
 

Model versus context

Citation for published version (APA):
van Bokhoven, W. F. M., Bredschneijder, M. H. W., van Dooren, J. C. L., & van Zeijl, G. A. C. (1992). Model
versus context. In Ruit in scherven: rapport van de BNS-werkgroep Zuid-Oost Brabant (blz. 11-31)

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1992

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/518104ea-f08c-4a1d-b863-56129df90f80




I
x 
w 
1-
z 
0 
u .. 
:I 

~ 
Cl> 
> 
..... 
w 
0 
0 
~ 

12 

l N TEN S_l _VEREN. .E.XI.fNS,IY.EREN 



s: 0 
'C 
m 
r-

< ~ 
..., 
"" s::: 
"" .... 0 
:z 
-t 
m 
)( 
-I 

.... 
I ' 

' ' 
\ 

J\d I 



I
x 
w 
1-
z 
0 
u 

"' ::i 

~ .. 
> 
.... 
w 
0 
0 
2 

14 

MODEL versus CONTEXT 

4.1 Doel, methode en werkwijze 

Doel: de natuurlijke historiciteit van stad en land 

schap versus de modelmatige interventie. 

Methode : In plaats van : 

{ 

hypothese 

verificatie van: model 

falsificatie van: waarheid 

paradigma 

Werkwijze : door: 

Motto: 

confrontatie van : morfogenese en (geo)mor

fologie van endogene en 

exogene lokatie factoren 

met: woontypologieen op basis 

van thema's, ontleent aan 

bestaande domein 

karakteristieken 

'WE HEBBEN WAARHEDEN, MAAR GEEN ZEKERHEDEN' 

(Karl Popper) 

Het motto verwijst naar de gedachte, dat de wetenschap 

werkt met hypothesen, die via verificatie moeten warden 

bewezen. Volgens Popper heeft het meer zin de waarheid 

die de hypothese, model of paradigma zegt te 

vertegenwoordigen, als ware te falsificeren door deze te 

toetsen aan de werkelijkheid, om aldus de 'werkelijkheid' 

van het hypothetisch model te achterhalen. Het model 

en/of paradigma wordt dus vanuit de werkelijkheid 

ondervraagd, dit in tegenstelling tot de omkering waarin 

het model zijn abstractie oplegt aan de werkelijkheid. 

4.2 Algemene uitgangspunten 

1. Verkleining aandachtsgebied 

De opgave van de stedenreeks Breda-Tilburg, Eindhoven

Helmond wordt benaderd vanuit de gedachte dat het 

gebied Eindhoven-Helmond en omstreken representatief is. 

Gekozen is voor het gebied van de topografische kaarten 

51 west en 51 oost Eindhoven 1:50 OOO. Daarnaast heeft 

dit gebied een voorbeeldfunctie omdat het als knooppunt 

wordt aangemerkt in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. 

In ieder kaartblad is vervolgens een studielokatie gekozen 

voor nadere uitwerking, namelijk het gebied tussen 

Eindhoven en Helmond en een gebied noordelijk van 

Veldhoven met daarin het vliegveld Welschap 

2. Stad en landschap - maakschap 

De problematiek wordt rationeel afgeleid vanuit het concreet 

empirisch onderzoek van het gedifferentieerde patroon van 

stad en landschap. Binnen dit, als milieu opgevatte evenwicht, 

zou een doelgerichte en diepgaande fysisch geografische, 

fysiek-ruimtelijke en historische analyse ertoe moeten leiden, 

dat een normativiteit ontstaat, die de abstractie van een 

moraliserend model kan bevestigen, corrigeren dan wel 

weerleggen . 

3. Gedifferentieerd milieu 

Het genoemde milieu staat onder toenemende druk van het 

wonen, het werken, het verkeer en de recreatie, welke in hun 

uitgelegde en gedistingeerde vorm zouden moeten worden 

verdicht door op het bestaande 'aan te haken' en niet door in 

nieuwe - conventionele - uitbreidingen te denken, maar juist 

de inbreiding als uitgangspunt te nemen. 

4. De methode van het aanhaken 

De methode baseert zich op een onderzoek naar de typologie 

van als ecologisch, landschappelijk en stedelijk aan te duiden 

leefgebieden. Aangehaakt moet warden aan 'een te thema

tiseren karakteristiek van bestaande domeinen'. Vervolgens 

confronteren we deze karakteristiek met de -architectonische-, 
paradigma's en komen aid us tot een soort wederzijdse 

ondervraging. De wederzijdse ondervraging leidt naar een 

falsificatie van het modeldenken, dat in beide schuil kan gaan 

en zal onder andere een belangrijk aspect, namelijk de 

historiciteit (het bewust zijn van plaats en tijd van het object) 

kunnen verhelderen. Het geheel impliceert uiteindelijk een 

proces van interventie, normverlegging, relativering, 

uitlokking en ..... verrijking. 



5. Anti model denken en situationele normativiteit 

Binnen het falsificeren van het model of paradigma 

verschijnt het geografisch fragment als drager van een 

complex stelsel van situationele normativiteit. Het fragment 

toont mede de kritische neerslag van een geschiedenis, 

waarin een model zich niet zo maar laat idealiseren. 

Een normatief denken ontstaat dus per interventie en per 

lokatie en is aldus primair grensverleggend van karakter 

(in plaats van consoliderend) 

4.3 Specifieke uitgangspunten en werkwijze 

1. Openheid 'groene gebouwen' 

Binnen de genoemde stedenreeks wordt uitgegaan van de 

stelling dat de nog bestaande groene gebieden zoals 

bijvoorbeeld de beekdalen en het typische Brabantse 

hoeven- en kampenlandschap, intensief in stand worden 

gehouden respectievelijk worden beheerd, door het milieu 

enerzijds zo gedifferentieerd mogelijk te houden 6f 

anderzijds zo nodig te herstructureren. 

2. De kernen rug aan rug 

De kernen Eindhoven-Helmond zouden niet zomaar aan 

elkaar moeten groeien maar zich eerder van elkaar af 

dienen te ontwikkelen. Dit heeft tot gevolg dat het tussen

gebied in hoofdzaak groen blijft en voor recreatie kan 

warden aangewend en kan Worden beheerd. Daarnaast 

wordt het actieve wonen aan de periferie gedacht in het 

genoemde typische Brabantse model. In en nabij de 

hoogwaardige infrastructuur kan zich in hoofdzaak het 

migratiewonen afspelen in termen van verdichting. 

3. Thematisering per lokatie 

De open gebieden, die ruimtelijk als herkenbare structurele 

karakteristieken zijn vast te stellen, vormen de begrensde 

lokaties waarbinnen de potenties worden onderzocht op 

intensivering, interventie of consolidatie enz. 

Deze gebieden kunnen in hoofdzaak door het wonen, het 

werken, het groen, de infrastructuur en de voorzieningen, 

warden bepaald. Onderzocht wordt hoe met name de woon

opgave hier kan warden 'aangehaakt'. De aanwezige kwali

teit kan aldus warden versterkt of in karakter bijgestuurd. 

Voorzichtigheid is echter geboden ten aanzien van de 

extensieve uitgroei van de infrastructuur. In het bijzonder 

dienen de specifieke karakteristieken en de structuren per 

lokatie te warden geconfronteerd met de ontwikkelde woon

typologieen om een tijdloze abstractie van het modelmatige 

en normatieve woonpatroon te transformeren naar een ge

laagd patroon. Aldus ontstaat er, een ambivalent ontwikke

lingsproces van verschuivingen en veranderingen in de tijd. 

Een proces dat vergelijkbaar is met de ontwikkeling van menig 

'historische' stad. De confrontatie (en falsificatie) wordt uitge

voerd door met de vastgestelde woontypologieen, die ten be

hoeve van de beeldvorming zijn voorzien van bestaande para

digma's, de interventiemogelijkheid per lokatie af te tasten. 

4. Confrontatie I falsificatie 

Als afgeleiden van woon/wensmodellen respectievelijk 

historische paradigma's gelden de regels, die hierin zijn opge

slagen. Primair als demonstratie van deze methode van con

frontatie en falsificatie zijn enkele modellen en paradigma's 

genoemd, die vervolgens tegen de situaties warden 

uitgespeeld en onderzocht op hun relatieve geldigheid. 

Het falsificerend ontwerpen is er niet uitsluitend op gericht 

om het denken in modellen te ontregelen, maar om via deze 

strategie een architectuur en stedebouw te realiseren die via 

beheerste middelen aan de onderdelen van het plan een 

bewegelijkheid verleent. het komt dus op het effect aan, 

waarin de onvoltooidheid van het plan positief wordt en de 

werkelijkheid, die achter het model schuil gaat tot spreken 

wordt gebracht. Dit spreken betreft niet alleen de reflectie 

op de geschiedenis van de architectuur en de stedebouw, 

maar opent de mogelijkheid tot een permanente ontwikke

ling van het plan in de toekomst. Het is een spreken zonder 

fixaties, een wonen in vrijheid. In het volgende overzicht 

(zie 20 t/m 31) wordt de beschreven attitude onderzocht. 

Het zijn preconcepten, waarin de bewerking van model en 

context (ofwel het 'den ken en de grond') tot een concreet 

ontwerp moet le iden. 
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Schema woontypologieen: 

De typologieen zijn bewerkingen van historische paradigma's. 

Hiermee verkrijgt de verdichting een normativiteit in tijd en ruimte 
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PALIMPSEST 

'Het landschap is een palimpsest, een hergebruikte 

perkamentrol' citeert Georges Descomes zijn vriend Andre 

Corbeau. De verwijzing naar een palimpsest hanteert ook 

Aldo Rossi in zijn artikel Casa Aurora & Other Recent 

Projects als hij weer eens betoogt dat de stad bestaat uit 

louter fragmenten. Zowel uit de stad als in het landschap 

worden in de tijd gezien steeds stukken uitgeveegd of 

weggevaagd en vervolgens hergebruikt. 'En als jeer te veel 

afkrabt dan maak je een gat in de perkamente rol, dan 

vernietig je de bodem; de (vruchtbare) laag en maak je er 

een woestijn van'(1. 

NATUUR-CULTUUR 

Vooral het natuur-landschap is continue resultaat van 

morfogenetische ontwikkelingen op basis van a-biotische 

en biotische processen waarop -indien geen menselijk 

ingrijpen plaatsvindt- a Ileen de geologische tijdschaal van 

toepassing is. 

Bij het cultuur-landschap spelen vooral de biotische en 

antropogene processen een belangrijke rol. Dat wil zeggen 

dat door een bepaalde vorm van (gewenst) grondgebruik 

primair de exogene milieubasisfactoren als vegetatie en 

occupatie het beeld van het landschap bepalen. Zelfs de 

geomorfologische toestand wordt zonodig aangepast. 

Gaat het bij natuur-landschap om een structuurbeeld dat 

zijn basis vindt in een natuurlijk ge'integreerde afstemming 

van endogene en exogene milieubasisfactoren, bij het 

cultuur-landschap speelt de antropogene component - het 

menselijk ingrijpen - een zodanig bepalende rol dat, 

terwille van het economisch rendabel grondgebruik de 

endogene factoren als bodem en grondwater en zonodig 

het geomorfologisch beeld worden aangepast aan het 

voorgestane gebruik. Dat dit soms (of veelal) bijna 

blindelings gebeurt leest men dagelijks in de krant of is 

onderdeel van het NOS Journaal. 

DE STRUCTUUR VAN DE GROND 

Gesteld is dat het doel van deze studie gericht is op een 

vorm van confrontatie tussen de natuurlijke historiciteit 

van stad en landschap en een modelmatige interventie in 

deze historiciteit. Uitgangspunt is daarbij het model en zijn 

hypothese te ondervragen vanuit de werkelijkheid en niet 

andersom, met andere woorden falsificatie - tegenover 

verificatie. 

Dit betekent dater kennis en inzicht nodig is omtrent de 

intrinsieke eigenschappen van de locaties die - vanuit welk 

belang dan ook - in beginsel in aanmerking komen, om 

bijvoorbeeld te bebouwen of anderszins te hergebruiken. 

Met intrinsieke eigenschappen bedoelen we dan op de 

eerste plaats structuureigenschappen. 

Als we intervenieren in stedelijke nederzettingen is het 

van essentieel belang, kennis en inzicht te hebben in 

structurele opbouw en samenstelling - in casu de wortels of 

'fundamenten' - van de stad. Bij het ingrijpen in landelijke 

gebieden is dit zeker niet minder van belang. 

Secchi stelt als uitgangspunt van zijn studies voor eennieuw 

structuurplan van Sienna dat de 'forma complessiva' - de 

dialectiek tussen de 'forma urbana' en de 'forma rurale' -

a lies bepalend is voor de wijze waarop de ontwikkeling van 

de stad en zijn omgeving richting wordt gegeven. 

Hij spreekt van een 'Progetto di suolo' een project van de 

grond. In het ltaliaans en zeker in de theorie van Secchi 

betekent dit niet een simpel functioneel grondgebruiksplan 

doch een 'hermeneutisch verklaringsmodel van de bodem-<2 

en daarmee verband houdend grondgebruik, gebaseerd op 

geomorfogenetische, hydrologische en geomorfologische 

eigenschappen van die bodem. 

Dit alles is niet alleen nodig opdat we droge en hoge gron

den anders blindelings zouden kunnen bestemmen voor 

water en op lage en natte gronden bebouwing projecteren -

en reken maar dat dit regelmatig gebeurt - neen we hebben 

een 'Progetto di suolo' nodig omdat dit de enige objectieve 

weg verschaft naar inzicht en kennis omtrent de structuren 

van een bepaald (landschaps)systeem. 
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Pas als we die structuren kennen kunnen we er 

verantwoord mee omgaan en in het verlengde daarvan 

bepalen op welke wijze we daarin mogelijk kunnen 

intervenieren. 

Technocratische planningsmodellen, waarbij men zich 

weinig gelegen laat liggen aan de intrinsieke 

eigenschappen van een lokatie, zijn dan ook niet anders te 

kwalificeren als het plaatsen van structurele tijdbommen. 

ANALYSE ALS VORM VAN ONTWERP 

Stad en land als palimpsest. Het uitvegen en opnieuw 

invulten is eeuwenlang het metamorfose proces van stad 

en land geweest. 

Langzaam en bedachtzaam maar ook - vooral in deze 

eeuw - heftig en met vaak desastreuze gevolgen. 

Gevolgen van het onvermogen om stad en land te 

definieren en te karakteriseren aan de hand van zijn 

structurele eigenschappen in zowel geografische, 

functionele, economische als ruimtelijke zin. Een analyse 

van de intrinsieke eigenschappen van een lokatie als een 

hermeneutisch verklaringsmodel 'als een manier van 

ondervragen en exploreren-<2, is in feite een analyse in 

de vorm van een ontwerp. 

De analyse is immers niet enkel beschrijvend en classi

ficerend maar tegelijk een oordeel, een toe-eigening en 

waarde-oordeel en voorontwerp voor toekomstig gebruik. 

Kortom het gaat hier om een 'lezing' van een grondgebied 

die niet begint en ophoudt bij de visuele waarneembare 

(eind)toestand maar een verband wil laten zien tussen het 

verstrijken van de tijd en de veranderingen in de struktuur 

en (geo)morfologie en die als het ware tussen beide wil 

komen en oordeelt over de wijze waarop conceptuele 

modelten in de vorm van paradigma's zich al dan niet 

kunnen 'invoegen in de archeologie van de bodem•(2 

(1 G.Descombes 'Over landschap' in - Prix de Rome 90 - blz.48 

(2 E. Taverne 'Ontwerp en legitimatie', lnterne uitgave 

Rijksuniversiteit Groningen 

... De open gebieden, die ruimtelijk als herkenbare structurele delen zijn 

vast te stellen, vormen de begrensde lokaties waarbinnen de potenties 

worden onderzocht op intensivering, interventie of consolidatie ... 
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... het gaat hier om een analyse van de intrinsieke eigenschappen van de 

grand ... een 'lezing' die niet begint of ophoudt bij de visuele waarneembare 

eindtoestand, maar een verband wil leggen tussen het verstrijken van de 

tijd en de verandering in de struktuur. .. 
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lnplanting van de typologieen ... 

gebaseerd op het inhaken aan de situatieve kenmerken. 

Zij versterken elkaars karakter kwa verschil en samenhang. 
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Strook Beatrixlaan - A2 

Het niemandsland wordt hier onderzocht op haar lineaire 

karakter door een repeterende articulatie van 'stempels' van 

het wonen respectievelijk de combinatie met het werken. 
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Poort van Eindhoven 

De ~eide verkeersknooppunten ondergaan een herwaardering van het 

penfere wonen en werke d d . . n oor e combinatie van mobiliteit en verdichting 

tot sensat1e te verheffen : het beeld van Eindhoven k nooppunt. 



Randbeschouwing Veldhoven 

De verbrokkeling van de bestaande bebouwing wordt beantwoord met 

een sereen lineair blok dat Oud's ontwerp in Scheveningen parafraseert. 
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Residu startbaan 

Het verleggen van de startbaan vormt de aanleiding voor een grootschalige 

seriele ordening: een radicalisering van het bandstadsidee. 
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Het model in confrontatie met de locatie: 

De verstoringen tonen de aanwezigheid van het bestaande landschap of 

verstedelijkingspatroon. Ze verlenen het model een historische gelaagdheid . 

In dit geval aan het 'landgoed wonen' bij Wintelre. 
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Het gaat erom om voor een concrete opgave een adekwaat paradigma te vinden. 

Dit is een paradigma dat volgens inschatting een prikkelende analogie met de 

opgave bevat, zodat de confrontatie tussen beiden een begrijpbare, en tegelijk 

bewegelijke kennis oplevert. Eenzelfde vraag geldt voor de studie naar de grand. 

Een confrontatie tussen paradigma en grand levert kennis op ... 
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