
O
peenhetedag
indeTaiwanese
miljoenenstad
Tainan ishet
somspuffen
geblazen.Als je

dan,met zweet ophet voorhoofd,
deHaianRoad inslaat, is het alsof
je eenPunica-oaseontdekt: een
weelderige lagune,metwater,
nevelsproeiers enpalmbomen,
ligt verzonkenonderhetmaaiveld.
Dit is TainanSpring, eenpubliek
toegankelijk, groenpark in een
voormaligeparkeergarage vaneen
gesloopte shoppingmall. Zeker
opwarmedagen ishet eenheuse
attractie.Kinderen spelen inhet
water enmakendegrootste lol.
Jongeren chillenaandewaterkant.
Maarookouderenkomenhier
graag. Ze slaandewaterpretmet
plezier gade engenieten vande
verkoeling.
ChinaTownMall, hetwinkel-

centrumuit de jaren tachtigdat
voorTainanSpringmoestwijken,
was al jareneendoorn inhet oog
vanhet stadsbestuur.Doorde
opkomst van internet enonline
winkelenwashet verworden tot
‘een rotte kies’waarTainanmaar
niet vanafkwam.Tothet gebouw
in2014 inhandenkwamvan
degemeente, eneenontwerp-
competitiewerduitgeschreven,
die gewonnenwerddoorhet
Nederlandsearchitectenbureau
MVRDV.Hetbureaupresenteerde
een radicaal plan: het complete
winkelcentrumneerhalenenal-
leende vloer vandeparkeergarage
gebruiken, omonder straatniveau

DeoudeChinaTown
Mall is omgetoverd
tot eenbruisend
recreatiepark.

Minder gebouw,
meermensen

Winkelcentradie leegstaanof verlies draaien, doenhet aanzien
vaneen stadgeengoed.Maar juist daar zienarchitectenkansen.

Omsteden te vergroenen, bijvoorbeeld, endaarmeenieuwe
trekpleisters te creëren; vanTaiwan totHeerlen.

DoorElsbethGrievink
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een tropisch speelpark te creëren.
‘Het landschap rondomTainan

is rijk endivers’, zegtHuiHsinLiao
vanMVRDV. ‘Maar inde stad is
het groendungezaaid.Wewilden
boom- enplantensoortendie je
rondomTainan vindt graag terug-
brengen inde stad.Ookwildenwe
ietsmetwaterdoen, omdatdeze
locatie vroeger eenhavenwas en
grenst aanhet kanaal.’Hetbureau
creëerde eenkunstmatige lagune
met rondomhetwater groene
perkenmetpalmbomenenandere
gewassen, diedekomende jaren
moetenuitgroeien tot kleine
stukjeswildernis.Hetpark is tot
tienuur ’s avondsopen.Alshet
donker is schietende lampjes
aan, en vormtTainanSpring een
sprookjesachtigplaatje.
MetTainanSpringheeft

MVRDVde inwoners vanTainan
met relatiefweinigmiddelen
eenbijzondereontmoetingsplek
gegeven, dieooknogeenshelpt de
hittestress inde stad te verminde-
ren.Eenplekdiebovendien voor
iedereen toegankelijk is. Jong,
oud, arm, rijk, inwoner en toerist.
‘Zo zie jemaar, hethoevenniet
altijdmajestueuzeoperahuizenen
extravagantemuseumgebouwen
te zijndie een stadopdekaart
zetten’, zegt Liao. ‘Je kuntook iets
weghalenomwaarde te creëren.’

Polderdak
Ookhier inNederlandkampen
stedenmet leegstand,waarde-
daling van vastgoedenhittestress.
Datbracht architectenbureau
TomDavid tothet planLess
Building –MorePeople, dathet
ontwikkelde voordegemeente
Heerlen.Dit plankomt inhet kort
neer ophet openbreken vande
bovenste verdiepingen vanwa-
renhuizen. ‘Debovenste laag van
eenwarenhuis is vaakdeminst

Doorde shoppingmall
weg tehalen, heeft
MVRDVeennieuwe
impuls gegevenaan
het gebied.

waardevolle’, zegtTomvanOdijk,
partner vanhetbureau. ‘Als jedie
openbreekt en zestigprocent van
de verdieping ingebruikneemt
als groenpolderdak,wordtdeove-
rige veertigprocentdirectmeer
waard, alleenal doorhetdaglicht
datdaar ineensbinnenkomten
hetuitzichtdat je creëert.’
Aanleiding voorhetplan van

TomDavidwas eenprijsvraag
diehetHeerlense cultuurhuis
Schunkuitschreef.Opzoeknaar
innovatieve conceptenenstrate-
gieënomhetdaklandschap van
Heerlen te transformeren, tuigde
SchunkTheHeerlenRooftop
Project op.Opvallendgenoeg
beantwoorddehetprijswinnende
idee vanTomDavidniet letterlijk
aande vraagdie Schunk stelde,
namelijk omietsmetdaken te
doen.VanOdijk: ‘Wij hebbener
juist voor gekozenniet iets voor
ophetdak tebedenken,maarom
hetdakdeelsweg tehalen, ten fa-
veure vandebovenste verdieping.
Diekan, doorhet gewicht aan
staal enbetondat jewegneemt,

Inplaats van
winkelend
publiek,wordt
inTainanSpring
gezwommen,
geravot en
geflaneerd.
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heel veeldragen.Zoalseenpolder-
dak (eengroendakmeteenextra
laagomwater tebergen, red.).Dat
gewichtkunnendemeestedaken
niet zomaarhebben.Bovendien is
debovensteverdiepingvaneenge-
bouwdoorgaansgoedbereikbaar
per trapof lift enhetdakmeestal
niet.’
TomDavidhamerteropdat je

nietdehélebovenlaagmoetweg-
halen. ‘Danverknal jehetbusiness-
model.De truc iseengedeelteopen
tebreken.Hoegrootdatgedeelte is,
moet jepergebouw
berekenenmetdevastgoedei-
genaar.Zokunje,gebouwvoor
gebouw,dehelebovenlaagvaneen
stadaanpakkenennieuwe,brui-
sendeplekkencreëren.’ In2021
organiseertSchunkeenvaksympo-
siumoverditonderwerp, voor2022
staateenfestivalgepland. ‘Heel
goed’, vindtVanOdijk. ‘LessBuil-
ding–MorePeople isbijuitstekeen
projectdat jemetdehelestadsa-
menmoetaanpakken.Bewoners,
vastgoedeigenaren,gemeente: je
moet iedereenmobiliseren.’

Niet extreemduur
Door vierkantemetersweg teha-
len, verhoogtTomDaviddewaarde
vande resterende vierkante
meters in eengebouw.MVRDV
heeftmethetweghalen vaneen
winkelcentrumeenheel gebied
eennieuwe impuls gegeven.De
schaal verschilt,maarhetprincipe
ishetzelfde.
De strategie vanwaardever-

meerderingdoor sloop is er een
diewelwat overtuigingskracht
behoeft. Vastgoedeigenaren zijn
immers geneigd vast tehou-
denaanhunvierkantemeters.
En steden investerenoverhet
algemeen liever indebouwvan
eennieuw icoon, dan inde sloop
vaneengebouwdat indeweg

DeSkygarden in
Seoelwas vroeger een
snelwegennueenpark
voor enkelwandelaars.
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staat. ‘En toch isdat somshet
waardevolstewat je kuntdoen’,
zegt Liao vanMVRDV. ‘Door in
te stemmenmetonsplanheeft
Tainaneen voorbeeld gesteld
voor stedenoveral terwereld.Het
laat ziendathetnietmoeilijk of

extreemduurhoeft te zijnom
aantrekkelijke, groeneplekken te
creëren inde stad.’
Hetbureau liet dat al eerder

zien inSeoel: daarhaaldehet
geen shoppingmall neer,maar
transformeerdehet een voorma-
lige snelweg tot eengroenpark van
eenkilometer lang,waar alleen
wandelaarswelkomzijn.
InTainankoosMVRDVer

opvallend genoeg voor omop
verschillendeplaatsen structuren

vanhet oorspronkelijke pand te
laten staan.Uit het zwemwater
steekt hier endaar eenkolom
uit het vroegerewinkelcentrum
omhoog, als herinnering aanhet
verleden. ‘Dat is voor Azië baan-
brekend’, zegt Liao. ‘Daar houden
ze vanhet blanke canvas, van
altijd naar vorenkijken, nooit
achteruit. Door een aantal
elementen vanhet oude gebouw
te laten staan,wildenwij de
bewoners vanTainan eenbeetje

‘Dit is voorAzië baanbrekend.Daar houden ze
ervannaar voren te kijken ennooit achteruit’

historischbesef cadeaudoen.De
kinderen zwemmennu tussende
ruïnes vanhet verleden.’Maar die
ruïnes staan er niet alleen voor
de sier. ‘We zien voor onsdat in
een volgende fase indie structu-
renwinkeltjes komen, of kleine
restaurants.’
Wantdat iswat er gebeurt, als

je opeengoedemanier ‘weghaalt’.
Plekkenwaarmensengraag ver-
blijven,worden vanzelf aantrek-
kelijk voor ondernemers, en zijn
daarmee vanwaarde voordehele
stad.Het aloudemotto vanLudwig
Mies vanderRohe, less ismore,
magdusweer van stalwordenge-
haald.Dat kan, zeker in tijden van
crisis, totmooiedingen leiden.❑

Plekken, zoals dehighway
inSeoelwaarmensen
graag verblijven,worden
vanzelf aantrekkelijk voor
ondernemers.
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