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¿É perigoso 
asomarse ó exterior?

Cando o pasado mes de outubro a Fundación 
Berlage inauguraba, na vella Bolsa de Ams-
terdam, un novo espacio destinado a acoller 
exposicións de arquitectura coa mostra por 
nós realizada co título de Le Corbusier ont-
moet Berlage, a Escola de Arquitectura da 
Coruña finalizaba un longo proceso -iniciado 
hai, xa, unha década- cun longo traballo de 
investigación sobre o home que conmocionou 
o mundo da arquitectura do século XX con 
revolucionarias propostas que, aínda hoxe, 
case cen anos máis tarde, continúan servindo 
como referentes para os máis atractivos expe-
rimentos realizados no limiar dun novo tempo 
Coincidindo coa nosa estancia en Holanda 

para a montaxe da exposición tivemos,
lóxicamente, ocasión de achegarnos ás últi-
mas e fascinantes mostras que a arquitectura 
holandesa nos ofrece incesantemente.
Esta vez as sorpresas haberían de saltar 
cunha pequena urbanización en Ypenburg ou 
co Silodam, un gran contedor de vivendas no 
centro de Amsterdam, proxectados, ambos, 
por MvRdV. 
Con elas a inesgotable presencia da influen-
cia corbuseriana -a casa Domino, a Unite...- 
habería, unha vez máis, de mostrarnos un 
fecundo ascendente conceptual intelixente e 
criticamente asumido polos autores dunha 
renovadora arquitectura.     
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Unha atrevida oferta intelectual na que o seu 
verdadeiro atractivo está na inquieta actitude 
e a heteroxénea variedade da producción 
ofrecida por uns creadores e teóricos para os 
que, movéndose entre a madurez creativa e a 
experimentación, a arquitectura non é máis 
que o desexo de modificar a realidade inter-
vindo nela a través dunha fecunda actividade 
creativa e un permanente debate arquitectóni-
co potenciado a través de diversas institucións 
como o Nederland Architectuur Institute ou o 
Berlage Institute...

Un suxestivo proceso arquitectónico

Liderando os máis recentes debates arqui-
tectónicos europeos e continuando as contri-
bucións de toda unha longa historia, con tan 
importantes referentes como Berlage, Oud, 
Rietveld, van Eyck, Bakema..., boa parte das 
máis recentes innovacións da arquitectura 
occidental están, sen dúbida, nunha práctica 
holandesa (OMA, MvRdV, West 8, UN studio...) 
caracterizada pola creación dun espacio de 
experimentación e discusión apoiado nunha 
fecunda asunción crítica do legado dos gran-
des mestres da vangarda moderna.
Para eles, desde unha viva competencia entre 
grupos e escolas, o arquitecto traballa cada 
emprazamento adecuándose a el con total 
liberdade. O edificio non é algo que ocupa un 
lugar senón que o constrúe.
Rem Koolhaas, tal vez o arquitecto vivo máis 
singular e menos académico afirma que: 
“Volvendo a vista atrás creo que agora estamos 
tratando de novo os mesmos temas que tratou a 
vangarda, despois do pesadelo semántico dos 
últimos anos... 
A miña única crítica ó chamado Movemento 
Moderno é que estiveron fatalmente atraídos 
pola idea de orde... Nós intentamos encontrar 
neles unha resposta a algo que eles deixaron 
sen resolver: combinar a indeterminación coa 
especificidade arquitectónica”.

É, esta, unha afirmación que un importante 
conxunto de arquitectos holandeses, en-
tre os que se encontran as máis recentes 
xeracións, está levando ás súas últimas 
consecuencias, apoiándose nunha prag-
mática valoración da autentica realidade 
da cidade e do contorno da súa arquitec-
tura para determinar unhas intervencións 
baseadas nunha “inestabilidade progra-
mática” orixinada pola manipulación dos 
datos previos existentes.

Planeamento e paisaxe

Así, mentres entre nós a ordenación do te-
rritorio segue ligada a unha restrictiva visión 
ligada a un decadente “desenvolvemento” das 
consideradas como áreas urbanas e o seu 
contorno, considerando o resto do país como 
un espacio adxectivo -no mellor dos casos 
considerado con un absurdo e decimonónico 
criterio paisaxístico- desde os anos cincuenta, 
o urbanismo holandés vén ofrecéndonos moi 
diversos e avanzados criterios con respecto 
ó desenvolvemento das áreas urbanas e a 
transformación do territorio, nun complicado 
proceso que, na actualidade, protagonizan un 
amplo conxunto de profesionais que, inves-
tigando sobre temas como a complexidade 
programática, a densidade, a misticidade de 
usos, a articulación entre sistemas urbanos 
existentes e as novas centralidades.... des-
envolven un bo número de innovadoras ideas 
no campo dun planeamento que funden coo 
propio deseño arquitectónico, contemplando 
os seus diversos problemas como un reto 
ante o que son necesarias novas e creativas 
solucións.
Trátase de reinventar o país desde as condi-
cións impostas por unha racional normativa 
urbanística mentres aprecian a beleza do 
medio creado polo home a través dunha autó-
noma estratexia de composición urbana. 
Alí, as institucións destinadas ó control e 
desenvolvemento do planeamento, lonxe de 
impoñer unha ríxida regulación normativa, 
estimulan unha actitude creativa disposta a 
buscar orixinais e sorprendentes respostas 
valorando calquera suxestiva contribución 
persoal sen por elo romper o sentido da 
coherencia existente na realidade urbana ou 
territorial preexistente.
Só, na medida en que se rompan as diferen-
cias entre o urbano e o non urbano desde 
unha integra visión global da paisaxe, afirman, 
deberán ser encontradas as claves para unha 
urbanización responsable, unha colonización 
civilizada do baleiro e unha significativa dife-
renciación de tipoloxías edificatorias e estilos 
de vida.

Novas formas de habitar

Alí -mentres noutros moitos lugares, como 
Galicia, a renovación necesaria na definición 
das futuras tipoloxías de vivenda parece 
ter sido postergada a un lugar secundario 
na práctica da arquitectura, caendo nunha 
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Unha arquitectura entendida, tal como o gran 
mestre do pasado século nos ensinou: como 
desexo de mudar unha realidade actuando 
sobre ela, movéndonos entre o pragmatismo 
e a experimentación. 
Superando todo contextualismo literal sen 
abrazarse mimeticamente ás directrices 
suxeridaspolo lugar senón analizándoas, 
conectándonos libremente coas súas liñas 
de forza...
A través das súas últimas realizacións, MvRdV 
volvía a mostrarnos o indubidable atractivo da 
súa arquitectura desde unha inqueda actitude 
intelectual e unha orixinal visión do deseño 
como espacio de experimentación.
Paseando por Holanda volve a asombrarnos  
a enerxía presente nesa arquitectura ó tempo 
que, involuntariamente, recordabamos as 
últimas e desesperanzadoras “innovacións” 
recentemente vividas pola nosa. 
Analizando unha lexislación urbanística na que 
a ordenación territorial aparece directamente 
ligada á su concreción como arquitectura, 
escandalizabámonos coa torpeza intelectual 
dunha “nova” Lei do Solo ó parecer destinada 
a previr calquera intento de achegar o noso 
país ó seu tempo posibilitando un racional 
desenvolvemento do seu territorio...
Á luz da absoluta frescura, rigor  e coherencia 
dos seus contedores institucionais recapa-
citabamos acerca do inicio da construcción 
dunha superficial e innecesaria “cidade da 
cultura” que parece erixirse en ciclópeo sím-
bolo da vacuidade cultural duns gobernantes.
Descubrindo a prodixiosa e creativa vitalidade 
con que institucións, promotores e creadores 
desenvolven grandes plans de vivendas e edi-
ficios públicos -entendendo estes desde unha 
atractiva atención á edificación como fenóme-
no cultural- cavilabamos sobre as diferencias 
existentes entre aquela realidade e obsoletos 
criterios entre nós vixentes. 
Unha vez máis, o sentimento de impotencia 
fronte a unha endogámica realidade carente 
de todo estímulo creativo parecía volver a 
apoderarse de nós. 
Ironicamende recordábamos, entón, aquela 
permanente advertencia nos vellos ferrocarrís 
da RENFE de que É PERIGOSO ASOMARSE Ó 
EXTERIOR. 
Diríase que tivese sido pensada para a nosa 
realidade. Pero, ¿Por que non darlle a volta a 
aquela advertencia?. 
A presencia no noso contorno cultural de 
suxestivas situacións, como a holandesa, ben 
podería ser utilizada, desde as nosas limita- 

das posibilidades, chamar a atención das 
nosas xentes e, mesmo, daqueles profesio-
nais que aínda cren na arquitectura como 
actividade intelectual, sobre a existencia de 
suxestivas alternativas, reais e contrastadas, 
a nosa desesperanzadora circunstancia.
¿Por que non recuperar, por exemplo, a 
exposición por nós realizada para o XX 
Congreso Internacional de Expresión Gráfi-
caArquitectónica, sobre os nosos traballos 
académicos acerca da arquitectura holandesa 
no inicio do século XXI, converténdoa nunha 
nova exposición de divulgación que permitira 
ós seus visitantes ASOMARSE Ó EXTERIOR 
achegándolles a posibilidade de reflexionar 
sobre a súa realidade inmediata ó cotexala 
coas posibilidades ofrecidas por diferentes 
e achegadas experiencias ligadas ó noso 
contorno cultural?
Din que cando unha bolboreta emprende o 
seu voo nunha aldea de Tibet, o movemento 
das súas alas comeza a desencadear o que 
podería chegar a ser un tifón en California. 
¿Por que non utilizar a nosa mostra para in-
tentar contribuír a liberar en Galicia a enerxía 
necesaria para romper unha crónica atonía? 
Despois de todo, cando xa moitos crían que 
Galicia nunca reaccionaría fronte a unha de-
crépita situación cultural e política, o desastre 
do Prestige parece que trouxo ata nós un novo 
halo de dinamismo... Debaixo do chapapote 
vital que nos cobre desde hai xa moitos anos 
a nosa sociedade está dando mostras dunha 
sorprendente saúde e de todos é a respon-
sabilidade de impulsar a súa imprescindible 
metamorfose.

Recuperar unha rica experiencia académica

Así foi como, unha vez asumida a posibilida-
de de incidir sobre a nosa realidade a través 
da divulgación do noso traballo académico, 
decidimos abordar esta aventura. 
O obxectivo desta pequena exposición -realiza-
da, coa colaboración do Colexio de Arquitectos 
de Galicia, co restrinxido presuposto que as 
limitadísimas posibilidades económicas dos 
nosos departamento implican e sobre a base 
do traballo docente de tres cursos da mate-
ria de Análise Arquitectónica da E.T.S.A da 
Coruña e o desenvolvemento dun programa 
paralelo de posgrao- consistiu, pois, enobser-
var e divulgar, desde unha rezagada e pailana 
situación como a galega, a realidade dunha 
transformadora e universal arquitectura como 
a holandesa. 
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deberán ser encontradas as claves para unha 
urbanización responsable, unha colonización 
civilizada do baleiro e unha significativa dife-
renciación de tipoloxías edificatorias e estilos 
de vida.

Novas formas de habitar

Alí -mentres noutros moitos lugares, como 
Galicia, a renovación necesaria na definición 
das futuras tipoloxías de vivenda parece 
ter sido postergada a un lugar secundario 
na práctica da arquitectura, caendo nunha 
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Unha arquitectura entendida, tal como o gran 
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dunha “nova” Lei do Solo ó parecer destinada 
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con que institucións, promotores e creadores 
desenvolven grandes plans de vivendas e edi-
ficios públicos -entendendo estes desde unha 
atractiva atención á edificación como fenóme-
no cultural- cavilabamos sobre as diferencias 
existentes entre aquela realidade e obsoletos 
criterios entre nós vixentes. 
Unha vez máis, o sentimento de impotencia 
fronte a unha endogámica realidade carente 
de todo estímulo creativo parecía volver a 
apoderarse de nós. 
Ironicamende recordábamos, entón, aquela 
permanente advertencia nos vellos ferrocarrís 
da RENFE de que É PERIGOSO ASOMARSE Ó 
EXTERIOR. 
Diríase que tivese sido pensada para a nosa 
realidade. Pero, ¿Por que non darlle a volta a 
aquela advertencia?. 
A presencia no noso contorno cultural de 
suxestivas situacións, como a holandesa, ben 
podería ser utilizada, desde as nosas limita- 

das posibilidades, chamar a atención das 
nosas xentes e, mesmo, daqueles profesio-
nais que aínda cren na arquitectura como 
actividade intelectual, sobre a existencia de 
suxestivas alternativas, reais e contrastadas, 
a nosa desesperanzadora circunstancia.
¿Por que non recuperar, por exemplo, a 
exposición por nós realizada para o XX 
Congreso Internacional de Expresión Gráfi-
caArquitectónica, sobre os nosos traballos 
académicos acerca da arquitectura holandesa 
no inicio do século XXI, converténdoa nunha 
nova exposición de divulgación que permitira 
ós seus visitantes ASOMARSE Ó EXTERIOR 
achegándolles a posibilidade de reflexionar 
sobre a súa realidade inmediata ó cotexala 
coas posibilidades ofrecidas por diferentes 
e achegadas experiencias ligadas ó noso 
contorno cultural?
Din que cando unha bolboreta emprende o 
seu voo nunha aldea de Tibet, o movemento 
das súas alas comeza a desencadear o que 
podería chegar a ser un tifón en California. 
¿Por que non utilizar a nosa mostra para in-
tentar contribuír a liberar en Galicia a enerxía 
necesaria para romper unha crónica atonía? 
Despois de todo, cando xa moitos crían que 
Galicia nunca reaccionaría fronte a unha de-
crépita situación cultural e política, o desastre 
do Prestige parece que trouxo ata nós un novo 
halo de dinamismo... Debaixo do chapapote 
vital que nos cobre desde hai xa moitos anos 
a nosa sociedade está dando mostras dunha 
sorprendente saúde e de todos é a respon-
sabilidade de impulsar a súa imprescindible 
metamorfose.

Recuperar unha rica experiencia académica

Así foi como, unha vez asumida a posibilida-
de de incidir sobre a nosa realidade a través 
da divulgación do noso traballo académico, 
decidimos abordar esta aventura. 
O obxectivo desta pequena exposición -realiza-
da, coa colaboración do Colexio de Arquitectos 
de Galicia, co restrinxido presuposto que as 
limitadísimas posibilidades económicas dos 
nosos departamento implican e sobre a base 
do traballo docente de tres cursos da mate-
ria de Análise Arquitectónica da E.T.S.A da 
Coruña e o desenvolvemento dun programa 
paralelo de posgrao- consistiu, pois, enobser-
var e divulgar, desde unha rezagada e pailana 
situación como a galega, a realidade dunha 
transformadora e universal arquitectura como 
a holandesa. 
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aburrida e banal rutina adornada por unha ou 
outra moda- os grandes cambios vividos por 
unha inquieta sociedade ó longo das últimas 
décadas (crise do tradicional modelo familiar, 
necesidade de acoller espacios residenciais 
e laborais nun único contedor...) obrigaron 
a creadores, administradores e ás distintas 
institucións ligadas ó mundo da arquitectura 
a propoñerse unha profunda exploración 
sobre a súa imprescindible evolución.
Os problemas xerados pola mutación do 
concepto de vivenda levaron, así, ós deseña-
dores holandeses á necesidade de abordar 
a análise dunhas novas condicións sociais 
para dar lugar a orixinais tipoloxías/vivendas 
para os mozos, vivendas-obradoiro, vivendas 
para transeúntes, vivendas para a terceira 
idade...- e espacios arquitectónicos capaces 
de darlles resposta.
A vivenda unifamiliar holandesa -permanente 
campo de probas para a continua evolución 
vivida pola historia da arquitectura contem-
poránea- ben podería, pois, ser utilizada 
como unha atractiva contribución para a 
incitación ó debate desde a súa asunción 
de atractivos criterios como a progresi-
va- liberación do espacio interior; un novo 
concepto de flexibilidade e a investigación 
e integración na súa definición de novas 
técnicas e productos xurdidos do ámbito 
industrial.

Inventando unha descoñecida 
arquitectura institucional

Finalmente, e fronte ós triviais criterios 
“monumentalistas” entre nós xeneralizados, 
un esencial tema sobre o que reflexionar ó 
falar da nova arquitectura holandesa é, sen 
dúbida, o dun crecente número de edificios 
institucionais que, como novos fitos urbanos a 
veces destinados a inéditos usos, contan como 
aspectos preponderantes, cunha considerable 
complexidade espacial que, contribuen á re-
definición da cidade integrándose nela como 
obxectos simbólicos e ordenadores.
Un conxunto de edificios que, renovando unha 
agarrotada e cerimoniosa visión do espacio, 
parecen caracterizarse pola presencia dunha 
considerable claridade exterior que se con-
fi-gura como antítese dunhas complexas 
seccións interiores destinadas a materia-
lizar frescos, divertidos e fluídos espacios 
arquitectónicos. 

Meditar, observando a arquitectura 
desde o desexo de modifica-la nosa realidade

Estamos, pois, ante unha arquitectura que, 
mostrándonos unha posible e intelixente acti-
tude transformadora e achega un inigua-lable 
exemplo de cómo, desde unha perspectiva 
culta e transgresora, poden forzarse os límites 
impostos polas distintas normativas como 
consecuencia dunha intelixente tolerancia 
institucional para lúcidas  propostas alleas 
a elas aceptadas polas distintas institucións 
en función do posible interese do seu contido 
para o desenvolvemento do medio no que 
se insiren.
Desde esta perspectiva o traballo por nós ex-
posto abranca, por tanto,  distintos ámbitos da 
realidade holandesa, que dun ou doutro xeito 
puidesen axudarnos a exemplificar os distintos 
aspectos presentes no seu debate teórico.
A posible utilidade dun xenérico coñecemento 
desta realidade foi, en fin, o motivo que nos 
levou a utilizar os resultados do proceso de 
ensinanza-aprendizaxe habitualmente ligado 
á nosa actividade, para converter o resultado 
final dela en base para un esperanzador pro-
ceso informativo sobre a actualidade da arqui-
tectura e o planeamento, que desexariamos 
que posibilite unha rica reflexión sobre estes, 
así como sobre ó posible efecto dinamizador 
das súas experiencias sobre a nosa realidade 
máis próxima.
Trátase, simplemente, de reivindicar, entre 
nós, unha nova actitude que nos faga ver a 
arquitectura como o desexo de modificar a 
realidade intervindo nela desde o convence-
mento de que a globalización en realidade 
pode conducir ó enxalzamento da diversidade 
e a heteroxe-neidade, asumindo a conciencia 
das diferencias, as particularidades de cada 
lugar e as súas especificidades.
Coa nosa exposición tan só quixeramos, en fin, 
advertirlles ós seus visitantes que a pesar de 
que ós sectores «benpensantes» e «política-
mente correctos» do país poida molestarlle tan  
incorrecto atrevemento “NON É PERIGOSO 
ASOMARSE Ó EXTERIOR”.

Pedro de Llano
Comisario da exposición NL2002
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reflexionando sobre os futuros procesos urbani-
zadores”7 .
A grande escala que trata a Landschaps Archi-
tecture permítenos achegarnos á inserción no 
territorio de grandes áreas residenciais ou de 
infraestructuras como a rede ferroviaria de alta 
velocidade, a rede viaria, a creación de par-
ques eólicos ou a rede hidrolóxica. Desde esta 
perspectiva, nos últimos anos elaboráronse 
traballos como o de Veenenbos en Bosch8 , nos 
que se estudia a implantación de instalacións 
enerxéticas no territorio, ou o redactado por 
H+N+S Landschapsarchitecten sobre a xestión 
da auga no Randstad, ou SchipolS, a proposta 
de OMA para o aeroporto de Amsterdam9 .
Máis alá da súa viabilidade técnica, organizati-
va ou económica, este estudio de OMA serviu, 
por exemplo, de reflexión e identificación dos 
diversos elementos implicados na solución do 
proxecto. No seu caso, o problema que había 
que resolver centrábase na enorme cantidade 
de espacio que necesitan unhas instalacións 
aeroportuarias para competir internacional-
mente e na súa actual localización no corazón 
do Randstad, unha área deficitaria en espa-
cio. A proposta de Koolhaas e o seu equipo 
consistiu en situar o aeroporto nunha illa no 
mar conectada ó Randstad por un tren de alta 
velocidade, co que se conseguiría eliminar as 
restriccións acústicas, á vez que se liberaría un 
grande espacio no seu centro que podería ser 
destinado a satisfacer as actuais demandas 
de vivenda da sociedade holandesa.
No marco da Landschaps Architecture estú-
dianse tamén, por tanto, os problemas de 
crecemento das cidades, derivados dunha 
elevada demanda de vivenda unifamiliar 
illada ou acaroada na periferia. Un aspecto 
ó que cómpre engadir os profundos cambios 
efectuados nuns mecanismos de producción 
de vivenda nos que, a través dun proceso de 
liberalización, o estado está abandonando 
paulatinamente o seu liderado deixando un 
espacio que é ocupado polo capital privado. 
Producto desta situación, a finais dos 80 esta-
blécese o plan VINEX10 , para a construcción de 
1.000.000 de vivendas en 15 anos, desatando 
unha febre edificadora que habería de levar 
a Holanda á maior actividade constructiva 
rexistrada desde a posguerra.

2 As propostas dos arquitectos

Neste escenario de novas demandas sociais 
e transformacións político-administrativas, 
os arquitectos holandeses encabezados por 

Rem Koolhaas encontran un espacio axeitado 
para a expresión das súas propostas. Entre 
elas, no campo da planificación, a máis impor-
tante é a crítica do Randstad como idea central 
da política territorial desde a posguerra nos 
Países Baixos.
En 1993 o Concello de Rotterdam convoca un 
concurso no Alexanderpolder. As propostas 
de Rem Koolhaas (New Urban Frontiers)11  e 
de Adriaan Geuze (Wilderness)12  defenden a 
apertura dun proceso que acabe coa idea do 
Groene Hart, incorporando eses terreos bal-
díos a unha área superpoboada e deficitaria 
en vivenda.
Así mesmo en 1988-89 W.J. Neutelings pre-
senta un proxecto para a periferia de La Haya, 
que baixo o nome de Patchwork Metropolis 
nega a tradicional separación entre urbaniza-
do/verde que alimenta a idea de Randstad: 
“Tradicionalmente o urbanismo baséase sobre 
os dous elementos que constitúen un plano: 
verde = campo e vermello = construcción. O 
problema dunha extensión urbana redúcese así 
á cuestión de saber qué rexión pasará do verde ó 
vermello. Esta concepción da expansión urbana 
induce polo tanto a unha falsa polémica entre 
a cidade e o campo: o contraste de inspiración 
romántica entre unha Arcadia paradisíaca e unha 
megalópole no que a mancha vermella devora 
o verde”13 .
Estas tres propostas supoñen a crítica a un 
modelo de planificación que durou 40 anos, no 
que o crecemento das cidades estaba contido 
polo espacio verde central. Segundo estes 
arquitectos é o momento de incorporar eses 
terreos á gran conurbación do Randstad: é a 
colonización (urbanización) do Groene Hart. 
Ante esta nova situación, de importantes cre-
cementos urbanos e novas relacións sociais 
que demandan solucións desde a arquitectura, 
os arquitectos desenvolven unha estratexia 
que se basea na redefinición dos conceptos 
tradicionais, no que Hans van Dijk deu en 
chamar Cirurxía Semántica14. 
As transformacións non xorden desde 
a propia disciplina, senón a través da 
redenominación dos elementos do urba-
nismo. A rúa, a praza, o conxunto dos es-
pacios libres públicos e privados pasan a 
denominarse baleiro15 , coa intención de 
descargar semanticamente as palabras. 
Posteriormente faise unha reutilización 
destas, o que permite unha maior liberda-
de ó arquitecto que xa non debe satisfacer 
as  expectativas que conceptos como rúa, 
praza ou casa xeran desde a tradición.
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Os Países Baixos.
Arquitectura 
e Territorio.

José Antonio Sumay

Os Países Baixos propuxéronnos, ó longo da 
pasada década, unha nova forma de construír 
e pensar a cidade. Froito do estancamento 
dun sistema político administrativo esgotado 
e das novas demandas sociais, os arquitectos 
holandeses elaboran unha prolífica resposta 
conscientes de que se abre unha grande 
oportunidade nun novo escenario: a transfor-
mación do seu país nunha enorme área urbana 
de máis de 15 millóns de habitantes. Unha 
nova cidade que necesita as ideas xurdidas a 
través dun vivo debate arquitectónico.
A arquitectura, despois de todo, constituirá 
o ámbito de reflexión e debate de actuacións 
futuras, demostrando a súa capacidade de 
xerar novas propostas espaciais para a socie-
dade do futuro.

1 Landschaps Architecture.
Un punto de partida

íses Baixos máis do 50% do territorio actual 
son terreos gañados ó mar. A propia natureza 
física do país provén do compromiso do pobo 
holandés na colonización e desecamento 
deses terreos ata o punto de que poderiamos 
dicir que os Países Baixos son hoxe un pro-
ducto do traballo dunha sociedade ó longo 
dun milenio.
Debido a este control do medio físico, hoxe 
en día estase cuestionando o carácter na-
tural dun territorio totalmente construído 
e modelado polo home. As paisaxes son o 
resultado da interacción ó longo dos séculos 
dunha sociedade sobre un ecosistema, pero 
nos Países Baixos isto vese alterado por un 
dato de especial importancia: o propio medio 
físico, base dese ecosistema, foi e é construído 
polo home. 
Alí, o carácter natural da paisaxe é posto en 
cuestión agora, gracias á tradición de creación 
e xestión do solo a través dunha práctica ur-
banística institucionalizada.
Esta práctica provén da xestión dos novos 
terreos dos pólders e dos medios postos ó 
servicio da construcción de diques e esclusas. 
Así, Holanda entra no século XX coa lei de 
vivenda de 1901, na que se definen condicións 
mínimas de habitabilidade das vivendas e 
a obrigatoriedade de dispoñer dun plan de 
ampliación ás grandes cidades. Xa na década 
dos 20 se incorpora o zonning e as primeiras 
políticas de planificación rexional1 . Os pri-
meiros plans nacionais2 , unha vez superada 
a reconstrucción da posguerra, instauran o 
Randstad3  como directriz da planificación 

territorial que articulará o crecemento das 
grandes cidades durante corenta anos.
Ó asumir esta tradición de construcción da 
paisaxe Rem Koolhaas incorpóraa ó seu dis-
curso dunha maneira crítica: “É unha penosa 
ironía que o país que máis que ningún outro se 
fabricou a si mesmo, agora trate o seu territorio 
coma se tivese a autenticidade e a inevitabilidade 
da natureza”4 . 
Se a paisaxe é artificial, a diferencia entre 
campo e cidade vólvese matiz debido a que 
non se fundamenta na tradicional oposición 
natural/artificial. “Baixo este punto de vista 
-afirma Fred Feddes- a diferencia entre cidade 
e campo é relativa, non absoluta: os proxectos 
de urbanización actual poden ser vistos simple-
mente como novas intervencións nunha paisaxe 
que xa era artificial e fora continuamente mani-
pulada”5 .
A natureza artificial do territorio, para estes 
urbanistas, está asociada a unha maior im-
portancia da ecoloxía, que é entendida non 
como a simple preservación de áreas naturais, 
senón como a relación entre unha sociedade 
e o seu medio físico.
En Holanda, a ecoloxía e a sostibilidade na 
planificación necesitan ser estudiadas polo 
urbanismo debido ós delicados equilibrios nos 
que se apoia o futuro dun país superpoboado. 
Pero a xestión da auga na planificación urba-
na, a inserción de infraestructuras e de áreas 
agrícolas e industriais, así como a relación con 
outras disciplinas, requiren uns instrumentos 
dos que a práctica urbanística non dispón.
A disciplina urbanística convértese, pois, en 
Landschaps Architecture6  gracias a que se rom-
pe esa diferencia fundamental entre urbano 
(artificial) e non urbano (natural), e dilúese en 
temas de maior escala que incluso teñen que 
ver con disciplinas anexas, como planificación 
agrícola ou industrial.
A Landschaps Architecture integra unha visión 
global do territorio ofrecendo solucións que o 
urbanismo tradicional non achega, por estar 
máis centrado na escala e temas propios da 
cidade. Deste xeito poderanse dar solucións 
ó crecemento e ó asentamento de novas 
actividades:
“É exactamente no territorio onde as claves 
han ser encontradas para unha urbanización 
responsable, unha colonización civilizada do 
baleiro e unha significativa diferenciación de 
tipoloxías edificatorias e estilos de vida. Esta 
non é a situación actual pero gracias a esta nova 
actitude os arquitectos paisaxistas holandeses 
están facendo unha importante contribución 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

IBELINS, HANS, p. 39-40.
Primeiro Plan Nacional (1961) e Segundo Plan Nacional 
(1966).
Randstad: Conurbación formada por 
Amsterdam, Utretch, Rotterdam e La Haya en torno 
a un centro verde preservado da urbanización denominado 
Groene Hart. O Randstad é hoxe producto dunha política 
rexional de 40 anos que se centra principalmente na de-
fensa dos núcleos das cidades históricas, a concentración 
en torno a elas, a protección do espacio central dedicado a 
usos agropecuarios e espacios naturais.
KOOLHAAS, REM S,M,L,XL, (1995 [1997]) Köln, 
Taschen, p. 888.
FEDDES, FRED; THE PLAYFUL MOVEMENT OF LIFE 
en Colonizing the void, (1996) 
Rotterdam, Nai Publishers.
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reflexionando sobre os futuros procesos urbani-
zadores”7 .
A grande escala que trata a Landschaps Archi-
tecture permítenos achegarnos á inserción no 
territorio de grandes áreas residenciais ou de 
infraestructuras como a rede ferroviaria de alta 
velocidade, a rede viaria, a creación de par-
ques eólicos ou a rede hidrolóxica. Desde esta 
perspectiva, nos últimos anos elaboráronse 
traballos como o de Veenenbos en Bosch8 , nos 
que se estudia a implantación de instalacións 
enerxéticas no territorio, ou o redactado por 
H+N+S Landschapsarchitecten sobre a xestión 
da auga no Randstad, ou SchipolS, a proposta 
de OMA para o aeroporto de Amsterdam9 .
Máis alá da súa viabilidade técnica, organizati-
va ou económica, este estudio de OMA serviu, 
por exemplo, de reflexión e identificación dos 
diversos elementos implicados na solución do 
proxecto. No seu caso, o problema que había 
que resolver centrábase na enorme cantidade 
de espacio que necesitan unhas instalacións 
aeroportuarias para competir internacional-
mente e na súa actual localización no corazón 
do Randstad, unha área deficitaria en espa-
cio. A proposta de Koolhaas e o seu equipo 
consistiu en situar o aeroporto nunha illa no 
mar conectada ó Randstad por un tren de alta 
velocidade, co que se conseguiría eliminar as 
restriccións acústicas, á vez que se liberaría un 
grande espacio no seu centro que podería ser 
destinado a satisfacer as actuais demandas 
de vivenda da sociedade holandesa.
No marco da Landschaps Architecture estú-
dianse tamén, por tanto, os problemas de 
crecemento das cidades, derivados dunha 
elevada demanda de vivenda unifamiliar 
illada ou acaroada na periferia. Un aspecto 
ó que cómpre engadir os profundos cambios 
efectuados nuns mecanismos de producción 
de vivenda nos que, a través dun proceso de 
liberalización, o estado está abandonando 
paulatinamente o seu liderado deixando un 
espacio que é ocupado polo capital privado. 
Producto desta situación, a finais dos 80 esta-
blécese o plan VINEX10 , para a construcción de 
1.000.000 de vivendas en 15 anos, desatando 
unha febre edificadora que habería de levar 
a Holanda á maior actividade constructiva 
rexistrada desde a posguerra.

2 As propostas dos arquitectos

Neste escenario de novas demandas sociais 
e transformacións político-administrativas, 
os arquitectos holandeses encabezados por 

Rem Koolhaas encontran un espacio axeitado 
para a expresión das súas propostas. Entre 
elas, no campo da planificación, a máis impor-
tante é a crítica do Randstad como idea central 
da política territorial desde a posguerra nos 
Países Baixos.
En 1993 o Concello de Rotterdam convoca un 
concurso no Alexanderpolder. As propostas 
de Rem Koolhaas (New Urban Frontiers)11  e 
de Adriaan Geuze (Wilderness)12  defenden a 
apertura dun proceso que acabe coa idea do 
Groene Hart, incorporando eses terreos bal-
díos a unha área superpoboada e deficitaria 
en vivenda.
Así mesmo en 1988-89 W.J. Neutelings pre-
senta un proxecto para a periferia de La Haya, 
que baixo o nome de Patchwork Metropolis 
nega a tradicional separación entre urbaniza-
do/verde que alimenta a idea de Randstad: 
“Tradicionalmente o urbanismo baséase sobre 
os dous elementos que constitúen un plano: 
verde = campo e vermello = construcción. O 
problema dunha extensión urbana redúcese así 
á cuestión de saber qué rexión pasará do verde ó 
vermello. Esta concepción da expansión urbana 
induce polo tanto a unha falsa polémica entre 
a cidade e o campo: o contraste de inspiración 
romántica entre unha Arcadia paradisíaca e unha 
megalópole no que a mancha vermella devora 
o verde”13 .
Estas tres propostas supoñen a crítica a un 
modelo de planificación que durou 40 anos, no 
que o crecemento das cidades estaba contido 
polo espacio verde central. Segundo estes 
arquitectos é o momento de incorporar eses 
terreos á gran conurbación do Randstad: é a 
colonización (urbanización) do Groene Hart. 
Ante esta nova situación, de importantes cre-
cementos urbanos e novas relacións sociais 
que demandan solucións desde a arquitectura, 
os arquitectos desenvolven unha estratexia 
que se basea na redefinición dos conceptos 
tradicionais, no que Hans van Dijk deu en 
chamar Cirurxía Semántica14. 
As transformacións non xorden desde 
a propia disciplina, senón a través da 
redenominación dos elementos do urba-
nismo. A rúa, a praza, o conxunto dos es-
pacios libres públicos e privados pasan a 
denominarse baleiro15 , coa intención de 
descargar semanticamente as palabras. 
Posteriormente faise unha reutilización 
destas, o que permite unha maior liberda-
de ó arquitecto que xa non debe satisfacer 
as  expectativas que conceptos como rúa, 
praza ou casa xeran desde a tradición.
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FEIREISS, KRISTIN; GENERATING VOIDS en Colonizing the 
void, (1996) Rotterdam, Nai Publishers.
9+1 YOUNG DUTCH LANDSCAPE ARCHITECTS, 1999, 
Rotterdam, NAI Publishers.
Schipol é o cuarto aeroporto europeo, o seu impacto 
económico na rexión en 1991 era de 150.000 postos 
de traballo, 800.000T de carga e 16.5 millóns de 
pasaxeiros, cunhas previsións de duplicar tales cifras 
no contorno do ano 2000, segundo UYLENHOET, RUUD; EL 
AEROPUERTO DE AMSTERDAM: SU IMPACTO EN EL 
DESARROLLO URBANO en Urbanismo COAM, (1991 
[13] ).
VIerde Nota Extra (cuarto documento extra de planifi-
cación).
KOOLHAAS, REM; NEW URBAN FRONTIERS en Alexander-
polder New Urban Frontiers, (1993) Bussum, Thoth 
Publishers.
GEUZE, ADRIAAN; WILDERNESS en Alexanderpolder New 
Urban Frontiers, (1993) Bussum, Thoth Publ.
NEUTELINGS, W.J.; PATCHWORK METROPOLIS 
en Werk, Bauen + Wohnen, nº 1-2 (1990).
A dualidade urbanización fronte ó baleiro, a contrap-
osición histórica entre cidade e campo (urbano e rural) 
debe ser disolta. Esa disolución farase no ámbito do 
pensamento a través da xeración de novos conceptos. 
En Semantic Surgery, Hans van Dijk explica cómo Adri-
aan Geuze substitúe os conceptos “cidade” e “campo” 
por “urbanización” e “baleiro” respectivamente, co fin 
de baleirar a carga semántica que historicamente 
se asociou ás devanditas palabras.
DIJK, HANS VAN; THE LANDSCAPE AS ALLY en Coloniz-
ing  the void, (1996) Rotterdam, Nai Publishers.
Un exemplo significativo disto é o proxecto de 
West 8 para Borneo en Sporenburg, no que gracias á 
redenominación de BALEIRO se introduce o espacio 
libre nun único conxunto, con independencia de que 
sexa público (rúas) ou privado (patios interiores 
das vivendas).

Os Países Baixos.
Arquitectura 
e Territorio.

José Antonio Sumay

Os Países Baixos propuxéronnos, ó longo da 
pasada década, unha nova forma de construír 
e pensar a cidade. Froito do estancamento 
dun sistema político administrativo esgotado 
e das novas demandas sociais, os arquitectos 
holandeses elaboran unha prolífica resposta 
conscientes de que se abre unha grande 
oportunidade nun novo escenario: a transfor-
mación do seu país nunha enorme área urbana 
de máis de 15 millóns de habitantes. Unha 
nova cidade que necesita as ideas xurdidas a 
través dun vivo debate arquitectónico.
A arquitectura, despois de todo, constituirá 
o ámbito de reflexión e debate de actuacións 
futuras, demostrando a súa capacidade de 
xerar novas propostas espaciais para a socie-
dade do futuro.

1 Landschaps Architecture.
Un punto de partida

íses Baixos máis do 50% do territorio actual 
son terreos gañados ó mar. A propia natureza 
física do país provén do compromiso do pobo 
holandés na colonización e desecamento 
deses terreos ata o punto de que poderiamos 
dicir que os Países Baixos son hoxe un pro-
ducto do traballo dunha sociedade ó longo 
dun milenio.
Debido a este control do medio físico, hoxe 
en día estase cuestionando o carácter na-
tural dun territorio totalmente construído 
e modelado polo home. As paisaxes son o 
resultado da interacción ó longo dos séculos 
dunha sociedade sobre un ecosistema, pero 
nos Países Baixos isto vese alterado por un 
dato de especial importancia: o propio medio 
físico, base dese ecosistema, foi e é construído 
polo home. 
Alí, o carácter natural da paisaxe é posto en 
cuestión agora, gracias á tradición de creación 
e xestión do solo a través dunha práctica ur-
banística institucionalizada.
Esta práctica provén da xestión dos novos 
terreos dos pólders e dos medios postos ó 
servicio da construcción de diques e esclusas. 
Así, Holanda entra no século XX coa lei de 
vivenda de 1901, na que se definen condicións 
mínimas de habitabilidade das vivendas e 
a obrigatoriedade de dispoñer dun plan de 
ampliación ás grandes cidades. Xa na década 
dos 20 se incorpora o zonning e as primeiras 
políticas de planificación rexional1 . Os pri-
meiros plans nacionais2 , unha vez superada 
a reconstrucción da posguerra, instauran o 
Randstad3  como directriz da planificación 

territorial que articulará o crecemento das 
grandes cidades durante corenta anos.
Ó asumir esta tradición de construcción da 
paisaxe Rem Koolhaas incorpóraa ó seu dis-
curso dunha maneira crítica: “É unha penosa 
ironía que o país que máis que ningún outro se 
fabricou a si mesmo, agora trate o seu territorio 
coma se tivese a autenticidade e a inevitabilidade 
da natureza”4 . 
Se a paisaxe é artificial, a diferencia entre 
campo e cidade vólvese matiz debido a que 
non se fundamenta na tradicional oposición 
natural/artificial. “Baixo este punto de vista 
-afirma Fred Feddes- a diferencia entre cidade 
e campo é relativa, non absoluta: os proxectos 
de urbanización actual poden ser vistos simple-
mente como novas intervencións nunha paisaxe 
que xa era artificial e fora continuamente mani-
pulada”5 .
A natureza artificial do territorio, para estes 
urbanistas, está asociada a unha maior im-
portancia da ecoloxía, que é entendida non 
como a simple preservación de áreas naturais, 
senón como a relación entre unha sociedade 
e o seu medio físico.
En Holanda, a ecoloxía e a sostibilidade na 
planificación necesitan ser estudiadas polo 
urbanismo debido ós delicados equilibrios nos 
que se apoia o futuro dun país superpoboado. 
Pero a xestión da auga na planificación urba-
na, a inserción de infraestructuras e de áreas 
agrícolas e industriais, así como a relación con 
outras disciplinas, requiren uns instrumentos 
dos que a práctica urbanística non dispón.
A disciplina urbanística convértese, pois, en 
Landschaps Architecture6  gracias a que se rom-
pe esa diferencia fundamental entre urbano 
(artificial) e non urbano (natural), e dilúese en 
temas de maior escala que incluso teñen que 
ver con disciplinas anexas, como planificación 
agrícola ou industrial.
A Landschaps Architecture integra unha visión 
global do territorio ofrecendo solucións que o 
urbanismo tradicional non achega, por estar 
máis centrado na escala e temas propios da 
cidade. Deste xeito poderanse dar solucións 
ó crecemento e ó asentamento de novas 
actividades:
“É exactamente no territorio onde as claves 
han ser encontradas para unha urbanización 
responsable, unha colonización civilizada do 
baleiro e unha significativa diferenciación de 
tipoloxías edificatorias e estilos de vida. Esta 
non é a situación actual pero gracias a esta nova 
actitude os arquitectos paisaxistas holandeses 
están facendo unha importante contribución 
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IBELINS, HANS, p. 39-40.
Primeiro Plan Nacional (1961) e Segundo Plan Nacional 
(1966).
Randstad: Conurbación formada por 
Amsterdam, Utretch, Rotterdam e La Haya en torno 
a un centro verde preservado da urbanización denominado 
Groene Hart. O Randstad é hoxe producto dunha política 
rexional de 40 anos que se centra principalmente na de-
fensa dos núcleos das cidades históricas, a concentración 
en torno a elas, a protección do espacio central dedicado a 
usos agropecuarios e espacios naturais.
KOOLHAAS, REM S,M,L,XL, (1995 [1997]) Köln, 
Taschen, p. 888.
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regulan novidosos parámetros como o grado 
de control da arquitectura, a distribución da 
densidade ou os metros cadrados correspon-
dentes por persoa.
A necesidade de vivenda non se limita, sen 
embargo, exclusivamente á periferia das 
cidades senón que, na actualidade, estase 
producindo un conxunto de actuacións loca-
lizadas de rexeneración urbana sobre a cidade 
moderna. Estes barrios dos anos 40, 50 e 
60 (antiga periferia) presentan unha escasa 
variedade e non se adaptan ás esixencias ac-
tuais, polo que se transforman para aumentar 
a densidade e introducir novas tipoloxías. Con 
isto conséguese unha mellora das condicións 
de vida urbana e unha adaptación ós tipos 
de vivendas que agora demanda o mercado. 
Nesta liña inscríbense a actuación de De Nijl 
en Osdorp, barrio de Amsterdam producto do 
AUP de Van Esteren (1934), e a remodelación 
do Biljmermeer (1997) de Ashok Bhalotra 
(Kuiper Compagnons).
Esta idea de reelaboración da cidade moderna 
está, finalmente, presente no proxecto dun 
novo centro urbano para Almere de OMA. A 
cidade de Almere foi fundada en 1970, nun 
novo pólder sobre o Ijsselmeer nas proximida-
des de Amsterdam. O modelo arquitectónico 
no que se basea é un afastado derivado das 
cidades xardín inglesas, con vivenda en baixa 
densidade nun contorno verde. A súa proxi-
midade a Amsterdam, fixo de Almere máis 
un suburbio que unha cidade independente. 
Todos os servicios comúns desta cidade ató-
panse en Amsterdam, polo que desde a súa 
fundación o espacio destinado a converterse 

en centro urbano permanece baleiro. A pro-
posta de OMA, xa ensaiada noutros proxec-
tos como Lille, é unha megaestructura que 
concentra todos os usos requiridos en capas 
separadas, encima da infraestructura exis-
tente, e un aumento do número de vivendas 
na zona. Desta maneira, poderase dotar de 
autonomía a un conxunto urbano que pres-
cindiu dela desde o seu nacemento a través 
da reestructuración e readaptación funcional 
da súa área central.
Gracias ó conxunto de ideas e proxectos que 
brevemente apuntamos, o urbanismo en 
Holanda segue florecendo. A través de múl-
tiples proxectos, propostas, libros, debates e 
exposicións desatouse unha frenética activi-
dade que expresa por un lado o momento de 
cambio no que vive a sociedade holandesa e 
por outro a necesidade de reflexionar sobre 
a súa distribución futura nun marco físico 
limitado. O plan VINEX é, pois, o pistoletazo 
de saída dun proceso do que agora (10 anos 
despois) comezamos a ver o producto e cun 
final que se situará nas primeiras décadas do 
século XXI. Quizais o resultado sexa unha nova 
gran cidade de máis 15 millóns de habitantes 
no corazón de Europa, ou tal vez non, son 
moitas as incógnitas que se nos presentan e 
só o paso do tempo nos permitirá desvelalas; 
pero cos seus erros e acertos, durante esta 
década pasada desde os Países Baixos recibi-
mos unha lección dunha sociedade que mira 
o seu futuro e confía na súa arquitectura e 
no planeamento urbanístico como medio 
para mellorar as condicións de vida dos 
seus cidadáns.
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Se o espacio libre pasa a denominarse baleiro, 
a urbanización é substituída por colonización, 
e así sucesivamente, nun intento de cambio 
das condicións de partida dos proxectos. A 
colonización, segundo Adriaan Geuze, debe ser 
un proceso activo e non se refire unicamente 
á construcción da cidade, senón á actitude 
xeral do habitante con respecto ó seu medio 
ambiente. Este novo concepto supón tamén 
unha recuperación da tradición holandesa 
de xeración de territorio e asentamentos, así 
como a aceptación do frenético proceso de 
construcción que instaura o VINEX. 

3 A variación tipolóxica

Á vez, Geuze é consciente de que un proceso 
de colonización en mans do mercado deixa-
ría as cidades completamente rodeadas de 
grandes suburbios con vivenda unifamiliar, 
cos problemas de transporte, equipamentos 
e falta de identidade urbana que isto leva 
consigo. Para evitar esta monotonía propón 
“unhas novas formas de urbanización” nunha 
continuación dos traballos elaborados para 
o Alexanderpolder16 . A forma na que se 
materializará a colonización encóntrase na 
arquitectura, na súa capacidade para xerar 
novas tipoloxías que servirán de base a este 
proceso. A variación tipolóxica será así un me-
dio de integración da arquitectura na paisaxe 
e un elemento de identificación urbana. Geuze 
define 8 tipoloxías como base para adaptarse 
ás diversas necesidades, tanto da poboación 
(familias monoparentais, emigrantes, mozos, 
anciáns, etc.) como do contorno (bordos ma-
rítimos, canais, etc.)17 . 
No proxecto de Borneo en Sporenburg, en-
cadrado na recuperación dos peiraos do 
oeste de Amsterdam, Geuze tivo a oportu-
nidade de levar á práctica as 100 vivendas 
por hectárea. Nos Docklands, o seu novo 
tecido urbano é probado como medio para 
rehabilitar e incorporar unhas vellas insta-
lacións portuarias á trama de Amsterdam, 
cunha proposta baseada na presencia dunha 
nova parcelación para a edificación de baixa 
altura, e a inclusión de tres grandes edificios 
que permitan alcanzar a alta densidade 
demandada. 
A variación tipolóxica non é, por outra parte, 
patrimonio exclusivo da vivenda, senón que 
outras edificacións participan desta reno-
vación. O proxecto de MVRDV denominado 
Flight Forum é un exemplo claro de cómo a au-
sencia de espacio, asociado a unha novidosa

integración da infraestructura provoca unha 
nova arquitectura. Un conxunto de naves 
industriais, proxectado sobre un nó da au-
toestrada A2, toma a súa forma do trazado 
do viario e os seus alzados convértense en 
valos publicitarios. A edificación modifica 
a súa forma e o seu status fundíndose coa 
infraestructura.

4 Novas áreas urbanas ligadas ó Plan VINEX

Estas investigacións sobre a forma da viven-
da, deberán, por outra parte, ser aplicadas 
nas novas áreas de crecemento das cidades 
auspiciadas polo plan VINEX. Delas, as máis 
importantes son actualmente Ijburg, o proxec-
to de Palmboom en Van de Bout e H+N+S para 
a extensión de Amsterdam sobre o seu bordo 
fluvial, e o Leidsche Rijn (proxecto de Max2 e 
Crimson) na periferia de Utrecht.
Ijburg é un novo distrito residencial de 18.000 
vivendas nunha terra gañada ó Ijmeer cara ó 
oeste da cidade, que continúa os desenvol-
vementos urbanísticos dos anos noventa en 
Oostelijk Havengebied (Peiraos do Oeste) e 
que recupera parte do espírito do plan Pam-
pus de Van den Broek e Bakema de 1966. 
Esta actuación inscríbese nunha ambiciosa 
operación de remodelación urbana do bordo 
da cidade co Ijmeer, que comeza no leste cos 
Houthavens, continúa coa reforma da Estación 
de Ferrocarril e a actuación xa practicamente 
pechada dos Peiraos do Oeste e remata con 
esta gran cidade que aproveita as importantes 
calidades que o lugar ofrece: a conexión co 
centro e a súa posición no IJ. Este gran distrito 
residencial estará perfectamente comunicado 
con Amsterdam a través dunha vía leste-oeste 
que reproduce a idea central do proxecto de 
Van den Broek e Bakema.
O outro gran distrito VINEX é Leidsche Rijn18  
en Utrecht, con 30.000 vivendas e un prazo 
de execución de 20 anos. Estas condicións 
de partida permitíronlle ó equipo redactor 
situarse á marxe da imaxe pechada que a 
práctica urbanística holandesa utiliza como 
método de proxecto. Ó contrario que en 
Ijburg, onde temos numerosas perspecti-
vas sobre o estado final, Leidsche Rijn é un 
proceso máis aberto, baseado no establece-
mento dun ordenamento xeral e infraestruc-
turas comúns. Despois procédese a unha 
sutil subdivisión do sector en varias áreas 
de proxecto nas que, aínda que o arquitecto 
ten liberdade para determinar viario e parce-
lario, é obrigado a cumprir uns índices que  
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regulan novidosos parámetros como o grado 
de control da arquitectura, a distribución da 
densidade ou os metros cadrados correspon-
dentes por persoa.
A necesidade de vivenda non se limita, sen 
embargo, exclusivamente á periferia das 
cidades senón que, na actualidade, estase 
producindo un conxunto de actuacións loca-
lizadas de rexeneración urbana sobre a cidade 
moderna. Estes barrios dos anos 40, 50 e 
60 (antiga periferia) presentan unha escasa 
variedade e non se adaptan ás esixencias ac-
tuais, polo que se transforman para aumentar 
a densidade e introducir novas tipoloxías. Con 
isto conséguese unha mellora das condicións 
de vida urbana e unha adaptación ós tipos 
de vivendas que agora demanda o mercado. 
Nesta liña inscríbense a actuación de De Nijl 
en Osdorp, barrio de Amsterdam producto do 
AUP de Van Esteren (1934), e a remodelación 
do Biljmermeer (1997) de Ashok Bhalotra 
(Kuiper Compagnons).
Esta idea de reelaboración da cidade moderna 
está, finalmente, presente no proxecto dun 
novo centro urbano para Almere de OMA. A 
cidade de Almere foi fundada en 1970, nun 
novo pólder sobre o Ijsselmeer nas proximida-
des de Amsterdam. O modelo arquitectónico 
no que se basea é un afastado derivado das 
cidades xardín inglesas, con vivenda en baixa 
densidade nun contorno verde. A súa proxi-
midade a Amsterdam, fixo de Almere máis 
un suburbio que unha cidade independente. 
Todos os servicios comúns desta cidade ató-
panse en Amsterdam, polo que desde a súa 
fundación o espacio destinado a converterse 

en centro urbano permanece baleiro. A pro-
posta de OMA, xa ensaiada noutros proxec-
tos como Lille, é unha megaestructura que 
concentra todos os usos requiridos en capas 
separadas, encima da infraestructura exis-
tente, e un aumento do número de vivendas 
na zona. Desta maneira, poderase dotar de 
autonomía a un conxunto urbano que pres-
cindiu dela desde o seu nacemento a través 
da reestructuración e readaptación funcional 
da súa área central.
Gracias ó conxunto de ideas e proxectos que 
brevemente apuntamos, o urbanismo en 
Holanda segue florecendo. A través de múl-
tiples proxectos, propostas, libros, debates e 
exposicións desatouse unha frenética activi-
dade que expresa por un lado o momento de 
cambio no que vive a sociedade holandesa e 
por outro a necesidade de reflexionar sobre 
a súa distribución futura nun marco físico 
limitado. O plan VINEX é, pois, o pistoletazo 
de saída dun proceso do que agora (10 anos 
despois) comezamos a ver o producto e cun 
final que se situará nas primeiras décadas do 
século XXI. Quizais o resultado sexa unha nova 
gran cidade de máis 15 millóns de habitantes 
no corazón de Europa, ou tal vez non, son 
moitas as incógnitas que se nos presentan e 
só o paso do tempo nos permitirá desvelalas; 
pero cos seus erros e acertos, durante esta 
década pasada desde os Países Baixos recibi-
mos unha lección dunha sociedade que mira 
o seu futuro e confía na súa arquitectura e 
no planeamento urbanístico como medio 
para mellorar as condicións de vida dos 
seus cidadáns.

12

Se o espacio libre pasa a denominarse baleiro, 
a urbanización é substituída por colonización, 
e así sucesivamente, nun intento de cambio 
das condicións de partida dos proxectos. A 
colonización, segundo Adriaan Geuze, debe ser 
un proceso activo e non se refire unicamente 
á construcción da cidade, senón á actitude 
xeral do habitante con respecto ó seu medio 
ambiente. Este novo concepto supón tamén 
unha recuperación da tradición holandesa 
de xeración de territorio e asentamentos, así 
como a aceptación do frenético proceso de 
construcción que instaura o VINEX. 

3 A variación tipolóxica

Á vez, Geuze é consciente de que un proceso 
de colonización en mans do mercado deixa-
ría as cidades completamente rodeadas de 
grandes suburbios con vivenda unifamiliar, 
cos problemas de transporte, equipamentos 
e falta de identidade urbana que isto leva 
consigo. Para evitar esta monotonía propón 
“unhas novas formas de urbanización” nunha 
continuación dos traballos elaborados para 
o Alexanderpolder16 . A forma na que se 
materializará a colonización encóntrase na 
arquitectura, na súa capacidade para xerar 
novas tipoloxías que servirán de base a este 
proceso. A variación tipolóxica será así un me-
dio de integración da arquitectura na paisaxe 
e un elemento de identificación urbana. Geuze 
define 8 tipoloxías como base para adaptarse 
ás diversas necesidades, tanto da poboación 
(familias monoparentais, emigrantes, mozos, 
anciáns, etc.) como do contorno (bordos ma-
rítimos, canais, etc.)17 . 
No proxecto de Borneo en Sporenburg, en-
cadrado na recuperación dos peiraos do 
oeste de Amsterdam, Geuze tivo a oportu-
nidade de levar á práctica as 100 vivendas 
por hectárea. Nos Docklands, o seu novo 
tecido urbano é probado como medio para 
rehabilitar e incorporar unhas vellas insta-
lacións portuarias á trama de Amsterdam, 
cunha proposta baseada na presencia dunha 
nova parcelación para a edificación de baixa 
altura, e a inclusión de tres grandes edificios 
que permitan alcanzar a alta densidade 
demandada. 
A variación tipolóxica non é, por outra parte, 
patrimonio exclusivo da vivenda, senón que 
outras edificacións participan desta reno-
vación. O proxecto de MVRDV denominado 
Flight Forum é un exemplo claro de cómo a au-
sencia de espacio, asociado a unha novidosa

integración da infraestructura provoca unha 
nova arquitectura. Un conxunto de naves 
industriais, proxectado sobre un nó da au-
toestrada A2, toma a súa forma do trazado 
do viario e os seus alzados convértense en 
valos publicitarios. A edificación modifica 
a súa forma e o seu status fundíndose coa 
infraestructura.

4 Novas áreas urbanas ligadas ó Plan VINEX

Estas investigacións sobre a forma da viven-
da, deberán, por outra parte, ser aplicadas 
nas novas áreas de crecemento das cidades 
auspiciadas polo plan VINEX. Delas, as máis 
importantes son actualmente Ijburg, o proxec-
to de Palmboom en Van de Bout e H+N+S para 
a extensión de Amsterdam sobre o seu bordo 
fluvial, e o Leidsche Rijn (proxecto de Max2 e 
Crimson) na periferia de Utrecht.
Ijburg é un novo distrito residencial de 18.000 
vivendas nunha terra gañada ó Ijmeer cara ó 
oeste da cidade, que continúa os desenvol-
vementos urbanísticos dos anos noventa en 
Oostelijk Havengebied (Peiraos do Oeste) e 
que recupera parte do espírito do plan Pam-
pus de Van den Broek e Bakema de 1966. 
Esta actuación inscríbese nunha ambiciosa 
operación de remodelación urbana do bordo 
da cidade co Ijmeer, que comeza no leste cos 
Houthavens, continúa coa reforma da Estación 
de Ferrocarril e a actuación xa practicamente 
pechada dos Peiraos do Oeste e remata con 
esta gran cidade que aproveita as importantes 
calidades que o lugar ofrece: a conexión co 
centro e a súa posición no IJ. Este gran distrito 
residencial estará perfectamente comunicado 
con Amsterdam a través dunha vía leste-oeste 
que reproduce a idea central do proxecto de 
Van den Broek e Bakema.
O outro gran distrito VINEX é Leidsche Rijn18  
en Utrecht, con 30.000 vivendas e un prazo 
de execución de 20 anos. Estas condicións 
de partida permitíronlle ó equipo redactor 
situarse á marxe da imaxe pechada que a 
práctica urbanística holandesa utiliza como 
método de proxecto. Ó contrario que en 
Ijburg, onde temos numerosas perspecti-
vas sobre o estado final, Leidsche Rijn é un 
proceso máis aberto, baseado no establece-
mento dun ordenamento xeral e infraestruc-
turas comúns. Despois procédese a unha 
sutil subdivisión do sector en varias áreas 
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Borneo - Sporenburg

Varios arquitectos
Planeamento de West 8 
Amsterdam 1990-1997

.
a xeito de analoxía coa imaxe dun porto cuber-
to por longas fileiras de contedores separados 
polas estreitas pasaxes para a circulación, un 
plan de elevada densidade -100 vivendas por 
ha con predominio de vivenda unifamiliar- 
aparece roto por tres grandes bloques dotados 
dunha partícular forza plástica (o Whale, o 
Pacman e o Fountainhead) que, creando un 
forte contraste co resto das edificacións con-
vértense en fitos centrais do deseño da área, 
definindo unha singular liña de horizonte para 
unha área urbana na que a presencia da auga 
é a gran protagonista.

No seu proxecto de deseño urbano para 
a zona portuaria do leste de Amsterdam, 
Adriaan Geuze e os seus colegas de West 8 
desenvolveron a súa proposta de planificación 
coa vontade de reconducir a continua fuxida 
dos habitantes da cidade cara ás comunida-
des do cinto verde, inserindo un conxunto de 
vivendas suburbanas nun contexto urbano 
a través da creación dunha nova tipoloxía 
doméstica inspirada nos antigos pobos do 
Zuiderzee (estructuras de baixa altura organi-
zadas en bloques compactos subdivididos en 
parcelas individuais). É unha solución na que, 
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MvRdV responsabilizouse na experiencia de 
Borneo-Sporenburg da definición de dúas 
propostas independentes para un novo tipo 
de residencia unifamiliar. 

Na por nós recollida como exemplo do alí 
acontecido -a parcela número 12 do conxunto 
edificado- o intento de adaptarse ás pecu-
liaridades do soar buscou darlle á vivenda o 
maior grao posible de versatilidade utilizando 
tan só unha franxa da metade do ancho do 
terreo co fin de levar ó límite a proposta de 

división do conxunto edificado en bandas 
suxerida polo plan de West-8.

A franxa ocupada, composta por variados 
e libres espacios interiores e aberta na súa 
fachada lonxitudinal, cun pano continuo de 
vidro, sobre o pasadizo que une a fachada 
frontal co canal, amplíase sobre este coa 
presencia de dous corpos pechados que 
rompen a calella estendendo as dimensións 
dos estudios e servindo como contedor para 
un dos dormitorios e o seu baño.

Vivenda Nº 12 en 
Borneo - Sporenburg

MvRdV
Amsterdam 1996-2000
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Nun momento en que nun país como Galicia 
unha “nova” lexislación urbanística impón a 
decadente limitación dos materiais utilizables 
como única solución para as caras exteriores 
da edificación (pedra, tella ou lousa), resulta 
altamente estimulante encontrarnos con diver-
tidas e orixinais ofertas como a realizada por 
MvRdV para ás súas vivendas de Ypenburg.
Trátase, na súa proposición, de xogar cun 
mesmo tipo de vivenda, de suma sinxele-
za, que recolle unha analítica interpreta-
ción das tradicionais peculiaridades das 
construccións populares holandesas para, 
despois, trata-la súa pel mediante a utili-

zación de distintos materiais (tella, aluminio, 
placas onduladas de poliuretano, placas aglo-
meradas de cemento ou ripias de madeira) e 
distintas cores. 
Logo, a súa disposición en catro filas de parce-
las, nas que os distintos conxuntos de vivendas 
(pareadas ou en fileiras de distinto número 
de unidades e solucionadas cun mesmo 
tratamento exterior) aparecen desprazados 
entre si, provocarán unhas agrupacións con 
relacións directamente ligadas a unha irregu-
laridade propia da imaxe de calquera conxunto 
anónimo caracterizada pola gran cantidade de 
vistas cruzadas por elas orixinadas.

Vivendas Hageneiland

MvRdV
Ypenburg 1997-2002
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Vivenda e innovación. 
Renovar vellos 
modelos domésticos.

Diego García-Muñoz 

24 25

A continua evolución do espacio doméstico 
ó longo do último século constitúe un fiel 
reflexo da frenética transformación dos nosos 
sistemas sociais, económicos e culturais. Así, 
a progresiva tecnificación da vida obrigou a 
revisar o actual límite do doméstico. Na tra-
dición occidental a casa representa os seus 
habitantes, expresa os seus gustos, o seu 
status social, as súas aspiracións vitais.
Como afirma Paolo Sustersic “a condición 
do habitar contemporáneo aliméntase da 
tensión entre unha necesidade básica de volta 
a un lugar no que recuperar a identidade e a 
intimidade, e a tendencia á dispersión, propia 
de suxeitos en continuo e acelerado devir. Así, 
a nosa relación cos lugares é cada vez menos 
estable. O desarraigo é unha realidade cre-
cente: exiliados laborais, nómades urbanos, 
levan a súa reducida casa ás costas. O fogar 
é case un sentimento, non ocupa espacio, é 
inmaterial, e o material, a vivenda física, é 
cada vez máis un espacio psicolóxico”1 . Estas 
afirmacións non fan senón confirmar a crise 
do modelo residencial vixente, presidido polo 
aburrimento e a nostalxia, dous sentimentos 
propios da condición contemporánea que 
indican unha necesidade de fuxir do presente. 
Fronte á monotonía dos hábitos que se repiten, 
o antídoto é a diversión, a busca de sensacións 
sempre diferentes, de promesas de futuro. 
Neste punto, aínda incipiente, encóntrase a 
nova e xovial arquitectura residencial holan-
desa, que, cando menos, se presenta como 
un sopro de aire fresco no case irrespirable 
ambiente que nos rodea.
Holanda é, probablemente, o país que tratou 
máis a fondo a cuestión da vivenda baixo a 
óptica moderna no social e no arquitectónico. 
Os seus grandes mestres, desde Berlage a 
Koolhaas, practicaron sempre unha arqui-
tectura comprometida co ideario moderno. 
A calidade das experiencias constructivas 
realizadas nos últimos vinte anos levaron a 
Holanda a ser considerada unha especie de 
“nirvana arquitectónico”. Este éxito interna-
cional, que fai que os ollos de medio mundo 
se concentren neste pequeno país, responde 
a diversos aspectos cualitativos e cuantitativos 
da súa producción arquitectónica.
Na esfera residencial isto faise aínda máis evi-
dente. Holanda está a atravesar un período de 
grande expansión no eido da vivenda que está 
supoñendo unha verdadeira renovación do 
parque inmobiliario. En 1996 estimouse que 
o 75% dos edificios en Holanda era posterior 
á Segunda Guerra Mundial. Nos últimos anos, 

os mecanismos que fixeron posible a recons-
trucción do país na posguerra: construcción 
masiva de primeira vivenda, transformación 
radical da paisaxe e aumento da mobilidade 
mediante novas tecnoloxías de comunica-
ción, fóronse transformando, dando un xiro 
cultural máis radical, acorde coa nova sensibi-
lidade traída pola globalización e a unificación 
europea.
Unha consecuencia directa da fin da escaseza 
de vivenda que se viviu desde 1945 é, por 
exemplo, o crecente predominio da vivenda 
en propiedade. En 1999 o fiel da balanza 
cambiou de lado ó superar por vez primeira 
o número de vivendas en propiedade ó das 
vivendas en alugueiro. Este dato faise aínda 
máis contundente se temos en conta a longa 
tradición holandesa de vivenda social e subsi-
diada presente en todo o século XX, e que veu 
demostrar a madurez dunha sociedade que 
dispón dun dos marcos normativos e de xes-
tión máis temperáns e avanzados de Europa. 
En 1995, cesan as políticas de subvención á 
vivenda, co que o goberno perde o seu prin-
cipal instrumento de ordenación territorial. 
En calquera caso, a economía de mercado 
demostrou que, polo momento, a calidade e a 
experimentación non vai necesariamente vin-
culada ás políticas gobernamentais. A eclosión 
de novas tipoloxías residenciais e a continua 
revisión das xa coñecidas, evidenciaron a vi-
vacidade existente nun mercado da vivenda, 
onde a amplitude da oferta é abraiante.

Novas tipoloxías domésticas para un novo tempo.

Quizais a rápida capacidade de resposta dos 
distintos axentes da construcción ás novas 
demandas da sociedade sexa a clave que 
explique o interese e a frescura da nova arqui-
tectura residencial holandesa. O par dialéctico 
“demanda social–resposta arquitectónica” 
practícase en Holanda cunha intensidade e 
frecuencia moito máis elevada que noutros 
países do seu contorno. O tempo de resposta 
acúrtase de tal xeito que ás veces parece mes-
mo anticiparse á súa demanda. Así, a vivenda 
alcanza, nalgúns casos, un evidente carácter 
experimental e propositivo que concede ós 
cidadáns novas posibilidades de habitar física 
e mentalmente o territorio.
É pronto aínda para saber se a actual arqui-
tectura holandesa pode ser considerada como 
unha nova vangarda, pero o que si parece pro-
bado é que o seu elevado ritmo consegue rom-
per o formato convencional da vivenda, abrindo 

novos campos e reformulando os propios 
límites da disciplina arquitectónica.
Ante esta realidade, que mostra unha 
sociedade con novas demandas moito máis 
específicas, a arquitectura debe responder 
urxentemente. Xorden así inéditos tipos 
de vivenda, que demostran unha maior 
sensibilidade cara ás situacións atípicas dos 
seus ocupantes, que inclúen desde anciáns 
ou estudiantes a emigrantes, solitarios ou 
desprazados.
Estas novas tipoloxías de vivenda están 
dotadas dunha gran flexibilidade de uso, 
permitindo incluso vivir e traballar baixo un 
mesmo teito. Nelas, os actuais sistemas de 
construcción fan posible a centralización das 
instalacións, de maneira que o inquilino pode 
decidir qué programa de usos dispón, se 
desexa unha vivenda ou un local comercial.
O incremento do poder adquisitivo do 
cidadán holandés está, ademais, xerando 
unha demanda en progresión de vivendas 
con elevados estándares de habitabilidade: 
ma io re s  supe r f i c i e s ,  me l lo r as  das 
instalacións e os acabados, etc. Esta suba 
da calidade do producto doméstico arrastra 
todo o sector, de xeito que, vistos desde a 
nosa óptica, certos proxectos de vivenda 
social teñen un nivel arquitectónico que roza 
o impensable.
Na Holanda do principio do novo século, 
tipoloxías arquitectónicas tan discutidas 
como as torres están, agora, gozando 
dunha recuperación evidente, especialmente 
pola súa capacidade de significarse como 
fitos urbanos, como responsables da 
identidade do barrio no que se insiren. Esta 
capacidade monumental e identificadora 
per tence tamén ós grandes bloques 
residenciais que se constitúen en auténticos 
condensadores de vivenda nuns crecementos 
onde a densificación é xa necesariamente 
irrenunciable.
O tradicional bloque de vivenda colectiva 
continúa sendo unha peza imprescindible nos 
desenvolvementos urbanos intermedios. 
A vivenda corredor, tan presente no período 
de reconstrucción do país, someteuse a 
revisión con resultados tan brillantes como 
os diversos proxectos de apartamentos para 
a terceira idade de Wiel Arets.
Mais no ámbito en que máis innovadoras 
transformacións podemos encontrar é no 
da vivenda individual.
O programa VINEX callou as periferias das 
grandes cidades de crecementos suburbanos 

de vivendas en fileira, acaroados e casas patio. 
A casa con xardín segue a ser estrictamente o 
ideal residencial do cidadán holandés. A mo-
bilidade laboral e a glorificación do automóbil 
como símbolo da modernidade, lograron que 
a demanda das vivendas drive–in continúe en 
aumento. A vila ou vivenda unifamiliar illada 
como campo de experimentación do universo 
doméstico continúa xogando un importante 
papel. Desta sorte, os principais arquitectos 
do país, como Ben van Berkel na súa complexa 
casa Möebius ou na vila Wilbrink, e Rem Kool-
haas na Dutch House ou na Y2K, investigan 
sobre a relación intrínseca do home coa súa 
vivenda, convertendo as súas obras en verda-
deiras casas manifesto.
En Holanda preto de 20.000 vivendas desapa-
recen cada ano e a poboación está crecendo a 
un ritmo do 0,7% anual como consecuencia da 
afluencia de inmigrantes, ademais, a evolución 
social indica que o grao de ocupación de viven-
da caeu, en trinta anos, de catro habitantes a 
menos de dous. Son, estas, circunstancias que 
xustifican sobradamente a urxente construc-
ción de vivendas que se está a levar a cabo, e 
que está alcanzando uns niveis de intensidade 
similares ós da posguerra. Os catro millóns 
de vivendas construídas nos últimos cincuenta 
anos modificou profundamente o aspecto do 
país, consolidándoo como referente interna-
cional da cultura moderna.

Unha política de vivenda xurdida 
dunha concepción global do espacio.

Holanda é un pequeno país, cunha superficie 
de 40.800 km2 que non alcanza o 8% da super-
ficie de España, mentres que a súa poboación 
de 16 millóns supón o 40% da española. A 
súa densidade de poboación alcanza os 466 
habitantes por km2, fronte ós 79 do noso país 
ou os 336 de Xapón, país considerado tradi-
cionalmente o paradigma da alta densidade 
de poboación. O Western Holland, unha rexión 
fundamentalmente rural, ten a proporción de 
persoas e coches por km2 máis elevada de 
Europa. Neste clima de preocupación pola 
imparable densificación do territorio holandés 
o Estado aposta por unha concepción global 
do espacio, establecendo unha serie de nor-
mativas e directrices que pretenden ordenar 
o país controlando o número e a localización 
concreta dos novos crecementos.
En 1988 o goberno holandés redactou un novo 
programa de vivenda para poder ser usado ata 
o ano 2005. É o 4th Report on Spatial Planning 
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A continua evolución do espacio doméstico 
ó longo do último século constitúe un fiel 
reflexo da frenética transformación dos nosos 
sistemas sociais, económicos e culturais. Así, 
a progresiva tecnificación da vida obrigou a 
revisar o actual límite do doméstico. Na tra-
dición occidental a casa representa os seus 
habitantes, expresa os seus gustos, o seu 
status social, as súas aspiracións vitais.
Como afirma Paolo Sustersic “a condición 
do habitar contemporáneo aliméntase da 
tensión entre unha necesidade básica de volta 
a un lugar no que recuperar a identidade e a 
intimidade, e a tendencia á dispersión, propia 
de suxeitos en continuo e acelerado devir. Así, 
a nosa relación cos lugares é cada vez menos 
estable. O desarraigo é unha realidade cre-
cente: exiliados laborais, nómades urbanos, 
levan a súa reducida casa ás costas. O fogar 
é case un sentimento, non ocupa espacio, é 
inmaterial, e o material, a vivenda física, é 
cada vez máis un espacio psicolóxico”1 . Estas 
afirmacións non fan senón confirmar a crise 
do modelo residencial vixente, presidido polo 
aburrimento e a nostalxia, dous sentimentos 
propios da condición contemporánea que 
indican unha necesidade de fuxir do presente. 
Fronte á monotonía dos hábitos que se repiten, 
o antídoto é a diversión, a busca de sensacións 
sempre diferentes, de promesas de futuro. 
Neste punto, aínda incipiente, encóntrase a 
nova e xovial arquitectura residencial holan-
desa, que, cando menos, se presenta como 
un sopro de aire fresco no case irrespirable 
ambiente que nos rodea.
Holanda é, probablemente, o país que tratou 
máis a fondo a cuestión da vivenda baixo a 
óptica moderna no social e no arquitectónico. 
Os seus grandes mestres, desde Berlage a 
Koolhaas, practicaron sempre unha arqui-
tectura comprometida co ideario moderno. 
A calidade das experiencias constructivas 
realizadas nos últimos vinte anos levaron a 
Holanda a ser considerada unha especie de 
“nirvana arquitectónico”. Este éxito interna-
cional, que fai que os ollos de medio mundo 
se concentren neste pequeno país, responde 
a diversos aspectos cualitativos e cuantitativos 
da súa producción arquitectónica.
Na esfera residencial isto faise aínda máis evi-
dente. Holanda está a atravesar un período de 
grande expansión no eido da vivenda que está 
supoñendo unha verdadeira renovación do 
parque inmobiliario. En 1996 estimouse que 
o 75% dos edificios en Holanda era posterior 
á Segunda Guerra Mundial. Nos últimos anos, 

os mecanismos que fixeron posible a recons-
trucción do país na posguerra: construcción 
masiva de primeira vivenda, transformación 
radical da paisaxe e aumento da mobilidade 
mediante novas tecnoloxías de comunica-
ción, fóronse transformando, dando un xiro 
cultural máis radical, acorde coa nova sensibi-
lidade traída pola globalización e a unificación 
europea.
Unha consecuencia directa da fin da escaseza 
de vivenda que se viviu desde 1945 é, por 
exemplo, o crecente predominio da vivenda 
en propiedade. En 1999 o fiel da balanza 
cambiou de lado ó superar por vez primeira 
o número de vivendas en propiedade ó das 
vivendas en alugueiro. Este dato faise aínda 
máis contundente se temos en conta a longa 
tradición holandesa de vivenda social e subsi-
diada presente en todo o século XX, e que veu 
demostrar a madurez dunha sociedade que 
dispón dun dos marcos normativos e de xes-
tión máis temperáns e avanzados de Europa. 
En 1995, cesan as políticas de subvención á 
vivenda, co que o goberno perde o seu prin-
cipal instrumento de ordenación territorial. 
En calquera caso, a economía de mercado 
demostrou que, polo momento, a calidade e a 
experimentación non vai necesariamente vin-
culada ás políticas gobernamentais. A eclosión 
de novas tipoloxías residenciais e a continua 
revisión das xa coñecidas, evidenciaron a vi-
vacidade existente nun mercado da vivenda, 
onde a amplitude da oferta é abraiante.

Novas tipoloxías domésticas para un novo tempo.

Quizais a rápida capacidade de resposta dos 
distintos axentes da construcción ás novas 
demandas da sociedade sexa a clave que 
explique o interese e a frescura da nova arqui-
tectura residencial holandesa. O par dialéctico 
“demanda social–resposta arquitectónica” 
practícase en Holanda cunha intensidade e 
frecuencia moito máis elevada que noutros 
países do seu contorno. O tempo de resposta 
acúrtase de tal xeito que ás veces parece mes-
mo anticiparse á súa demanda. Así, a vivenda 
alcanza, nalgúns casos, un evidente carácter 
experimental e propositivo que concede ós 
cidadáns novas posibilidades de habitar física 
e mentalmente o territorio.
É pronto aínda para saber se a actual arqui-
tectura holandesa pode ser considerada como 
unha nova vangarda, pero o que si parece pro-
bado é que o seu elevado ritmo consegue rom-
per o formato convencional da vivenda, abrindo 

novos campos e reformulando os propios 
límites da disciplina arquitectónica.
Ante esta realidade, que mostra unha 
sociedade con novas demandas moito máis 
específicas, a arquitectura debe responder 
urxentemente. Xorden así inéditos tipos 
de vivenda, que demostran unha maior 
sensibilidade cara ás situacións atípicas dos 
seus ocupantes, que inclúen desde anciáns 
ou estudiantes a emigrantes, solitarios ou 
desprazados.
Estas novas tipoloxías de vivenda están 
dotadas dunha gran flexibilidade de uso, 
permitindo incluso vivir e traballar baixo un 
mesmo teito. Nelas, os actuais sistemas de 
construcción fan posible a centralización das 
instalacións, de maneira que o inquilino pode 
decidir qué programa de usos dispón, se 
desexa unha vivenda ou un local comercial.
O incremento do poder adquisitivo do 
cidadán holandés está, ademais, xerando 
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os diversos proxectos de apartamentos para 
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da vivenda individual.
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sobre a relación intrínseca do home coa súa 
vivenda, convertendo as súas obras en verda-
deiras casas manifesto.
En Holanda preto de 20.000 vivendas desapa-
recen cada ano e a poboación está crecendo a 
un ritmo do 0,7% anual como consecuencia da 
afluencia de inmigrantes, ademais, a evolución 
social indica que o grao de ocupación de viven-
da caeu, en trinta anos, de catro habitantes a 
menos de dous. Son, estas, circunstancias que 
xustifican sobradamente a urxente construc-
ción de vivendas que se está a levar a cabo, e 
que está alcanzando uns niveis de intensidade 
similares ós da posguerra. Os catro millóns 
de vivendas construídas nos últimos cincuenta 
anos modificou profundamente o aspecto do 
país, consolidándoo como referente interna-
cional da cultura moderna.

Unha política de vivenda xurdida 
dunha concepción global do espacio.

Holanda é un pequeno país, cunha superficie 
de 40.800 km2 que non alcanza o 8% da super-
ficie de España, mentres que a súa poboación 
de 16 millóns supón o 40% da española. A 
súa densidade de poboación alcanza os 466 
habitantes por km2, fronte ós 79 do noso país 
ou os 336 de Xapón, país considerado tradi-
cionalmente o paradigma da alta densidade 
de poboación. O Western Holland, unha rexión 
fundamentalmente rural, ten a proporción de 
persoas e coches por km2 máis elevada de 
Europa. Neste clima de preocupación pola 
imparable densificación do territorio holandés 
o Estado aposta por unha concepción global 
do espacio, establecendo unha serie de nor-
mativas e directrices que pretenden ordenar 
o país controlando o número e a localización 
concreta dos novos crecementos.
En 1988 o goberno holandés redactou un novo 
programa de vivenda para poder ser usado ata 
o ano 2005. É o 4th Report on Spatial Planning 
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ou Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, e a 
súa filosofía consiste no fortalecemento da 
concentración, mediante desenvolvementos 
que teñan lugar o máis preto posible dos 
núcleos urbanos.
En 1990 apróbase a VINEX ou Vierde Nota 
Extra, como suplemento do 4th Report. Nela, 
que comeza a aplicarse a mediados dos 
noventa, identifícanse e asígnanse diferentes 
localizacións onde desenvolver o novo progra-
ma estatal de vivenda, con criterios como a 
reducción da mobilidade individual en favor do 
transporte público, ou o respecto polo contor-
no. Orixinariamente prevíase a construcción 
dun millón de casas ata o ano 2005, se ben 
esta previsión tivo que ser revisada á baixa 
ata 600.000.
O Estado holandés continúa xogando un 
importante papel no campo da vivenda, fa-
cendo posible que arquitectos e urbanistas 
visionarios expresen os seus puntos de vista e 
realicen proxectos e plans que avanzan ó mes-
mo ritmo que a puxante industria holandesa 
da construcción.
Sen embargo, este papel director está sendo 
profundamente revisado na actualidade. En 
medio dun intenso debate social, o Estado 
xa non lidera, agora, o escenario da vivenda. 
Desde que, en 1994, se deixaron de conceder 
subvencións co fin de estimular o investimento 
privado e o subseguinte desenvolvemento 
económico do país o Estado foi renuncian-
do progresivamente ós seus instrumentos 
de estimulación e control, cedendo esta 
responsabilidade ás autoridades locais e ó 
sector privado, confiando na súa capacidade 
e flexibilidade.
O aproveitamento óptimo do solo e o espacio 
nunha zona tan densamente poboada como 
Holanda necesita, sen embargo, unha profun-
da implicación do individuo na sociedade e 
un Estado responsable. A tradición histórica 
holandesa parece confirmar a madurez des-
tes dous piares básicos. A pesar do slogan 
de “menos Goberno, máis Mercado”, as 
institucións públicas continúan participando 
activamente no desenvolvemento da arquitec-
tura. Dúas directrices recentes: Ruimte voor 
architectuur (Espacio para a arquitectura) e 
Architectuur van ruimte (A arquitectura do 
espacio), de 1991 e 1996, respectivamen-
te, facilitaron que xurda o NAi e continúe a 
desenvolverse a cultura arquitectónica. As 
regulamentacións de vivenda diríxense a 
definir unhas mínimas condicións para estas 
abrindo novas posibilidades, en contra do que 

sucede noutros marcos normativos coma o 
noso.
A visión global do territorio constitúe, sen 
dúbida, unha destacada característica do novo 
planeamento holandés. A realidade indica 
que o Randstad, a conurbación de Western 
Holland que abarca o anel de cidades que in-
clúe Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, La Haya 
e Harleem e que encerra na súa maior parte 
áreas agrícolas e naturais coñecidas como o 
Corazón Verde, é un concepto metropolitano. 
Neste ámbito céntranse a maioría dos novos 
proxectos de crecemento desenvolvidos baixo 
as directrices VINEX. Así, nel estanse levan-
do a cabo grandes complexos residenciais: 
Leidsche Rijn preto de Utrecht; Watesringse 
Veld, Ypenburg e Leidschenveen en La Haya; 
Kop van Zuid en Rotterdam; Oostelijk Haven-
gebied en Amsterdam; ou Sphinx Céramique 
en Maastricht. Mentres, o ambicioso plan 
director de OMA/Rem Koolhaas para trans-
formar radicalmente o centro de Almere 
exemplifica o camiño de rexeneración que 
están experimentando os centros urbanos no 
cambio de século.

Cara a unha profunda renovación 
urbana. Borneo/Sporenburg.

En termos de volume o desenvolvemento 
de áreas suburbanas constitúe o principal 
campo de actividade para o arquitecto que 
fai vivendas, pero existen outros campos 
de intervención. 
A renovación urbana aínda se está a levar a 
cabo nos vellos barrios das grandes cidades, 
comezándose, incluso, a substituír arquitec-
turas de posguerra. Ademais de restaurar, 
demoler e substituír o stock de vivenda, a ta-
refa consiste en graduar a densidade naqueles 
distritos dos anos 50 e 60 concibidos a miúdo 
de maneira espaciosa.
Neste sentido, un interesante concepto que 
confronta a realidade holandesa e a espa-
ñola é o de renovación urbanística fronte á 
renovación urbana, que alude directamente 
á capacidade evolutiva das cidades. A reno-
vación urbanística busca o cambio funcional 
de espacios deprimidos ou desocupados ós 
que outorga novos usos, residenciais ou non, 
converténdose nunha ambiciosa proposta, de 
grande escala e gran capacidade de transfor-
mación. Pola contra, a renovación urbana, des-
de un criterio de xenerosa liberdade creadora, 
limítase a introducir os cambios arquitectó-
nicos necesarios conservando a función do 

tecido urbano. Ámbalas concepcións, á vista 
da realidade holandesa, demostraron a súa 
total compatibilidade. Da administración va-
lente de ambas dependerá a modernización 
das cidades.
Fronte ó modelo VINEX existen algunhas alter-
nativas críticas como as propostas por Adrian 
Geuze, que formulan a necesidade de novos 
tipos e novas localizacións que respondan 
satisfactoriamente ós aspectos sociais do 
actual problema da vivenda, en contraposi-
ción á vivenda suburbana para a que xa hai 
clara demanda de mercado. Trátase, pois, de 
formular alternativas viables á ameaza real de 
que Holanda se converta nun mar de casas 
acaroadas. Geuze, nos seus “oito conceptos 
de desenvolvemento alternativo”1 , propón 
unha nova visión do Randstad que abandona 
o dogma de ser o Corazón Verde. Así, os eixes, 
liñas e nós existentes tómanse como punto 
de partida para o desenvolvemento de novos 
conceptos de vida, producindo espacios habi-
tables igualmente apetecibles e autopromocio-
nables. Busca conciliar os aspectos políticos 
e visuais da vivenda, propoñendo unha certa 
renovación do planeamento, a lexislación e o 
medioambiente e abrindo, ó mesmo tempo, 
novas perspectivas ó mercado privado. Os oito 
conceptos propostos son: a costa belga, a casa 
dique, a vivenda barreira sonora, a vivenda de 
pés pequenos, a máquina residencial, 100 vi-
vendas por hectárea, mar de casas e a dacha. 
Tralos seus rechamantes nomes atópanse 
algunhas ideas sorprendentes.
Un proxecto clave no desenvolvemento das 
novas e máis densas tipoloxías urbanas de 
vivenda con calidades paisaxísticas é o plan 
urbano deseñado por Adrian Geuze e West 8 
para Borneo e Sporenburg, dúas penínsulas 
na parte leste dos peiraos de Amsterdam. A 
orixinal directriz desta grande área portuaria 
era desenvolver 2.500 novas unidades resi-
denciais de baixa altura, o que se traducía di-
rectamente nunha densidade de 100 vivendas 
por hectárea. Esta hiperdensidade conséguese 
mediante o emprego de tipoloxías compactas, 
a reducción do espacio público e a disposición 
de grandes colectores arquitectónicos que con-
trastan fortemente coa baixa masa residencial 
xeneralizada.
Fronte á certeza e monotonía dos anos 80, 
os novos crecementos poñen unha grande 
énfase na idea de dotar cada distrito dunha 
identidade propia e distinta. En Borneo-Spo-
renburg, por exemplo, especifícase o tipo de 
vivenda que se vai utilizar (dentro do con- 

cepto de 100 vivendas/hectárea) que logo os 
arquitectos deben deseñar cun alto grao de 
liberdade.

Revisando os preceptos do Movemento Moder-
no.

A experiencia do Movemento Moderno foi e é 
o suceso fundamental que explica a evolución 
arquitectónica da vivenda ó longo do século 
XX. Quizais a máis pura cristalización dos 
preceptos da vangarda sexa a holandesa, que, 
dalgún modo, foi asumida por todos como 
paradigma de modernidade.
A vivenda comezou moi pronto a ser conside-
rada un tema importante para uns arquitectos 
e autoridades holandeses, que xa en 1902 
aprobaban o Housing Act, que introducía re-
quirimentos técnicos e hixiénicos nos proxec-
tos de vivenda e instaba ás admi-nistracións 
locais a xerar ordenanzas gráficas.
Case un século despois, a recombinación de 
elementos tipolóxicos da tradición moderna 
foi un dos máis significantes experimentos no 
ámbito da vivenda nos últimos quince anos. 
A amplitude de miras e a liberdade estilística 
que se respira en Holanda apréciase, así, nun 
bo número de proxectos con moi diversas 
características.
A xente, e por tanto o mercado, quere agora 
máis que nunca unha casa propia que non só 
a aloxe senón que tamén exprese a súa iden-
tidade. É esta unha época na que o aumento 
da individualidade favorece unha diversidade 
trala que aparecen termos como sensualidade, 
frivolidade, publicidade ou extravagancia, que 
tinxen e refrescan o panorama arquitectónico 
do país. Xorden arquitecturas cun elevado grao 
de hibridación. Ponse a énfase na liberdade e 
a profusión de materiais, cores e texturas, nun 
intento por absorber as condicións dun mundo 
actual caracterizado pola desintegración, o 
caos,  o crecemento e as novas formas 
de comunicación.
Fronte ó traballo lineal baseado na reflexión 
que se practica no noso país, en Holanda, 
téndese a entender as situacións como un 
colaxe de elementos superpostos, con criterios 
máis abertos que restrictivos nos que a lóxica 
común non sempre se contempla.
Sobre o tópico do pragmatismo holandés, 
MVRDV manifestan que “xamais empregamos 
esa palabra. Quizais se trate dunha conse-
cuencia do feito de que sexamos holandeses e 
desde fóra a xente nos vexa como pragmáticos. 
Pero aquí, en Holanda, o pragmático non é 
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importante papel no campo da vivenda, fa-
cendo posible que arquitectos e urbanistas 
visionarios expresen os seus puntos de vista e 
realicen proxectos e plans que avanzan ó mes-
mo ritmo que a puxante industria holandesa 
da construcción.
Sen embargo, este papel director está sendo 
profundamente revisado na actualidade. En 
medio dun intenso debate social, o Estado 
xa non lidera, agora, o escenario da vivenda. 
Desde que, en 1994, se deixaron de conceder 
subvencións co fin de estimular o investimento 
privado e o subseguinte desenvolvemento 
económico do país o Estado foi renuncian-
do progresivamente ós seus instrumentos 
de estimulación e control, cedendo esta 
responsabilidade ás autoridades locais e ó 
sector privado, confiando na súa capacidade 
e flexibilidade.
O aproveitamento óptimo do solo e o espacio 
nunha zona tan densamente poboada como 
Holanda necesita, sen embargo, unha profun-
da implicación do individuo na sociedade e 
un Estado responsable. A tradición histórica 
holandesa parece confirmar a madurez des-
tes dous piares básicos. A pesar do slogan 
de “menos Goberno, máis Mercado”, as 
institucións públicas continúan participando 
activamente no desenvolvemento da arquitec-
tura. Dúas directrices recentes: Ruimte voor 
architectuur (Espacio para a arquitectura) e 
Architectuur van ruimte (A arquitectura do 
espacio), de 1991 e 1996, respectivamen-
te, facilitaron que xurda o NAi e continúe a 
desenvolverse a cultura arquitectónica. As 
regulamentacións de vivenda diríxense a 
definir unhas mínimas condicións para estas 
abrindo novas posibilidades, en contra do que 

sucede noutros marcos normativos coma o 
noso.
A visión global do territorio constitúe, sen 
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e Harleem e que encerra na súa maior parte 
áreas agrícolas e naturais coñecidas como o 
Corazón Verde, é un concepto metropolitano. 
Neste ámbito céntranse a maioría dos novos 
proxectos de crecemento desenvolvidos baixo 
as directrices VINEX. Así, nel estanse levan-
do a cabo grandes complexos residenciais: 
Leidsche Rijn preto de Utrecht; Watesringse 
Veld, Ypenburg e Leidschenveen en La Haya; 
Kop van Zuid en Rotterdam; Oostelijk Haven-
gebied en Amsterdam; ou Sphinx Céramique 
en Maastricht. Mentres, o ambicioso plan 
director de OMA/Rem Koolhaas para trans-
formar radicalmente o centro de Almere 
exemplifica o camiño de rexeneración que 
están experimentando os centros urbanos no 
cambio de século.

Cara a unha profunda renovación 
urbana. Borneo/Sporenburg.

En termos de volume o desenvolvemento 
de áreas suburbanas constitúe o principal 
campo de actividade para o arquitecto que 
fai vivendas, pero existen outros campos 
de intervención. 
A renovación urbana aínda se está a levar a 
cabo nos vellos barrios das grandes cidades, 
comezándose, incluso, a substituír arquitec-
turas de posguerra. Ademais de restaurar, 
demoler e substituír o stock de vivenda, a ta-
refa consiste en graduar a densidade naqueles 
distritos dos anos 50 e 60 concibidos a miúdo 
de maneira espaciosa.
Neste sentido, un interesante concepto que 
confronta a realidade holandesa e a espa-
ñola é o de renovación urbanística fronte á 
renovación urbana, que alude directamente 
á capacidade evolutiva das cidades. A reno-
vación urbanística busca o cambio funcional 
de espacios deprimidos ou desocupados ós 
que outorga novos usos, residenciais ou non, 
converténdose nunha ambiciosa proposta, de 
grande escala e gran capacidade de transfor-
mación. Pola contra, a renovación urbana, des-
de un criterio de xenerosa liberdade creadora, 
limítase a introducir os cambios arquitectó-
nicos necesarios conservando a función do 

tecido urbano. Ámbalas concepcións, á vista 
da realidade holandesa, demostraron a súa 
total compatibilidade. Da administración va-
lente de ambas dependerá a modernización 
das cidades.
Fronte ó modelo VINEX existen algunhas alter-
nativas críticas como as propostas por Adrian 
Geuze, que formulan a necesidade de novos 
tipos e novas localizacións que respondan 
satisfactoriamente ós aspectos sociais do 
actual problema da vivenda, en contraposi-
ción á vivenda suburbana para a que xa hai 
clara demanda de mercado. Trátase, pois, de 
formular alternativas viables á ameaza real de 
que Holanda se converta nun mar de casas 
acaroadas. Geuze, nos seus “oito conceptos 
de desenvolvemento alternativo”1 , propón 
unha nova visión do Randstad que abandona 
o dogma de ser o Corazón Verde. Así, os eixes, 
liñas e nós existentes tómanse como punto 
de partida para o desenvolvemento de novos 
conceptos de vida, producindo espacios habi-
tables igualmente apetecibles e autopromocio-
nables. Busca conciliar os aspectos políticos 
e visuais da vivenda, propoñendo unha certa 
renovación do planeamento, a lexislación e o 
medioambiente e abrindo, ó mesmo tempo, 
novas perspectivas ó mercado privado. Os oito 
conceptos propostos son: a costa belga, a casa 
dique, a vivenda barreira sonora, a vivenda de 
pés pequenos, a máquina residencial, 100 vi-
vendas por hectárea, mar de casas e a dacha. 
Tralos seus rechamantes nomes atópanse 
algunhas ideas sorprendentes.
Un proxecto clave no desenvolvemento das 
novas e máis densas tipoloxías urbanas de 
vivenda con calidades paisaxísticas é o plan 
urbano deseñado por Adrian Geuze e West 8 
para Borneo e Sporenburg, dúas penínsulas 
na parte leste dos peiraos de Amsterdam. A 
orixinal directriz desta grande área portuaria 
era desenvolver 2.500 novas unidades resi-
denciais de baixa altura, o que se traducía di-
rectamente nunha densidade de 100 vivendas 
por hectárea. Esta hiperdensidade conséguese 
mediante o emprego de tipoloxías compactas, 
a reducción do espacio público e a disposición 
de grandes colectores arquitectónicos que con-
trastan fortemente coa baixa masa residencial 
xeneralizada.
Fronte á certeza e monotonía dos anos 80, 
os novos crecementos poñen unha grande 
énfase na idea de dotar cada distrito dunha 
identidade propia e distinta. En Borneo-Spo-
renburg, por exemplo, especifícase o tipo de 
vivenda que se vai utilizar (dentro do con- 

cepto de 100 vivendas/hectárea) que logo os 
arquitectos deben deseñar cun alto grao de 
liberdade.

Revisando os preceptos do Movemento Moder-
no.

A experiencia do Movemento Moderno foi e é 
o suceso fundamental que explica a evolución 
arquitectónica da vivenda ó longo do século 
XX. Quizais a máis pura cristalización dos 
preceptos da vangarda sexa a holandesa, que, 
dalgún modo, foi asumida por todos como 
paradigma de modernidade.
A vivenda comezou moi pronto a ser conside-
rada un tema importante para uns arquitectos 
e autoridades holandeses, que xa en 1902 
aprobaban o Housing Act, que introducía re-
quirimentos técnicos e hixiénicos nos proxec-
tos de vivenda e instaba ás admi-nistracións 
locais a xerar ordenanzas gráficas.
Case un século despois, a recombinación de 
elementos tipolóxicos da tradición moderna 
foi un dos máis significantes experimentos no 
ámbito da vivenda nos últimos quince anos. 
A amplitude de miras e a liberdade estilística 
que se respira en Holanda apréciase, así, nun 
bo número de proxectos con moi diversas 
características.
A xente, e por tanto o mercado, quere agora 
máis que nunca unha casa propia que non só 
a aloxe senón que tamén exprese a súa iden-
tidade. É esta unha época na que o aumento 
da individualidade favorece unha diversidade 
trala que aparecen termos como sensualidade, 
frivolidade, publicidade ou extravagancia, que 
tinxen e refrescan o panorama arquitectónico 
do país. Xorden arquitecturas cun elevado grao 
de hibridación. Ponse a énfase na liberdade e 
a profusión de materiais, cores e texturas, nun 
intento por absorber as condicións dun mundo 
actual caracterizado pola desintegración, o 
caos,  o crecemento e as novas formas 
de comunicación.
Fronte ó traballo lineal baseado na reflexión 
que se practica no noso país, en Holanda, 
téndese a entender as situacións como un 
colaxe de elementos superpostos, con criterios 
máis abertos que restrictivos nos que a lóxica 
común non sempre se contempla.
Sobre o tópico do pragmatismo holandés, 
MVRDV manifestan que “xamais empregamos 
esa palabra. Quizais se trate dunha conse-
cuencia do feito de que sexamos holandeses e 
desde fóra a xente nos vexa como pragmáticos. 
Pero aquí, en Holanda, o pragmático non é 
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realmente un asunto transcendente, percíbese 
simplemente como parte da nosa historia e 
cultura, como unha especie de actitude calvi-
nista. En calquera caso, as análises pragmá-
ticas axudan a entender as regras e a lóxica 
dos sistemas complexos que nos rodean, e 
tamén nos empuxan a ser precisos, non só 
intuitivos. Cómpre ter esa clase de precisión 
extrema no traballo para poder convencer á 
xente do valor e a utilidade de algo que non é 
habitual, e que por iso mesmo, non responde 
a modelos aceptados ou establecidos”1 . O 
seu proxecto para os apartamentos WoZoCo´s 
ilustra esta idea á perfección. 
Pese á densa tradición do Movemento Moder-
no e ás súas formas, estase apreciando, en fin, 
na nova arquitectura residencial holandesa 
un crecente interese polo carácter lúdico 
da vivenda, onde a sorpresa ten moito que 
ver co mercadotecnia, a venda de productos 
inmobiliarios recoñecibles ou a nunca 
declarada pegada ou selo de cada estudio 
de arquitectura.

As antigas limitacións entre a vida privada e 
a súa publicidade parecen ser hoxe cada vez 
máis irrelevantes. 
A sociedade estase facendo cada vez máis 
compacta, os edificios xúntanse uns a outros 
e, como consecuencia, o mundo comeza a 
interiorizarse. Aparecen os híbridos entre edifi-
cios e estructura urbana, o bordo entre cidade 
e paisaxe faise cada vez máis ambiguo. 
O incremento da densidade edificatoria asú-
mese e positivízase como posibilidade de 
compartir a cada vez máis escasa paisaxe 
aberta e incrementar os contactos sociais. O 
edificio é cada vez máis unha continuación 
da paisaxe.
No limiar do novo milenio Winy Maas afirma 
que “hoxe xa todo pode facerse, cada obxecto 
é imaxinable e nada parece estraño ou extra-
vagante”2 . 
En Holanda, o tradicional formato da vivenda 
comeza a crebar, pero aínda falta moito para 
considerar o home coa súa casa e a ambos 
co seu lugar e o seu tempo.

Habitar en el siglo XXI. Espacios domésticos 
en la era de la información. Paolo Sustersic. 
Archis 6/94, p.36-49. Vinex: the nightmare 
of a million fold dream.
MvRdV. 1997-2002. El Croquis nº 111.
MvRdV. 1991-1997. El Croquis nº 86.

1.

2.

3.
4.
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Neste caso, o obxectivo do proxecto non foi 
outro que ensamblar tridimensionalmente 
dúas alternativas diferentes de vivenda pen-
sadas polos dous propietarios do soar.

Na proposta realizada a consecución dunha 
manifesta continuidade espacial e unha gran 
transparencia habería de marcar as pecu-
liaridades da solución alcanzada. A sección 
converteuse, así, no ámbito no que definir e 

axusta-las dúas vivendas, e a traxectoria do 
cerramento que as separa actuou como fron-
teira sobre a que negocia-los programas non 
complementarios de ambas familias.

É, esta, en fin, unha orixinal reflexión sobre a 
demanda de espacios de aloxamento diferen-
ciados e a súa obtención por medio de corpos 
xeométricos maclados integrados no paralele-
pípedo definidor dunha arquitectura.

Casa Dobre

MvRdV
Utrecht 1994-1997
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Sobre un programa composto por dous 
ámbitos diferenciados, unha área para uso 
permanente dun matrimonio e outra de 
carácter ocasional para as súas tres fillas, 
Koolhaas aborda un proxecto no que haberá 
de manipula-lo terreo para sortear unha nor-
mativa que impide supera-los catro metros de 
altura edificada.

O obxectivo era definir dous elementos autó-
nomos que, ó mesmo tempo, puidesen gozar 
de momentos de interacción. 

Na súa proposta, o primeiro dos módulos 
abarca as dependencias permanentes lo-
calizándoas nun contedor transparente, 
situado baixo unha cuberta flotante, no que 
distintos tratamentos dos vidros e as sombras 
matizarán as características de cada espacio 
en función da súa especialización e orien-
tación. O segundo, introvertido e pechado, 
aparece, por outra parte, unido ó anterior por 
medio dunha rampla que o conecta visual 
e funcionalmente cos espacios colectivos
da vivenda.  

A Dutch House

O.M.A. / Rem Koolhaas
Holten 1992-1994
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Enterrándose progresivamente no terreo ata 
facer desaparece-lo seu alzado á rúa, esta 
vivenda -desenvolta a partir da tipoloxía de 
casa-patio- asume como punto de partida para 
a súa definición a súa relación coa paisaxe 
dos pólder concretándose como un lixeiro 
accidente xeográfico sobre a chaira na que 
se localiza.

Con este fin, a textura dos seus paramentos 
verticais e a grava que recobre as súas 
c u b e r t a s  i n c l i n a d a s  c o n t r i b u i r á n 
decisivamente na integración do edificio no 
seu emprazamento.

Vila Wilbrink

UN Studio / van Berkel & Bos
Amersfoort 1992-1994
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O concepto que serve como base a esta pro-
posta está centrado na realización de escava-
cións e perforacións abertas nun determinado 
volume facetado creando nítidos ámbitos 
interiores e ocupando os espacios residuais co 
mobiliario, instalacións e elementos estructu-
rais demandados polo proxecto.

Trátase dunha irregular masa xeométrica po-
liédrica que contén un gran salón prismático, 
abertos sobre as mellores vistas, en torno ó

Y2K

O.M.A. / Rem Koolhaas
Proxecto non construído 1998

que cada dependencia do proxecto é escava-
do no volume restante localizándose en moi 
diferentes niveis.

É esta, por outra banda, unha solución cons-
tructiva sen muros, realizada con novos ma-
teriais que permiten a concreción da vivenda 
como unha peza translúcida. Unha proposta 
que levaría a OMA a iniciar atractivas inves-
tigacións sobre as novas posibilidades de 
construír arquitecturas transparentes.
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A proposta do equipo dirixido por Winy Maas 
para un gran contedor de vivendas localizado 
no centro de Amsterdam parte na súa con-
creción dunha inicial reflexión sobre os vellos 
silos de gran ou amoreamentos de contedores 
presentes no entorno portuario.
Tratábase de localizar un heteroxéneo progra-
ma composto por 157 vivendas de distintos 
tipos, oficinas, talleres e locais comerciais nun 
gran paralelepípedo de 20 metros de ancho, 
130 de longo e 10 pisos de altura, que “flo-
tase” sobre a auga como un barco atracado 
nun peirao do rio Ij.
Con ese fin, utilizando módulos de distin-
tas peculiaridades (distribución e número 

de habitacións) e profundidades (medio 
bloque, bloque enteiro, diagonal sobre dous 
pisos), espacios colectivos (embarcadoiro 
inferior, terraza, miradoiro...), distintos tipos 
de acceso, ou de semellantes solucións de 
ventás, balcóns, galerías, patios, MvRdV rea-
liza unha orixinal consideración sobre unha 
solución presente na historia da arquitectura 
contemporánea -a Unité de Habitation corbu-
seriana- para levala ó seu límite. 
Se o mestre suízo pensou en desenvolver unha 
solución arquitectónica que recollese as pecu-
liaridades dun gran paquebote varado na te-
rra, o equipo holandés localiza agora un corpo 
arquitectónico similar sobre a propia auga. 

Silodam

MvRdV
Amsterdam 1995-2002
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do colorista WoZoCo, as vivendas para anciáns 
coas que os MvRdV convulsionaron o vetusto 
modelo de asilo. A revisión crítica do cotián 
semella ser o denominador común a unha 
arquitectura comprometida e sensible coa 
sociedade do seu momento, en resposta ós 
requirimentos dun estado no que a opinión 
dos técnicos imponse ós impredecibles vai-
véns políticos.

Arquitecturas para a liberdade 
e a pluralidade (e para o consumo)

Atrás quedan os modos de facer que que-
rían ver na arquitectura institucional rutinas 
monumentalistas, para os que a solución do 
edificio reducíase a súa adaptación a este ou 
aquel estilo.
Hoxe en Holanda todos, administrados e 
administrandos, promotores e executores, 
teñen asumido que o éxito na resolución de 
novas tipoloxías -malls, intercambiadores, 
residencias para colectivos singulares, museos 
iterativos, espacios para novos hábitos de 
lecer, institucións educativas para ensinanzas 
altamente tecnificadas ou calquera outro- non 
se poden resolver cons esquemas ou códigos 
prefixados.
A resposta a esta complexa e sempre cambian-
te realidade, ligada ó mundo da información, 
dos intercambios económicos e de datos, e 
dos movementos a moi diferentes velocidades, 
obriga a todos a asumir formulacións abertas, 
quizais mutantes e en todo caso flexibles.
Estamos pois ante unha nova realidade cul-
tural -da que Holanda parece constituírse 
como paradigma- na que grandes e pequenos 
contedores de actividades colectivas (centros 
sanitarios, educativos, culturais, comerciais, 
estacionamentos, intercambiadores de trans-
portes, centros de ocio...) están a ser deseña-
dos para emitir novas mensaxes visuais e para 
ofrecer suxerentes metáforas espaciais.

Os edificios

Do amplo conxunto de edificios institucionais 
que os holandeses levantaron sobre as panta-
nosas terras do seu país, a nosa atención aca-
démica tense detido en cinco deles. Trátase da 
Escola de Arte e Arquitectura de Maastricht, de 
Wiel Arets; do Museo municipal de Nimega, de 
Van Berkel & Bos; da sede da empresa de co-
municación multimedia VPRO en Hilversum, da

Kunsthal de Róterdam e do Educatorium de Utre-
cht, estes últimos da autoría de Rem Koolhaas.
Partindo desta selección de edificios temos 
construído unha panorámica realista da rique-
za urbana neerlandesa e tamén do quefacer 
dos máis comprometidos e interesantes dos 
seus arquitectos, aplicados a súa vez nas máis 
dispares tipoloxías arquitectónicas.
Dúas oficinas radicadas en Róterdam, a do 
veterano Rem Koolhaas e as dos novísimos 
MvRdV- protagonizan esta selección con tres 
edificios que, sen dúbida, en breve prazo ingre-
sarán nas páxinas da historia da arquitectura 
contemporánea.
Os edificios de Koolhaas son fitos articula-
dores, nos seus respectivos entornos, das 
circulacións e dos usos. Mais as propostas 
del que aquí recollemos -a casa das artes nun 
borde marxinal do centro urbano de Róterdam 
e un edificio estudiantil polivalente no campus 
universitario de Utrecht- son, por riba de todo, 
elementos que cargan o seu medio de enerxía 
e que introducen a emoción na escena urbana, 
o que en definitiva son dous camiños que fan 
posible o desexo derradeiro  do arquitecto: 
transformar a rutineira realidade.
Estas dúas portentosas propostas de Koolhaas 
supoñen un salto adiante no procedemento 
co que os arquitectos viñemos definindo os 
espacios dende que os homes do movemento 
moderno liberaron a planta dos edificios das 
servidumes estructurais. Falamos da sección 
libre. Da disolución dos límites entre as 
diferentes áreas que conforman os edificios 
que agora se tornan ambiguos e inestables, 
abertos a configuracións cambiantes e a fluxos 
diversos e dinámicos.
O espacio, tradicionalmente entendido como 
esfera da relación social, como complexo for-
mado por ítems e individuos en movemento, 
transfórmase para dar lugar a ámbitos máis 
ou menos indeterminados e inestables carac-
terizados pola súa interactiva complexidade. 
Estes, encadeados un a un, conforman un 
circuíto continuo que enlaza os diversos niveis 
do edificio, xerando complexas e animadas 
seccións. Así o edificio deixa de aprehenderse 
como un conxunto de plantas superpostas 
para ser experimentado como un ámbito único.
A sede da heterodoxa e innovadora productora 
multimedia VPRO constitúe para nós unha 
das máis fermosas novidades da arquitectura 
institucional holandesa.
Este edificio -quen sabe se unha estraña 
escultura- localízase na periferia próxima de 
Hilversum. A cidade que durante décadas 

Arquitectura
e institucións
na Holanda de hoxe.
Construír para unha 
sociedade plural.
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Un tema esencial sobre o que reflexionar ó 
falar da nova arquitectura holandesa é, sen 
dúbida, o das características que ofrece o 
seu recente parque de edificios institucionais. 
Trátase dun amplo número de construccións 
que, como novos fitos resolven programas 
institucionais e mesmo as veces aventuran 
novas tipoloxías, case sempre acompañados 
de grande riqueza espacial e dunha sorpren-
dente austeridade material.
Trátase de arquitecturas que nos están a falar 
do modo en que se deben caracterizar os con-
tenedores colectivos da sociedade contempo-
ránea, o que en definitiva non é máis que falar 
da identidade material da colectividade.

A sede das institucións

A arquitectura ten o privilexio de ser unha 
manifestación cultural capaz de reflectir ni-
diamente a realidade do mundo, expresando 
as pretensións, soños e delirios de quen a 
promove. Nesta orde de cousas a aproxi-
mación á arquitectura das institucións e as 
colectividades dos Países Baixos permítenos 
identificar un modo de facer no que a inter-
vención pública pretende favorecer o avance 
da cultura cara unha realidade progresista, 
aberta e racional.
Mais a análise e a interpretación da arquitectu-
ra institucional non se debe limitar a describir 
o que existe dentro dos límites do edificio. 
Estamos convencidos de que non só o edificio 
institucional reflexa o que é a institución na 
sociedade. Tamén a forma de emprazarse pa-
rece falar xa sexa dende o outeiro da fortaleza 
do señor medieval, do edificio administrativo 
transparente e eficaz dunha democracia ca-
pitalista ou dende o búnker de localización 
descoñecida dende o que se controla algún 
servicio esencial da comunidade. 

O lugar das institucións 

A forma na que as institucións se acomodan 
no territorio, relacionándose ou non co tecido 
preexistente, de dialogar ou de violentar a 
paisaxe, fálanos moito das intencións dos 
seus promotores, ata o punto de describirnos 
o modelo de país que se deseña ou da forma 
de investir os orzamentos públicos. 
Nesta orde de cousas a arquitectura das 
institucións holandesas pode cualificarse 
de calquera cousa menos de despótica ou

caprichosa. As súas son arquitecturas con 
forte consideración cara ó contexto no que 
se emprazan. Ben sexa para suturar feridas, 
completar baleiros ou recualificar áreas 
degradadas como para crear novos focos de 
atracción. Incluso en contextos nos que a 
edificación ten menor presencia, por exemplo 
en entornos rurais, en periferias deslabazadas 
ou en áreas forestais, os novos contedores 
públicos aparecen como fitos creadores dunha 
nova orde. 

Arquitecturas para a mestizaxe

A neerlandesa, cun 20 % de inmigrantes (ratio 
que en certas áreas é superior) é unha sociedade 
tradicionalmente moi aberta e predisposta para 
mesturarse. 
Algúns datos obxectivos confirman o que dicimos. 
Non en van o país, situado de acabalo entre a 
Europa anglófona, a xermanófona e a francófona 
e na boca das meirandes vías fluviais de Europa 
acolle ó cuarto aeroporto máis concorrido do 
continente e ó porto mercante máis transitado 
do mundo. 
Os edificios que a sociedade neerlandesa está 
a levantar actualmente resultan expresivos dun 
modo de facer que vai máis aló dos xa de por si 
amplos límites definidos por ter acadado unha es-
tética afortunada e unha tecnoloxía sofisticada. 
Estes edificios, onde leemos a superposición do 
individual e do colectivo, do urbano e do terri-
torial resultan da construcción da cidade -e da 
historia dos cidadáns- como capas superpostas, 
como un coláx executado por múltiples actores 
que desenvolven un ritual vital caracterizado 
pola pluralidade, a complexidade, a mestura, a 
superposición e a hibridación.

Arquitecturas para programas 
e tecnoloxías renovadas

Mais a actual arquitectura holandesa non nace 
só da resposta ós requirimentos e demandas 
dunha sociedade sofisticada. 
A busca de novas formas de expresión arqui-
tectónica leva implícita en moitos casos a 
invención de novas tipoloxías -tal é caso da vila 
VPRO, a sede dunha empresa multimedia- ou 
fondas renovacións doutras xa existentes. Tal 
foi o traballo de Koolhaas, quen deseñou un 
centro cultural -a Kunsthal de Róterdam- trala 
revisión dos actuais modos de facer e de inter-
cambiar cultura. Outro tanto podemos dicir 
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moldeou Dudok desde a oficina municipal de 
arquitectura, demostrando con extraordina-
rio oficio que o deseño coidadoso -presente 
dende a monumental casa consistorial ata 
a humilde fonte dun xardín anónimo ou nun 
modesto grupo de vivendas sociais- resultan 
compoñentes esenciais á hora de conformar 
un entorno humano de calidade. 
Nun punto onde Hilversum perde a súa ami-
gable cidade xardín e incluso o seu topónimo 
para converterse nun Mediapark, esto é, un 
sector difuso, poboado por grandes contedo-
res organizados en torno a vastas extensións 
para estacionamentos, aquí -dicimos- os 
MvRdV dan un portentoso salto adiante e 
levantan un sorprendente contedor.
Difícil é atopar palabras para explicalo. A 
mellor descrición obríganos a recorrer á 
metáfora identificando aquel edificio de ofi-
cinas e estudios de televisión e radio como 
un xigantesco e fantástico artefacto no que o 
usuario, unha vez dentro, navega por entrañas 
que, sen solución de continuidade, ábrense 
aquí e alá, pregándose para sobrecollernos 
e conducirnos a lugares onde desaparece o 
piso que pisamos e tamén a outros mundos 
ós que chegamos tras esvarar por ramplas de 
xeometría imposible, obrigándonos a atravesar 
espacios de forma cambiante para finalmente 
acadarmos a cuberta onde, de súpeto a herba 
medra baixo os noso pes como si o edificio 
enteiro acabara de ser tragado pola terra (o 
que nos fai lembrar, unha vez máis a débeda 
que todos mantemos co vello mestre de La 
Chaux de Fonds). 
E chegados aquí debemos advertirlle ó lector 
que edificios con descricións semellantes á 
contida nas anteriores liñas pódeos ter visto 
nalgún que outro lugar, por exemplo no cine 
fantástico de Scott, nos relatos de Asimov ou 
nas construccións intrépidas dalgúns parques 
temáticos. Mais en Hilversum pode o lector ter 
a certeza dunha funcionalidade excepcional 
e un realismo tan extraordinario que é ca-

paz de dobregar ó formigón armado.
Pouco máis queda por dicir desta caixa 
máxica, voluminosa, feliz e capaz. Tal vez 
debamos explicar que carece de fachada, o 
que evidentemente é todo un logro xa que a 
fachada da productora multimedia é a súa 
imaxe en millóns de monitores de televisión 
ou de receptores de radio diseminados pola 
paisaxe horizontal do país pantanoso. 
O distanciamento da corrección institucional 
queda patente neste edificio como en ningún 
outro. No VPRO unha orixinal interpretación 
da arquitectura institucional permitiralle 
liberarse de todo clasicismo lingüístico, o 
que se expresa na libre na composición e na 
transparencia das súa fachadas tornando en 
protagonista a indescifrables e dinámicas 
xeometrías, intrusións de rechamantes cores 
e unha limpa e sobria formalización, reforzada 
moitas veces coa utilización de materiais de 
construcción populares e económicos.

Construír o patrimonio do futuro

A arquitectura institucional, a arquitectura 
promovida polos axentes públicos, trata de 
ser en Holanda, a arquitectura de todos, unha 
arquitectura que se sabe expresiva dunha 
sociedade complexa, sofisticada e crítica. 
Unha arquitectura que alberga as institucións 
que pretenden metas tan elevadas como a 
cohesión e o progreso social.
Non queremos resultar queixumbrosos res-
pecto á realidade que nos toca soportar en 
Galicia, pero dende a certeza de que o que 
temos, non é o que queremos, nin moito me-
nos o que merecemos, recomendamos unha 
mirada atenta á situación da arquitectura 
institucional nun entorno tan admirable como 
o holandés.
Comprobaremos que se nos abren infinitas 
oportunidades para reflexionar, mostrándonos 
que aí fora os arquitectos e a arquitectura con-
tribúen a construír un país mellor para todos.
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un entorno humano de calidade. 
Nun punto onde Hilversum perde a súa ami-
gable cidade xardín e incluso o seu topónimo 
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res organizados en torno a vastas extensións 
para estacionamentos, aquí -dicimos- os 
MvRdV dan un portentoso salto adiante e 
levantan un sorprendente contedor.
Difícil é atopar palabras para explicalo. A 
mellor descrición obríganos a recorrer á 
metáfora identificando aquel edificio de ofi-
cinas e estudios de televisión e radio como 
un xigantesco e fantástico artefacto no que o 
usuario, unha vez dentro, navega por entrañas 
que, sen solución de continuidade, ábrense 
aquí e alá, pregándose para sobrecollernos 
e conducirnos a lugares onde desaparece o 
piso que pisamos e tamén a outros mundos 
ós que chegamos tras esvarar por ramplas de 
xeometría imposible, obrigándonos a atravesar 
espacios de forma cambiante para finalmente 
acadarmos a cuberta onde, de súpeto a herba 
medra baixo os noso pes como si o edificio 
enteiro acabara de ser tragado pola terra (o 
que nos fai lembrar, unha vez máis a débeda 
que todos mantemos co vello mestre de La 
Chaux de Fonds). 
E chegados aquí debemos advertirlle ó lector 
que edificios con descricións semellantes á 
contida nas anteriores liñas pódeos ter visto 
nalgún que outro lugar, por exemplo no cine 
fantástico de Scott, nos relatos de Asimov ou 
nas construccións intrépidas dalgúns parques 
temáticos. Mais en Hilversum pode o lector ter 
a certeza dunha funcionalidade excepcional 
e un realismo tan extraordinario que é ca-

paz de dobregar ó formigón armado.
Pouco máis queda por dicir desta caixa 
máxica, voluminosa, feliz e capaz. Tal vez 
debamos explicar que carece de fachada, o 
que evidentemente é todo un logro xa que a 
fachada da productora multimedia é a súa 
imaxe en millóns de monitores de televisión 
ou de receptores de radio diseminados pola 
paisaxe horizontal do país pantanoso. 
O distanciamento da corrección institucional 
queda patente neste edificio como en ningún 
outro. No VPRO unha orixinal interpretación 
da arquitectura institucional permitiralle 
liberarse de todo clasicismo lingüístico, o 
que se expresa na libre na composición e na 
transparencia das súa fachadas tornando en 
protagonista a indescifrables e dinámicas 
xeometrías, intrusións de rechamantes cores 
e unha limpa e sobria formalización, reforzada 
moitas veces coa utilización de materiais de 
construcción populares e económicos.

Construír o patrimonio do futuro

A arquitectura institucional, a arquitectura 
promovida polos axentes públicos, trata de 
ser en Holanda, a arquitectura de todos, unha 
arquitectura que se sabe expresiva dunha 
sociedade complexa, sofisticada e crítica. 
Unha arquitectura que alberga as institucións 
que pretenden metas tan elevadas como a 
cohesión e o progreso social.
Non queremos resultar queixumbrosos res-
pecto á realidade que nos toca soportar en 
Galicia, pero dende a certeza de que o que 
temos, non é o que queremos, nin moito me-
nos o que merecemos, recomendamos unha 
mirada atenta á situación da arquitectura 
institucional nun entorno tan admirable como 
o holandés.
Comprobaremos que se nos abren infinitas 
oportunidades para reflexionar, mostrándonos 
que aí fora os arquitectos e a arquitectura con-
tribúen a construír un país mellor para todos.
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Tratábase de sacar do anonimato un espacio 
urbano, convertendo a arquitectura deman-
dada nun elemento estructurante do tecido 
urbano. O edificio foi concibido como un gran 
contedor ancorado a un dique.

Desde esta perspectiva, a súa arquitectura, 
concretada como un gran paralelepípedo 
cadrado atravesado por dous camiños dife-
rentes, as ramplas e o vial paralelo ó bulevard 
no que se encontra o seu acceso principal, 
acolle tres salas de exposicións -con capaci-
dade para recibir actividades diversas ou un 
só acontecemento mediante a súa unión-un 
auditorio e unha cafetería.

O obxectivo artellador deste programa cen-
trouse, de ese xeito, en definir un conxunto 
de espacios que chegaran a constituír un 
serpeante circuíto continuo, dividido en 
sentido lonxitudinal por unha rampla para 
peóns que enlaza a avenida frontal co parque 
-tamén deseñado por Koolhaas- situado tras 
do edificio.

Tratábase, en definitiva, de inventar unha 
nova orde utilizando o caos como proceso 
de formalización da realidade e liberando 
á obra arquitectónica de todo virtuosismo 
lingüístico por medio da utilización de fríos 
materiais industriais.

Kunsthal

O.M.A. / Rem Koolhaas
Rotterdam 1988-1992
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A arquitectura definida por MvRdV para a 
VPRO -a emisora de radiotelevisión holandesa 
máis heterodoxa e innovadora- concretouse, 
neste proxecto, como un creativo “interior 
sen alzados”. 
Un interior aberto –destinado a ser coloniza-
do por un complexo conxunto de mobles e 
xente- cunha planta na que niveis e espacios, 
comunicados a través de escaleiras, ramplas 
e pregamentos, van dar lugar a unha inédita 
paisaxe artificial caracterizada pola súa sin-
gular continuidade e diferenciación. 

Como solución ó intento de borrar todo límite 
entre o interior e o exterior dunhas fachadas 
que parecen terse convertido en sección, un 
acristalado cerramento exterior -para o que se 
utilizaron ata 35 tipos de vidro diferentes- foi 
acompañado por un zigzagueante conxunto de 
patios abertos que tratan de borra-los límites 
entre o volume construído e unha paisaxe do 
contorno á que se dá continuidade substi-
tuíndo a vexetación que antes ocupaba o seu 
emprazamento cunha sorprendente cuberta 
de céspede. 

Vila VPRO

MvRdV
Hilversum 1993-1997
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Educatorium

O.M.A. / Rem Koolhaas
Utrecht 1993-1997

Desde a súa  permanente vontade de conver-
te-los seus edificios en fitos que contribúan a 
ordenar as circulacións e usos do conxunto 
urbano no que se localizan, no marco do novo 
Plan da Universidade de Utrecht, Koolhaas 
deseñou este edificio de servicios como un 
contedor cun programa destinado a canalizar, 
favorecer e distribuír acontecementos.

O edificio, formado por dous grandes planos 
pregados sobre si mesmos e intermaclados, 
destinados a lerse como un espacio continuo, 
ofrécenos un aerodinámico aspecto no que a 
súa peculiar fachada-sección anuncia a súa 
vontade de espacio aberto a distintos usos.

Para o seu autor, a arquitectura implica o des-
exo de modifica-la realidade intervindo nela 
e, desde esta perspectiva, un gran vestíbulo 
actuará no Educatorium -un nome alusivo ó 
que sería unha fábrica de aprendizaxe- como 
punto de encontro dunha constante algarabía 
de estudiantes camiño da ampla cafetería 
central do campus, as aulas ou os salóns 
de actos. 

A través das súas ramplas a solución con-
seguida convértese, así, no corazón da 
actividade estudiantil do campus a través 
do complexo conxunto de acontecementos, 
información e circulacións que lle dan vida.
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Manifestos para o inicio 
dun novo século

Patricia Alonso

Ó longo do pasado século XX, a arquitectura 
holandesa, intimamente ligada á resolución de 
graves problemas urbanos e territoriais, viviu 
marcada por un continuo equilibrio discursivo 
entre a teoría e a práctica proxectual provo-
cando multitude de investigacións. 
Foi, o seu, un debate iniciado cando o pasado 
século comezaba o seu discorrer coa obra 
de Hendrick Petrus Berlage. El foi, alí, o pri-
meiro arquitecto que procurou desatarse dos 
estilos históricos que entón protagonizaban 
o mundo da arquitectura para darlle á súa 
obra unha base racional. A súa inquietude 
tamén foi a escala urbana formando parte do 
desenvolvemento da primeira lei de control 
do solo en Amsterdam (National Housing 
Act de 1901).
A partir daquel momento Holanda vería xurdir 
continuos movementos e tendencias en moitos 
casos vinculados ós doutros países europeos:
Así, entre 1917 e 1932, D‘Stijl -movemento 
dirixido por arquitectos e artistas- leva a 
súa investigación espacial á máis profunda 
abstracción, buscando a desmaterialización 
volumétrica das masas construídas a través do 
cromatismo cunha espléndida materialización 
na casa Schöeder de Gerrit Rietveld.
Arredor dos anos trinta a arquitectura fun-
cionalista terá os seus máximos expoñentes 
en M. Stam e J B Van Loghem, participando 
desde o principio nuns congresos interna-
cionais dos CIAM nos que Van Eesteren faría 
realidade a Carta de Atenas co Plan regulador 
de Amsterdam.
Tras esvaecerse a tradición do Movemento Mo-
derno no Décimo congreso de 1956, Holanda 
verá aparecer unha nova tendencia interna-
cional: o Team X de Bakema, Aldo Van Eyck e 
Van Der Vlugt. O seu discurso baséase, entón, 
na busca dunha cidade máis humanizada. O 
principio fundamental era recuperar a relación 
entre o home e o medio ambiente usando 
a estratexia espacial de repetición modular 
articulada a través de unidades individuais 
xustapostas. 
Máis tarde, en Holanda a arquitectura posmo-
derna non acadaría nunca un éxito reseñable. 
A pegada do estructuralismo pesaba como 
unha lousa mentres que o posmodernismo, 
con base nunha recuperación histórica, pouco 
podía ofrecer a uns arquitectos ós que os 
acontecementos bélicos da primeira metade 
do século lles destruíran o 70% do seu patri-
monio edificado. Para eles non había pasado, 
senón presente e futuro.
Tal vez por iso, desde finais dos anos oitenta, 

os seus máis activos creadores e teóricos 
foron capaces de observar como os avances 
das novas tecnoloxías irán transformando o 
mundo mentres a globalización se incorpora 
ás súas vidas. 
Novas realidades comezaban, entón, a orixinar 
unha nova arquitectura e un novo enfoque do 
debate arquitectónico e, como consecuencia, 
durante os anos 1995 ó 1999 os máis repre-
sentativos equipos holandeses darán á luz dis-
tintos traballos metade teórico-manifesto, me-
tade representativos e publicitarios. Propostas 
innovadoras, que mostrando a arquitectura 
dunha forma non vista ata daquela, haberían 
de alcanzar unha transcendental repercusión 
no ámbito da cultura occidental.

Tres propostas para un debate.

A historia recente do panorama arquitectónico 
holandés só pode resumirse achegándonos a 
certas proposicións.
S,M,L,XL, FARMAX e MOVE son os títulos cos 
que esas ofertas foron divulgadas. Cada un 
responde a un dos tres estudios holandeses 
de maior proxección internacional: A Office for 
Metropolitan Architecture de Rem Koolhaas, 
o MvRdV formado por: Winy Maas, Jacob Van 
Rijs e Nathalie de Vries e o Un Studio de van 
Berkel & Bos. 
O S,M,L,XL de Koolhaas é o primeiro traballo 
publicado. Un ensaio que na liña dos estudios 
teóricos de Le Corbusier, resume a producción 
do seu estudio tanto en obras como en proxec-
tos e escritos, mostrando da mesma forma o 
construído e o non construído.
O S,M,L,XL é un libro de arquitectura e non 
un libro sobre arquitectura. Nel a arquitec-
tura non é tratada desde a historia, desde as 
condicións económicas, sociais ou técnicas 
nas que se desenvolve, nin como un catálogo 
de obras ou un libro de teoría arquitectónica, 
polo que non é fácil definilo como un libro que 
pertenza a ningún xénero concreto, aínda que 
poida ser lido como unha estraña mestura de 
catálogo, texto teórico, reflexión e manifesto 
sobre unha arquitectura.
A redefinición é a actitude da que parte para 
desenvolver as súas formulacións, sendo a ex-
ploración dos límites da arquitectura, e como 
consecuencia o papel do arquitecto, o seu fío 
conductor e a escala o seu principio de orde 
para chegar ó urbano, tema fundamental na 
súa contribución á evolución da arquitectura 
do noso tempo. 
“O urbano -afirma- está a piques de se converter 

no maior motor da imaxinación. Redefinido, o 
urbanismo non será unha profesión, senón unha 
forma de pensamento, unha ideoloxía...” 
Tres anos máis tarde da publicación do 
S,M,L,XL sae á luz o FARMAX. Excursions on 
Density de MvRdV. 
FARMAX, recolle no seu contido o desexo 
de MvRdV –grupo formado por Winy Maas, 
Jacob van Rijs e Nathalie de Vries, todos eles 
discípulos de Koolhaas- de crear un espacio 
de experimentación e discusión, apoiado pola 
presencia de colaboradores extremadamente 
diferentes desde a convicción de que unha 
constante comunicación entre todos eles con-
tribuirá a dinamizar o seu pensamento.
O seu título, por outra parte, fai explícito, xa, 
o contido deste: Floor Area Ratio MAXimun, ex-
poñendo unha inédita formulación de cómo a 
poboación podería ser concentrada horizontal 
ou verticalmente, e dar solucións ó problema 
da densidade tanto en Holanda como no caso 
daqueles países asiáticos ós que o equipo 
dirixe as súas investigacións na actualidade.
Para Winy Maas e os seus colegas a cidade e 
o urbanismo constitúen, fundamentalmente, 
un problema de concentración de densidades 
e a estatística será o seu medio para expresar 
a información.
Na súa contribución ó debate sobre o desen-
volvemento da cidade e o territorio existe, xa 
que logo, un común entendemento da arqui-
tectura como extensión da paisaxe que afunde 
as raíces nos proxectos de OMA, adxudicándo-
lle á paisaxe unha potencialidade engadida: “A 
paisaxe emerxe como unha solución en tempos 
cando a arquitectura perdeu o seu significado”. 
A arquitectura -din- é unha producción ma-
terial de obxectos, e esta producción debe 
considerarse como unha complexa interacción 
de fluxos, de información, materia e enerxía, 
máis alá da mera suma lineal das partes que 
o forman.
Finalmente, o libro MOVE de Ben van Berkel & 
Caroline Bos preséntase en forma de triloxía: 
“Imagination, Techniques and Effects”, resume 
a producción arquitectónica do UN Studio 
nos últimos cinco anos anteriores á súa 
publicación. 
Para van Berkel o problema da cidade non 
é, xa, un problema de densidade senón de 
redefinición das infraestructuras sendo o seu 
obxectivo producir novas estructuras organi-
zacionais a todos os niveis.
Sen embargo Move é, ante todo, unha ma-
nifestación contra a lenta incorporación da 
arquitectura e o deseño urbano ás novas 

tecnoloxías mediáticas, chamando a nosa 
atención sobre o feito do futuro papel da nova 
tecnoloxía dixital e os medios informáticos na 
xeración de novas formas de producción. 
Desde esta perspectiva, Move recolle un 
proceso creativo que se remite ás novas tecno-
loxías, parte da utilización do diagrama para 
recoller unha visión sistemática da arquitectu-
ra axuntada a unha intuición espacial e formal 
e apoiada na tecnoloxía dixital. Intenta dar 
lugar a unha obra na que a materialización 
formal poida chegar a acadar un gran prota-
gonismo ó intentar trasladar o espacio virtual 
a unha realidade física.
A actualidade da arquitectura, segundo van 
Berkel, caracterízase por unha intensa xusta-
posición de construcción, materiais, circula-
cións e programas espaciais que el denomina 
como hibridación. 
“As diferentes presentacións dun híbrido -
di- están borrosas e existen en capas que non 
necesariamente se relacionan unhas con outras 
o coa escala e a estructura das formas e subs-
tancias desde as cales se orixinaron. O feito de 
que a unidade dun híbrido non se rompa coa 
diversidade dos seus ingredientes distínguese da 
colaxe, a ensamblaxe ou bricolaxe en que estas 
últimas reproducen xustaposicións incoherentes 
e apóianse nas suturas, mentres que o híbrido é 
intenso e coherente, non pecha xuntas e xera 
efectos novos.” 

Un conxunto de invariantes como elementos 
definidores dunha nova arquitectura.

Desde as súas diferencias conceptuais cabe, 
sen embargo, sinalar un conxunto de preocu-
pacións compartidas para estas tres contri-
bucións teórico-prácticas ó mundo da cultura 
arquitectónica. Intereses tales como:
Unha visión paralela da nova figura do arqui-
tecto como intelectual que reflexiona sobre 
o seu traballo, que experimenta, que escribe 
e que constrúe. Cómo traballa actualmente. 
Cómo debería actuar. Qué novos roles debe 
desempeñar na sociedade actual...
Unha constante revisión da linguaxe arquitec-
tónica utilizada no seu discurso teórico desde 
a perspectiva de que a especialización trae 
consigo un aumento dun vocabulario especí-
fico. Vocabulario caracterizado pola presencia 
de multitude de palabras como hibridación, 
caos, base, virtual, xeometría fractal...
Unha mesma metodoloxía no proceso creativo 
baseada no mantemento e asimilación dunha 
tradición funcionalista desde a que analizan 



74 75

Manifestos para o inicio 
dun novo século

Patricia Alonso

Ó longo do pasado século XX, a arquitectura 
holandesa, intimamente ligada á resolución de 
graves problemas urbanos e territoriais, viviu 
marcada por un continuo equilibrio discursivo 
entre a teoría e a práctica proxectual provo-
cando multitude de investigacións. 
Foi, o seu, un debate iniciado cando o pasado 
século comezaba o seu discorrer coa obra 
de Hendrick Petrus Berlage. El foi, alí, o pri-
meiro arquitecto que procurou desatarse dos 
estilos históricos que entón protagonizaban 
o mundo da arquitectura para darlle á súa 
obra unha base racional. A súa inquietude 
tamén foi a escala urbana formando parte do 
desenvolvemento da primeira lei de control 
do solo en Amsterdam (National Housing 
Act de 1901).
A partir daquel momento Holanda vería xurdir 
continuos movementos e tendencias en moitos 
casos vinculados ós doutros países europeos:
Así, entre 1917 e 1932, D‘Stijl -movemento 
dirixido por arquitectos e artistas- leva a 
súa investigación espacial á máis profunda 
abstracción, buscando a desmaterialización 
volumétrica das masas construídas a través do 
cromatismo cunha espléndida materialización 
na casa Schöeder de Gerrit Rietveld.
Arredor dos anos trinta a arquitectura fun-
cionalista terá os seus máximos expoñentes 
en M. Stam e J B Van Loghem, participando 
desde o principio nuns congresos interna-
cionais dos CIAM nos que Van Eesteren faría 
realidade a Carta de Atenas co Plan regulador 
de Amsterdam.
Tras esvaecerse a tradición do Movemento Mo-
derno no Décimo congreso de 1956, Holanda 
verá aparecer unha nova tendencia interna-
cional: o Team X de Bakema, Aldo Van Eyck e 
Van Der Vlugt. O seu discurso baséase, entón, 
na busca dunha cidade máis humanizada. O 
principio fundamental era recuperar a relación 
entre o home e o medio ambiente usando 
a estratexia espacial de repetición modular 
articulada a través de unidades individuais 
xustapostas. 
Máis tarde, en Holanda a arquitectura posmo-
derna non acadaría nunca un éxito reseñable. 
A pegada do estructuralismo pesaba como 
unha lousa mentres que o posmodernismo, 
con base nunha recuperación histórica, pouco 
podía ofrecer a uns arquitectos ós que os 
acontecementos bélicos da primeira metade 
do século lles destruíran o 70% do seu patri-
monio edificado. Para eles non había pasado, 
senón presente e futuro.
Tal vez por iso, desde finais dos anos oitenta, 

os seus máis activos creadores e teóricos 
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A historia recente do panorama arquitectónico 
holandés só pode resumirse achegándonos a 
certas proposicións.
S,M,L,XL, FARMAX e MOVE son os títulos cos 
que esas ofertas foron divulgadas. Cada un 
responde a un dos tres estudios holandeses 
de maior proxección internacional: A Office for 
Metropolitan Architecture de Rem Koolhaas, 
o MvRdV formado por: Winy Maas, Jacob Van 
Rijs e Nathalie de Vries e o Un Studio de van 
Berkel & Bos. 
O S,M,L,XL de Koolhaas é o primeiro traballo 
publicado. Un ensaio que na liña dos estudios 
teóricos de Le Corbusier, resume a producción 
do seu estudio tanto en obras como en proxec-
tos e escritos, mostrando da mesma forma o 
construído e o non construído.
O S,M,L,XL é un libro de arquitectura e non 
un libro sobre arquitectura. Nel a arquitec-
tura non é tratada desde a historia, desde as 
condicións económicas, sociais ou técnicas 
nas que se desenvolve, nin como un catálogo 
de obras ou un libro de teoría arquitectónica, 
polo que non é fácil definilo como un libro que 
pertenza a ningún xénero concreto, aínda que 
poida ser lido como unha estraña mestura de 
catálogo, texto teórico, reflexión e manifesto 
sobre unha arquitectura.
A redefinición é a actitude da que parte para 
desenvolver as súas formulacións, sendo a ex-
ploración dos límites da arquitectura, e como 
consecuencia o papel do arquitecto, o seu fío 
conductor e a escala o seu principio de orde 
para chegar ó urbano, tema fundamental na 
súa contribución á evolución da arquitectura 
do noso tempo. 
“O urbano -afirma- está a piques de se converter 

no maior motor da imaxinación. Redefinido, o 
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tecnoloxías mediáticas, chamando a nosa 
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sen prexuízos cada problema para tratar de 
encontrar los potenciais escondidos. Poten-
ciais baixo un sistema de regras expresado por 
unha cantidade de mapas de forzas externas 
e internas que xogarán un fundamental papel 
no deseño dunha forma que, ó utilizar os con-
dicionantes como oportunidade, como motor, 
vai converterse en signo.
Un achegamento á arquitectura como com-
plexo de persoas e cousas en continuo 
movemento no que a circulación pasará a 
converterse en protagonista do deseño.

Un interese por investigar 
novas xeometrías no espacio. 

E, por último e esencial, unha presencia do 
urbano como principal protagonista dunhas 
formulacións teóricas e filosóficas que, desde 
o entendemento da arquitectura como exten-
sión da paisaxe, non fan máis que subliñar 
esta preocupación.
O urbano e os seus problemas constitúen o 
núcleo das súas preocupacións, unido á súa 
inquietude polo tema da arquitectura de gran 
escala, ó que cada un de eles achegará un 
conxunto de matices diferenciados.
A consecuencia da reconstrucción masiva 
do país implica un profundo cambio nesa 
paisaxe que, agora, eles modifican para crear 
a Holanda de mañá a través dunha complexa 
sucesión de arquitecturas. Así, a importancia 
do feito urbano entendido en si mesmo como 
arquitectura lévaos a analizar a súa actividade 
creativa como xeradora de novas infraes-
tructuras e desenvolver novas tipoloxías de 
edificios moito máis complexos que os antes 
proxectados.
“O actual debate holandés -escribe Bart Loost-
ma- é sobre urbanismo, paisaxe e planeamento 
máis que sobre arquitectura en si mesma. É 
menos sobre filosofía, teoría, e estética e máis 
sobre cómo o visionario e o pragmático pode ser 
combinado de forma creativa e paradoxal.”

Tres arquitecturas diversas como interpretación 
dunha común cultura arquitectónica. 

Como conclusión a esta breve aproximación 
poderiamos, sen embargo, afirmar que a 
forma de enfocar cada unha das súas con-
tribucións ó debate arquitectónico, malia a 
presencia dos invariantes citados, resulta 
claramente diversa. 
Rem Koolhaas destaca na súa obra a análise  
e a observación de problemas que xorden en 

 todas as partes do mundo. 
É, a súa, unha reflexión sobre a influencia da 
nova sociedade mediática e globalizada sobre 
a arquitectura. Un enfoque empírico no que 
desde a experiencia se chega á ciencia. 
Estamos, en todo caso, ante unha decidida 
incorporación da técnica ó procedemento 
proxectual sempre apoiada cunha atrevida 
presencia do subconsciente intelixentemente 
localizada dentro da fase de xestación de cada 
arquitectura.
“¿Que é o acto da arquitectura –pregúntase 
Koolhaas- cales son os seus elementos, as súas 
condicións, os seus materiais, os seus motivos?... 
Debo confesar que, para min, o aspecto máis 
interesante da arquitectura é chegar a mundos 
novos en vez de volver ós xa coñecidos”
MvRdV demostra, mentres, ser o equipo máis 
híbrido entre os tres. A súa formulación teórica 
recolle unha apreciable influencia de Koolhaas 
acompañada por unha tenue influencia da 
herdanza posmoderna de engadir significados 
alleos á arquitectura a través de palabras-cofre 
usadas para definir cada obra arquitectónica. 
Destacan, sen embargo, un enfoque moito 
máis pragmático que o dos seus colegas ó 
considerar o urbanismo como indisociable 
ós problemas de concentración e tratar de 
incorporar á arquitectura disciplinas doutros 
ámbitos alleos a ela.
Pola contra Ben van Berkel reflexiona, como 
vimos, sobre o que cambiou a nova sociedade 
mediática e globalizada. Busca unha nova ac-
titude do arquitecto nun novo momento social. 
Utilizando o diagrama como expoñente destes 
novos tempos dixitalizados interésase, desde 
a súa experiencia, en cómo influirá a nova 
realidade na súa obra arquitectónica e faino 
desde o punto de vista do suxeito. 

¿Está nacendo unha nova vangarda?

¿Poderiamos, logo, á vista da nova realidade 
holandesa afirmar que nos atopamos ante 
unha nova vangarda?.
O concepto de vangarda caracterízase, en 
esencia, por un intento de ruptura con todo 
o que representa o actual e a tradición. Unha 
busca do inédito que á vez responda ás novas 
necesidades formuladas por unha sociedade 
cambiante. Coa súa actividade inténtase trans-
gredir os límites establecidos ata o momento 
intentando avanzar e evolucionar á luz do 
debate arquitectónico en marcha. 
Globalmente son as presentes circunstancias 
que parecen suxerir un posible e transcendental 

cambio para a arquitectura. O mundo vive 
unha revolucionaria transformación tecnolóxi-
ca e social e con ela xorden novas necesidades 
arquitectónicas, pero definir os resultados 
do actual debate holandés como a aparición 
dunha nova vangarda podería resultar, en todo 
caso, precipitado.
“O traballo de Koolhaas –afirma, por exemplo, 
Jeffrey Kipnis- adopta estándares da arquitectura 
tradicional perfeccionados polos seguidores do 
Movemento Moderno. En cada proxecto, máis 
que centrarse en intentar unha reinvención total 
da disciplina, axústase e condiciona aspectos se-
lectivos destes estándares para, pouco a pouco, 
lograr os seus obxectivos”. 
É, esta, unha reflexión que podería definir, no 
seu conxunto, unhas contribucións xurdidas 
en Holanda ó longo da última década, en boa 
parte dos casos apoiadas na recuperación 
crítica de formulacións do Movemento Moder-
no a través de: a introducción de constantes 
referencias á tradición conceptual da vangarda 
-Le Corbusier, Mies van der Rohe...- nos seus 
proxectos, unha constante relación coas artes 
plásticas que nos leva a experiencias como 
a desenvolvida por D´Stijl e unha consciente 
negación da forma que, dalgunha maneira, 
nos lembra á experiencia do Suprematismo e 
Constructivismo...
Parece evidente que, nestas circunstancias, 

non resulta fácil proclamar que nos encontra-
mos ante unha nova vangarda e por iso, ante 
as dificultades que tal afirmación implicaría, 
Josep María Montaner precisou unha orixinal 
observación segundo a cal: “A pesar da súa 
gran diversidade, as creacións das vangardas 
artísticas e arquitectónicas destacan por uns 
principios formais básicos: falta de xerarquía e 
de centro, abstracción, carácter antirreferen-
cial, reacción contra a tradición, utilización das 
mallas xeométricas, mecanismos compositivos 
baseados na colaxe, busca de formas dinámicas 
e transparentes, inspiración libre do universo da 
máquina...As vangardas das últimas décadas 
diferéncianse, sen embargo, das de principios 
do século XX nunha característica clave: se 
as vangardas clásicas tendían á exclusión e á 
selección, as actuais refírense á inclusión e á 
contaminación...“Son, estas, as que poderia-
mos denominar como neovangardas nacidas da 
heteroxeneidade da sociedade postindustrial, do 
mundo da imaxe e da aldea global”.
Unhas neovangardas xeradas desde unhas 
formulacións que, segundo Kipnis, nunca se 
resisten á autoridade; sabotan a autoridade 
desde dentro e, aínda que o seu traballo é 
verdadeiramente radical, parecen afastarse 
dos incesantes e prolixos esforzos da tradi-
ción vangardista por botar abaixo o Vello e 
impoñer o Novo. 
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