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De Baltische staten zijn een gebied waar ontzetten veel aan de hand is. Ze hebben in de loop van hun historie vele 
heersers gehad. Denen, Zweden, Baltische Duitsers en Russen heersten voor langere perioden in beide landen. In 
1991 kregen ze (opnieuw) hun onafhankelijkheid. Dat heeft in architectonisch opzicht een explosie van nieuwe 
projecten opgeleverd, ontworpen door vaak jongen architecten. In 2012 organiseerden we een excursie naar de 
hoofdsteden van Estland – Tallinn en van Letland – Riga. De excursie die we met 34 deelnemers maakten was meer 
dan de moeite waard om al die nieuwe en geherstructureerde gebouwen en plannen te bezoeken. Door twee 
steden te bezoeken hadden we eigenlijk twee excursies georganiseerd binnen één reis. Het programma was dan ook 
pittig. 
 
Tallinn 
 
De afgelopen 10 jaar na de onafhankelijkheid is Tallinn uitgegroeid tot een dynamische en opwindende stad. De stad 
is een architectonisch wonder met zijn verbazende staaltjes moderne architectuur, die het herwonnen 
zelfvertrouwen van de bevolking weerspiegelen. 
De Oude Stad is gerestaureerd en vele verwaarloosde gebouwen zijn onder handen genomen. Ook wordt de houten 
woningbouw uit de 19e eeuw gerenoveerd. 
Daarnaast zijn oude (industriële) gebouwen aangepast en hergebruikt voor moderne bestemmingen zoals in het 
Rotermann kwartier. De middeleeuwse oude stad is door de Unesco op de Wereld erfgoedlijst is geplaatst en kent 
ook de nodige art nouveau bouwkunst 
 
Oude stad 
 

Na onze vliegreis naar Tallinn maakten we donderdagmiddag 
een tour door de oude stad. 
Voorafgaand daaraan kregen we een korte lezing in het 
architectuurmuseum over wat er de afgelopen 20 jaar op 
architectonisch gebied is gebeurd. Daarna een wandeling 
door de Oude Stad, een van de beste bewaarde voorbeelden 
van middeleeuws architectuur in Noord Europa. Rond het 
Raadhuisplein liggen de meeste bezienswaardigheden. Het 
labyrinthische stratenpatroon ontwikkelde zich in relatie tot 
het machtscentrum van Toompea erboven en de haven 
beneden met centraal de meeste bezienswaardigheden rond 
het Raadhuisplein Het kasseienplein wordt omringd door 
middeleeuwse huizen en fungeert al eeuwen lang als markt.  

 
Toompea ligt ten zuidwesten van de Oude stad en is 
ontstaan in de 13e eeuw, toen de Denen er een stenen 
kasteel bouwden. De middeleeuwse versterkingen zijn goed 
bewaard gebleven. De heuvel is in de loop der eeuwen 
diverse keren in andere handen overgegaan. Het wordt 
gekenmerkt door indrukwekkende kalkstenen fortificaties 
gebouwd tijdens de Lijflandse Oorlog. Het kasteelplein 
wordt gedomineerd door de Nevski kathedraal.  
Het eclectische Toompeakasteel huisvest tegenwoordig het 
parlement van Estland. 
 
 
 



 

Fietstocht moderne architectuur, hergebruik en houtbouw 
 

Voordat we vrijdag onze fietstocht gingen maken, kon 
iedereen óf uitslapen óf de stad ingaan om inkopen te doen. 
Daarna verzamelden we bij de fietsverhuur, waar iedereen zijn 
fiets op maat kreeg aangemeten. Fietspaden kent Tallinn niet 
echt. We reden over gecombineerde voet-fietsgangers 
gebieden en trottoirs. 
De route ging van Van Linahall naarVrijheidsplpein langs de 
Linna Hall, die gebouwd is als Lenin paleis voor cultuur en 
sport voor de Olympischje spelen 1980, waar de 
zeilwedstrijden waren, en naar het Maritiem Museum – met 
de Seaplane Hangars.  
 

 
Na de lunch fietsten we verder langs de houten 
woningbouw in de wijk Kalamaja en het moderne Aia 
appartementengebouw. We stopten wat langer in het 
Rotermann kwartier het nieuwe zakendistrict met 
gedurfde nieuwe architectuur voor kantoren, wonen en 
een winkelcentrum. Maar ook is er herstructurering en 
hergebruik van de oude industriële gebouwen voor 
nieuwe doeleinden. We vervolgden onze weg naar 
moderne architectuur in de omgeving van het KUMU 
museum. We bezochten de moderne synagoge en een 
spannend appartementgebouw in Kadriorg. We 
eindigden onze architectuurtour bij het Kumu Art 
museum. 
 
Daarmee was in feite het bezoek aan Tallinn rond. Het weer was de hele tijd goed gebleven, maar toen we begin 
van de avond in de bus stapten voor een reis met een luxe busdienst naar Riga begon het te regenen. Beter konden 
we het toch niet regelen. 
 
Riga 
 

Door zijn lange geschiedenis als handelscentrum is Riga de 
grootste en meest kosmopolitische stad van het Baltische 
gebied. Dit feit vindt zijn weerslag in de architectuur. Veel van 
wat op gang is gebracht na de onafhankelijkheid van 1991 is al 
uitgevoerd, enkele projecten nog niet.  
In het oude centrum staan veel middeleeuwse pakhuizen, 
houtbouw en gebouwen in de stijl van de Hollandse 
renaissance.  
 
 
 
 

 
Er wordt veel werk gemaakt van de renovatie van de houten 
woningbouw uit de 19e eeuw. 
Tevens is de stad rijk aan art nouveau bouwkunst, die door de 
Unesco op de Wereld erfgoedlijst geplaatst is. In de oude 
binnenstad zijn mooie voorbeelden van moderne inpassingen, 
zoals de Bergs Bazar.  



 

Oude stad en Art Nouveau 
 
Zaterdagmorgen bekeken we de in het centrum staande middeleeuwse pakhuizen en Hollandse renaissance huizen. 
Ik had het gevoel te wandelen door een plaatjesboek van de sprookjes van Grimm. 
De stad is rijk aan art nouveau huizen, die op de wereld erfgoedlijst zijn geplaatst. 
Architect Michael Eisenstein heeft een flinke bijdrage geleverd. Zijn huizen hebben nogal wat  eclecticistische 
elementen geleend uit verschillende stijlperioden.  
 Ook bezochten we het recent geherstructureerde gebied Bergs Bazar met houten huizen uit eind 19e eeuw en 
stenen gebouwen begin 20e eeuw. 
De ochtend sloten we af met een heerlijke warme lunch in Bergs Bazar. Ook nu waren de weergoden met ons, want 
tijdens de lunch regende het en toen we ’s middag vrij hadden om zelf in de stad rond te kijken was het weer droog. 
 
Fietstocht moderne architectuur, hergebruik en houtbouw 
 
Zondag was bij uitstek een dag om op de fiets de modernere architectuur 
te verkennen. Fietspaden waren ook hier niet onderdeel van de 
openbare ruimte. We moesten af en toe goed kijken waar we reden en 
enge richels en spleten vermijden. We reden eerst naar de Ziedondarza 
appartementen, bestaande uit drie appartementgebouwen op een 
voormalig industrieterrein met een hoge stedelijke dichtheid. Echter 
door de economische crisis zijn ze niet zover afgemaakt, dat ze 
afgebouwd en bewoond werden. Over de Vansubrug gingen we naar de 
overkant van de rivier de Daugave. Terugkijkend naar de oude stad ligt 
op het zuidelijke puntje van het eiland Kipsala de blikvanger Sved Bank.  

 
 
 
Daarna fietsten we naar 
Kalciema, een wijk met houten 
huizen en een prachtige 
invulling van houten huizen 
van bureau Gaile Zaige. 
Fietsend langs de Nationale 
bank van Letland bereikten we 
het eiland Kipsala,waar we het 
echtpaar Gaile en Zaige ontmoetten. Zij gaven ons een rondleiding in het 
kleine, maar indrukwekkende Zanis Lipke Museum, gewijd aan degenen 
die joden en verzetsstrijder hielpen tijdens de oorlog. Mijnheer Gaile ging 
ons voor naar het nabijgelegen terrein van de Gypsum Factory, dat hij als 
projectontwikkelaar ombouwde tot woningbouw. 
We eindigden onze architectuurtocht in het restaurant van 
kantoorgebouw Osstakati op het puntje van Kipsala. Daar hadden we een 
heerlijke lopende lunch langs de rivier de Daugave. 
Toen was het tijd om naar ons hotel te fietsen en de koffers op te halen 
om weer terug te keren naar Nederland. 
 

 
 
 


