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Het Crystal Palace 

Waar jaarmarkten voornamelijk op 
pleinen werden gehouden kregen 
beurzen in de tweede helft van de 
negentiende-eeuw steeds vaker hun 
eigen permanente faciliteiten. In veel 
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Beurzen en tentoonstelling hebben 

traditioneel een sterke binding met 

de stad. Denk aan de middeleeuwse 

jaarmarkten, Wereldtentoonstellingen 

en Duitse Herbst- en Fri.ijahrsmessen. 

Tegenwoordig investeren steeds meer 

steden in nieuwe expositiecentra in de 

periferie, ver weg van het stedelijke !e

ven. Maar het tij lijkt zich te keren: een 

centrale locatie en integratie met het 

stedelijk leven worden weer belangrijk. 

Perifere expositiecentra vormen 
feitelijk de laatste stap in een proces 
van verwijdering tussen stad en beurs 
dat al vele decennia gaande is. Net 
nu de scheiding tussen stad en beurs 
compleet lijkt, ontstaat er echter een 
tegenbeweging. Een aantal beurzen 
begint weer waarde te hechten aan een 
centrale locatie en zoekt integratie met 

Europese steden was dit gelinkt aan de 
ambitie internationale tentoonstellin-

1 gen te houden. Het Crystal Palace dat 
ter gelegenheid van de Londense 
Wereldtentoonstelling in 1851 werd 
gebouwd is hier het bekendste voor
beeld van. Een toenemend aantal 
steden organiseerde in deze periode 
echter ook thematische internationale 

1 tentoonstellingen. T ijdens deze 
evenementen verschoof de nadruk van 
handel naar tentoonstelling en het 
laten zien van producten. Hiermee 
kregen veel beurzen een educatieve 
functie. Ze vormden steeds meer een 
window to the world waar de bevolking 
zich aan andere culturen kon vergapen. 
De tentoonstel lingsgebouwen zelf 
kregen naast een functionele ook 
steeds vaker een esthetische waarde. 
Ook hierin liep het Crystal Palace 
voorop. Steden als Amsterdam met het 
Paleis voor Volksvlijt, Frankfurt met de 
Festhalle en Wenen met de Rotunda 

het lokale stedelijk leven. Dit leidt in volgden dit voorbeeld. 
veel gevallen tot nieuwe investeringen 
in centraal stedelijke expositiecentra. 

De jaarmarkt 

Voorlopers van de hedendaagse beurs 
ontstonden in de middeleeuwen langs 
belangrijke continentale handelsroutes. 
Deze jaarmarkten had den een sterke 
relatie met de stad. Ze vonden plaats 
op het centrale plein tussen stadhuis, 
kroeg en kerk die elk hun binding met 
de beurs hadden. Het stadsbestuur 
stelde de regels op waar de kooplui aan 
moesten voldoen en inde belastingen. In 
de kroeg werd een groot deel van het 
verdiende geld weer uitgegeven. 
Doorgaans vonden jaarmarkten plaats 
op een religieuze feestdag en vingen ze 
pas aan na afloop van de mis 

De link met de stad was bij deze 
gebouwen nog altijd sterk, zowel fysiek 
als functioneel. Ze lagen vaak in of 
direct aan de stad. Het Paleis voor 
Volksvlijt werd gebouwd op het terrein 
van een voormalig bolwerk in de 
stadsmuur die als gevolg van uitbrei
ding van de stad haar functie verloor. 
Zij maakte deel uit van een breder plan 
van Samuel Sarphati voor de oostelijke 
uitbreiding van de stad waar ook het 
Rhijnspoorstation en het Amstelhotel 
deel van uitmaakten. Functioneel had 
de sociaal bewogen Sarphati het Paleis 
voor Volksvlijt niet enkel bedacht voor 
het aanjagen van de Amsterdamse 
economie, maar ook als plek voor de 
verheffing van de arbeidersklasse. 
Naast een economische en educatieve 

Boven: Paleis voor Volksvlijt , 
Amsterdam 
Foto: Spaarnestad Photo/HH 

functie dienden veel tentoonstellings
gebouwen vooral ook ter vermaak. Zij 
waren een logische plek voor concerten 
en in veel gevallen werden beurzen 
gecombineerd met kermissen en ander 
amusement. Lang was het gebruikelijk 
dat naast het formele deel van Wereld
tentoonstellingen ook een soort van 
amusementspark ontstond. 

De Prater 

Amusementsparken, voorlopers van 
het moderne themapark zoals na de 
Tweede Wereldoorlog ge·1ntroduceerd 
door Disney, kregen in een aantal 
steden een meer permanent karakter. 
Dit was het geval in Wenen waar rond 

Onder: De Prater, Wenen 
Foto: Corbis/HH 
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introductie van de Mustermesse of 
samples fair eind negentiende eeuw in 
Leipzig maakte dat de uitwisseling van 
goederen niet !anger direct plaatsvond 
maar dat op basis van showmodellen 
orders werden geplaatst. Grootschalige 
en gestandaardiseerde productie 
maakte dit mogelijk. Parallel aan 
schaalvergroting in de economie namen 
ook beurzen en hun tentoonstellings
hallen in omvang toe. Langzaamaan 
ontstonden complexen uit een aaneen
schakeling van nieuwe hallen. 

De Hannover messe 

In de Tweede Wereldoorlog werd een 
groot aantal van deze tentoonstellings
complexen verwoest. Met name centra 
in Midden-Europa als Frankfurt, 
Munchen, Keulen, Wenen en Milaan 
waren zwaar beschadigd door bombar
dementen. Hoewel een groot deel van 
deze steden in puin lag, legden stadsbe
sturen zonder uitzondering nadruk op 
de herbouw van een beurscomplex. Dit 
in de overtuiging dat het houden van 
beurzen de economie een stevige 
impuls zou kunnen geven. Het bekend
ste voorbeeld van deze strategie is te 
vinden in Hannover waar de stad in 
samenwerking met de geallieerden 
inzette op een snelle bouw van een 
nieuw beurscomplex. Deze internatio-

de Rotunda, die voor de Wereldtentoon- nale op export georienteerde beurs 
stelling van 1873 was gebouwd, de basis trok reeds in 1947 740.000 bezoekers. 
ontstond voor het Praterpark dat ook 
nu nog bestaat. In Munchen ontstond 
op dezelfde manier in het begin van de 
twintigste eeuw een 'Vergnugungs
und Ausstellungspark' rond de in 1908 
opgerichte tentoonstellingshallen. 

Gedurende het begin van de twintigste 
eeuw werden tentoonstellingshallen 

Veel steden volgden dit voorbeeld en 
bouwden nieuwe expositiecentra, vaak 
ter vervanging van de verouderde en te 
krappe hallen uit de decennia daarvoor. 
Zo bouwde de RAI in Amsterdam 
slechts enkele honderden meters van 
het oude een nieuw complex met 
aanzienlijk grotere haloppervlaktes, 

steeds meer functioneel vormgegeven. parkeerterreinen voor de opkomende 
De nadruk verschoof van architecturale auto en ruimte voor verdere uitbrei-
hoogstandjes naar het simpelweg ding. Andere steden breidden de 
ruimte bieden aan beurzen en tentoon- capaciteit van hun bestaande com-
stellingen. Ook verschoof het accent plexen uit, vaak door vervanging van 
enigszins terug van tentoonstelling en kleine en verouderde gebouwen. De 
educatie naar (indirecte) handel. De paviljoens die voor internationale » 
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Links boven: Interieur van de 
Nieuwe Hal 3 van het centraal 
gelegen complex in Frankfurt 
Links onder: Messe Frankfurt 
met op de achtergrond het 

zakencentrum van de stad. 
Rechts boven: Een voormalige 
beurshal in het centrum van 
München doet nu dienst als 
Verkeersmuseum 

Rechts onder: De RAI in Amsterdam 
kiest voor kwaliteit op een 
binnenstedelijke locatie 
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exposities waren neergezet werden Divergentie grating verlaten en ingeruild voor een 
vervangen door grootschalige hallen. nog sterkere focus op de kwaliteit van 

Voor een aantal steden is het niet het complex. Ook in bijvoorbeeld 
Het proces van schaalvergroting had mogelijk de noodzakelijke groei en Keulen, Bazel en Frankfurt is gekozen 
tot gevolg dat steeds meer complexen kwaliteitssprong op hun historische voor een nog sterkere verankering op 

0 E zich van de omgeving afkeerden. Dit locatie te realiseren. In de loop der jaren de historische locatie. 

H was een zichzelf versterkend proces. is de stad om het beurscomplex heen t---.J 

0 Met de groei van oppervlakten, gegroeid en maakt de nabijheid van Stad en beurs OJ 
'-H logistieke stromen en bezoekersaantal- woonwijken het onmogelijk hun ('ï 

I- ..L..) !en werd een efficiënte interne terreinen uit te breiden. Steeds vaker Er ontstaat een tweedeling. Aan de ene 

m organisatie een steeds grotere uitda- komen deze woonwijken ook in opstand kant bevinden zich de veelal grootscha- 
~ .-I ging. Bovendien legden groeiende tegen uitbreidingsplannen van de lige, perifere complexen. Deze zijn goed 

()_ beurzen een steeds grotere claim op beurs. Zij vrezen dat met nieuwe hallen bereikbaar, rationeel opgezet en 3 
vervoersnetwerken en zorgden zij voor ook de overlast toe zal nemen. Daarom efficiënt in de bedrijfsvoering. Aan de 
steeds meer overlast in omliggende zetten veel expositiecentra vanaf de andere kant zijn de stedelijke com- 
buurten. In veel steden werd dit jaren 1980 een laatste stap in de plexen door het geleidelijk aanbouwen 
opgelost door activiteiten van de beurs scheiding tussen beurs en stedelijk van hallen minder gestroomlijnd en 
zoveel mogelijk te scheiden van het leven. Ze verlaten hun centraal-stede- efficiënt in gebruik. Bovendien stelt de 
dagelijks leven. Beurscomplexen kregen lijke locaties en bouwen, vaak met de omgeving het complex voor problemen 
hun eigen parkeerterreinen, treinstati- opbrengsten van herontwikkeling, een ten aanzien van congestie en wanneer 
ons, metrohaltes en snelwegafslagen. nieuw expositiecentrum buiten de stad. moet worden uitgebreid. Inbedding in 
Terreinen werden afgesloten met Hier is voldoende ruimte voor een omliggende buurten is tegelijkertijd de 
hekken, muren en poorten. schaalsprong en blijft overlast beperkt. grote troef van deze beurscentra. 

Een locatie nabij het vliegveld, een Restaurants, cafés en het stedelijk 
Ook functioneel deed zich een schei- station of snelwegafslag zorgt voor de leven rondom de beurs maken dat 
ding voor. Met name in de jaren 1980 noodzakelijke bereikbaarheid. Steden beursgangers niet alleen het evene- 
namen nationaal en regionaal georiën- als Stuttgart (2007), Rome (2006), ment maar ook de stad bezoeken. 
teerde publieksbeurzen in omvang en Milaan, (2005), Rimini (2001), München Dit maakt dergelijke centra voor een 
aantal af en werd hun plaats ingeno- (2000), Leipzig (1996), Madrid (1991), bepaald type stedelijk georiënteerde 
men door gespecialiseerde, internatio- Lyon (1984), Parijs (1982) en Geneve evenementen zeer aantrekkelijk. 
nale vakbeurzen. Hier worden produc- (1981) bouwen allemaal nieuwe mega- Andere evenementen zijn meer gebaat 
ten niet aan het publiek getoond maar complexen in de stedelijke periferie. bij goede bereikbaarheid en efficiency. 
aan andere bedrijven, werkzaam in De verwachting is dan ook dat centrale 
dezelfde sector. In lijn met de mondiali- Net nu functionele scheiding tussen centra aan de ene kant en perifere 
sering van de economie hebben deze stad en beurs voltooid lijkt, zoekt een centra aan de andere zich in de nabije 
evenementen steeds meer een deel van de expositiecentra in Europa toekomst verder zullen specialiseren. 
internationaal karakter. Deze functio- echter naar hernieuwde integratie met Voor perifere centra is het zaak de 
nele verandering zorgt ervoor dat de de stad. Deze centra realiseren zich dat historische lijn van functiescheiding te 
inwoners van hun stad steeds minder in een sterke inbedding in het lokale leven perfectioneren. Stedelijke complexen 
het expositiecentrum komen: hun plek een troef kan zijn in de internationale zouden juist veel kunnen leren van de 
wordt ingenomen door internationale competitie voor evenementen. Mensen eerste tentoonstellingshallen en hoe 
zakenlui. Deze internationale elite eist willen steeds vaker naast een beurs ook deze met de stad verweven waren. • 
een hoger kwaliteitsniveau. lnternatio- het gevoel hebben dat ze de stad 
nale vakbeurzen zijn veel minder dan bezoeken. Een locatie in of nabij het 
lokale publieksbeurzen gebonden aan centrum en een omgeving met restau- Rick Vermeulen (1984) is docent en 
een achterland wat competitie tussen rants, cafés en hotels helpt hierbij. onderzoeker aan de Universiteit van 
beurzen in de hand werkt. Vanaf Enkele jaren gelden werd gedacht aan Amsterdam waar hij recent promoveerde 
midden jaren 1980 zorgt dit voor een verplaatsing van het RAI-complex, nu op de ontwikkeling van Europese 
golf aan nieuwe beurscomplexen, wordt ingezet op een kwalitatieve expositiecentra. Daarnaast werkt hij als 
gericht op de eisen van de internatio- impuls van het bestaande complex. planoloog bij de Dienst Ruimtelijke 
nale vakbeurs. Hierbij is de strategie van schaal ver- Ordening van de gemeente Amsterdam. 




