Las Vegas gelegen, maar dit “oude” stadscentrum is wel gebouwd op de
plek waar het eens ook stond. De herbouw brengt de werkelijke geschiedenis van
deze plek dus in zekere zin wel tot leven.

Maar wat vinden wij als ontwerpers van deze aanpak? En hoe zouden wij het
hebben aangepakt? Het zijn vragen die niet één-twee-drie beantwoord kunnen
worden en waar je over door kunt filosoferen.

Ank en Anneke

Het belangrijkste bezwaar is toch dat het allemaal zo letterlijk wordt gedaan en
dat daarmee een beeld is bevroren dat vroeger nooit zo statisch was. Hier en
daar staat een pand met een abstractere en minder historiserende benadering.
Die panden zijn een verademing en tonen aan dat het best kan: het gevoel van de
oude stad terugbrengen en tegelijk de huidige tijd mee laten spreken.

Onze primaire reactie is negatief: wat is dit voor decor-architectuur en nephistorie? Waarom is niet geprobeerd om de sfeer van vroeger op een meer
eigentijds manier terug te brengen? Maar het trekt onmiskenbaar veel toeristen
naar de terrassen van de Neumarkt, terwijl de Altmarkt sfeerloos is en leeg blijft.
We moeten toegeven dat ook wij de Neumarkt boven de Altmarkt prefereren.
En om in de lijn van onze excursie te blijven: waarom zijn we direct wél enthousiast
over nagemaakte griekse en romeinse tempeltjes in het Gartenreich en níet
over nagemaakte barokke straten en gevels van Dresden? Het is vergelijkbare
romantiek.
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ANNEKE
“Wer bist du? Träumst du? Wonach suchst du?” - Danke LINA
Deze aanhef van een artikeltje op www.urbanite.net vond ik op mijn zoektocht naar
Lina. Lina, hoezo? We waren toch in Leipzig? Ja, Leipzig, een stad in transformatie,
waar gesproken wordt over ‘voor’ en ’na’ die Wende. Waar inwoners uitroepen: ”
Bitte bleiben sie doch in Berlin’ omdat de stad zo’n grote aantrekkingkracht heeft
op jonge hippe mensen vanuit het hele land en toeristen van verder, met als gevolg
veranderingen waar niet iedereen op zit te wachten. En zoals elke grote stad wordt
ook Leipzig overspoeld door bonte, kleur- en themarijke, opdringerige, aanvallende
en humoristische graffiti. We hebben daarvan tijdens onze fietstochten prachtige
voorbeelden gezien. Maar opeens zag ik iets heel anders, op twee spijlen van een
brug over het Elster Flutbett, waar ik stilstond om een foto van de bomen langs het
water te maken.
‘WER BIST DU?’ stond op de ene spijl, ‘LINA’ op de andere. Hé, een filosofische
vraag, midden in het rumoer van de stad! We fietsten door richting Plagwitz en
onverwachts zag ik aan de onderzijde van de moderne stalen brug over het KarlHeine Kanal weer een opmerking van Lina: THE CITY IS OUR PLAYGROUND.
Nu was ik gespitst op andere uitingen van Lina, en ja hoor, op het fietspad stond
haar naam, breeduit. Ik kon niet stoppen om een foto te maken, dus ik fietste
eroverheen en onthield deze maar voor mezelf. Toen we terug fietsten richting stad
zag ik LINA nog één keer staan: nu op een dak van een (electriciteits?)gebouwtje.
Thuis wilde ik natuurlijk weten of hier meer achter zat. En toen vond ik die website,
met de volgende uitleg (© Carolin Schreier):
LINA ist ein kleines Mädchen, dass die Welt vor den grauen Herren retten möchte.
„Ohne Schildkröte, aber dafür mit Stiften, Papier und Sprühdosen“, heißt es auf der
Facebook-Seite von LINA. Und irgendwie tut sie das auch ein bisschen. Zu sehen
sind die Fragen und Aussagen, die uns LINA zuschmeißt, oftmals im Westen
Leipzigs. Fragen à la: „Wer bist du?“, „Träumst du?“, „Wonach suchst du?“ und „In
was für einer Welt willst du leben?“ Die Antworten muss wohl jeder für sich selbst
finden, doch finden wir auch kluge Ansätze: „Diese Welt ist voller Angst. Lasst uns
anfangen zu lieben. Jetzt! Lasst uns frei sein. Du hast die Wahl: Angst oder Liebe?“
Op de Facebookpagina van LINA vond ik nog meer foto’s; twee daarvan zijn te
zien op de volgende pagina (rechts).
Lina doet zich gelden in Leipzig, op een onnadrukkelijke en tot nadenken
stemmende manier.
Anneke
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ANNEMARIE
nieuwe energie

ANNEMARIE
de Leipziger Bügel

Vanuit het vliegtuig zagen we ze al, ook vanuit de bus en vanuit de trein: velden vol
met zonnepanelen. Met bruinkool neemt de duurzame energie in Duitsland een
groot aandeel in van de energie productie en consumptie.
Veel groter dan in Nederland.

Leipzig spant zich duidelijk in om een fietsvriendelijke stad te worden. Overal
door de stad zijn fietspaden, fietsroutes, en vinden we fietsbebording en
fietsenstallingen. In Nederland zie je in elke stad allerlei verschillende manieren
om je fiets te stallen. En grote diversiteit aan beugels, stangen, nietjes, klemmen,
enkel- of dubbelzijdige rekken, wel of niet met een aanbindpaal erbij, gestapeld,
etc. In Leipzig zagen we de grote beugelhekwerken, de Leipziger Bügel. De wet
van de stimulerende achterstand: in plaats van de enorme verscheidenheid (en
chaos) aan stallingsmogelijkheden voor fietsen zoals in Nederland, heerst er in
Leipzig rust en regelmaat op het gebied van fietsen stallen. Het straalt ook uit naar
plaatsen in de omgeving, zoals Dessau.

Uit onderstaand kaartje blijkt dat de regio Saksen en voormalig Oost-Duitsland een
groot aandeel levert in de velden met zonnepanelen. Oorzaak? Lage grondprijzen?
Een matig renderende landbouw?
Hoe pas je die zonneweides in?
In Nederland komt er ook steeds meer
vraag naar plekken in het landschap
waar zonneweides mogen komen.
Kunnen we wat leren van de Duitse
voorbeelden? Waar wil je ze wel hebben
en waar juist niet? Hoe willen we ze
inpassen? Zo snel vanuit de lucht en
vanaf de weg lijken de zonneweides
lukraak neergezet op tot de perceelgrens
gevulde kavels.

Ook is nagedacht over variatie op het thema, andere kleuren, het aanbrengen
van reclame of versiering, getuige onderstaande tekst van de website van de
gemeente Leipzig:
Für das sichere Abstellen und Anschließen von Fahrrädern bieten wir Fahrradanlehnbügel
aus feuerverzinktem Stahlrohr oder Edelstahl zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben auf
eine Grundplatte mit Bodenhülsen an.
Zur Aufnahme von Hinweisschildern, Werbetafeln u.ä. sind die Bügel mit entsprechenden
Laschen und Befestigungselementen lieferbar. Nach preislicher Vereinbarung ist eine
farbliche Gestaltung der Fahrradanlehnbügel in allen RAL-Farben möglich.

Zonne-energiecentrale in Duitsland, bij
het vliegveld Eggersdorf in Brandenburg.
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Mit den “Leipziger Bügeln” wurde in den letzten Jahren immer mehr Abstellmöglichkeiten
für Fahrräder geschaffen. Allein in der Innenstadt wurden über 1000 solcher FahrradAnlehnbügel aufgestellt. Beim Neubau der Universität Leipzig am Augustusplatz wurden 2
Fahrradgaragen mit 600 bzw. 1.100 Abstellanlagen gebaut. Am Bahnhof Knauthain wurden
für die Unterbringung von Fahrrädern 4 Leipziger Fahrradboxen aufgestellt. Auf Antrag kann
die Errichtung der Fahrradbügel vom Typ “Leipziger Bügel” im öffentlichen Verkehrsraum
durch das Verkehrs und Tiefbauamt erfolgen, das für Sie darüber hinaus sowohl die Planung,
Errichtung als auch die laufende Instandhaltung der Bügel übernimmt.
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BRAM
“Ohne Titel”

28

Stichting het Panorama

29

30

Stichting het Panorama

31

ED
leipezige leute mensche mensche

32

Stichting het Panorama

33

34

Stichting het Panorama

35

36

Stichting het Panorama

37

38

Stichting het Panorama

39

40

Stichting het Panorama

41

42

Stichting het Panorama

43

44

Stichting het Panorama

45

46

Stichting het Panorama

47

48

Stichting het Panorama

49

ED
panorama modell 7453
Reeds 9 jaar reis ik met dit gezelschap naar steden en door landschappen. De
samenstelling van de groep is elk jaar weer anders alhoewel er wel een vaste
kern is. Het reizen met veelal vakgenoten is natuurlijk reuze gezellig maar het
nadeel is dat je door goede gesprekken soms afgeleid bent van wat er rondom
je heen allemaal gebeurt en te zien valt. Wat doe je dan……tja veel fotograferen
natuurlijk... Alles is interessant en selecteren komt dan wel!
Beelden die blijven hangen van de verschillende bezochte steden vertonen soms
later pas een samenhangend verband. Panorama probeert de locatie van verblijf
zo strategisch mogelijk te kiezen en we zitten dan ook vaak in het centrum van de
stad.
De laatste jaren hebben we het wandelwerk vervangen door fietswerk en inmiddels
lijkt het een vast onderdeel te zijn geworden. Afhankelijk van de recreatieve
ontwikkeling die de stad doorgemaakt heeft zijn het allemaal perfect verzorgde
fietsen die soms ook nog allemaal dezelfde kleur hebben. Maar het komt ook
voor dat het wat geïmproviseer is om de gevraagde hoeveelheid fietsen te kunnen
verhuren en dan zitten we op een allegaartje fietsen. Dit is interessant want op
deze wijze zijn wij minder als groep toeristen herkenbaar (dat heeft over het
algemeen de voorkeur). Op deze wijze begeven we ons echt op stadsniveau
alsof we er wonen (althans dat denken we zelf)…. Natuurlijk zijn we voor de
echte inwoners van de stad meteen een opvallend gezelschap dat zich door het
fietsgedrag weinig aantrekt van regels en voorschriften.
Op vrijzinnige onbegrensde soms onbeschofte wijze begeven wij ons in het
verkeer. ‘Lets stick together’ is dan het motto; -als je geen voorrang krijgt dan
neem je hem, -stopt er een collega voor een foto, dan stopt de hele meute! ‘niet
om de groep bij elkaar te houden maar om zelf dan ook nog even een foto te
nemen’. En dan is er natuurlijk ook altijd nog een deel van de groep die extra
op de pedalen gaat staan en een ander deel dat er blindelings achteraan fietst.
Hierdoor wordt het een ware stads expeditie waarbij de route ongeveer bepaald is
want je weet natuurlijk niet wat je allemaal tegen kan komen aan versperringen en
omleidingen om gezamenlijk het excursiedoel te behalen.
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Zoals je zal begrijpen ook in Leipzig, Dresden en Dessau…. kwamen we soms
Tour de France achtige taferelen tegen met corridors van hekwerken. Zodra er een
opening is wordt deze ook direct gebruikt om van de route af te wijken. Als het
tempo zich versnelt dan worden de foto’s los uit de hand genomen, al kruising
overstekend met zonnebril in het haar. Elk stedelijk en landschappelijk element
behoort tot het interesseveld: plein, park, tegel, steen, kolk, bank, mast, boom,
struik, markering, zonering, verbinding zicht en atmosfeer. Tja…hoe leg je dat
vast?.... dat is dan iets wat zich leent voor de video-opties van het materieel waar
iedereen mee lijkt te zijn uitgerust……
Door de fluïde wijze van het bewegen door de stad lijkt er voor onze groep geen
barrière te bestaan. Onze ogenschijnlijke roekeloosheid wordt getoomd door
speciale elementen die duidelijke playmobil-achtige kenmerken hebben of tot de
lego-familie behoren ze zijn ‘Hufterproof’ en weinig multi-toepasbaar, iets anders
ermee doen blijkt moeilijk maar is misschien ook niet nodig.
Ik herinnerde me opeens een Duitse kunstenaar…Olaf Metzel: die ook wat met
hekwerken had gedaan…Ik ben toen even gaan zoeken en heb het gevonden
….maar ‘aber leiter…. Es ist ein modell aus NordRheinWestfalen; in 1984
voornamelijk nog van staal, nu dus plastic misschien wel mede door Playmobil
modell 7453.
Ed
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EGBERT
Dessau: Modernisme en Romantiek.
In het begin van de jaren ’20 van de vorige eeuw begon architect Walter Gropius
een uniek experiment. Met welwillende goedkeuring en medewerking van de
burgemeester van de industriestad Dessau startte hij een opleidingsschool waar
alle creatieve disciplines samen werden onderwezen. Niet alleen de opleiding
was uniek, ook het schoolgebouw zelf, het door Gropius ontworpen Bauhaus.
Het zou één van de iconen van het Modernisme worden. Gropius brak met alle
bestaande tradities en bouwde, bijna voor het eerst, in louter beton, staal en
glas. Strak en helder. Vanuit een filosofie van vooruitgang, optimisme, toekomst.
Wie nu bij het gebouw in Dessau arriveert ziet het gebouw in een glorie die zelfs
Gropius nooit heeft kunnen zien. Niet alleen het gebouw straalt nog steeds een
hedendaagse moderniteit uit, ook de omgeving kreeg een loei-strakke inrichting
van strakke grasvlakken en verharding. Met die inrichting had Gropius heel wat
te stellen destijds; gebouw en omgeving waren van de gemeente en heel wat
correspondentie ging er over dat het niet naar zijn zin was.
Gropius liet het niet bij dit gebouw alleen. In de nabije omgeving van het Bauhaus
ontwierp hij zeven woningen, de Meisterhäuser, bestemd voor de belangrijkste
leraren van de opleiding. De eerste woning, op kop, was voor de meester zelf. De
overige, geschakeld tot “twee onder één kap”, voor de belangrijkste leraren. Niet
de minste overigens. Wassily Kadinsky en Paul Klee gaven er les en mochten in
een door de meester ontworpen huis wonen.
Een bezoek nu, kennis nemen van de geschiedenis, van de snelle ontmanteling
van de school in de Nazitijd, de oorlogsschade, de Oost-Duitse ontluistering en de
wederopstanding na de Wende is fascinerend. Een Unesco-stempel krijg je niet
zo maar. Hoewel het Bauhaus niet meer een school is, is het een komen en gaan
van (internationale) studenten, er zijn rondleidingen, seminars. Als architect moet
je er beslist geweest zijn. Maar ook voor iedereen die van architectuur houdt is een
bezoek waardevol.
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Toen de Nationaalsocialisten ook in Dessau aan de macht kwamen, was het snel
gedaan met het Bauhaus. De school werd gesloten en Gropius verhuisde naar
Berlijn, daarna naar Londen en vestigde zich uiteindelijk in de Verenigde Staten.
Tijdens de oorlog werden zowel de Meisterhäuser als het Bauhaus beschadigd,
twee huizen werden door bombardementen vol geraakt, waaronder dat van
Gropius. In de naoorlogse Oost-Duitse tijd werden ook de andere woningen
verbouwd en toegetakeld. Het meest wrange was de bouw in de jaren ’50 van
een privéwoning met schuine kap op het fundament van Gropius eigen woning.
Het kan niet anders of hij heeft daar zelf kennis van kunnen nemen, hij overleed in
1969.
Na de Wende werden school en gebouwen eigendom van de Stiftung Bauhaus
en later toegevoegd aan het Werelderfgoed. Restauratie en herstel van de
oorspronkelijke gevels en interieur nam veel tijd in beslag. Discussie werd vooral
gevoerd over de twee vernielde Meisterhäuser. De Stichting besloot wel de
plattegrond en de contour van de gebouwen terug te brengen maar binnen, door
weglating van een deel van vloeren en muren, de ruimtelijkheid te versterken. Wie
eerst de oorspronkelijke dubbelwoningen bezichtigt, met tamelijke traditionele
plattegronden, kan niet anders dan dit standpunt toejuichen. Er waren andere
opties mogelijk, maar de Meisterhäuser waren binnen toch voor een belangrijk
deel standaard gezinswoningen.
Het belang en de betekenis van het Bauhaus is onomstreden. Het gebouw heeft
het zelfde niveau als het paviljoen van Mies van der Rohe (ook kort directeur in
Dessau) in Barcelona en de Villa Savoye van Le Corbusier in Parijs.
Bauhaus en woningen zijn te bezichtigen, zowel individueel als met rondleiding.
Die laatste vorm levert onverwachte informatie op die je niet zo maar in één van
de tientallen boeken over het Bauhaus tegen komt. Gropius ontwierp niet alleen
moderne gebouwen, hij was ook voorstander van een moderne inrichting; met veel
ruimte, modern meubilair zoals stoelen van Marcel Breuer (die er ook les gaf). Zo
richtte hij zijn eigen woning ook in. Maar de heren Kadinsky en Klee waren oude
heren en namen hun eigen inventaris mee naar Dessau. De Biedermeier meubels
vloekten met het moderne interieur. Maar Gropius kon weinig anders dan dit van
deze grootmeesters tolereren. Wel bepaalde hij dat alle foto’s voor publicaties en
tijdschriften alleen in zijn eigen huis gemaakt mochten worden. Kadinsky en zijn
vrouw Nina plantten bloemen en planten rond hun huis. Ook tegen het zere been
van Gropius, die bepaald had dat de woonomgeving zou bestaan uit louter gras
met bomen. Maar ook deze vrijheid werd hen gegund.
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Heeft het modernisme na het Bauhaus echt voet aan de grond gekregen? Ja, bij
architecten, vormgevers. Bij landschapsarchitecten? En bij de “gewone mens”?
Als het even kan wonen we toch het liefst in een oud grachtenpand of een klassieke
woning uit de 19e eeuw. Of we bouwen een boerderette. Onze Koning trekt in een
oud paleis, evenals Obama en andere wereldleiders. Ook in de woningen die later
rondom het Bauhaus zijn gebouwd is geen spoortje Modernisme te vinden. Nee,
dat die opvatting echt heeft doorgezet kun je niet zeggen. Misschien dat er ooit een
moment komt dat men genoeg heeft van al die oude meuk; schuine kappen, retro
gevels, ornamenten. Dan komt er wellicht toch nog een tijd dat men het Bauhaus
echt in haar armen sluit.
Het aardige van de Stichting is dat zij een groot aantal kamers in het
Studentengebouw als gastenverblijf verhuurd. Voor € 35 (1-pers) of € 55 (2-pers)
slaap je in één van de ateliers, en ontbijt je in het restaurant in het hoofdgebouw.
Een mooie manier om het gebouw (beter) te leren kennen. Waar in de wereld heb
je een hotelkamer waar een tekentafel het belangrijkste meubel is? Zelf genoot ik
alleen al van de vormgeving van het raam en de vernuftige manier waarop het en al
die andere grote ramen, geopend konden worden.
Wie daarna genoeg heeft van het Modernisme kan op wandel- en fietsafstand
van Dessau terecht in het Gartenreich Wörlitz, met een groot aantal in de Engelse
landschapsstijl ingerichte landschapsparken. Met al die, naar de oudheid
refererende architectuur, gebogen lijnen en wulpse landschapsvormen is een groter
contrast met het Bauhaus nauwelijks denkbaar. Ontworpen en aangelegd ver voor
het Bauhaus.
Ook daar kan men in één van de markant in de parken aanwezige gebouwen
overnachten en de Romantiek ter plekke beleven. Men adverteert met de slogan
“Lust auf das Besondere” dus dat belooft wat. Overnachtingen zijn mogelijk in het
Schlangenhaus, het Eyserbeckhaus, het Kavalierpaviljoen en het Elbepaviljoen. Wel
in een hogere prijscategorie dan het Bauhaus uiteraard. Voor 1 of meer personen,
meestal met een minimum van 2 nachten.
Bauhaus en Meisterhäuser, open elke dag van 10-17 uur
Overnachtingen, reservering en contact: unterkunft@bauhaus-dessau.de
Gartenreich Wörlitz; diverse parken dagelijks geopend;
overnachting, reservering en contact: www.gartenreich.com en rohr@ksdw.de
Literatuur: Die Gärten des Bauhauses. Gestaltungskonzepte der Moderne.
Dorothea Fischer-Leonhardt.
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ESTHER & MARIELLE
Visionaire Ingenieurskunst I
‘antwoord op sociale en maatschappelijke omstandigheden’
In tijden van grote onrust, dreiging van de Pruisen en oorlogen met Napoleon,
heeft de verlichte Leopold III Friedrich Franz von Anhalt-Dessau een visionair
ruimtelijk en sociaal antwoord op de problemen van die tijd bestaande uit armoede,
ondervoeding en onveiligheid.
In 40 jaar tijd bouwde hij een groot Parklandschap van 150 km2 met fruitlanen,
robuuste dijken, Auenlandschaft (buitendijks landschap) en de vele openbare
landschapsparken.
Daarnaast schaft hij oorlogsbelasting af en creëert nieuwe arbeidsplaatsen. Hij
ontwikkelt fondsen voor zieken en weduwen, hij stimuleert de literatuur en het leren
lezen.
Reizen naar Engeland en Italië inspireren hem om zijn land in de landschappelijke
stijl weer op te bouwen. Leopold III Friedrich Franz von Anhalt-Dessau creëert met
zijn verlichte en visionaire ideeën een betere wereld.
Het Bauhaus geloofde dat een betere architectuur en woonomgeving mensen
beter laat worden, en uiteindelijk mede leiden tot een veranderde (volgens Bauhaus
dus betere) wereld. Zodra mensen in luchtige, zonnige ruimtes kunnen wonen, in
simpele woonblokken zonder enige versiering, zouden ze als vanzelf anders gaan
leven, meer solidair en gelukkig.
Het conservatisme van de Weimarrepubliek en het nationaalsocialisme hebben Bauhaus geprobeerd weg te werken, maar hierdoor werden
de ideeën over de gehele wereld verspreid en vormde ze de basis voor ons
modernistisch ruimtelijk-architectonisch
denkraam.
Zowel het Gartenreich als Bauhaus zien we nu vaak alleen als een bepaalde
(landschaps)architectuur stijl met mooie plaatjes. De werkelijke betekenis ligt
in de visionaire filosofie van het maken van een betere wereld door problemen
op te lossen met inventiviteit, ruimtekunst en ingenieurskunst. De betekenis van
deze antwoorden overleven de eeuwen en ook de toenmalige agressoren en
overheersers.
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ESTHER & MARIELLE
Visionaire Ingenieurskunst II
‘antwoord op fysieke omstandigheden’
Naast sociale en maatschappelijke problemen waren er ook fysieke problemen op
te lossen in de tijd van Leopold III.
Leopold III Friedrich Franz von Anhalt-Dessau maakte een eind aan de
overstromingen van de Elbe door een lange dijk tussen Wörlitz en Dessau te
bouwen. Deze dijk werd tegelijkertijd als wandelweg aangelegd. De “Furst
Franzweg’ liep over de vanaf 1771 aangelegde Elbedijk. De dijk heeft over de
gehele lengte het zelfde steile profiel en fungeert direct als een doorgaande droge
route tussen de twee plaatsen.
Het profiel met een flinke overhoogte is gebaseerd op het tegenhouden van de
allerhoogste waterstanden, toen, maar ook nu. Eiken in de teen van het talud aan
de Elbe zijde keren het kruiend ijs tegen de dijk.
Leopold III stelde een schouw in. Dijkwachters worden op regelmatige afstand
langs de dijk geplaatst in bijzonder folie-achtige gebouwen. Wat wij nu esthetisch
en ruimtelijk verrassend vinden, had een zeer functionele betekenis. Bij hoogwater
werd hier bouwmateriaal opgeslagen, in de zomer de oogst.
De doorgaande routes tussen de dorpen beplantte hij met fruitbomen, de oogst is
voor de onderdanen.
Deze visionaire landschapsbouw overleeft letterlijk vele crisissen. Niet alleen de
technische vraag werd opgelost maar tegelijkertijd ook het welbevinden van de
mensen werd gediend door voedsel en kunst.
Het Gartenreich bewijst de bestaansrecht van ons vak. Een integrale sociaalmaatschappelijke, economische en ruimtelijk esthetische visie op het landschap
doorstaat de eeuwen en blijft mensen inspireren.
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herbert bayer (enigzins) volgens wiki
Door mijn grafisch verleden is een van mijn eerste associaties bij het woord
Bauhaus: een lettertype. Na deze bijzondere reis naar ondermeer de Bauhaus
Schule in Dessau zijn er gelukkig nog meer associaties bijgekomen, maar is
er ook een vraag ontstaan. Heeft het lettertype Bauhaus een connectie met
deze school Bauhaus die evolueerde van academie van kunst en architectuur
tot het huidige cultuurbegrip Bauhaus?

bauhaus

door Jacqueline Ram

of hoe een letterype en landschapsinrichting mooi kunnen samenkomen...

Herbert Bayer (April 5, 1900 – September 30, 1985) was an Austrian and
American graphic designer, painter, photographer, sculptor, art director,
environmental and interior designer, and architect, who was widely recognized as
the last living member of the Bauhaus and was instrumental in the development
of the Atlantic Richfield Company’s corporate art collection until his death in
1985.
Training and Bauhaus years
Born in 1900, Bayer apprenticed under the artist Georg Schmidthammer in Linz.
Leaving the workshop to study at the Darmstadt Artists' Colony, he became
interested in Walter Gropius's Bauhaus manifesto. After Bayer had studied for
four years at the Bauhaus under such teachers as Wassily Kandinsky, Paul Klee
and László Moholy-Nagy, Gropius appointed Bayer director of printing and
advertising.

Het Bauhaus lettertype dat ik (weer
thuis) op mijn computer vond is Bauhaus
93. Dit lettertype blijkt na wat onderzoek
gebaseerd op het experimentele
prototype Universal van Herbert Bayer uit
1925. Herbert Bayer? Laat dat nou net de
naam zijn onder de intrigerende foto van
de populieren en de ogen op dat boek in
de winkel van de Bauhaus Schule... Wie
is die man?
foto genomen in de shop van dessau
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Grafisch en vrij werk van Bayer
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In the spirit of reductive minimalism, Bayer developed a crisp visual style
and adopted use of all-lowercase, sans serif typefaces for most Bauhaus
publications. Bayer is one of several typographers of the period who
experimented with the creation of a simplified more phonetic-based alphabet.
From 1925 to 1930 Bayer designed a geometric sans-serif proposal for a
Universal Typeface that existed only as a design and was never actually cast into
real type. These designs are now issued in digital form as Bayer Universal. [The
design also inspired ITC Bauhaus and Architype Bayer, which bears comparison
with the stylistically related typeface Architype Schwitters].

prototype universal van bayer
ook postman pat gebruikt bauhaus 93

Time in the United States
In 1938 Bayer settled in New York City where he had a long and distinguished
career in nearly every aspect of the graphic arts.
Hired by industrialist and visionary Walter Paepcke, Bayer moved to Aspen,
Colorado as Paepcke promoted skiing as a popular sport. Bayer's architectural
work in the town included co-designing the Aspen Institute and restoring the
Wheeler Opera House, but his production of promotional posters identified skiing
with wit, excitement, and glamour.
While living in Aspen, Bayer had a chance meeting with the eccentric oilman,
outdoorsman and visionary ecologist, Robert O. Anderson. With Anderson's
eventual formation of the Atlantic Richfield Company, and as his personal art
collection quickly overflowed out of his New Mexico ranch and other homes,
ARCO soon held the unique distinction of possessing the world's largest
corporate art collection, under the critical eye and sharp direction of Bayer as
ARCO's Art and Design Consultant.

and now...
something completely different
[gevonden op de official website for the city of kent
door Gwen F. Chanzit, Ph.D. met de titel Mill Creek Canyon Park
and Herbert Bayer's Pioneering Design Strategies]

varianten van nu op universal van toen

daadwerkelijk naam van lettertype van nu

Post-Bauhaus years in Germany
In 1928, Bayer left the Bauhaus to become art director of Vogue magazine’s
Berlin office. He remained in Germany far later than most other progressives. In
1936 he designed a brochure for the Deutschland Ausstellung, an exhibition for
tourists in Berlin during the 1936 Olympic Games - the brochure celebrated life
in the Third Reich, and the authority of Hitler. However, in 1937, works of Bayer’s
were included in the Nazi propaganda exhibition “Degenerate Art”, upon which
he left Germany.
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Just as there was no such term as “environmental design” during Bayer’s tenure
at the Bauhaus, there also was no such idea as an “earthwork” when he had the
idea to mold earth in the mid-fifties, in Aspen. Aspen became a kind of a testing
ground for Bayer’s Bauhaus belief in total design and here he found opportunity
to develop that space using every available medium. In Bayer’s words, “what the
future of aspen promised… was participation in shaping an environment.”
Beginning in the 1940s, Bayer’s design for the Aspen Institute for Humanistic
Studies included buildings, murals, sculpture, and graphic design projects—all
visually integrated among themselves and with the natural landscape.
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Earth Mound, Aspen, 1955

Mill Creek Canyon Earthworks, seattle, 1982

In 1955, Bayer created grass mound, an earthwork forty feet in diameter. This
monument of molded earth was constructed fully a decade before anyone had
thought of that term, making him a pioneer in what is today known as site-specific sculpture.

The Marble Garden, Aspen, 1955

bauhaus landart?
Arco Garden, Philadelphia, 1979

The opportunity, towards the end of his life, to design Mill Creek Canyon Park
must have seemed a natural extension of Bayer’s lifelong pursuits: creative
designs that function for people. In the case of Mill Creek Canyon Park, the
solutions utilized the talents of a full team of experts. Bayer’s design, as realized
in 1982, protects against floodwaters and also creates a beautiful park of berms
and recesses. For twenty-five years this site has remained a popular spot for
outings and, on more than one occasion, has protected the town of Kent from
destructive floods that affected nearby municipalities. This landmark project
culminates the heightened vision of an extraordinary artist/designer who worked
throughout his life to achieve a thoughtful shaping of the human landscape,
to unite the functional and the aesthetic, to realize large scale designs for the
people who use them. How much more successful might a project be?

of hoe een letterype en landschapsinrichting mooi kunnen samenkomen...
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KARIEN
bauhaus details

BAUHAUS details
Wat een troostend tegenwicht vormden de detailleringen van BAUHAUS tegen de
zouteloze Plattenbau in Dessau.
FFF is bij zowel BAUHAUS als bij de naoorlogse gestapelde huisvesting in deze
voormalige Oostduitse stad, een leidend principe. Maar het verschil in esthetische
waarde zit hem in de bewuste vormgeving.
Daar waar nu de haastig geproduceerde woonblokken leeg staan en geen
nieuwe betekenis krijgen, blijken de ontwerpen van BAUHAUS duurzaam in
belevingswaarde en toepassing.
Schoonheid als toevluchtsoord van de ziel....
(....en toen kwamen we ook nog dicht bij Bach in de Thomaskirche in Leipzig).
Weer volop inspiratie opgedaan.
Karien van Bijsterveldt
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KARIN
zonder hop geen bier
Een uitspraak van een voetballegende
leek me toepasselijk, ook gezien
de huidige ontwikkelingen rond het
Nederlandsche voetbal: “Ieder nadeel
heb zijn voordeel”. In ons geval leverde
het missen van de vlucht van München
naar Leipzig, omdat we lekker bij zaten
te kletsen, ons een prachtige autorit op
door het zacht golvende romantische
heuvellandschap tussen München en
Ingolstadt.

Drie meiden, één auto, 400 kilometer
Duitse Autobahn, rijden zo hard als
je durft, gaan! De van verre zichtbare
golvende velden met hop maken van
het eerste deel van onze rit meteen iets
bijzonders. In het zuiden van Duitsland
vind je enorme velden waar hop wordt
verbouwd. Hop die gebruikt wordt bij
het maken van bier. De hopteelt is al
meer dan duizend jaar een belangrijke
landbouwactiviteit in Hallertau en is
nauw verbonden met de ontwikkeling
van de bierbrouwkunst in heel Beieren.
Alleen de vrouwelijke hopplanten
brengen de zogenoemde hopbellen
voort, die zorgen voor de onmiskenbare,
verfrissende bittere smaak van bier. Ook
het vermelden waard, zo leek me.
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De enorme velden met hop die langs
hoge houten stellages omhoog groeit
zijn zelfs vanuit de auto goed te zien.

Bier wordt al duizenden jaren gemaakt.
Hoofdbestanddeel van bier zijn
granen. Eeuwenlang werd hieraan
een kruidenmengsel toegevoegd voor
de smaak en om de houdbaarheid te
verlengen. Dit kruidenmengsel werd gruit
genoemd en bestond uit verschillende
kruiden zoals rozemarijn en gagel.
Pas in de 19e eeuw kwam men erachter
dat de bloemen van de hopplant veel
beter geschikt zijn voor het maken van
bier. Hop geeft het bier een aangename
bittere smaak en bovendien zorgt hop
ervoor dat het bier niet bederft.

Langzaam maar zeker schakelde alle
bierbouwers over naar het gebruik van
hop en ontstonden grote hopplantages
in gebieden waar veel brouwerijen
waren, met name in België, Tsjechië en
Duitsland.

Als eerbetoon aan de hop is er sinds
2005 in Wolnzach in Beieren een
museum geopend met aandacht voor
alle aspecten van de hopplant en de
hopteelt: het Deutsches Hopfenmuseum.
Het museum is een strak en modern
gebouw met bij de ingang een kleine
hopplantage. Binnen in het museum
is juist veel aandacht voor traditie en
de geschiedenis van de hopteelt. Je
ziet er allerlei traditionele machines en
werktuigen en ook is er een complete
oude boerderij-brouwerij opgebouwd.
Fascinerend voor bierliefhebbers.

Het museum ligt tussen Ingolstadt en
München. Het is een prima korte stop
op je doorreis naar Zuid Duitsland of
Oostenrijk en ligt op ongeveer 5 minuten
van de afrit van de snelweg.

Dan zijn we op een punt gekomen
dat we geen auto meer voor ons zien
en geen auto meer achter ons. De
achteruitkijkspiegel? Donker glas. De
snelweg voor ons? Donker asfalt. We
rijden met het grootlicht, halen diep
adem, zetten de muziek wat harder en
geven gas. Wir fahr’n fahr’n fahr’n auf
der Autobahn. Kraftwerk. We vragen
ons af of dat programma nog bestaat
dat na middernacht op de Duitste
staatstelevisie werd uitgezonden: Die
schönsten Autobahnen Deutschlands.
Beelden gefilmd vanuit een rijdende
auto.
We rijden verder, denkend aan gisteren,
vandaag en morgen, vooral aan morgen.
De start van de excursie: fietsen, lopen,
kijken, foto’s maken en verder bijpraten.
Onder het genot van een biertje. In één
van de prachtige biergartens die Leipzig
rijk is. Of Dresden.
PROOST
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street art Leipzig

88

Stichting het Panorama

89

KIM
bruggen
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Luc

Antropoceen
Winning bruinkool: 11.000.000 t/jr
Stort: 25.000.000-30.000.000 m3/jr
Energetische waarde: 1,155e+11 MJ/jr
Drooglegging: 35.000.000-40.000.000 m3/jr
Onbevattelijke hoeveelheden uit een onbevattelijk landschap. De dagbouw
illustreert fraai de geomorfologische rol van de moderne mens. Een rol die zo
groot is dat de geologen al een tijd debatteren over de introductie van het een
nieuw geologisch tijdperk: het Antropoceen. We verplaatsen met onze mijnbouw
meer sediment dan alle rivieren van de wereld bij elkaar; hebben de aarde opgewarmd, het zeeniveau doen stijgen; de ozonlaag geërodeerd en de oceanen verzuurd (Monastersky, 2015). Reden genoeg voor een nieuw tijdperk zou je zeggen.
Geologisch gezien zitten hier nog wat haken en ogen aan. Is het op de geologische
tijdschaal bezien niet wat vroeg om nu al te spreken van een Antropoceen? Wanneer begint het Antropoceen? Welke status krijgt Antropoceen in de hiërarchie
van de geologische tijdschaal? De Anthropocene Working Group onderzoekt deze
vragen en de discussie daarover. Geologen gaan niet over een nacht ijs.
Ondertussen is het Antropoceen al gekaapt. Het is een begrip geworden met
een sterke politieke en morele lading die ver voorbij gaat aan de indeling van de
geologische tijdschaal en de stratigrafie van onze aarde. Het is een ideologisch
paradigma vermomd als wetenschappelijk tijdperk (Baskin, 2014) . Door critici
al vergeleken met een religie. Doctrines genoeg. Het Antropoceen is dus ook een
retorisch begrip, geladen met waarden, aannames en handelingsperspectieven
(Nature, 2011). Daarmee is het Antropoceen dus niet eenduidig. In de discussie
hierover ontmoeten verschillende wereldbeelden over de verhouding mens en
natuur elkaar (o.a. Muilwijk en Faber, 2015). Gaan we op weg naar een goed
Antropoceen, of naar een slecht Antropoceen? Welke handelingsperspectieven
hebben we?
Los van deze discussie impliceert het Antropoceen in ieder geval het vervagen of
oplossen van de scheidslijn tussen cultuur en natuur. De natuur als het ‘andere’,
‘dat wat buiten ons staat’ bestaat simpelweg niet meer. Cultuur beïnvloed natuur
en vice versa. Het is een nieuw complex geheel dat ons dwingt het gangbare beeld
dat wij mensen hebben van onze omgang met de natuur te overstijgen. Natuur is
niet meer het object van ons denken, maar is een integraal onderdeel van onze
menselijke cultuur geworden. Behalve filosofisch, kunnen we ook empirisch
betogen dat het verschil natuur en cultuur wegvalt. Is een gekloond dier of een
schimmelresistente aardappel natuur of cultuur? Zijn de Oostvaardersplassen een
92

Stichting het Panorama

natuurlandschap of een cultuurlandschap? Is het resultaat van de renaturierung
van bruinkoolmijnen natuur of cultuur? We zijn voorbij het dualisme.
Deze constatering biedt een nieuwe, uitdagende opgave voor de landschapsarchitectuur. Zelfs de landschapsarchitectuur denkt nu nog in de termen natuur-cultuur, of het daaraan gelieerde begrippenpaar stad-natuur. Dit schema gaat niet
meer op, het is de echo van een achterhaald wereldbeeld. We zijn op weg naar een
heel nieuw, hybride type woonomgeving waarin natuur en cultuur overlappen en
op elkaar ingrijpen (Sijmons, 2014; zie ook de IABR catalogus ‘Urban bij Nature’).
Zo opent zich een nieuw speelveld voor de landschapsarchitectuur. Een speelveld
op maat geschreven voor de landschapsarchitect die met zijn integrale benadering
denkt en ontwerpt op basis van de samenhang tussen natuur, landschap en mens
(De Jong, 2015). Weinig staat een leidende rol in de vormgeving van ons toekomstig landschap in de weg. Open en in nauwe samenwerking moeten landschapsarchitecten het vakgebied opnieuw verkennen en erop reflecteren als systeem om de
wereld rond ons te begrijpen, te onderzoeken en te ordenen, nu en in de toekomst.
Dit zal leiden tot nieuwe zienswijzen, typologieën, begrippen, onderzoeks- en
ontwerpmethoden en representatietechnieken. In nauwe samenwerking en uitwisseling met zijn academische tak breidt de landschapsarchitectuur zijn body of
knowledge uit en emancipeert de landschapsarchitectuur zich ten opzichte van de
architectuur en de stedebouw en uiteindelijk daaraan voorbij. Genoeg te doen dus
in het Antropoceen, hopen dat de ijstijd niet te snel komt, volgens de Milankovitch
cyclus zijn we al wat jaartjes laat.
Baskin, J. (2015) ‘Paradigm dressed as epoch: the ideology of the Anthropocene’. Environmental Values
24, 1
De Jong, E.A. (2015) Alive! Landscape architecture as a cultural discipline. In: Licka, L., Grimm, K. 		
(eds) Nextland: Contemporary Landscape Architecture in Austria . Birkhauser, Berlijn.
MIBRAG, Tagebau Vereinigtes Schleenhain, busucherinformation
Monastersky, R. (2015) ‘The human age’. Nature, vol. 519. Macmillan Publishers Limited
Muilwijk, H., Faber, A. (2015) Working Paper 8: Grenzen voorbij: handelingsperspectieven in het
Antropoceen. Wetenschappelijk Raad voor Regeringsbeleid (WRR).
Nature (2011) ‘The human epoch’, Nature (editorial comment) 473.
Sijmons, D. (2014) Wakker worden in het Antropoceen. In: IABR 2014 Urban by Nature
(tentoonstellingscatalogus).
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MARK

“Meten is Weten”
100 M. Geen 180 m, geen 250 m, geen 150 m, geen 300m, maar 100 m.
Dat is de diepte van de dagbouwlocatie Schleenhain, gemeten vanaf het oorspronkelijke
maaiveld ten noorden van het uitzichtpunt.
De machine (Absetzer 1124), zichtbaar rechts in ons blikveld van het uitzichtpunt is 50
meter hoog. De machine virtueel overgebracht naar de bodem van de dagbouwlocatie past
daar 2 x in.
En dan nog is de schaal zonder hulpmiddelen niet te bevatten.
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“Aber Kontaktieren bedeutet Fotoladen-Arbeit und
riesen Kalkulationen reduzieren”
Sehr geehrter Herr Van der Bij,
Anbei Infomaterial dazu. Tiefe des Tagebaus von Oberkante bis Sohle ca. 100m.
Mit freundlichem Glück auf!
Dr. Angelika Diesener
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit
Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH
Glück-Auf Str.1
06711 Zeitz
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MATHIEU
langs de Elbe
Langs de Elbe
Een excursie met veel bijzondere en verrassende indrukken in dit deel van
Duitsland langs de Elbe. In Duitsland valt nog veel te ontdekken.
Leipzig en Dresden bevinden sinds WO II - en nog een keer na de val van de
muur - in een eindeloos transformatieproces. Dit levert steden op met bizarre
stadslandschappen. Wederopbouw, pionieren en optimisme, komen door
elkaar voor naast depressie, leegloop en verval. Al die veranderingen lijken
het omringende landschap daarentegen voorbij te gaan; het lijkt al eeuwen
onveranderbaar: een adembenemend landschap.
De steden
Een ware belevenis is het bezoek aan de gereconstrueerde Bauhaus villa’s –
de Meisterhaussiedlung - in Dessau. De ruimtelijke verschijningsvorm van de
villa’s is teruggebracht tot abstracte sculpturale volumes. De strak gepleisterde
gevels zijn verbijzonderd door gezandstraalde glasvlakken. Het geheel oogt
vervreemdend, gemaakt als ware het papier, een maquette 1:1. De binnenzijde van
de volumes is nog abstracter. De oorspronkelijke ruimtelijke indeling van de villa’s
is vervangen door één casco, een prachtige museumruimte, geleed door abstracte
stukken wanden en vloeren. Hier worden de schoonheid van de oorspronkelijke
architectuur getoond en de kwetsbaarheid ervan verbeeld. De reconstructie is
gedurfd en voor mij helemaal geslaagd.

Het mooiste nieuwe stadspark in Leipzig is het Lene Voigt Park van Büro Kiefer
uit Berlijn (ontwerp 2001). Het park is ca. 750m lang en in de lengte opgedeeld in
een drietal stroken: een strook met verschillende speelgebieden voor verschillende
leeftijdsgroepen, een lang open grasveld met verspreid bomen en een esplanade
begrensd met schanskorven, bankjes en berken. Eenvoudiger kan je het niet
verzinnen, tijdloos en duurzaam.
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Het landschap
Het Sieglitzer Park in het Wörtitzer Gartenreich heeft op mij veel indruk gemaakt.
Dit park is ca 250 jaar geleden aangelegd in de uiterwaarden van de Elbe en ziet
er uit als een oerbos. Het bestaat uit prachtige bossen met dikke doorleefde
eiken, bosvogels en romantische jachtpaviljoens en wordt afgewisseld met
uitgestrekte boomweiden langs de rivier. Het park wordt doorsneden door een
dijk waarover een pad is aangelegd. Park en rivierenlandschap lopen naadloos in
elkaar over. Een arcadisch landschap met een schaal die in Nederland ongekend
is. Het was heerlijk om hier doorheen te fietsen. Het weer was warm en vochtig,
maar in de bossen koel en aangenaam.
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De sprookjesachtige rotsformatie Strammsteine is fantastisch. Trollen en elfen
dolen hier nog rond. Al eeuwen vormen zij een toeristische trekpleister. De
ouderwetse aanleg met trappen, bruggetjes en leuningen zijn praktisch en
degelijk. Er komt geen design aan te pas. Heel aandoenlijk. Ik waan me terug in
mijn kindertijd.
De landgoederen van het Wörtitzer Gartenreich – ik heb ze niet allemaal gezien
- zijn groot en gedegen van opzet met veelal een boers karakter, weinig verfijnd.
Velen staan al jaren leeg; het verval slaat om zich heen. De streek is economisch
zwak, te afgelegen en te leeg om met nieuwe functies het landgoed nieuw leven in
te blazen. Een enkel landgoed blijft overeind als toeristische trekpleister vooral voor
gewone dagjesmensen. Daarbij horen provinciale gemoedelijke uitspanningen met
braadwurst en kuchen: geen gerestaureerde opsmuk, geen grandeur, maar OostDuitse burgerlijkheid.
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Mathieu Derckx
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PAULINE
Water bij de buren

De ligging aan water heeft veel steden hun bestaansrecht gegeven.
Water maakt een stad levendig.
Water creëert ruimte en spiegelt de lucht en haar omgeving.
Water is een essentiële bron voor de landerijen langs de rivier.
Water wast schoon wat vies is...

Water in Dresden

Water in Leipzieg

Water in Schleenhain
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Water in Het Gartenreich
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ROB
meten is weten
Soms zou ik ook wel een ASVV-handboek en een CROW- kenniscentrum als
houvast in ontwerpersland willen hebben. Een stevige theorie of dogmatische
zienswijze zou ook handig zijn. Tot die tijd moeten we overtuigingskracht en
verbeeldingskracht als wapens inzetten. Toch op zoek naar andere zekerheden
wilde ik wel eens weten hoe groot het Gartenreich nou echt is. Heeft het echt
die groots klinkende ‘regionale samenhang’? Kan het ruimtelijk stelsel van het
Gartenreich en dat van haar grootste ikoon Worlitz, enigzins wedijveren met
enorme tuinen als Blenheim, Stowe en Versailles? Wat is eigenlijk het grootste
samenhangende ruimtelijke stelsel van NL en komt dat in de buurt?

De 4 kilometer lange zichtlijn van een monument op de Elbe dijk naar de ver buiten Worlitz
gelegen kerktoren van Coswig.

Links de imposante steile rotsformaties van de “Sachsische Schweiz”
en rechts de 194 meter lager gelegen Elbe.
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Misschien zit ik ernaast maar het grootste (aangelegde) samenhangende ruimtelijke
stelsel in NL lijkt me dat van de Stichtse Lustwarande. Tussen de Bilt en Rhenen
liggen meer dan honderd landgoederen en buitenplaatsen die met zichtlijnen aan
elkaar en aan lokale ikonen zoals kerktorens, verbonden zijn. We hebben in NL
natuurlijk ook andere grote samenhangende buitenplaatsenreeksen zoals in de
binnenduinranden, aan de Vecht en aan de Amstel. Maar die zijn allen opgehangen
aan een grotere structuurdrager (zoals de Vecht en de Amstel) en niet zozeer aan
elkaar. Of het zijn weliswaar grootschalige ensembles maar niet visueel ruimtelijk
gekoppeld , zoals de buitenplaatsenreeks in ’s Gravenland, het Amsterdamse Bos,
Flevoland en de Beemster. De schaalvergelijking van de Stichtste Lustwarande met
het Gartenreich (zie afbeelding 1) toont dat we in NL bescheiden moeten zijn. Het
ruimtelijk stelsel van het Gartenreich is echt enorm.
Het Gartenreich heeft een oppervlakte van 142 km2. De zichtlijnen van het
Gartenreich waren uiteraard gebonden aan het panoramisch bereik; door een
schakeling van lijnen en punten was echter een gigantisch netwerk ontstaan. De
meeste lange zichtlijnen binnen Worlitz zijn zo’n 1 tot 1,8km. De langste is die van
het slot naar de buiten Worlitz gelegen kerktoren in Coswig; die is bijna 4km. De
Grand Avenue van Blenheim Palace is zo’n 2,5 km lang, de hoofdas van Versailles
(met o.a. het Grand Canal) is bijna 3km. Worlitz bevindt zich qua grootte dus in
goed gezelschap. Het landgoed Oranienbaum kent een (inmiddels dichtgeslibte)
zichtlijn van meer dan 12km: van het hoofdgebouw van het landgoed naar Slot
Dessau. Een deel van deze (voormalige) zichtlijn is een nog wel bestaande 5,3km
lange laan. Samen met een ca 10 km (voormalige) lange zichtlijn van de Drehberg
naar hetzelfde Slot Dessau (zie afbeelding) zijn dit wel de grootste verbindingslijnen
van het Gartenreich. Overigens betwijfelt Wouter Reh - die gepromoveerd is op 18e
eeuwse Engelse landschapstuinen- of deze zichtrelaties wel echt hebben bestaan
gezien deze enorme afstanden en het golvende landschap. Op de kaart valt de
zichtlaan en zichtlijn tussen Oranienbaum en Slot Dessau wel precies samen.
De Drehberg heet niet voor niets zo: het is het schakelpunt van het Gartenreich.
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Schaalvergelijking tussen het Gartenreich (tekening: Wouter Reh) en
het grootste rumtelijke stelsel van NL: de Stichtse Lustwarande.
In rood kader linksonder de tuinen van Blenheim en Versailles.
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Schaalvergelijking tussen Worlitz (tekening Wouter Reh) en de tuinen
van Blenheim en Versailles.
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Het zichtlijnenstelsel in Worlitz is veel nadrukkelijker/explicieter aanwezig dan die
van de grote Engelse tuinen. De zichtlijnen zijn altijd opgespannen tussen twee
markeringen. Nader je een brug dan weet je al dat er ook ergens in de verte wat
te zien is, de zichtlijnen zijn bovendien vaak wat geforceerd uit de bosvakken
gehakt. De Engelsen doen dat veel subtieler. Dit is een van de redenen dat er
toch een Efteling-gevoel aan Worlitz blijft plakken: het is wat geforceerd. En dat
heeft ongetwijfeld weer te maken met de opvoedkundige uitgangspunten die
vorst Leopold III (1740-1817) hier ambieerde: hij wilde het volk verheffen, de
beschouwer moest, zoals in alle kunstzaken, leren zien. Dat gaat blijkbaar ten
koste van subtiliteit. Wat wel noemenswaardig is, is dat niet alleen de tuin maar ook
het slot met zijn bibliotheek onderdeel waren van de culturele voorzieningen van
Worlitz. Het was de eerste openbare vorstelijke tuin in Duitsland. Het is nog steeds
verbazingwekkend dat de prima onderhouden tuin, werelderfgoed is zonder entree.

Naast vele zichtlijnen en zichtassen hebben we ook onpeilbare dieptes gezien:
de imposante steile rotsformaties van de “Sachsische Schweiz” en de giga kuilen
van de bruinkoolwinning (Tagebau Schleenhain in Borna). Dan hebben we nog de
indrukwekkende hoogtes van de Volkerschlachtdenkmal (uit 1913). Alledrie zijn ze
schaalloos en dat maakt ze onpeilbaar en ontzagwekkend.
Dieptes maken op mij meer indruk dan vertes. Bij deze wil ik op basis van
mijn meetactiviteiten een nieuwe formule aan ons landschapsarchitectonische
theoretische repertoire toevoegen:
De visuele impact van een verticale zichtlijn = 10x de impact van een horizontale
zichtlijn. Kanttekening daarbij is dat ik wel hoogtevrees heb...

Schaalvergelijking tussen de verticale hoogtes en dieptes
van de rotsformaties van de“Sachsische Schweiz” , de
Volkerschlachtdenkmal in Leipzig en de kuilen van Tagebau
Schleenhain en het Grand Canal van Versailles. Let wel de laatste
is op 1/10 van de grootte getekend ten opzichte van de rest.
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ROEL
Süßigkeiten
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BOMEN

Sylvia Karres

De Panorama excursie naar Leipzig, Dresden, Dessau en het
Wörlitzer Gartenreich was wederom een memorabele ervaring!
Een keur aan projecten, interessante discussies, gezellige
onderonsjes en een slopende fietstocht op een krakkemikkige fiets,
vermoedelijk van voormalig Oost-Duitse makelij! Stuk voor stuk
bijzondere ervaringen. Wat op mij echter de grootste indruk heeft
gemaakt tijdens de excursie, zijn de geweldige bomen die wij gezien
hebben en de rol die bomen spelen in de leefomgeving van de
Duitsers. Prachtige solitairen in de binnensteden, weelderige bossen
in het Wörlitzer Gartenreich langs de Elbe en het Leipziger Stadtwald,
veel variatie aan soorten in de verschillende parkontwerpen en
openbare ruimten en met zorg gekoesterde oudjes op bijzondere
plekken. Waarschijnlijk zijn de bodemomstandigheden het meest
van invloed op de kwaliteit van de bomen, maar daarnaast is
ook het belang dat er in Duitsland aan bomen wordt toegekend
duidelijk afleesbaar in de door ons bezochte projecten. Een mooi
voorbeeld van de integratie tussen bebouwing en landschap was de
Nibelungensiedlung ontworpen door Hubert Ritter, waar bomen een
wezenlijk onderdeel van de compositie zijn. Op alle onderbrekingen
in de bebouwingscirkels staan fraaie bomen en in het centrum zijn
oude exemplaren vervangen door een robuuste nieuwe aanplant.
Bomen zijn min of meer heilig in Duitsland. Veel beter beschermt dan
in Nederland in zogenoemde ‘Bebauungs-plänen’. Iedereen die wel
eens een prijsvraag in Duitsland heeft gedaan, weet hoe knellend de
randvoorwaarden kunnen zijn. Als Nederlandse
vrijbuiters vinden wij dat vaak vervelend, maar deze excursie heeft
mij ook wel geleerd dat een streng beleid ten aanzien van bomen
ook zo zijn vruchten afwerpt.
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Der Baum Friedrich Schiller (1759-1805)
Der Baum, auf dem die Kinder
Der Sterblichen verblühn,
Steinalt, nichts desto minder
Stets wieder jung und grün.
Er kehrt auf einer Seite
Die Blätter zu dem Licht,
Doch kohlschwarz ist die zweite
Und sieht die Sonne nicht.
Er setzet neue Ringe,
So oft er blühet, an,
Das Alter aller Dinge
Zeigt er den Menschen an.
In seine grüne Rinden
Drückt sich ein Name leicht,
Der nicht mehr ist zu finden,
Wenn sie verdorrt und bleicht.
So sprich, kannst du’s ergründen
Was diesem Baume gleicht?
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VERONICA
Halo’s, de boom als berggeit en het probleem van veelstammige mode-bomen.
27 mei 2015: op de vliegreis van Amsterdam via München naar Leipzig is vanuit
het vliegtuigraam als we boven een wolkendeken vliegen een halo te zien, waarin
uiteindelijk, als deze bijna weggevaagd is, de schaduw van ons eigen vliegtuig
wordt ‘geprojecteerd’.

De boom als berggeit, in barre omstandigheden, gebruik makend van elke spleet
in de rots waar wat voeding zit en vocht condenseert. Dapper en eenzaam, onder
barre omstandigheden. Het betreft voornamelijk berken, dennen, beuken en
lijsterbessen, voor zover te zien was in de ‘Sächsische Schweiz’ bij Hohnstein, ten
zuidwesten van Dresden.

De (vermoedelijk) eerste afbeelding
van halo’s is hiernaast op een schilderij
(1) weergegeven, gebaseerd op een
waarneming van 20 april 1535 boven
Stockholm.
De meeste halo’s zijn gelegen in een
ruim gebied rondom de zon of de
maan, die eveneens als lichtbron kan
fungeren. Er zijn echter ook halo’s die
juist tegenover de zon liggen, zoals in
ons geval, of zelfs de gehele hemel
omspannen. Daarnaast zijn ijskristallen in
de atmosfeer ook een voorwaarde voor
het verschijnsel.

Een mij onbekende locatie met
traplopende bomen, gespaard voor
de motorzaag door een fantasievolle
landschapsarchitect van Rehwaldt
Landschaftsarchitekten in Dresden.

Voorbeeld in Leipzig, in een plantsoen
voor het station, van een uitgegroeide
meerstammige boom waarvan (uit voorzorg?)
de toppen zijn ingekort, mijns inziens zeer
waarschijnlijk om het uitbreken van de
stammen op maaiveldniveau te voorkomen.

(1) Schilder: Jacob Elbfas. Olieverf op paneel,
1535, 1636. 163 × 110 cm. Storkyrkan,
Stockholm.
Bron: <http://en.wikipedia.org/wiki/
V%C3%A4dersolstavlan>. 10 juni 2015.
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bos in 1700
bos in 1980

de eikenweide
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VIBEKE
de eikenweide, symbool van het Dessau-Wörlitzer Gartenreich
In Engeland houdt een gerenomeerde professor in “planting” niet van bomen die in
rijen staan. Tja, er zijn daar heel veel mooie voorbeelden van solitaire of in groepen
geplantte bomen. Vaak zijn de bomen ook nog heel erg oud. De bomen staan
verspreid in weidegebieden en het vee ligt er onder te slapen of te schuilen tegen
zon of regen. Ze combineren in Engeland het aangename met het nuttige. Net als
Fürst Franz deed in het Wörlitzer Gartenreich.
Ik was ondersteboven van dit prachtige landschap.
De solitaire eik en de eikenweiden zijn karakteristiek voor het Dessau-Wörlitzer
Gartenreich. Ze vertegenwoordigen grote esthetische en natuurlijke waarden en
maken een belangrijk deel uit van dit 18e eeuwse “Gesamtkunstwerk”.
Het ontstaan van boomweiden met solitaire eiken voert terug tot in de
Middeleeuwen. In de uitgestrekte bossen die er toen waren, leefde veel wild.
Nabij de dorpen werden koeien, paarden, schapen, varkens en ander huisvee deze
bossen ingestuurd om aan voedsel te komen. Ze aten onder andere eikels (m.n. de
varkens), kastanjes, beukenootjes, wilde bosvruchten, paddestoelen, kruidachtige
bodemvegetatie en natuurlijk… de jonge sappige boompjes.
Na periodes van intensieve beweiding, waardoor de jonge bomen geen kans
meer kregen, ontstonden er in eerste instantie parkachtige bossen met open
ruimtes. Later bleven er slechts bomenweiden met voornamelijk solitaire bomen of
boomgroepen over. Alleen de grootste en diktste bomen overleefden.
En zo ontstonden de weidegebieden met solitaire eiken in een lichtminnende
grassenvegetatie: een cultuurlandschap uit de Midddeleeuwen.
In de 17e en 18e eeuw nam de behoefte aan weidegebieden voor het vee af.
Het werd gebruikelijker om het huisvee op omheinde weiden en ‘s nachts op stal te
houden. Het vee kreeg toen onder andere hooi, keukenafval en aardappelen.
Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (1758-1817) kende ook een
hoge esthetische waarde toe aan de aanwezige bomenweiden. Ze maakten
onderdeel uit van de omzoming van zijn Wörlitzer park. Dit park werd tussen 1765
en 1800 aangelegd. Engelse landschapsparken zoals Stourhead vormden hiervoor
een inspiratiebron. Het Park Worlitz maakt onderdeel uit van het grote DessauWörlitzer Gartenreich, dat ca 150 km2 groot is. De bomenweiden vormen de
overgang tussen het open uiterwaarden gebied van de Elbe en de dichte bossen.
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Er ontstond in de 19e eeuw een steeds grotere behoefte aan hout. Exacte cijfers
uit het Worlitzer Gartenreich geven aan dat er van de bijna 24.000 sollitaire eiken
die er in 1849 stonden, na 23 jaar nog maar 5.552 over waren. Gelukkig werden
er ook in de 19e eeuw veel nieuwe eiken aangeplant. Men onderkende het verlies.
Hekwerken beschermden de eiken-quartieren.
Door o.a. de natuurbeschermingsorganisatie “ Biosphärenreservat Mittelelbe“,
worden sinds eind vorige eeuw (1985) nieuwe eikengroepen geplant. In de
afgelopen 20 jaar zijn er wel 350 stuks tussen Dessau en Worlitz bijgekomen. De
afstand tussen de huidige solitaire eikengroepen varieert van 15-80m en ruimer.
Om de bomenweiden te verjongen zijn de komende 50 jaar nog ongeveer 5000
nieuwe bomen nodig. Met doet dat zoals vroeger. In gaten van 5x5m worden 9-12
boompjes geplant. Het zijn autochtone bomen, afkomstig van grote plaatselijke
eikels. De groepen worden de eerste jaren intensief onderhouden. Ze worden
beschermd tegen wildvraat en regelmatig opgekroond zodat hieruit een paar
solitaire eiken uitgroeien.
De meeste eiken in het gebied, dat sinds 2000 op de Unesco werelderfgoedlijst
staat, zijn nu hoogstens ca 150 jaar oud. Er staan er momenteel ongeveer 20.000.
Ze hebben ook een belangrijke biotoop-functie voor bijvoorbeeld zeldzame kevers,
zoals b.v. het vliegend hert.
De bomenweiden vormen bovendien echte grote-dierenparadijzen. Verkoeling
zoeken koeien in de rivier en bij regen en zonnig weer schuilen ze onder de eiken.
In het licht van de klimaatveranderingen hebben bv koeien een schuilplaats nodig.
Als het warmer is dan 25 graden hebben ze last van hittestress en zonnebrand. Ze
geven dan bovendien minder melk.
Ook in onze 2e Kamer pleiten een aantal partijen voor meer schaduwgevende
bomen en houtwallen. Zelfs een bekende Nederlandse schrijver heeft een tijdje
geleden bomen geplant voor de koeien in de wei in oostelijke en noordelijke
Provincies. Wie volgt?
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WIM
Leipzig das Neue Berlin ??
Man kann sich in Leipzig tatsächlich wie ein Kind fühlen, das in eine riesige
Wundertüte gefallen ist und anfängt, begeistert darin herumzukramen. Die Euphorie
junger Leipziger ist ansteckend. Warum? Das hat sich auch der Designer Stefan
Hölldobler immer wieder gefragt, seit er in der Stadt lebt. Seine Antwort: „Hier geht
einfach was, alles ist im Aufschwung, und wir sind mittendrin – was Schöneres
kann’s nicht geben.“
Hoewel ik anderhalf jaar in Berlijn heb gewoond was ik nog nooit in Leipzig
geweest. Ik was tijdens onze excursie vooral benieuwd of de invloeden van de
DDR nog zichtbaar zijn en hoe levendig de stad in vergelijking tot Berlijn nu is.
Door de lage woonlasten en de mogelijkheden in de stad groeit de stad snel (het
huidige inwoneraantal ligt nu rond de 600.000). Het is een culturele stad met veel
verleden, (het behoorde tot de meer intellectuele zone van de DDR en J.S. Bach is
er geboren) dit is op allerlei plekken nog goed te zien.
Na mijn bezoek vind ik Leipzig een aangename stad die zeker een bezoek waard
is. Er wordt op een ingetogen en relaxte manier gebouwd, waardoor je niet goed
ziet dat de stad zo snel groeit. De projecten zijn vaak ingetogen van opzet maar
functioneren uitstekend.
De ontwerpers zijn vaak (te) bescheiden hierin herken ik wel het DDR verleden.
Je ziet dat het vrije gevoel wat vroeger veel in Berlijn te vinden was hier op allerlei
plekken tastbaar is, dat maakt de stad bijzonder! Tijdelijk gebruik wordt veel
toegestaan en er zijn aangename culturele broedplaatsen. Met name rondom het
hergebruikt industrieel erfgoed is veel leven te zien.
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Divers gebruik in de parken

Relaxen aan een plas ontstaan door bruinkoolwinning

Prachtig fietspad langs het Karl Heine kanaal

Verrassend gebruik van het water

134

Stichting het Panorama

135

De aula van de universiteit die ook dienst doet als kerk

Waslijnen in de parken

Oude DDR gevels krijgen een ‘Bauhauss’ uitstraling

Hergebruik van de oude Baumwollspinnerei
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