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Architectuur Film Festival Rotterdam
Een hele week lang wordt Jane Jacobs in Rotterdam geëerd met een
uitgebreid programma rond haar leven en werk als stadsactiviste.

> Modernistische ontwerpen

als decor voor eenzaamheid <

institutionele marktpartijen en ondernemers in Amsterdam kansrijke locaties op.
Hoe vervolgens instrumenten in te zetten
is, afhankelijk van de locatie, onderwerp
van overleg tussen de actoren, en vereist
een juiste timing. Die instrumenten zijn
met stijgende moeilijkheidsgraad: openbaar ruimtebeleid (groen, schoon, aantrekkelijk), verkeersbeleid (fietsnet, autoluw,
parkeervoorzieningen), samenvoegen en
splitsen van woningen, flexibele bestemmingsplannen en branchering in het (winkel) voorzieningenaanbod.
Politieke angst, dogmatische preassumpties van planners, eerzucht van ontwerpers om hun stempel te drukken op stedenbouwkundige plannen en behoudzucht

Een filmfestival over stadscultuur en architectuur kan niet om de mondiale economische crisis heen. Films, documentaires en
korte films bieden de mogelijkheid om een
bredere context te schetsen of mondiale vergelijkingen te maken. Dat is zo met de film
over het Japanse eiland Gunkanjima, ooit een
dichtbevolkt stad, voor Mitsubishi gebouwd
op de kolenmijn. Bij de overschakeling naar
andere energiebronnen heeft de hele bevolking in 1974 in vier dagen tijd het eiland verlaten om elders nieuw werk te gaan zoeken.
Wat rest, is een spookstad waar het beschimmelde ontbijt van 35 jaar geleden nog op tafel ligt. Heel anders dan de sluiting van de
mijnen in de lage landen.
De wereld van ruimtelijke ordening
en architectuur is nogal sterk gefixeerd op
toekomstbeelden en het scheppen van
verwachtingen. Na oplevering verliest de
planner bijna onmiddellijk zijn interesse. Is
de ontwerper bang voor de evaluatie, staat
het niet meer in de taakbeschrijving of is
hij gewoon overtuigd van zijn gelijk? Frank
Lloyd Wright mag apetrots zijn dat zijn “Ennis
Brown House” in tientallen films figureerde.

Maar wat zegt dat over de intrinsieke waarde
van het gebouwde? Niet voor niets spelen
veel tragische verhalen over eenzaamheid
en vervreemding zich nog steeds af tegen
het decor van modernistische ontwerpen.
Hier registreert de filmer nuchter wat er mis
is gegaan met de goede bedoelingen van de
ontwerper.
Het Architectuur Film Festival Rotterdam
toont voorts nieuwe egodocumentaires
over architect Herman Herzberger en stadsactiviste Jane Jacobs (zie artikel), animaties
over stad en architectuur van vroeger tot nu,
documentaires over futuristische gebouwen,
artistieke films over het gebruik van gebouwen en cultklassiekers zoals “l’Homme de Rio”
waarin Jean Paul Belmondo stunts uithaalt in
de stad Brasilia in aanbouw. In de foyer van
de bioscoop is er voorts een goed gevuld
programma met onder meer iedere avond
een talkshow met de internationale filmers
en ontwerpers. De hele week wordt in Rotterdam Jane Jacobs geëerd met een uitgebreid
Jane Jacobs programma, een samenwerking
van de Architectuurbiënnale, AFFR, Trancity
en SUN uitgeverij.

P r akt isc h

Het Architectuur Film Festival Rotterdam loopt van 29 oktober tot en met
1 november in bioscoop Cinerama, Westblaak 18 te Rotterdam. Kaartjes
voor de film kosten € 8,50. Leden van de VRP betalen op vertoon van hun
lidmaatschapskaart € 7,50. [www.affr.nl]

van oorspronkelijke bewoners bemoeilijken
deze weg. De jongste jaren is er voorzichtige aandacht voor bouwen in de bestaande
stad. Maar deze aandacht is gegroeid vanuit andere motieven: de vermindering van
vervuiling door forensenverkeer en de te-

rugdringing van de steeds maar uitdijende
stad. Het belang van adequate centrumstedelijke milieus voor een op de stad georiënteerde kenniseconomie speelt hierin geen
rol. En dat kan opnieuw leiden tot een “failure of town planning”.
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Oosterweel
Voor het eerst wordt het analysemodel van
de Amerikaanse politicoloog J.W. Kingdon
toegepast in Vlaanderen, en wel op het
merkwaardige besluitvormingsproces
rond de Oosterweelverbinding. Wat begon
als een geruisloos verhaal, eindigde in
een felle maatschappelijke polemiek.
Het onderzoek over de besluitvorming in het dossier van de
Antwerpse Oosterweelverbinding hanteert de stromentheorie van
de Amerikaanse politicoloog J.W. Kingdon als analysemodel. Volgens
Kingdon is het zoeken naar de oorsprong van ideeën weinig relevant. Hij verwerpt de gedachte dat besluitvormingsprocessen rationeel en gefaseerd, stap voor stap, verlopen. Zijn op uitgebreid empirisch onderzoek steunend model maakt het mogelijk om complexe
besluitvormingsprocessen te ontleden. Kingdon legt immers niet
alleen de structuur, maar ook de voor deze processen kenmerkende
onzekerheid en dynamiek bloot.
Kern van het stromenmodel is dat drie stromen – elk volgens een
eigen logica in de tijd evoluerend - op een bepaald moment door een
pleitbezorger worden gebundeld, waardoor nieuw beleid ontstaat.
In het proces van de Oosterweelverbinding was de voormalige gou-
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De eng technische en
verkeerstechnische
probleemdefinitie zou
een schaduw over het
verdere procesverloop
blijven werpen.

verneur van Antwerpen, Camiel Paulus, de pleitbezorger. De drie
door Kingdon onderscheiden stromen hebben betrekking op (1)
problemen, (2) beleidsalternatieven en (3) politieke en bestuurlijke
ontwikkelingen. Het onderzoek naar elk van deze drie stromen in
het proces van de besluitvorming over de Antwerpse ringweg, steunt
op documentenanalyses en interviews.
Proble e m d e f in i t i e

De studie toont aan dat de Oosterweelverbinding aanvankelijk louter als een infrastructuurwerk werd opgevat. Het volstond een verkeerskundig en technisch aanvaardbare oplossing uit te werken en
het probleem zou van de baan zijn. Met andere probleemdefinities – waaronder een ruimtelijke benadering – werd geen rekening
gehouden. Zo voorzag de gewestplanwijziging van 1998 in een reservatiestrook voor een tracé over het Eilandje (een stadswijk in ontwikkeling), maar die reservatiestrook kwam er zonder omgevingsanalyse en zonder dat er maar enig beeld was van hoe die verbinding
later vorm zou krijgen.
Deze eng technische en verkeerstechnische probleemdefinitie
zou een schaduw over het verdere procesverloop blijven werpen.

Sandra Vanveldhoven behaalde deze zomer haar masterdiploma Stedenbouw en de Ruimtelijke Planning aan de Artesis-hogeschool Antwerpen met een onderzoek over
de besluitvorming in het dossier van de sluiting van de Antwerpse ringweg, ook bekend als het Oosterweeldossier. De twee andere auteurs traden op als promotor. Het
onderzoek beslaat de periode 1990 – 2005, van het begin van het besluitvormingsproces tot het jaar waarin de Vlaamse Regering het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Oosterweelverbinding voorlopig vaststelde en daarmee de juridische basis legde voor de in mei 2009 ingediende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

