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MTD landschapsaicliitecten weid in begin 2007
door Verburg Hoogendijk aichitecten (VHA) uit
Amsterdam m contaet gebraeht met DHVShang
hai VHA had vooi DHV Shanghai al meerdeie brug
gen in China ontwoipen en MTD en VHA weikten
samen aan de Gemedijk brug over de A4 bij Schip
hol
De contacten leidden uitemdelijk tot de samen
weilang tussen MTD en DHV met betreklang tot
de piijsviaag in Hangzhou De prijsvraag had een
besloten karalrtei, behalve MTD waren drie Chine
se en twee Engelse bureaus mtgenodigd om mee
te duigen naar de hoofdprijs Een maand na een
bezoek aan de locatie en het bedenlcen van het
concept, moest het plan worden gepresenteerd

voor een vakjury m Hangzhou De belangrijkste
argumenten voor het toekennen van de piijs aan
MTD waren het mtegrale karakter van het concept
(stedenbouw, landschap en infrastructuur), de visie
op de identiteit van het plangebied en de ecologi-
sche dvmrzaamheid principes die daarbij zijn ge-
hanteerd

HET ONTWERP

Hangzhou, aan de oevers van de Yangtze, is een
historische handelsstad, 200 Ion ten zuiden van
Shanghai De stad, ontstaan 220 B C , is beroemd
om het uitgestrekte Westlake met tempels, bruggen
en tumen als mspiratie vooi het latere keizerlijke
Summerpalace m Beijmg De stad breidt zich ex-
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plosief uit langs de rivier. Een nieuw stadshart met
'baUion' over het water is zo goed als gerealiseerd.
In het winnende plan wordt een 12 ldlometer lange
parkavenue van west naar oost langs de rivier gesi-
tueerd De gemiddeld 200 meter brede oeverzone
tussen avenue en rivierkade wordt een langgerekt
stads- en natuurpark over de gehele lengte van het
traeé Daarnaast mondt het historische kanaal van
Beijmg naar Hangzhou uit in de Yangtze rivier. Dit
gegeven is als leidraad gebruikt voor het ontwerp
van de nieuwe bruggen die refereren aan de bou^v-
stijl van de Soi-dynastie (610 AD)
Hetkanaal van HangzhounaarBei)ingis met eenleng-
te van 1800 lolometer het langste kanaal ter w êreld
De industriële zandwncomplexen aan de oever
worden hergebruikt en gemtegreerd in het ste-
denbouwkundig plan. Kades, platforms, aanlegstei-
gers, lcranen, etc. worden gedeeltelijk herbestemd,
vergelijkbaar met het IBA-Emscherpark in Duits-
land. Dit in tegenstelling tot de gangbare Chinese
praktijk van sloop van het cultuurliistorische en
industriële erfgoed. De potentiële ecologische ont-
w d̂dceling van het buitendijkse gebied, w âarbij de
dynamiek van de rivier ook wordt ingezet als be-
levings- en gebruikerswaarde voor de bezoekers,
vormt een belangrijk onderdeel van het concept.

Vanaf de nieu^ve 'boulevard' en een meuw 'visitors
center' kunnen de honderdduizenden bezoekers
de jaarlijks terugkerende 'vloedgolf' in de rivier-
monding (voUe maan en springtij) aanschouwen
Met het stedenbouwkundig plan wordt de oriënta-
tie van de stad gericht op de rivier en de delta. Het
plan biedt een landschappelijk, cultureel en ecolo-
gisch framework dat weerstand kan bieden aan de
tomeloze drang tot slopen en identiteit geeft aan
het immense bouwprogramma. Een mix van func-
ties binnen één integraal concept. Op dit moment
wordt onderzocht hoe het plan in fases kan wor-
den uitgewerkt.

DUTCH CREATORS
Voor de Dutch Design Exliibition in Shangliai (no-
vember 2007) is een gelegenheidssamenwerldng
aangegaan met de Architecten Cie, BEAR architecten,
Eive Spices en DHV-Shanghai onder de naam DUTCH
CREATORS. Op deze wijze proberen de Nederlandse
bureaus hun lcrachten te bundelen met een uitge-
breide expertise in verschillende disciplmes Naast
activiteiten m Cliina werkt MTD landschapsarchitec-
ten aan projecten in Spanje, Seme en Ethiopië.
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