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Istanbul. Vijf architecten, vijf 
visies. En de Audi Urban Future
Award van 100.000 dollar. The
Good Life had een afspraak met
de toekomst [van onze steden].

Door Steven Graauwmans

URBAN FUTURE
AWARD

de toekomst 
van de stad

U-TT (URBAN-think tank) bouwt
rond wat er al bestaat.

De immobiliteit van Istanbul lijkt ver weg.
De presentatie van U-TT swingt. En ze
hebben veel te zeggen. Hubert Klumpner
en Alfredo Brillembourg hebben een erg
realistische visie over mobiliteit in de stad
in een nabije toekomst. Ze zien weinig heil
in grote nieuwe structuren, ze verwachten
meer van het hergebruik van bestaande
structuren, verlaten plekken en gebouwen.
Eén van hun referentiesteden is Hong-
kong. Deze stad vol wolkenkrabbers heeft
verschillende transportsystemen die op
verschillende niveaus boven en onder el-
kaar lopen. U-TT wil de mobiliteit open-
trekken door wolkenkrabbers op de eerste
en tweede verdieping met elkaar te verbin-
den. Het verticale niveau in de stad moet
worden uitgebouwd. Hubert Klumpner is
een gedreven man. Nauwelijks een speld
tussen te krijgen. 
TGL: Hoe ziet u mobiliteit in de toekomst
veranderen binnen de ‘muren’ van de stad?
Hubert Klumpner: Het idee van mobili-
teit zal constant blijven veranderen. Daarin
spelen allerhande factoren. Wij trachten
nieuwe ideeën en nieuwe structuren te im-
plementeren op wat er is. Je moet niet
weggooien wat je hebt. Geen tabula rasa.
Bouwen rond wat je hebt. Zeg maar eco-
logische mobiliteit. In die zin is het ook
belangrijk wat er is aan transportsystemen
te behouden – van riksja’s tot particuliere
wagens. We sluiten niets uit. We moeten
bouwen op het bestaande. Dat is trouwens
een uitgangspunt voor elke stad – van me-

tropolis tot provinciestad. Door kleine
aanpassingen kunnen steden veel mobie-
ler worden. Als mensen dicht leven bij
waar ze werken, zullen er al veel minder
files zijn. Thuiswerken kan een oplossing
zijn. Je moet de straten niet verbreden,
want hoe breder de straten hoe meer au-
to’s er gebruik van zullen maken. Aan snel-
lere auto’s hebben we in de stad ook geen
behoefte... met een Lamborghini sta je in
dezelfde file. 
TGL: Het bestaan is voor velen net een ob-
stakel.
HK: Het is vreemd dat we sommige zaken
accepteren zoals ze zijn: over hoe wij de be-
perkte ruimte die we hebben, gebruiken
en misbruiken bijvoorbeeld. Marsmanne-
tjes of onze kinderen zullen ons vragen
stellen die we niet kunnen beantwoorden.
We moeten het bewustzijn van mensen die
in steden leven veranderen. Als het waar is
dat over x aantal jaren alle mensen in ste-
den zullen wonen, moeten we nog twintig
extra Mumbai’s maken. Dat is natuurlijk
onmogelijk. Wat we wel kunnen doen, is
ons afvragen hoe we formele en informele
transportsystemen met elkaar kunnen lin-
ken om de mobiliteit in de stad te verbe-
teren.
TGL: Mobiliteit worstelt altijd met een ge-
brek aan ruimte.
HK: We moeten sharen en co-sharen, en
gebruik maken van ruimte die nu nog niet
wordt gebruikt. Drones zouden bijvoor-
beeld licht kunnen geven aan een jogger
en tegelijkertijd medicijnen bij oudere
mensen bezorgen. Vroeger reden we met
paard en kar. Dan zijn er de auto’s geko-

men. De middelen evolueren altijd. En dat
is ook zo voor de toekomst. We zullen de
auto moeten transformeren. 
TGL: U praat ook over favela’s in uw
voorstel.
HK: In de meeste steden gaat armoede
over uitsluiting. Armoede wordt niet ge-
pland. Het is een toevallig resultaat dat je
niet direct kan beheersen. Je moet het
evenwel eerst accepteren om er dan iets
aan te doen. Want er zijn ook mensen die
zeggen dat favela’s niet meer mogen be-
staan. Ze worden genegeerd. Laatst zag ik
in het stadhuis van Caracas, Venezuela, een
plan van de stad hangen. Militaire gebie-
den en sloppenwijken werden hierop aan-
geduid als witte vlekken. Op die manier is
er natuurlijk geen reden om elektriciteits-
of watervoorzieningen te installeren. Door
democratisering en aanvaarding van deze
situatie kan je er pas iets aan veranderen.
Dat is een hele uitdaging. Mobiliteit ver-
andert de manier waarop we naar die zones
kijken.

Superpool gaat voor meer park en
minder parking. 

Superpool uit Istanbul, of toch ongeveer:
Gregers Thomsen, een grote, blonde Deen
en Selva Gürdoðan, een kleine Turkse
vrouw. Zij liepen stages van New York tot
Nederland waar ze elkaar leerden kennen
in het gerenommeerde architectenbureau
OMA van Rem Koolhaas. Tijdens hun
presentatie laten ze een persoonlijk filmpje
zien waarin Gregers met zijn zoontje op
het trottoir in Istanbul probeert te wande-
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len. Een groot probleem want het voetpad
staat vol rommel en vuilnis. Hun eenvou-
dige oplossing heet PARKTM. Eenvoudig
en niet duur. 
TGL: Hoe realistisch is jullie voorstel?. 
Gregers Thomsen: In Istanbul zijn er al
verschillende publieke transportmogelijk-
heden en private initiatieven om de mobi-
liteit van de stad te verbeteren. Op zich
zijn dat allemaal slimme oplossingen, maar
ze zijn vandaag echter niet intelligent op
elkaar afgestemd. Nu is het een informeel
systeem waar je zelf je weg moet in vinden.
Die bussen kunnen natuurlijk nog ecolo-
gischer worden enzovoort, maar de hoofd-
zaak is – denken wij: ‘shared mobility’. Dit
kan eenvoudig door een platform te ont-
wikkelen waar al de verschillende trans-
portmethoden zijn ingeschreven. Ook
particuliere wagens en autodeelsystemen
want we zien dat carpoolen overal ter we-
reld tot mooie resultaten leidt. 
TGL: Moet de stad dit organiseren? 
Selva Gürdoðan: Neen, ik denk het niet.
Net die mix van private en door de stad
georganiseerde systemen maakt het betaal-
baar. Zoals het nu is eigenlijk, maar beter
geïntegreerd in een totaalbeleid. ZIP-car
(autodeelsysteem) is een compleet privaat
initiatief, ze elimineren een deel wagens in
de stad en bovendien is het niet eens zo
duur. Je kan het vergelijken met de prijs
van een taxi en je hoeft geen benzine of
verzekeringen te betalen. Maar wat mis-
schien nog het beste is: je moet geen spe-
ciale parkeerplek zoeken. Het creëren van
deze app voor je smartphone die de for-
mele en informele systemen op elkaar af-
stemt, is een eerste deel van onze
oplossing. Anderzijds gaat PARKTM over
hoe de straat te gebruiken of te hergebrui-
ken zo je wilt. 
TGL: Weg met de straat, zeggen jullie.
GT: Door het aantal auto’s te reduceren,
maakt je plaats vrij die op een andere ma-
nier kan worden ingevuld. Als ontspan-
ningsruimte bijvoorbeeld. Zo wordt een
parkingplaats een park. Hopelijk kunnen
wij in de toekomst wel met onze kinder-
wagen door Istanbul wandelen.

And the winner is: Höweler + Yoon
met BOSWASH.

Eric Höweler van het gelijknamige bureau
HYA (Höweler + Yoon Architecture) is as-
sistent-professor aan Harvard University,

zijn vrouw Meejin Yoon docent verbonden
aan MIT (Massachusetts Institute of Tech-
nology). Grote geesten zien het groots.
Van een heel grote schaal zoomen ze in op
de details. BOSWASH. Goede titel voor
een futuristische oplossing die in presen-
tatie en stijl verwijst naar het modernisme
van de jaren zestig maar nog iets verder uit-
gepuurd.
TGL: Jullie toverwoord is ‘shareway’. Wat
betekent het?
Eric Höwler: ‘Sharing’ wordt vandaag ook
al gebruikt, alleen noemen we het niet zo.
Bedsharing is zo’n voorbeeld. Alleen ken-
nen we het niet onder die naam. Een hotel
kent u natuurlijk wel. En met de smart-
phone en de sociale media die we vandaag
kennen, ‘sharen’ we ook heel veel. Vanuit
die filosofie vertrekt ons opzet over BOS-
WASH. Nu is de ruimte tussen Boston en
Washington een warrige aaneenschakeling
van verschillende suburbs die weinig of
geen directe verbinding hebben met elkaar.
Het is een amalgaan van grote, middel-
grote en kleine steden. Met BOSWASH
stellen we de SHAREWAY voor. Een pro-
ject dat hoofdzakelijk gaat over het delen
van transportmiddelen. 
TGL: De overheid en de bedrijfswereld
moeten het initiatief nemen.
EH: Per definitie is het niet mogelijk de
informele stad te bouwen. Wat wij met
BOSWASH proberen te doen, is moge-
lijkheden aanbieden. De autosnelweg en
het spoor bestaan al, naast elkaar. En dat
laatste is net het probleem. De oplossing
bestaat eruit deze verschillende parallelle
transportsystemen aan elkaar te koppelen.
En ook binnen die knooppunten van de
verschillende transportzones kunnen we
plekken creëren, bijvoorbeeld gedeelde
werk- of ontspanningsplekken. Dat is waar
wij met BOSWASH naartoe willen.
TGL: Wat heeft u door dit project geleerd?
EH: Mijn vrouw en ik zijn academici.
Vanuit die achtergrond zijn wij constant
bezig met onderzoek. Op die manier is elk
project en zeker een wedstrijdinitiatief als
dit erg leerrijk. Inderdaad zijn deze pro-
jecten niet erg rendabel. Daarom doet ons
bureau ook heel wat commerciële bouw-
projecten. Daarenboven hebben we ook
nieuwe inzichten gekregen. Tijdens het be-
zoek aan de ateliers van Audi (nvdr. orga-
nisator en sponsor van de Urban Future
Award) hebben we gezien hoe zij ontwer-
pen. Het was interessant om hun ont-

werpmethodes te leren kennen. En boven-
dien ontwerpen zij niet enkel wagens. Ze
zijn ook bezig met nieuwe brandstoffen en
allerhande technologieën waar wij nu
enkel van dromen. Deze wedstrijd laat zien
dat Audi out of the box durft te denken.
Eigenlijk zijn het echte lefgozers, maar ze
staan wel met beide benen op de grond. 
■

Audi Urban Future Initiative
www.mooove.com/audi-urban-future-
initiative
U-TT www.u-tt.com
CRIT http://crit.in
HYA www.hyarchitecture.com
NODE www.nodeoffice.com
Superpool www.superpool.org

1. RUPERT STADLER, CEO VAN AUDI: ‘ZUL-
LEN STRATEN ZOALS WIJ ZE VANDAAG KENNEN

NOG STEEDS BESTAAN?’
2. ISTANBUL: METROPOLIS, FILEPOLIS, DESIGN-
POLIS,...
3. SHARE DE SHAREWAY.
4. LIKE DE SHAREWAY.
5. PARKEERSTROOK WORDT FIETSPAD.
6. PARKEERPLAATS WORDT VOETBALVELDJE.
7. URBAN-THINK TANK: BOUW ROND HET BE-
STAANDE.
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Met voorsprong naar de toekomst

‘Vorsprung durch Technik’ is de slogan
van Audi. Het Audi Urban Future Initia-
tive geeft daar gestalte aan. De denk-
tank werd in 2010 in het leven
geroepen om creatieve denkers uit ver-
schillende domeinen samen te bren-
gen. Om na te denken over hoe
mobiliteit in de stad er in de toekomst
kan uitzien. Dat moet je durven, als au-
toproducent de mobiliteit ter discussie
stellen. Het getuigt van lef. Want is het
niet een tikkeltje riskant om architecten,
en in hun zog een heel media-event, te
organiseren rond mobiliteit?
Vijf architecten/stedenbouwkundigen
werden uitgenodigd om een toekomstvi-
sie over hun eigen stad uit te werken.
CRIT belichtte Mumbai, Höweler + Yoon
Architecture bekeek de regio tussen
Boston en Washington, NODE Architec-
ture & Urbanism zoomde in op de Pearl
River Delta, Superpool op Istanbul en
Urban-Think Tank besprak São Paulo.
Bij zijn inleiding op de avond van de
prijsuitreiking stelde Rupert Stadler
(CEO van Audi) het cru voor. “Heeft de
stad van de toekomst nog kruispunten
en verkeerslichten nodig? Zullen er
nog straten bestaan?”
TGL: Waar ligt het kruispunt tussen au-
toproductie en het Audi Urban Future Ini-
tiative over mobiliteit? 
Rupert Stadler: Het komt allemaal samen
in onze strategie. Onze algemene bedrijfs-
visie steunt op vier hoofdpijlers. Ten eerste
willen we natuurlijk consumenten aan-
trekken en hen topproducten aanbieden.
Ten tweede willen we ons bedrijf efficiënt
en rendabel runnen. Ten derde draait het
bij een autobedrijf als het onze om inno-
vatie en technologie. Als laatste en vierde
pijler – en het is daarom dat we hier van-
daag samen zijn in Istanbul – gaat het over
verantwoordelijkheid. Een maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid die wij willen
opnemen omdat we er deel van uitmaken
en er mee aan bouwen. In die zin dat we
6.000.000 auto’s per jaar produceren. Dat
is niet enorm op wereldschaal, maar meer
dan genoeg om als producent een stand-
punt in te nemen. Daarom zijn we een
aantal jaren geleden gestart met het Audi
Urban Future Initiative.
TGL: Tegelijkertijd schuift u de verant-
woordelijkheid ook door.

RS: Er zijn zaken waar we geen vat op heb-
ben. Het verkeer en de infrastructuur. Hoe
kunnen we die twee samenbrengen en hoe
kunnen we zicht krijgen op de evolutie van
mobiliteit in de stad? Daarvoor hebben we
stedenbouwkundigen, architecten en ook
de politiek nodig. Met dit initiatief wil
Audi de dialoog opstarten. En om daarna
onze kennis van de auto met hun kennis
over de stad en mobiliteit naast elkaar te
leggen. En om te bekijken hoe ze elkaar
beïnvloeden.
TGL: Worden de concepten van deze
brainstorm ook geconcretiseerd?
RS: We zullen, zoals we ook in 2010 in Ve-
netië hebben gedaan, een zogenaamd City
Dossier opstellen. Deze blauwdruk vat de
interessante oplossingen samen zoals de
deelnemende architecten en stedenbouw-
kundigen ze hebben aangereikt. Het is be-
langrijk om de stad te begrijpen om een
antwoord te kunnen geven op de mobiliteit
van morgen. We willen aan steden een im-
puls geven om op een nieuwe of ver-
nieuwde manier over zichzelf te denken.
We willen steden een stem geven. Hoe spe-
len de omgevingsfactoren een rol, wat zijn
de sociale en logistieke aandachtspunten,
en zo verder. Daaruit kan elke burgemees-
ter zijn oplossingen distilleren. Naast het
City Dossier hebben we bij Audi het In-
sight Team dat de resultaten opneemt en de
nieuwe toekomstige behoeftes op gebied
van mobiliteit van ons als autoproducent
integreert in onze bedrijfsvisie. Maar ook
dat zal geen revolutie teweegbrengen, het
is een step by step- aanpak. 
TGL: Zullen we in de stad van de toekomst
nog particuliere wagens nodig hebben? En
zou Audi ook publieke transportsystemen
bouwen?
RS: Ik denk inderdaad dat we steeds par-
ticuliere premium wagens nodig zullen
hebben. Het is een oude droom van elke
mens om mobiel te zijn. Het is een kwes-
tie om de particuliere wagen in te passen in
andere transportsystemen. Hiervoor zul-
len we hoogstwaarschijnlijk de transport-
processen en de verkeersinfrastructuur
moeten aanpassen. Om op uw tweede
vraag te antwoorden: Audi maakt deel uit
van de Volkswagen-groep die zowat alle
mogelijkheden bestrijkt – van sportwagen
tot vrachtwagen en alles ertussen. Dus,
eventuele grote publieke transportsyste-
men zullen eerder door onze zusterbedrij-
ven ontwikkeld worden. ■

1. DE WINNAARS: HÖWELER + YOON

ARCHITECTURE.
2. GENOMINEERDE NR. 1 UIT ISTANBUL: 

SUPERPOOL.
3. GENOMINEERDE NR. 2 UIT BRAZILIË:

URBAN-THINK TANK.
4. GENOMINEERDE NR. 4 UIT INDIA: CRIT.
5. GENOMINEERDE NR. 4 UIT CHINA: NODE.
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