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Om te lezen

Sjanghaipark 
- Experimenteel geworteld 
in het alledaagse

Het Sjanghaipark ligt aan de rand 
van de Utrechtse wijk Overvecht. 
Dit is een rechthoekig vormgegeven 
jaren ‘60 wijk, met doorzonwonin-
gen en galerijflats, stijve groenper-
ken en een ruim opgezet stratenpa-
troon. Het Sjanghaipark ontstond 
begin jaren ‘70 en geeft tegenwicht 
aan de rationeel ontworpen woon-
wijk. Dit boek verscheen naar 
aanleiding van het 50-jarig bestaan 
van het park. De ontstaansgeschie-
denis weerspiegelt de tijdgeest waar-
bij het park werd ontwikkeld door 
een kunstenaarscollectief in samen-
spraak met omwonenden. Een 

belangrijke inspiratiebron was Louis 
le Roy, die als ‘de wilde tuinman’ 
een ongebruikelijke kijk op groen in 
de woonomgeving had. In het park 
moest de natuur haar gang kunnen 
gaan. Daarnaast speelde het gedach-
tengoed van architect John Habra-
ken een belangrijke rol. Hij zocht 
naar bewonersparticipatie en een 
gebouwde omgeving die mee kon 
veranderen met de behoeften van de 
bewoners. Drijvende kracht achter 
het park en co-auteur, kunstenaar 
Hans van Lunteren, slaagde erin 
om deze ideeën te combineren en 
uitwerking te geven, bewoners te 
motiveren en zelf ook mee te bewe-
gen met de ups en downs die het 
park doormaakte. 
Het met zorg vormgegeven boek 

verhaalt over de historie, de samen-
hang met andere maatschappelijke 
ontwikkelingen, hoe we tegen groen 
aankijken en de waarde van het 
park. De verschillende onderwerpen 
zijn op verschillende papiersoorten 
gedrukt. Na verloop van tijd zal het 
gekozen papier gaan verkleuren. 
De lezer wordt aangemoedigd om 
dat proces een handje te helpen, zo 
ontstaat een uniek exemplaar. Daar-
mee is de filosofie van het park, het 
is nooit af en de tijd speelt een rol in 
de veranderingen, in de vormgeving 
verwerkt. De natuurlijke successie 
wordt gevolgd en indien gewenst 
omgebogen. Een nieuwe ontwikke-
ling zoals een fietsbrug waarvoor 
een deel van het park op de schop 
moet, wordt als kans gezien. Het 
laat zien dat een intrigerende, intuï–
tieve vorm van beheren mogelijk 
is én verrassingen oplevert. Wat de 
kijk van kunstenaars aan de omge-
ving toevoegt, daarvan kunnen we 
veel leren. Warm aanbevolen!
(Machteld Klees)
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