O

p een hete dag
in de Taiwanese
miljoenenstad
Tainan is het
soms puffen
geblazen. Als je
dan, met zweet op het voorhoofd,
de Haian Road inslaat, is het alsof
je een Punica-oase ontdekt: een
weelderige lagune, met water,
nevelsproeiers en palmbomen,
ligt verzonken onder het maaiveld.
Dit is Tainan Spring, een publiek
toegankelijk, groen park in een
voormalige parkeergarage van een
gesloopte shoppingmall. Zeker
op warme dagen is het een heuse
attractie. Kinderen spelen in het
water en maken de grootste lol.
Jongeren chillen aan de waterkant.
Maar ook ouderen komen hier
graag. Ze slaan de waterpret met
plezier gade en genieten van de
verkoeling.
China Town Mall, het winkelcentrum uit de jaren tachtig dat
voor Tainan Spring moest wijken,
was al jaren een doorn in het oog
van het stadsbestuur. Door de
opkomst van internet en online
winkelen was het verworden tot
‘een rotte kies’ waar Tainan maar
niet van afkwam. Tot het gebouw
in 2014 in handen kwam van
de gemeente, en een ontwerpcompetitie werd uitgeschreven,
die gewonnen werd door het
Nederlandse architectenbureau
MVRDV. Het bureau presenteerde
een radicaal plan: het complete
winkelcentrum neerhalen en alleen de vloer van de parkeergarage
gebruiken, om onder straatniveau

De oude China Town
Mall is omgetoverd
tot een bruisend
recreatiepark.
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Minder gebouw,
meer mensen
Winkelcentra die leegstaan of verlies draaien, doen het aanzien
van een stad geen goed. Maar juist daar zien architecten kansen.
Om steden te vergroenen, bijvoorbeeld, en daarmee nieuwe
trekpleisters te creëren; van Taiwan tot Heerlen.
Door Elsbeth Grievink

Polderdak

Ook hier in Nederland kampen
steden met leegstand, waardedaling van vastgoed en hittestress.
Dat bracht architectenbureau
TomDavid tot het plan Less
Building – More People, dat het
ontwikkelde voor de gemeente
Heerlen. Dit plan komt in het kort
neer op het openbreken van de
bovenste verdiepingen van warenhuizen. ‘De bovenste laag van
een warenhuis is vaak de minst
Door de shoppingmall
weg te halen, heeft
MVRDV een nieuwe
impuls gegeven aan
het gebied.
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In plaats van
winkelend
publiek, wordt
in Tainan Spring
gezwommen,
geravot en
geﬂaneerd.

waardevolle’, zegt Tom van Odijk,
partner van het bureau. ‘Als je die
openbreekt en zestig procent van
de verdieping in gebruik neemt
als groen polderdak, wordt de overige veertig procent direct meer
waard, alleen al door het daglicht
dat daar ineens binnenkomt en
het uitzicht dat je creëert.’
Aanleiding voor het plan van
TomDavid was een prijsvraag
die het Heerlense cultuurhuis
Schunk uitschreef. Op zoek naar
innovatieve concepten en strategieën om het daklandschap van
Heerlen te transformeren, tuigde
Schunk The Heerlen Rooftop
Project op. Opvallend genoeg
beantwoordde het prijswinnende
idee van TomDavid niet letterlijk
aan de vraag die Schunk stelde,
namelijk om iets met daken te
doen. Van Odijk: ‘Wij hebben er
juist voor gekozen niet iets voor
op het dak te bedenken, maar om
het dak deels weg te halen, ten faveure van de bovenste verdieping.
Die kan, door het gewicht aan
staal en beton dat je wegneemt,
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een tropisch speelpark te creëren.
‘Het landschap rondom Tainan
is rijk en divers’, zegt Hui Hsin Liao
van MVRDV. ‘Maar in de stad is
het groen dungezaaid. We wilden
boom- en plantensoorten die je
rondom Tainan vindt graag terugbrengen in de stad. Ook wilden we
iets met water doen, omdat deze
locatie vroeger een haven was en
grenst aan het kanaal.’ Het bureau
creëerde een kunstmatige lagune
met rondom het water groene
perken met palmbomen en andere
gewassen, die de komende jaren
moeten uitgroeien tot kleine
stukjes wildernis. Het park is tot
tien uur ’s avonds open. Als het
donker is schieten de lampjes
aan, en vormt Tainan Spring een
sprookjesachtig plaatje.
Met Tainan Spring heeft
MVRDV de inwoners van Tainan
met relatief weinig middelen
een bijzondere ontmoetingsplek
gegeven, die ook nog eens helpt de
hittestress in de stad te verminderen. Een plek die bovendien voor
iedereen toegankelijk is. Jong,
oud, arm, rijk, inwoner en toerist.
‘Zo zie je maar, het hoeven niet
altijd majestueuze operahuizen en
extravagante museumgebouwen
te zijn die een stad op de kaart
zetten’, zegt Liao. ‘Je kunt ook iets
weghalen om waarde te creëren.’

heel veel dragen. Zoals een polderdak (een groen dak met een extra
laag om water te bergen, red.). Dat
gewicht kunnen de meeste daken
niet zomaar hebben. Bovendien is
de bovenste verdieping van een gebouw doorgaans goed bereikbaar
per trap of lift en het dak meestal
niet.’
TomDavid hamert erop dat je
niet de héle bovenlaag moet weghalen. ‘Dan verknal je het businessmodel. De truc is een gedeelte open
te breken. Hoe groot dat gedeelte is,
moet je per gebouw
berekenen met de vastgoedeigenaar. Zo kun je, gebouw voor
gebouw, de hele bovenlaag van een
stad aanpakken en nieuwe, bruisende plekken creëren.’ In 2021
organiseert Schunk een vaksymposium over dit onderwerp, voor 2022
staat een festival gepland. ‘Heel
goed’, vindt Van Odijk. ‘Less Building – More People is bij uitstek een
project dat je met de hele stad samen moet aanpakken. Bewoners,
vastgoedeigenaren, gemeente: je
moet iedereen mobiliseren.’

Niet extreem duur

Door vierkante meters weg te halen, verhoogt TomDavid de waarde
van de resterende vierkante
meters in een gebouw. MVRDV
heeft met het weghalen van een
winkelcentrum een heel gebied
een nieuwe impuls gegeven. De
schaal verschilt, maar het principe
is hetzelfde.
De strategie van waardevermeerdering door sloop is er een
die wel wat overtuigingskracht
behoeft. Vastgoedeigenaren zijn
immers geneigd vast te houden aan hun vierkante meters.
En steden investeren over het
algemeen liever in de bouw van
een nieuw icoon, dan in de sloop
van een gebouw dat in de weg

De Skygarden in
Seoel was vroeger een
snelweg en nu een park
voor enkel wandelaars.
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Plekken, zoals de highway
in Seoel waar mensen
graag verblijven, worden
vanzelf aantrekkelijk voor
ondernemers.

staat. ‘En toch is dat soms het
waardevolste wat je kunt doen’,
zegt Liao van MVRDV. ‘Door in
te stemmen met ons plan heeft
Tainan een voorbeeld gesteld
voor steden overal ter wereld. Het
laat zien dat het niet moeilijk of

extreem duur hoeft te zijn om
aantrekkelijke, groene plekken te
creëren in de stad.’
Het bureau liet dat al eerder
zien in Seoel: daar haalde het
geen shoppingmall neer, maar
transformeerde het een voormalige snelweg tot een groen park van
een kilometer lang, waar alleen
wandelaars welkom zijn.
In Tainan koos MVRDV er
opvallend genoeg voor om op
verschillende plaatsen structuren

van het oorspronkelijke pand te
laten staan. Uit het zwemwater
steekt hier en daar een kolom
uit het vroegere winkelcentrum
omhoog, als herinnering aan het
verleden. ‘Dat is voor Azië baanbrekend’, zegt Liao. ‘Daar houden
ze van het blanke canvas, van
altijd naar voren kijken, nooit
achteruit. Door een aantal
elementen van het oude gebouw
te laten staan, wilden wij de
bewoners van Tainan een beetje

‘Dit is voor Azië baanbrekend. Daar houden ze
ervan naar voren te kijken en nooit achteruit’
pagina 6 0, 02-05-2020 © Het Financieele Dagblad

historisch besef cadeau doen. De
kinderen zwemmen nu tussen de
ruïnes van het verleden.’ Maar die
ruïnes staan er niet alleen voor
de sier. ‘We zien voor ons dat in
een volgende fase in die structuren winkeltjes komen, of kleine
restaurants.’
Want dat is wat er gebeurt, als
je op een goede manier ‘weghaalt’.
Plekken waar mensen graag verblijven, worden vanzelf aantrekkelijk voor ondernemers, en zijn
daarmee van waarde voor de hele
stad. Het aloude motto van Ludwig
Mies van der Rohe, less is more,
mag dus weer van stal worden gehaald. Dat kan, zeker in tijden van
crisis, tot mooie dingen leiden. ❑

