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Een verwaarloosd station met ingegooide ruiten 
vormt de oostelijke entree van de voormalige Oost-
Duitse industriestad Stalinstadt, in 1961 omge-
doopt tot Eisenhüttenstadt. Het stationsgebied is 
leeg en er zijn maar weinig mensen die op dit stati-
on de trein verlaten. Mijn bezoek heeft als doel om 
een beeld te vormen van de ‘eerste socialistische 
stad van Duitsland’, die in de jaren vijftig en zestig 
op het tekenbord is ontworpen. De stad maakt 
een verlaten indruk. Langs de straten die naar het 
centrum leiden, staan dichtgetimmerde woonhui-
zen en flatgebouwen. De autodealers en meubel-
zaken vormen geïsoleerde bouwstructuren aan de 
rand van de stad. In het centrum van de stad wordt 
mijn aandacht getrokken door de hoog oprijzende 
hoogovenpijpen. Ze vormen een herkenbaar beeld-
element in de industriestad. Maar behalve dat doet 
weinig vermoeden dat dit ooit de in liederen, op 
plakkaten en in theatervoorstellingen bejubelde 
‘eerste socialistische stad in Duitsland’ was.

De huidige staat van deze tegenwoordig 
krimpende stad maakte mij nieuwsgierig naar de 
originele ontwerpen en de opvattingen die aan de 
planning ervan ten grondslag lagen. In dit artikel 
bespreek ik aan de hand van het richtinggevende 
stedenbouwkundig plan uit 1951/1952 hoe Stalin-
stadt door planners en architecten in de beginjaren 
was voorgesteld en hoe de stad vervolgens transfor-
meerde toen de belangrijkste planningsinstanties 
vertrokken. Daarbij ga ik dieper in op de ontwer-
pen voor de socialistische boulevard, een ruimte-
lijk element dat kenmerkend was voor de socialis-
tische stadstypologie. De transformatie van deze 
boulevard gedurende de afgelopen decennia maakt 
de veranderende opvattingen over architectuur en 
stedenbouw als representatie van de socialistische 
ideologie inzichtelijk.  

In 1950 werd door de communistische partij van de ddr besloten tot de aanleg van 
een nieuwe industriestad tegen de oostgrens, stalinstadt, later eisenhüttenstadt 
genoemd. In de daarop volgende decennia werd de stad langzaam opgebouwd en 
vormgegeven. dat de stad de ideale socialistische stad moest worden, was duidelijk. 
Alleen verschilden door de jaren heen de meningen over de vraag hoe. die beleids-
veranderingen en later de eenwording van duitsland zijn nog steeds goed terug te 
zien in de stad.

1. Walter Pisternik van het Ministerie voor Opbouw presenteert in 1952 

het plan voor de wohnstadt van het Eisenhüttenkombinat Ost aan persver-

tegenwoordigers. Kurt W. Leucht houdt het stedebouwkundig plan vast. 

Kurt Liebknecht, de president van de Duitse Bauakademie, staat achter 

hen. Bron: R. Beier (red.), Aufbau west Aufbau ost. Die Planstädte Wolfsburg 

und Eisenhüttenstadt in der Nachkriegszeit, Berlin 1997, tent.cat. Deutschen 

Historischen Museum Berlin, Berlijn, p. 80.
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Waar eens zand en kiezels waren 
Op de Derde Partijdag (20-24 juli 1950), die werd 
georganiseerd door de regering van de Duitse 
Democratische Republiek (DDR), stond de aanleg 
van een nieuw industriegebied en een bijbehorende 
woonstad vlakbij de Poolse grens en het stadje 
Fürstenberg op het programma. De stad kreeg in 
1953 de naam Stalinstadt. Het was niet eenvoudig 
om een nieuw industriegebied aan te leggen in het 
grotendeels agrarische Oost-Duitsland, omdat de 
kennis en ervaring in deze sector ontbrak. Toch 
werd hiertoe besloten om, gezien de politieke 
spanningen, niet afhankelijk te hoeven zijn van 
de aanvoer van staal uit West-Duitsland – waar de 
meeste industriegebieden waren gelegen – en zo 

een onafhankelijke economische basis te ontwik-
kelen. Er lag echter ook een ideologische reden ten 
grondslag aan de planning van deze nieuwe stad. 
Omdat Stalinstadt de eerste nieuwe stad was die 
in de DDR werd gepland, kreeg de planning een 
politiek-economische betekenis. De stad werd het 
symbool van de opbouw van de nieuwe socialisti-
sche staat.

Het feit dat Stalinstadt vanuit het niets op 
de tekentafel werd ontworpen, ontlokte bij politici, 
planners en architecten visioenen van een ideale 
socialistische stad, zoals die tot dan toe alleen in 
geschriften en theorieën bestond. De wens van 
een nieuwe stad kwam voort uit onvrede over de 
bestaande steden in de kapitalistische landen, 

2. Kurt W. Leucht, ontwerp voor Stalinstadt, zomer 1951. Bron: K.W. Leucht, Die erste neue Stadt in der Deutschen Demokratischen Republik. 

Planungsgrundlagen und -ergebnisse von Stalinstadt, Berlin 1957, z.p..
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die zich, volgens de socialistische autoriteiten, 
kenmerkten door burgerlijke woonwijzen en een 
gebrekkige invloed van planningsinstanties op de 
stedelijke groei. De socialistische stad zou daaren-
tegen de ruimte scheppen voor een nieuwe socia-
listische gemeenschap. Door de stadstypologie, de 
stedenbouwkundige vorm en de architectuur moest 
sociaal-ruimtelijk zichtbaar worden gemaakt dat 
de stad op socialistische principes was gefundeerd. 
Architectuur en stedenbouw hadden een politiek-
programmatische functie als de fysieke bewijs-
stukken van de opbouw en de superioriteit van het 
socialistisch systeem. De planning van een nieuwe 
stad bood mogelijkheden voor planningsexperi-
menten die in historisch gegroeide steden, vanwege 
de aanwezige bebouwing, ondenkbaar waren. In 
het uitgestrekte, overwegend agrarische landschap, 
op vrijwel maagdelijke grond, zou een nieuwe 
stad from scratch worden ontworpen – volgens de 
legende van Stalinstadt waren er enkel zand en kie-
zels in het gebied waar de nieuwe stad zou verrij-
zen. Voor architecten was deze stunde-nullsituatie 
een buitenkans: zij meenden een utopie te kunnen 
realiseren (afb. 1).1

 
 

Het plannen van een socialistische stad was geen 
fantasie of speculatie. Er was de vaste overtuiging 
dat stedenbouwkundige planning het middel 
bij uitstek was om dit ideaal te bereiken.2 De 
regering van de DDR verkondigde dat de socialis-
tische staat de gunstige omstandigheden schiep 
waardoor voor het eerst in de geschiedenis ideaal 
geplande steden niet meer tot het tekenbord 
beperkt zouden blijven, maar daadwerkelijk gere-
aliseerd konden worden. Alexander W. Wlassow, 
chefarchitect van Moskou, zei hierover tijdens het 
Duitse architectencongres op 9 december 1951 in 
Berlijn: ‘Nur im Sozialismus kann die Stadt als ge-
schlossenes architektonisches Ensemble gestaltet 
werden. Es ist interessant, daß schon die besten 
Baumeister der Vergangenheit davon träumten, 
eine Stadt zu bauen, die ein einheitliches Ganzes 
darstellt. Die italienische Renaissance hinterließ 
uns eine Reihe von Werken über das Problem 
der idealen Städte; sie mußten aber unter den 
Umständen der damaligen Zeit Utopie bleiben. 
Die sozialistische Gesellschaftsordnung allein ge-
stattet es, eine Stadt als vorbedachtes Ganzes zu 
realisieren, zu planen und zu bauen.’3 Allereerst 
zorgde de centralistische planningsstructuur, met 
het Ministerie voor Opbouw als opdrachtgever 

3. Kurt W. Leucht, voorbeeld van een wohnkomplex als planningsmodule, 1954. Bron: K.W. Leucht, ‘Über die Arbeit des Forschungsinstituts für 

Städtebau der Deutschen Bauakademie’, Deutsche Architektur (1954) 1, pp. 1-8, (2).
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of dat de plannen niet van technische ontwikkelin-
gen en politieke veranderingen gevrijwaard konden 
blijven. 

 
Het socialistische stadsmodel 

De scheiding van Duitsland in 1949 in de BRD 
en de DDR was het begin van een zoektocht naar 
een nieuwe stedelijke vorm die representatief was 
voor de socialistische ideologie van de DDR. (In de 
BRD werd eveneens gezocht naar een stadstypolo-
gie waarin het ideaal van de open, democratische 
stad – als tegenhanger van de totalitaire stad – tot 
uitdrukking kwam.) Uitgangspunt waren de 16 
Grundsätze des Städtebaus, die dienden als leidraad 
voor de stedenbouwkundige planning in de DDR. 
Deze richtlijnen waren opgesteld naar aanleiding 
van een excursie van een Duitse delegatie architec-
ten en afgevaardigden van het Ministerie voor Op-
bouw en de pas opgerichte Duitse Bouwacademie 
naar Moskou, Stalingrad, Kiev en Sint-Petersburg 
(Leningrad), waar voordrachten werden gegeven 
door Russische architecten en ministers. Met de 
Opbouwwet van 1950 kregen de richtlijnen een 

en beslissingsdrager, voor een ongekend daad-
krachtige uitvoering van de stedenbouwkundige 
plannen en daarnaast konden de gebieden die door 
de regering als ‘opbouwgebied’ waren aangemerkt 
eenvoudiger worden onteigend dan in het kapitalis-
tische West-Duitsland het geval was.4 

Het richtinggevende stedenbouwkundig plan 
voor Stalinstadt uit 1952, dat hier wordt besproken, 
was een product van een tijd waarin het typerende 
planningsoptimisme van de jaren vijftig en het 
geloof in de macht van planning in de socialis-
tische maatschappij leidden tot het plannen van 
ideale steden. Het stedenbouwkundig plan kan als 
blauwdruk worden gezien, omdat het statisch was, 
in de zin dat er een volmaakte stad als eindproduct 
werd gepresenteerd, waar verandering of ontwik-
keling niet meer noodzakelijk was. Er waren geen 
gebieden voor stedelijke expansie aangewezen 
en het inwonertal was gefixeerd zodat de stad 
beheersbaar bleef. De vraag rijst natuurlijk of het 
ideaal om een socialistische stad ‘volgens plan’ te 
ontwikkelen in een ideale stedenbouwkundige en 
architectonische vorm in de praktijk overeind blijft, 

4. Overdag zijn de 

straten verlaten in het 

tweede wohnkomplex. 

Terwijl de arbeiders 

en bouwvakkers 

(zowel mannen als 

een groot deel van de 

vrouwen) naar hun 

werk zijn, passen de 

verzorgsters op de 

kinderen.  

Bron: stadsarchief 

Eisenhüttenstadt. 
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wettelijke status, zodat stedenbouw en de politiek 
verbonden werden. De wettelijke vastlegging van 
de richtlijnen vormde niet het einde van de zoek-
tocht naar het nieuwe stedenbouwkundige leitbild, 
maar eerder het begin, omdat afbeeldingen of ont-
werpen bij de theoretische richtlijnen ontbraken.

De verheviging van de politiek-ideologische 
strijd tussen de Sovjet-Unie en Amerika tijdens de 
Koude Oorlog zorgde ervoor dat vanaf het begin 
van de jaren vijftig het afzetten tegen de architec-
tuur en stedenbouw van het ‘andere Duitsland’ 
richtinggevend werd.5 Aangezien de politieke ideo-
logie van het socialisme tegengesteld was aan het 
westerse kapitalisme, moest de socialistische stad 
in gestalte, vormgeving en materialisatie afwijken 
van de kapitalistische stad. Westerse planningscon-
cepten als de aufgelockerte stadt, met een gespreide 
bebouwing in het landschap, werden resoluut afge-
wezen. Ook het tuinstadconcept werd bekritiseerd, 
omdat de bebouwingswijze van de Engelse en 
Amerikaanse tuinsteden – laagbouwwoningen met 
tuinen – werd geassocieerd met kleinburgerlijk-
heid. ‘Nicht umsonst ist die Gartenstadt das Ideal 
amerikanischer und englischer Polizeipräsidenten; 
denn ihr Ziel ist es, den arbeitenden Menschen in 

einen Karnickelzüchter und Blumenkohlbauer zu 
verwandeln und ihn jedenfalls nicht zum Teil-
nehmer politischer Demonstrationen werden zu 
lassen.’6 

In plaats daarvan werd een compacte stad 
voorgeschreven met een begrensde vorm, een hoge 
bebouwingsdichtheid en een bestuurlijk-cultureel 
centrum in het middelpunt, waardoor de stad een 
stedelijk karakter zou krijgen dat verschilde van de 
open structuur van de West-Duitse uitbreidings-
wijken. Op deze manier werd voorkomen dat de 
woonwijken te ver van het bestuurlijk-cultureel 
centrum waren gelegen, waar het politieke leven 
van de socialistische stad zich afspeelde. De afna-
me van de bebouwingsdichtheid aan de stadsrand 
in West-Duitse steden was het gevolg van het ver-
schil in de grondprijzen tussen het centrum en het 
buitengebied en stond daarom symbool voor het 
kapitalistische marktsysteem. In de DDR bepaalde 
niet de grondprijs maar de industrie de grootte en 
vorm van de stad. Door de verbinding van de stad 
met een fabriek kon de zelfstandige status worden 
gewaarborgd en werd de bouw van steden en wij-
ken met alleen een woonfunctie voorkomen.7 

5. K.W. Leucht, vogelvluchtperspectief van de stad, 1951/1952. Op de voorgrond het poortgebouw dat de stad met de fabriek verbindt. Bron: K.W. 

Leucht, ‘Die sozialistische Stadt des Eisenhüttenkombinates Ost´, Deutsche Architektur (1952) 3, pp. 100-105, (101). 
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Meerdere prijsvraagontwerpen voor  
Stalinstadt waren al door het Ministerie voor 
Opbouw afgewezen voordat de Duitse architect 
Kurt W. Leucht, die als medewerker van de Duitse 
Bouwacademie aan de excursie naar Moskou had 
deelgenomen, in de zomer van 1951 een ontwerp 
presenteerde dat volgens het Ministerie voor 
Opbouw in alle opzichten aan de opvattingen over 
de socialistische stad voldeed (afb. 2). Het ontwerp 
(en het stedenbouwkundige plan van 1952 dat 
daaruit voortkwam) had een compacte in plaats 

van een aufgelockerte structuur, een representatief 
stadscentrum in het midden en besloten woon-
buurten rondom. De stad, met een oppervlakte van 
circa 160 hectare, was onderverdeeld in vijf en 
later vier planningsmodules met vijfduizend tot 
zesduizend inwoners, die in de terminologie van 
de Sovjet-Unie wohnkomplexen werden genoemd. 
Elk wohnkomplex bestond uit circa vier woonhoven 
die door woongebouwen van vier of vijf verdiepin-
gen waren omsloten. Door de besloten bebouwing 
van de woonhoven, waar auto’s niet waren toege-

6a. De socialistische 

boulevard van Stalin-

stadt met aan het ein-

de de hoog oprijzende 

hoogovens. Bron: R. 

Beier (red.), Aufbau 

west Aufbau ost. Die 

Planstädte Wolfsburg 

und Eisenhüttenstadt 

in der Nachkriegszeit, 

Berlin 1997, tent.cat. 

Deutschen Histori-

schen Museum Berlin, 

Berlijn, p. 120.
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boulevards, feeststraten en pleinen verschilde van 
de technisch-functionele verkeersstructuur van 
de West-Duitse autogerechte stadt.9 In Stalinstadt 
werd in de eerste jaren niet met veel autoverkeer 
rekening gehouden, omdat deze individuele manier 
van reizen door het socialistische regime voorals-
nog werd afgewezen. 

De socialistische boulevard had geen ver-
keersfunctie, maar diende als rituele ruimte tijdens 
massademonstraties en feestelijkheden.  
De breedte was aangepast aan de verwachte 
hoeveelheid mensen die op feestdagen, zoals het 
eisenhüttenfest en de Dag van de Arbeid, van de 
fabriek naar het centrale plein zouden marche-
ren. Ook was de voorspelling dat werknemers op 
werkdagen op een bijna rituele wijze in groten 
getale door de socialistische boulevard naar de 

staan, werd een rustige woonomgeving geschapen. 
Tegelijkertijd dienden de gesloten straatwanden de 
wijk een zekere stedelijkheid en een representatief 
straatbeeld te geven. Elk wohnkomplex bevatte 
winkels voor de dagelijkse boodschappen, een 
school, een kindergarten en een peuterspeelzaal. 
In het centrum waren de handelscentra voor de 
niet-dagelijkse boodschappen gevestigd en rondom 
de wohnkomplexen de gebouwen voor sportfacilitei-
ten, zorgvoorzieningen en wasserettes.

Het wohnkomplex als planningsmodule 
kwam voort uit het ideaal van het collectieve wo-
nen en vormde een contrast met het Amerikaanse 
neighbourhoodprincipe (afb. 3).8 De begrenzing van 
het inwonertal tot circa vijfduizend, dat op een on-
derverdeling in scholen was gebaseerd, kwam met 
het Amerikaanse neighbourhoodprincipe overeen. 
Het onderscheid tussen de twee concepten had met 
de organisatie van het leven te maken. In tegenstel-
ling tot het Amerikaanse neighbourhoodprincipe 
bevatte het wohnkomplex geen doodlopende straten 
die op eengezinswoningen met tuinen uitkwa-
men. Grondgebonden woningen en eigen tuinen 
werden in Stalinstadt definitief afgewezen, van-
wege de associaties met kleinburgerlijkheid. Door 
het samenwonen met de buren onder één dak en 
het onderhouden van de gezamenlijke binnentui-
nen werd een soort broederschap gestimuleerd. 
Daarnaast was het complete systeem van culturele 
voorzieningen, kinderopvang- en sportfaciliteiten 
typerend voor de socialistische stadstypologie. Op 
die manier werd getracht om een socialistische 
gemeenschap te vormen (afb. 4). 

de socialistische boulevard
De compositie van het stedenbouwkundig plan 
was niet technisch-functioneel, maar ging uit van 
een kunstzinnige vorming van het stadssilhouet. 
De stedenbouwkundige opzet was afgestemd op de 
fabriek aan de noordzijde van de stad. De fabriek 
werd, zoals in de 16 Grundsätze des Städtebaus was 
voorgeschreven, middels een socialistische boule-
vard (magistrale) met het stadscentrum verbonden, 
waar de culturele- en bestuursgebouwen waren 
gevestigd (afb. 5). In Duitsland was de socialistische 
boulevard een nieuw stedenbouwkundig concept. 
In dezelfde tijd werden in andere socialistische 
landen als Tsjechië en Polen ook nieuwe industrie-
steden gepland met een socialistische boulevard 
als hoofdader (afb. 6a en b). De enscenering van 

6b. De socialistische boulevard van Sztálinváros (Tsjechië), circa 1950. 

Bron: R. Beier (red.), Aufbau west Aufbau ost. Die Planstädte Wolfsburg und 

Eisenhüttenstadt in der Nachkriegszeit, Berlin 1997, tent.cat. Deutschen 

Historischen Museum Berlin, Berlijn, p. 87. 
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fabriek zouden lopen. De representatieve straat-
wanden met symmetrische bouwblokken aan beide 
zijden fungeerden als coulissen om een theatrale 
enscenering te bewerkstelligen. Vanaf het centrale 
plein werkten de straatwanden als een trechter die 
de blik naar de fabriekspoort leidde. De gesloten 
stedenbouwkundige vorm bracht een ‘organische’ 
verbinding tussen de fabriek en het stadscentrum 
tot stand, die zichtbaar maakte dat het leven in de 
socialistische stad onlosmakelijk met de fabriek 
was verbonden.10 Door de inhoudelijke definitie 
en de kunstzinnige, stedenbouwkundige vorm van 
de socialistische boulevard verkreeg de stad haar 
ideologische betekenis. 

De socialistische boulevard kwam uit op het 
centrale plein in het middelpunt van de stad, waar 

het Kulturhaus, het raadhuis en het Haus für Par-
teien und Massenorganisationen waren verzameld. 
Het was de plaats waar de machtsverhoudingen 
van het socialistische systeem geprononceerd naar 
voren kwamen, omdat daar de belangrijke bestuur-
lijke en culturele gebouwen van de socialistische 
stad stonden die door hun dominante vorm en 
omvang de stedenbouwkundige compositie van de 
stad beheersten. Door de grotere omvang torenden 
de gebouwen boven de rest van de stad uit om 
zo een onuitwisbare indruk op de bewoners te 
maken. De architectuur was volgens de richtlijn 
uit de 16 Grundsätze des Städtebau ‘nationaal van 
vorm en socialistisch van inhoud’. Met de neoklas-
sieke vormentaal werd gerefereerd aan het Duitse 
nationale erfgoed en grote Duitse architecten als 

7. Herbert Härtel en Walter Palloks, de winkelboulevard volgens het uitvoeringsplan, juli 1957. Bron: stadsarchief Eisenhüttenstadt.
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Karl Friedrich Schinkel.11 Door de schaal en de 
neoklassieke vormentaal straalden de gebouwen 
een representativiteit uit die vergelijkbaar was met 
het Socialistisch-Realisme in de Sovjet-Unie. Deze 
architectuurstijl representeerde de aanwezigheid 
van de socialistische staat als opdrachtgever van 
de stad en toonde tegelijkertijd de verbondenheid 
met de Sovjet-Unie. De gebouwen fungeerden niet 
enkel als omhulsel van culturele en bestuurlijke 
ruimten, maar zij brachten de boodschap van de 
staat over wanneer deze niet lijfelijk in de stad 
aanwezig was.

Opvallend is dat een kerk en een marktplein, 
twee vaste elementen in historisch gegroeide ste-
den, in het centrum van de stad ontbraken. Omdat 
de kerk geen belangrijke rol in het openbare leven 
speelde, diende deze ook geen centrale plaats in 
te nemen. Het plaatsvervangend staatshoofd en 
de secretaris-generaal van de SED (Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands) Walter Ulbricht ver-
klaarde op de dag van de naamgeving (1953) dat 
in de eerste socialistische stad naast het raadhuis 
en het Kulturhaus geen andere torens, en zeker 
geen ‘individualistisch kapitalistische kerken’ 
mochten staan, omdat deze gezien werden als 
‘bürgerlich-kapitalistischer Verdummungsanstal-
ten’.12 De fabriek was volgens de architect Leucht, 
de blikvanger van de stad, de kathedraal van de 
twintigste eeuw.13 De staat poogde niet alleen 
door een socialistische stadsplanning de religie 
onzichtbaar te maken, maar ook de christelijke 
rituelen door wereldlijke ceremonies te vervan-
gen. Zo vonden er socialistische trouwerijen in 
het Haus der Parteien und Massenorganisationen 
plaats, konden jongeren in het Friendrich-Wolf-
Theater worden ingewijd, en diende het hüttenfest, 
waarbij de oprichting van de fabriek werd gevierd, 
ter vervanging van het christelijke paasfeest.14 De 
fabriek kreeg een vergelijkbare religieuze beteke-
nis als de christelijke kathedraal, omdat deze de 
hoop op een beter leven na de oorlog uitdroeg. De 
ministers vertolkten het nieuwe wereldbeeld, de 
architecten waren de scheppers van het hemelse 
rijk. Met het verdwijnen van de kerk en de onmis-
kenbare aanwezigheid van de fabriekstorens in het 
stadsbeeld werd ruimtelijk zichtbaar gemaakt dat 
in de socialistische stad het geloof in God door het 
geloof in arbeid was vervangen. 

 

Van socialistische boulevard tot winkel-
boulevard 

Gedurende de planontwikkeling ontstonden er 
nieuwe ideeën over de representatieve functie van 
architectuur en stedenbouw, waardoor het aanzien 
van de socialistische boulevard veranderde. Op 
de eerste bouwconferentie van de DDR van 3 tot 6 
april 1955 werd met het motto ‘besser, schneller, 
billiger bauen!’ een verandering in de architectuur 
en stedenbouw van de DDR ingeleid. Daarmee 
werd aangesloten op de nieuwe richting die door 
Chroesjtsjov na zijn machtsovername in de Sovjet-
Unie was ingevoerd om een einde te maken aan de 
Stalincultus en de architectuur van het Socialis-
tisch-Realisme. Sindsdien werd de socialistische 
utopie niet meer uitgedrukt door een representatie-
ve architectuur met een neoklassieke vormentaal. 
Woningen moesten worden ontdaan van onnodige 
versiering om ze sneller en goedkoper te kunnen 
bouwen. Alleen door de industrialisatie en me-
chanisatie van de woningbouwproductie kon een 
einde aan de woningnood worden gemaakt. 

Nadat een opeenvolging van chefarchitecten 
de planning en bouw van Stalinstadt hadden geleid, 
werd de Duitse architect Herbert Härtel in 1955 
verantwoordelijk voor het ontwerp van de boule-
vard, waarin al een Kulturhaus in de stijl van het 
‘nationale erfgoed’ was gebouwd. In het ontwerp uit 
1958 werden de gesloten straatwanden met flanke-

8. Plattenbauwoningen in het zesde wohncomplex ten zuiden van de 

Straße der Republik, gebouwd vanaf 1965, uit R. Beier (red.), Aufbau west 

Aufbau ost. Die Planstädte Wolfsburg und Eisenhüttenstadt in der Nachkriegs-

zeit, Berlijn 1997, tent.cat. Deutschen Historischen Museum Berlin, 

Berlijn, p. 92. 
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rende gebouwen getransformeerd tot een ritmische 
afwisseling van strak gepleisterde woontorens en 
winkelpaviljoens met grote glazen etalageruiten 
(afb. 7). Door het verdwijnen van de representatieve 
functie transformeerde de socialistische boule-
vard in een winkelboulevard om te flaneren. Met 
een rijk aanbod aan winkels, zoals reisbureaus 
en autodealers, werd het nieuwe mobiliteitsideaal 
uitgedrukt. 

Härtel had zich voor het nieuwe type socia-
listische boulevard naar eigen zeggen door wes-
terse voorbeelden en dan met name de naoorlogse 
gebouwen in Frankfurt am Main laten inspire-
ren.15 Door de strak gepleisterde wanden werd de 
illusie gewekt dat moderne montagebouwwijzen 
waren toegepast, maar in werkelijkheid verhul-
den ze bakstenen gevels. De vormgeving, die van 
decoratie was ontdaan, sloot aan op de modernis-
tische esthetiek. De nieuwe esthetiek fungeerde 
als moderniteitsmetafoor: door de aansluiting op 
het modernisme werd het beeld van de westerse 
consumptiemaatschappij opgeroepen. De architec-
tuur moest de verbetering van de levensstandaard 
met goede voorzieningen en een groot aanbod aan 
consumptiegoederen visualiseren om te tonen dat 
de DDR niet voor het westerse wirtschaftswunder 
onder hoefde te doen.16 In de jaren zestig verander-
de ook het bouwprogramma voor het centrale plein. 
Het gebruikelijke gebouwtype van het Kulturhaus 
werd hierbij vervangen door een cultureel centrum 
met een bibliotheek, een theater en een bestuurs-
gebouw. Niet alleen in de architectuur maar ook in 
de terminologie werd bij de westerse voorbeelden 
aangesloten.

terug uit de utopie  
De praktijk wees uit dat de socialistische boulevard 
en het centrale plein vanwege financiële redenen 
niet ‘volgens plan’ konden worden gerealiseerd. Uit 
geen van de ontwerpwedstrijden die sinds de jaren 
vijftig voor het centrale plein waren gehouden, 
kwam een ontwerp voort dat aan de strenge eisen 
van de adviescommissie voor architectuur voldeed. 
Het centrale plein zou, afgezien van het Haus der 
Parteien und Massenorganisationen (1951), dat de 
functie van raadhuis kreeg, om financiële redenen 
grotendeels leeg blijven. Ook de fabriekspoort aan 
de noordzijde van de boulevard werd niet gebouwd, 
maar door de hoogovenschoorstenen, die boven de 
bebouwing uittorenden, bleef een visuele relatie 

tussen de stad en de fabriek behouden. Ondanks 
de kerkvijandige stadsplanningideeën werd op 
aandringen van de christelijke gemeenschap in de 
jaren zeventig met de bouw van een kerk, overi-
gens zonder toren, begonnen. Hoewel de kerk nooit 
de stedenbouwkundige dominantie zou krijgen als 
waar deze in de meeste historisch gegroeide steden 
over beschikte, zorgde de bouw voor een nieuw 
beeldelement die in de socialistische stadstypolo-
gie ontbrak. 

 
Ook het ideaal van de compacte stad moest uitein-
delijk wijken voor nieuwe opvattingen over archi-
tectuur en stedenbouw waarin een stedenbouw-
kundige compositie als afgerond geheel minder 
belangrijk was. Gelijk met de naamsverandering  
in 1961 (van Stalinstadt in Eisenhüttenstadt) ver-
anderde het karakter van de ideaal geplande stad. 
Toen halverwege de jaren zestig de bebouwing 
van de stad binnen de ontworpen grenzen zo goed 
als afgerond was, bleken uitbreidingen noodzake-
lijk voor de bouw van woningen. De stadsgrens 
werd verlegd en de twee nabijgelegen dorpsker-
nen Schönfließ en Fürstenberg geannexeerd. Zo 
konden buiten de voormalige stadsgrens nieuwe 
woonwijken en –buurten worden gebouwd, die als 
geïsoleerde eilanden verspreid in het landschap 
lagen en geen enkele relatie hadden met het stads-
centrum en de dorpskernen. Tussen de stad en de 
oostelijke stadsuitbreidingen vestigden zich in de 
jaren vijftig bedrijven voor de levensmiddelenin-
dustrie, zodat een buffer werd opgeworpen die een 
verbinding tussen de stadsdelen bemoeilijkte. De 
compacte stad transformeerde in een agglomeratie 
van wijken, industriegebieden, bedrijventerreinen 
en centra, waarin een stedelijke eenheid ontbrak. 

De nieuwe woonwijken en -buurten contras-
teerden met het ideaal van het socialistische wohn-
komplex. Door de open stedenbouwkundige struc-
tuur van de uitbreidingwijken, met flatgebouwen 
die als eilanden in het vlakke landschap stonden, 
werd allerminst de beslotenheid van de woonho-
ven gecreëerd, die juist zo kenmerkend was voor 
het wohnkomplex (afb. 8). De open bebouwingswijze 
sloot eerder aan op het westerse planningsconcept 
van de aufgelockerte stadt en ook in de monofuncti-
onaliteit waren de uitbreidingswijken vergelijkbaar 
met West-Duitse woonwijken. Vanaf de jaren zestig 
verschenen er ook andere buurten die in structuur 
en woonvorm van het socialistische wohnkomplex 
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verschilden. In de Diehloer-bergen werd een buurt 
gepland voor technische specialisten en leiding-
gevenden van de fabriek. Met grondgebonden 
eengezinswoningen met tuinen werd een aantrek-
kelijk woonmilieu gecreëerd om de ‘technische 
intelligentsia’ uit andere delen van het land aan te 
trekken. Daarnaast bouwde een woningbouwver-
eniging (in plaats van een ‘volkseigen’ bouwbedrijf) 
aan het eind van de jaren vijftig aan de westrand 
van de stad een woonwijk met voornamelijk rijtjes-
huizen.17 Zo werd (al) gedurende de bouw afgewe-
ken van de voorschriften om deze stad ideologisch 
correct en zonder variatie in woonvormen tot stand 
te brengen. Toch bleven de besproken wijken en 
buurten – mede vanwege de ligging buiten de stad – 
uitzonderingen op de regel.

na de eenwording 
De eenwording in 1989 betekende het einde van 
het functioneren van de stad als socialistische 
stad. Voordat de fabriek vier jaar na de eenwor-
ding uiteindelijk door een particuliere partij werd 
overgenomen, hadden bewoners al in groten getale 
de stad verlaten, op zoek naar een woongebied 
met meer toekomstperspectief. Na de overname 
werd het aantal arbeidsplaasten sterk terugge-
drongen. De bevolkingsafname ten gevolge van de 
werkeloosheid duurt tot op heden voort. Daardoor 
veranderde ook de ideologische betekenis van de 
fabriek: die bepaalde niet meer het leven van de 
stadsbewoners zoals voor de eenwording het geval 
was. De stad kon wat betreft cultuur, commercie en 
recreatie niet meer aan de veranderde wensen van 

9. Het winkelcentrum City Center ontneemt het zicht op de fabriek. (foto: auteur, juli 2009).
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de bevolking voldoen. Woningen en culturele ge-
bouwen kwamen leeg te staan en winkels moesten 
door de vermindering van de koopkracht worden 
gesloten. Daarentegen werden buiten het centrum 
grote multifunctionele kantoren, winkels, hotels 
en autodealers gebouwd die contrasteren met de 
kleine winkels en sociaal-culturele voorzieningen 
in het socialistische wohnkomplex.

Het hoogtepunt van deze ontwikkeling was 
de bouw van een winkelcentrum aan de noordzijde 
van de stad (afb. 9). Opvallend is dat het winkel-
centrum nagenoeg op de locatie staat die ooit 
voor de fabriekspoort was bedacht. De bouw van 
het winkelcentrum staat in de lijn van de trans-
formatie van de socialistische boulevard in een 
winkelboulevard, aan het eind van de jaren vijftig. 
Evenals bij de socialistische boulevard werd ook 
op deze locatie de commerciële functie belangrijker 
dan de representatieve. De veranderingen door de 
eenwording zijn echter van grotere omvang dan de 
stapsgewijze aansluiting op het westerse vorm-
gevingsideaal vanaf het eind van de jaren vijftig. 
Tijdens bezoeken aan de stad was op het centrale 
plein niemand te bekennen, terwijl de parkeer-
plaats van het winkelcentrum vol met auto’s stond, 
een beeld dat in de jaren vijftig zeker niet was 
voorzien. Hieruit blijkt dat de centrumfunctie die 
ooit aan het centrale plein was toebedeeld, door 
het winkelcentrum is overgenomen. Doordat het 
winkelcentrum het zicht op de fabriek wegneemt, 
wordt het vertrouwde beeld van de fabriek door 
een nieuw beeldelement vervangen, dat de kapi-
talistische consumptiemaatschappij representeert. 
De overgang van een socialistische naar een kapita-
listische stad werd hierdoor ruimtelijk zichtbaar. 

de stad als blauwdruk? 
De veranderingen na de eenwording hebben een 
ongekende invloed op de stad gehad, die in geen 
enkel plan voorzien waren. Door de bevolkings-
afname moest een oplossing worden gezocht voor 
de leegstand van woningen en publieke gebouwen. 
Als gevolg van het gebrekkige onderhoud waren 
de flatgebouwen na de eenwording in een zeer 
slechte staat. Tevens veranderde ook de waarde-
ring voor deze woonvorm. De ooit zo moderne 
woongebouwen werden na de eenwording tot 
‘eentonige plattenbau’ gedegradeerd.18 Een groot 
deel van de flatgebouwen die vanaf de jaren zestig 
buiten de voormalige stadsgrens zijn gebouwd, 

wordt daarom gesloopt, terwijl de woningbouw 
in het centrum daarentegen wordt gerestaureerd, 
vanwege de historische betekenis van de typische 
DDR-architectuur van de jaren vijftig en begin 
jaren zestig. De planningsafdeling van de gemeente 
poogt bedrijven aan te trekken en woningbouw-
projecten te ontwikkelen om de aantrekkelijkheid 
van de stad als woon- en werkgebied te verhogen. 
Het einde van de sloop is echter nog niet in zicht. 

De realiteit waarmee Eisenhüttenstad 
tegenwoordig te kampen heeft, wijst uit dat de 
planning van een ideale stad als een blauwdruk 
niet realiseerbaar is. Ook vóór de eenwording 
zijn gebouwen en wijken verrezen die niet waren 
gepland, zoals de kerk en de bedrijven en woon-
wijken buiten de kernstad. In de huidige situatie 
is planning een middel om een zekere grip op de 
stad te houden, maar er is ook het bewustzijn dat 
het slechts in beperkte mate invloed op de externe 
ontwikkelingen kan uitoefenen. Een stad heeft 
geen begin- en eindpunt zoals met de planning van 
Stalinstadt/Eisenhüttenstadt als blauwdruk werd 
beoogd. De vestigingslocatie had vóór het besluit 
tot de bouw van de stad al een geschiedenis, name-
lijk van het nabijgelegen stadje Fürstenberg. Deze 
geschiedenis werd met de legende ‘waar ooit zand 
en kiezels waren’ echter verbloemd. Het geloof in 
planning als een blauwdruk, is een ontkenning 
van de uitingen van de samenleving, invloeden van 
buitenaf en technische en economische ontwikke-
lingen. De staat, de planners en de architecten van 
Stalinstadt vergaten dat de ontwikkeling van een 
stad een oneindig proces is, dat slechts in beperkte 
mate kan worden beïnvloed.  
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