Maarten Schmitt 25 jaar stadsarchitect
In 1973 kwam hij als stedenbouwkundige bij de afdeling Stedenbouw van de
Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting van de gemeente Groningen.
Sinds 1 april van dit jaar is hij werkzaam als stadsarchitect in Den Haag. We
hebben het over Maarten Schmitt die 25 jaar lang in hoge mate de stedenbouwkundige invulling van de stad Groningen heeft bepaald bij de Dienst
Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. Als stadsarchitect heeft hij elf
bruggen en het politiebureau aan de Korreweg ontworpen. Een gesprek met
een aimabele en integere ontwerper.

Jan Abrahai

'Ik moest op soüicitatiebezoek komen bij de directeur van
de dienst en bij wethouder Max van den Berg', vertelt
Maarten Schmitt en dat betekende dat hij in een woelige,
maar uiterst creatieve periode in de stadsontwikkeling van
Groningen aantrad. Immers, vóór de periode van Van den
Berg bestonden er zeer rigoureuze plannen van het bureau
Goudappel om de binnenstad aan te pakken, grote
verkeersaders zouden dwars door de stad aangelegd
worden en de gemeente had daarvoor al een groot deel
van de grond gekocht. Het is de verdienste van Van den
Berg geweest om die kwalijke trend om te buigen. Enig
besef van cultuurhistorisch erfgoed en van stadsontwikkeling was bij zijn voorgangers ver te zoeken.
STADSARCHITECT

'De functie van stadsarchitect bestond niet meer toen ik
in Groningen kwam. Ik ben eigenlijk vormgever van de
stad, maar stadsarchitect vind ik een mooi woord, passend
bij de manier waarbij je met veel anderen vorm geeft aan
de stad en haar openbare ruimte.' Bij de stadsarchitect ligt
de nadruk wat meer op de vormgeving en de stedenbouwkundige houdt zich meer bezig met voorwaarden
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scheppen; dat is veel planologlscher van aard. Samen
met zijn collega Anco Schut heeft Maarten Schmitt het begrip 'stadsarchitect' inhoud gegeven. Hij kreeg bij de
dienst de vrijheid om zich bij te scholen en nieuwe ontwikkelingen te volgen. 'In die tijd hadden we metz'n allen,
de politici en de ambtenaren, het idee dat Groningen op
de wereldkaart gezet moest worden, je zoekt dan naar de
juiste man of vrouw op de juiste piek en dat is ook gebeurd.'
OOSTERPARKWIJK

'Mijn eerste klus was het inrichtingsplan voor het Martinikerkhof. In 1973 was dat nog een parkeerplaats voor auto's en bussen. Ik wilde een vrij grasveld met bomen en zonderpaden, maar de Plantsoenendienst wilde met alle geweld paden. Wat ik bijzonder ridicuul vond, was de voorrijruimte voor het Provinciehuis, voor de auto van de Koningin. '
Maar al heel gauw daarna wordt Schmitt op de Oosterparkwijk gezet, het eerste stadsvernieuwingsproject, gelegen
tussen Damsterdiep en Oosterhamrikkade en het paradepaardje van Van den Berg. Eind jaren zeventig waren daar

grote spanningen tussen de bewoners en de gemeente.
Ook hier waren veel huizen gekocht door de gemeente voor
de grootschalige plannen van Goudappel, maar ze waren
nog niet gesloopt. De wijk dateert uit de jaren twintig. De
Bloemenbuurt is gebouwd door stadsarchitect Bouma
met de zogenoemde boerderijtjes: rug-aan-rug woningen,
vier-onder-één-kap. De opzet van deze buurt doet denken
aan dat van een klassiek tuindorp. Bouma heeft zich bij
dit ontwerp sterk laten inspireren door Berlage; hij heeft
de straat, die onder poortgebouwen doorloopt, verbreed
tot kleine pleintjes waarde huizen de besloten sfeer van
een hofje hebben. De woningen zijn toen gebouwd voor
de allerlaagste klasse. Met de renovatie werden dat tweeonder-êén-kapwoningen, met behoud van het karakter
van de buurt.
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Amsterdamse School intact waren gebleven. De bewoners
vonden het prachtig, maar ze wilden toch grotere ramen
hebben.'
STEDENBOUWKUNDIG PLAN

De laatste tien jaar heeft Maarten Schmltt zich bijna met
alle projecten van Groningen bemoeid. Dat waren onder
meer het Stationsgebied met het Emmaviaduct, de

Verbindingskanaalzone en het Groninger Museum, Corpus
den Hoorn Zuid, het Gasuniegebouw en het CiBoGaterrein.
In het Stationsgebied betrof het de grootschalige
complexen van de PTT, het nieuwe busstation en het
ABN-Amro kantoor. Het is de verdienste geweest van
burgemeester Buiter om de PTT naar Groningen te halen
en van Max van den Berg om de locatie naast het station
aan te wijzen, want de PTT wilde naar Lewenborg. Maarten
Schmitt ontwierp voor het Stationsgebied een heel
gedetailleerd stedenbouwkundig plan en dat was uniek,
niet alleen voor Groningen, maar ook voor Nederland.
'Binnen dat gebied had ik alles beschreven. Aanvankelijk Willemskanaal, maar er is 30.000 vierkante meter gezou de PTT 120.000 vierkante meter tussen de Parkweg en bouwd, dus slechts een kwart van wat de bedoeling was.
de Stationsweg invullen, tussen het station en hetNoord- Architect Van Gooi was een echte modernist die zo rationeel mogelijk het PTT-complex probeerde te bouwen. Er
is altijd een discussie geweest met betrekking tot de
poort, dat wil zeggen de entree via het Emmaviaduct. Ie
komt de stad binnen met het zicht op de A-kerk, de Universiteitstoren en het torentje van de vroegere kerk in de
Stationsstraat, en daarom vond ik het van belang dat die
poort een ronde vorm zou krijgen en niet een langgerekte.
Dat betekende dat het gebouw van de PTT een boogvorm
kreeg. Het latere complex van het Cascadegebouw is daar
ook op aangepast.'

ARCHITECTONISCH KLIMAAT

De gemeente Groningen heeft architecten van buiten de
stad gevraagd om ontwerpen te maken. De architecten
Kleihues en Rem Koolhaas hebben hun stempel gedrukt
op de stad. Dat was aanvankelijk tegen het zere been van
de Groninger architecten, maar nu zeggen ze dat het zeer
inspirerend heeft gewerkt en dat geldt zeker voor de buitenlandse architecten als Grassi, Mendini, Ciriani en Hedjuk. 'je kunt dat zien aan de grote bureaus als Karelse Van
derMeer, Theo Oving, OLGA Architecten en AAS Architecten,
maar ook kleinere bureaus als Otonomo en johannes
Moehrlein hebben zich gespiegeld aan deze buitenlanders,
waardoor een architectonisch klimaat ontstaan is dat
hoog scoort. Dat betekent inmiddels datje niet meer zo
je best hoeft te doen om van buitenaf architecten aan te
trekken, omdat je die kwaliteit in huis hebt.'
CORPUS DEN HOORN ZUID

De wijk Corpus den Hoorn Zuid is ontwikkeld in een
periode dat er helemaal geen belangstelling voor was.
Volgens Schmitt was het in eerste opzet de bedoeling om
MISSER
er twee-onder-één-kap-koopwoningen te bouwen met
In het hele proces van ruimtelijke ordening zijn de slootjes en een bootje in de tuin: kortom een boereninhoudelijke en politieke verantwoordelijkheden altijd koolstad van privé villa's voor de happy few. De inzet van
goed gedefinieerd. De politieke dekking door de wet- wethouder Gietema was om er alleen woningwetwoningen
houders Max var den Berg en Ypke Gietema was volgens te bouwen, maar in de loop van het proces is het een mix
Maarten Schmitt zeer goed. Er is ook wel eens wat mis geworden van duurdere woningen en sociale woningbouw.
Maarten Schmitt en zijn collega's hebben zich bij het
gegaan en er zijn natuurlijk compromissen gesloten.
'Bij het PTT-gebouw wilden we een openbare ruimte tus- ontwerpen van Corpus den Hoorn Zuid niet alleen laten
sen de gebouwen door realiseren, vanaf het station naar inspireren door de Oosterparkwijk, maar ook door de
de Emmasingel. Die is ook gemaakt, maar toen het beeld woningbouw in Berlijn en Frankfurt uit de jaren twintig.
van Per Kirkeby geplaatst werd, heeft de PTT de ruimte 'Met wisselende intensiteit hebben de architectuur, de
dichtgemetseld. Een misser van de bovenste plank, maar stedenbouw, de financiën, de politiek en de opdrachtja, de gemeente had wel toestemming gegeven. Het is nu gevereen beslissende rol gespeeld bij de totstandkoming
van de verschillende woningbouwprojecten in de stad',
een dode wand geworden.'
schrijven Niek Verdonk en Arie Wink in 1990 in het beste
themanummer dat Noorderbreedte heeft uitgegeven: 'Ik
wil hier nooooit meer weg'. Corpus de Hoorn is een wijk
met sociale woningbouw met woningbouwcorporaties
als opdrachtgevers, met financiële steun van het rijk, die
ontworpen is door verschillende architecten.'Hoe meer
mensen van deze prachtige locatie aan het Hoornse Meer
konden genieten, hoe beter. Alleen in het centrum van de
wijk zijn geen woningwetwoningen gebouwd. Wat ik

Flats van Rem Koolhaas met op de voorgrond het project van van
Sola-Morales in het kader van de manifestatie A star is born
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gebouw te maken (in plaats van een kopie van de ING-bank
in Amsterdam). Maarten Schmitt: 'De Gasunie heeft heel
bewust gekozen voor deze architect. We hebben er
eindeloos over gediscussieerd. Drie architectenbureaus
hebben een ontwerp gemaakt en daarvan was Alberts en
Van Huut veruit het beste. Ik had alleen niet die architecten
gekozen. Het gebouw annexeert bijna de stad door zich zo
kolossaal te manifesteren.'

jammer vind, is het lullige winkelcentrum; het plein is
een woonplein geworden, terwijl het een plein had moe- KWESTIE VAN SMAAK
Een ander opzienbarend project is de Waagstraat,
ten worden met havenkroegen, rotzooiwinkeltjes, en der- Het wel of niet mooi vinden van en gebouw is een kwestie ontworpen door Natalini. Samen met Anco Schut had
gelijke. '
van smaak. Sommigen vinden het Groninger Museum
prachtig en dan meestal het Gasuniegebouw verschrikBOOMTOWN
kelijk, omgekeerd komt ook voor. 'Het Groninger Museum
Enige sturing in het stedenbouwkundig en architectonisch was een heel leuke klus, heel bijzonder omdat het een
proces in de vrije sector is raadzaam. Zo is in de wijk de politiek hot item was. Mijn taak was het bewaken van de
Hunze een experiment gerealiseerd van achttien woningen stedenbouwkundige typologie: of het gebouw niet te
met achttien verschillende architecten en beleggers in de groot ofte lomp werd en voldoende transparantie had naar
Rietveldlaan, een experiment dat op kleine schaal al eerder de singel. Met Mendini heb ik steeds modellen ontwikkeld.'
was toegepast met zeven architecten in de Kruitlaan. Het Het ontwerpvan het Gasuniegebouw is een gemiste kans
Hoornse Park kent ook een dergelijke ontwikkeling, waarbij voor Groningen omdat Gasunie het enige bedrijf in
kavels zijn uitgegeven waarop men vrij kon bouwen. Groningen is dat de mogelijkheid had om een bijzonder
'Alleen men heeft de kavels verkleind en dat is ten koste
gegaan van de kwaliteit. Je ziet het ook in Zilvermeer, bij
Kardinge, dat is gewoon Boomtown: daar mag alles op een
heel kleine kavel en daar vind je haciënda's naast Kentuckyhuizen en klassieke bakstenen woningen.'

Maarten Schmitt eer stedenbouwkundig plan gemaakt dat
door de raad was goedgekeurd. Daarna zijn architecten
uitgenodigd om het plan in te vullen. Natalini is geselecteerd omdat hij tot de extreme avant-garde in de architectuur behoorde en die stroming wilde de gemeente introduceren op de Grote Markt. Maarten Schmitt: 'En verdomd, wat zie je: Natalini is regionalist, traditionalist en
romanticus geworden. Hij maakt een historiserend ontwerp.
Ik heb een hele avond met hem daarover gesproken, maar
die avant-gardeperiode vond hij een soort jeugddwaling.
Politiek kwam het echter goed uit want een eigentijds en
spraakmakend ontwerp zoals van Mendini, gekoppeld
aan de merkwaardige inspraak van de bevolking die over
de ontwerpen mocht beslissen, had geen kans gekregen.

Kapteynbrug foto PeterOosting

Natalini was dus makkelijk scoren.'
Schmitt is echter zeer ontevreden over de onderdoorgang. Dat had een doorlopende straat moeten zijn vanuit
de Herestraat. 'Nu heb je het idee dat je een gebouw
binnenloopt. Ik hoop dat het stuk er nog uitgezaagd
wordt.'
CIBOGA

Het Circus-, Boden- en Gasfabriekterrein aan de noordoostrand van de binnenstad maakt deel uit van de voormalige vestinggordel en sluit aan op het Noorderplantsoen.
Het is een heel ingewikkeld project door het samengaan
van ecologie, bodemsanering, inspraak, andere verhoudingen tussen de markt, de bewoners, de politiek en
de Dienst. Hier worden zo'n duizend woningen gerealiseerd. Maarten Schmitt: 'Het stedenbouwkundig plan is
door de raad goedgekeurd en daarvoor heb ik de bouwstenen aangedragen. Het is een plan dat ik eigenlijk wel
af had willen maken. Het is een experiment, uniek in Nederland.'

VAN STAD NAAR LAND

Nergens vindt men de overgang van stad naar platteland
zo duidelijk als in Groningen. Een prachtig voorbeeld is de
wijk Vinkhuizen, die als een stadsmuur die scheiding markeert. Met de aanleg van de nieuwe wijk De Held is dat
beeld verloren gegaan. Volgens Maarten Schmitt is De Held
een tussenvorm, een wierdeachtig landschap. 'Het thema
van de wierde verwijst naar het landschap, maar het is niet
hemelbestormend. Het heeft een soort voorzichtigheid.'
Nog erger dan De Held is de toekomstige aanleg van een
wijk langs het Reitdiep, tot halverwege Dorkwerd. Hier
wordt een zeer bijzonder cultuurlandschap aangetast.
Op de vraag waarom de gemeente niet gekozen heeft
voor de (zuid)oostkant van de stad, waar die landschappelijke problemen niet zijn, antwoordt Schmitt: 'Ie moet
beschikken overgrote woningbouwlocaties om te kunnen
concurreren met de regio. Het plan van Adriaan Geuze en
lurjen van der Meer vind ik fantastisch. De politiek had daar
ook onmiddellijk zijn aandacht op moeten richten. 'Zuidoost' vind ik ook het ideale toekomstbeeld voorde stad.
Het koppelen van een nieuwe wijk aan Trlbond, de industriewijk, is schitterend. De politiek vond die koppeling te
ingewikkeld en te veelomvattend. Dus werd het de ontwikkeling van 'Noordwest'. De druk op dat gebied zal
daardoor alleen nog maar toenemen.'

MAARTEN SCHMITT, DE BRUGGENBOUWER

In totaal heeft Maarten Schmitt elf bruggen ontworpen.
Dat zijn de twee boogbruggetjes in Corpus den Hoorn
Zuid, de Kapteynbrug (samen met Cor Kalsbeek), de Korrewegbrug, de brug over het Damsterdiep naar
Ruischerwaard, de Griffebrug, de Julsinghabrug, de
Van Hallbrug, de Muntingbrug, een viaduct over het
fietspad van het Damsterdiep als onderdeel van de inrichting bij de Oostersluis en de brug in Ten Boer over
het Damsterdiep.

Maarten Schmitt bij de Griffebrug foto Peter Oosting

STAD VOL GEDACHTEN

Noorderbreedte heeft naar aanleiding van het vertrek van
Maarten Schmitt een zeer fraai geïllustreerd en vormgegeven boek uitgegeven in een beperkte oplage: Stad vol
gedachten (ISBN 90-804259-1-5). Hierin wordt een
overzicht gegeven van zijn stedenbouwkundige ontwerpen van de laatste 25 jaar in Groningen en daarbuiten. De
tekst is van Marijke Martin en Bergit Jansen, de foto's
zijn van Arthur Blonk, de vele schetsontwerpen van
Maarten Schmitt en de vormgeving is van Peter de Kan.
De prijs is f40,- en het is verkrijgbaar via boekhandel
Godert Walter, Oude Ebbingestraat 53, 9712 HC Groningen, tel 050-312 25 23, fax 050-318 66 30,
e-mail: gwalter@noord.bart.nl.

