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4 lnleiding 

lnleiding 
In de zomer van 1997 verhuisde ik van Eindhoven terug naar Am
sterdam. Om te laten weten dat ik weer in de buurt woonde, belde ik 
een aantal van mijn vrienden in Amsterdam op . De gesprekken gin
gen vaak ongeveer zo : 

- Hoi , met Sebastiaan. lk heb goed nieuws. lk woon weer in Amster
dam. 

- Wat leuk, kunnen we elkaar weer eens wat vaker zien. Heb je een 
mooi huis? 

- Jazeker, een ruime vierkamerwoning , vijf minuten van het Vondel
park, zestig meter vrij zicht aan beide zijden van het huis, met een 
enorm balkon op het zuiden en bakken licht (maar nooit de zon) in de 
woonkamer. Winkelcentrum tegenover de deur. 

- Wauw, wat tof. Waar is die woon-idylle van je? 
- In de Delflandplein buurt, vlakbij het Hoofddorpplein, net voorbij de 

A10. 
- Aan de andere kant van de ring? He, ik dacht dat je net zei dat je in 

Amsterdam woonde, maar dat is dus niet zo. lk zou daar nou nooit 
gaanwonen ... 

- Benje er wel eens geweest dan? 
- Nou nee, Maar ik zou bijna mijn paspoort meenemen als ik naar je toe 

zou komen , zo ver is het. En dat is toch een verschrikkelijke buurt? 

Amsterdam Nieuw West, ook wel Westelijke Tuinsteden genoemd, 
is veertig jaar geleden gebouwd. Er werden ruime woningen ge
bouwd . Niet hutje-mutje op elkaar, maar met uitzicht en veel groen. 
Het gebied straalde van de lucht, het licht en de ruimte. 
lnmiddels is de samenleving behoorlijk veranderd . Wat bijvoorbeeld 
toen groot wonen was, wordt nu als klein ervaren . Met de samenle
ving verandert ook het stedelijk !even. Voor de Westelijke Tu insteden 
betekent dit een vernieuwingsopgave . 

De Functionele Tuinstad 
In deze studie gaat het over stedelijke vern ieuwing . Stedelijke ver
nieuwing is van een oud stedelijk gebied een nieuw stedelijk gebied 
maken dat beter aan de eisen en wensen van de gebruikers vol
doet. 
Het oude stedelijke gebied waar het hier over gaat wordt de Weste
lijke Tuinsteden genoemd. Het bestaat uit zes stadsdelen, die 
georganiseerd zijn in vier deelgemeenten; Bos en Lemmer, Geuzen
veld/ Slotermeer, Slotervaart/ Overtoomse Veld en Osdorp . Het 
gebied, dat ongeveer 2500 hectare meet, telt 67.500 woningen waarin 
ongeveer 150.000 mensen wonen . 
Het gebied is ontstaan op basis van een tweetal paradigma's 
((theorethische) concepten) die in het begin van deze eeuw in zwang 
waren . De Functionele stad en de Tuinstadgedachte. De rationali
teit van de Functionele stad en het groene karakter van de Tuinstad 
zijn in het westen van Amsterdam samen gekomen en vormen daar 
de Functionele Tuinstad . 

Een spraakverwarring 
Het heeft er een tijd lang naar uitgezien dat de Regio Amsterdam en 
Omstreken een aparte provincie zou worden . De Amsterdamse ge
meente is daarom aan het einde van de jaren tachtig opgedeeld in 
dertien delen. Deze (onder)gemeenten worden in Amsterdam stads
delen genoemd . Buiten Amsterdam staat het beg rip stadsdee/ voor 
een morfologische eenheid . Een stedelijk gebied dat dus een ruim
telijke eenheid vormt. Amsterdam heeft van het begrip een 
bestuurlijke eenheid gemaakt. 
In deze scriptie wordt met stadsdeel de morfologische eenheid be
doeld . De bestuurlijke (deel)gebieden worden met de term 
deelgemeente aangeduid . 

Leeswijzer 
In het eerste hoofdstuk wordt een schets gegeven van de ruimte
lijke ontwikkeling van Amsterdam en de Westel ijke Tuinsteden in 
het bijzonder. Hierdoor krijgen we overzicht in de veranderende po
sitie en functie van de Westelijke Tuinsteden , die ooit bedoeld waren 
als definitieve westelijke begrenzing van Amsterdam. 
In het tweede hoofdstuk worden eerst de maatschappelijke ontwik
kelingen die ten grondslag liggen aan de vernieuwingsopgave 
behandeld . De (rol van de) verschillende betrokkenen bij de ver
nieuwing staat daarbij centraal. Vervolgens wordt er een ruimtelijke 
analyse gemaakt van de bestaande fysieke omgeving. Er wordt ge
keken welke aanknopingspunten in het bestaande gebied aanwezig 
zijn . 
In het laatste hoofdstuk wordt er een koppeling gemaakt tussen de 
maatschappelijke opgave en de ruimtelijke middelen. De studie wordt 
besloten met een aantal voorbeelden die illustreren welke ruimte
lijke consequenties de gevonden strategie heeft voor de Westelijke 
Tuinsteden als geheel en voor afzonderlijke plekken in het stedelijk 
gebied. 
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Probleemstelling 
Het studiegebied van deze studie omvat de Westelijke Tuinsteden 
van Amsterdam. Het gaat om het stedelijk gebied dat het westel ijke 
deel vormt van het Algemeen Uitbreidingsplan. De Westelijke Tuin
steden zijn voornamelijk in de na-oorlogse periode gebouwd, tussen 
1951 en 1967. In deze studie wordt er gekeken naar de vernieuwing
sopgave die in dit gebied aan de orde is. 

Ontwikkelingen die leiden tot een stedenbouwkundige opgave 
in de Westelijke Tuinsteden 
De afgelopen dertig jaar hebben zich allerlei ontwikkelingen voor 
gedaan die de positie van de Westelijke Tuinsteden hebben veran
derd. lnmiddels hebben deze ontwikkelingen er toe geleid dater nu 
een vernieuwingsopgave ligt voor Westelijke Tuinsteden. Hieron
der volgt een korte omschrijving van deze ontwikkelingen, opgedeeld 
in wonen , bewoners, werken, voorzieningen en recreeren. 

Won en 
De woningen in de Westelijke Tuinsteden vertonen niet zoveel va
riatie. Ze behoren voor het overgrote deel (80%) tot de sociale 
voorraad (huur tot f 850,- per maand). 69% van de woningen in de 
Westelijke Tuinsteden behoren zelfs tot de zogenaamde kern
voorraad van Amsterdam. Een woning behoort tot de kernvoorraad 
als de huren niet hoger liggen dan f 625,- per maand (prijspeil 1997). 
Navenant zijn de woningen niet zo groot: gemiddeld 63,3 m2

. Het 
aantal drie- en vierkamer woningen vormt meer dan 70% van de 
totale voorraad [Bron : Wonen in Amsterdam 1997). Hoewel boven
staande cijfers niet zoveel afwijken van het Amsterdamse 
gemiddelde, is het woningaanbod zeer eenzijdig, omdat er weinig 
variatie in de Westelijke Tuinsteden is gerealiseerd. 

Bewoners 
Bij de oplevering van de eerste wijken van de tuinsteden werd er bij 
de toewijzing van de woningen zeer streng geselecteerd. Zo groot 
was de woningnood dat alleen gezinnen met kinderen in aanmer
king kwamen voor een nieuwe woning . Het gevolg was een woonwijk 
met uitsluitend jonge gezinnen . Gezien de (voor die tijd) hoge huur
lasten hadden de bewoners een modaal of boven-modaal inkomen. 
Gemiddeld woonde men met vier mensen in een woning . Toen de 
kinderen het huis uit gingen bleven de ouders vaak alleen achter. 
Zij bleven in de Westelijke Tuinsteden wonen. 
lnmiddels zijn de eerste bewoners zo ver vergrijsd , dater weer sprake 
is van een verjonging. De nieuwe bewoners van de Westelijke Tuin
steden zijn die mensen die woningen zoeken met een lage huur met 
relatief veel kamers; dit zijn de gezinnen met een laag inkomen en 
veel kinderen . Een profiel waaraan vooral allochtone gezinnen vol
doen. Ook is de hoeveelheid starters op de woningmarkt in de 
Westelijke Tuinsteden relatief hoog. 

Werk en 
Er is, gezien de bevolkingssamenstelling , veel behoefte aan laag-
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geschoolde arbeid. De werkvoorzieningen sluiten daar niet bij aan . 
De werkvoorzieningen in de Westelijke Tuinsteden liggen voorna
melijk in de dienstensector. Mede hierdoor wordt tweederde van de 
arbeidsplaatsen in de Westelijke Tuinsteden opgevuld door men
sen die niet in de Westelijke Tuinsteden wonen . 

Voorzieningen 
Gezien het feit dat de gemiddelde woonbezetting en het gemiddelde 
inkomen de laatste tien jaar zijn gedaald , is ook het voorzieningen
niveau afgenomen. De voorzieningen die er nog wel zijn richten zich 
steeds meer op de lagere inkomens, wat tot een verschraling van 
het aanbod leidt. 

Groen 
Bewoners vinden groen in de buurt heel belangrijk, maar zijn over 
het algemeen niet te spreken over het beheer van het groen . Men 
ziet dater veel afval in het groen wordt gegooid , en dat het vuilnis 
vervolgens lang blijft liggen. Over de inrichting bestaat ook kritiek. 
Veel gehoorde opmerkingen zijn dat er "veel van hetzelfde" is en 
dat het "troosteloos" is ingericht [Wuertz, 1996, biz 50-51 ]. 
De bewoners geven unaniem aan dat het groen van wezenlijk be
lang is voor de woonbuurt. Men is er zich van bewust dat er iets 
moet gebeuren. 

Stadsvernieuwing en Stedelijke vernieuwing 
Op allerlei niveaus is men de zich er laatste jaren van bewust dat 
deze ontwikkelingen op zichzelf geen reden tot paniek zijn maar 
dat, als er niet iets gebeurt, structurele problemen zullen ontstaan. 
De gemeente is daarom in 1992, door het houden van een confe
rentie Tuinstad in 2010 , begonnen met een stedelijk 
vernieuwingsproces. Over de concrete opgave en de aanpak die 
moet worden gehanteerd is echter an no 1998 nog geen consensus 
bereikt. Om hiervoor een verklaring te kunnen geven wordt hier in 
beeld gebracht hoe stedelijke vernieuwing zich in Nederland en 
Amsterdam in de loop van de jaren heeft ontwikkeld . 

Vanaf het einde van de tweede wereldoorlog was de nieuwbouw
opgave de enige opgave van de volkshuisvesting geweest. In de 
jaren zeventig realiseert men zich dat de nieuwbouw niet meer het 
enige onderdeel van de volkshuisvestingsproblematiek is. Men be
seft dat de bestaande woningvoorraad ook veel aandacht nodig heeft. 
De oude situatie voldoet niet meer en er moet een inhaalslag ge
maakt warden : de stadsvernieuwing doet zijn intrede. 
Hierbij spelen twee zaken een sleutelrol : de kwaliteit van de voor
oorlogse woningvoorraad en daarnaast de sociaal-economische 
situatie van de vooroorlogse wijken . 
De bewoners en de overheid zijn het wat de opgave betreft met 
elkaar eens . Er is woningnood, zo zeggen beide partijen , de voor
oorlogse woningen zijn onleefbaar geworden, bedrijvigheid is uit de 
buurten verdwenen ; er is sprake van een economisch nulpunt in de 
buurten . De opgave lag overigens niet alleen in het bouwen van 
woningen voor de zittende bewoners van de buurt . Ook sociale ver
nieuwing kreeg de aandacht. De niet-woon functies werden niet in 
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de stadsvernieuwing meegenomen. 
De stadsvernieuwing ging gepaard met strijd . Waren de gemeente 
en de bewoners het misschien wel eens over de opgave, de oplos
sing die de gemeente voor ogen had was een heel andere dan de 
ideeen van de bewoners . 
Misschien is de grootschaligheid (en de daarmee gepaard gaande 
anonimiteit) die de in de jaren van de wederopbouw domineerde er 
wel debet aan dat in de zeventiger jaren het roer wordt omgegooid. 
Dan komt de individuele bewoner en zijn of haar directe woonomge
ving centraal te staan . De stadsvernieuwing speelt zich af op een 
heel laag schaalniveau. Het devies luidt: Bouwen voorde buurt. Deze 
aanpak wordt later ook wel de wijkgedachte genoemd . 

In de loop van de jaren tachtig is de opgave aanzienlijk veranderd . 
De wijkgedachte heeft haar invloed verloren op het denken over de 
stad . Er komt ook aandacht voor andere functies dan wonen. Bou
wen voor de buurt heeft afgedaan, de city krijgt de voile aandacht. 

De sociale vernieuwing, zo blijkt , is niet van de grond gekomen . De 
regering had de fondsen voor sociale vernieuwing gedecentraliseerd 
naar de gemeenten, en deze hebben vervolgens de middelen voor 
de sociale vernieuwing wegbezuinigd 1 . 

In de jaren negentig zijn het de na-oorlogse woonwijken die op de 
agenda staan. De opgave is nu niet meer zo duidelijk als in de jaren 
zeventig . Want hoewel de aanleiding van de nieuwe ronde stads
vernieuwing primair bij het wonen ligt, is het niet meer het wonen 
alleen dat aangepakt moet worden . 
Er is tegenwoordig ook geen consensus over de opgave die er ligt. 
Voor de bewoners is de leefbaarheid een aandachtspunt; voor de 
overheid gaat het meer om het differentieren van de woningvoorraad, 
oftewel om het bouwen van duurdere woningen . Samengevat zou 
men kunnen zeggen dat het gaat om een kwalitatieve opgave, waarbij 
de aandacht van de bewoners ligt bij de kwalitatieve verbetering 
voor de woonomgeving, en de aandacht van de overheid ligt bij de 
kwalitatieve vernieuwing van de woningen. Daarnaast staat ook de 
economische vernieuwing hoog op de agenda van de overheid . 

Met de vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden is een begin ge
maakt door middel van drie 'voorbeeldprojecten' . Nu deze projecten 
in de uitvoeringsfase zijn beland , is evaluatie waar het gaat om 
bewonersparticipatie bij de planvorming mogelijk geworden. De ge
noemde verschillende standpunten van bewoners en overheid zijn 
uit de evaluatie naar voren gekomen. De gemeente heeft daarmee 
de opgave beter in beeld gebracht. De opgave die zich in de na
oorlogse wijken in Nederland aftekent, zo stelt de Stedelijke 
Woningdienst samenvattend [Bureau P/A, Aandacht voor stedelijke 
vernieuwing, SWD, 1998] bestaat uit een combinatie van ruimte
lijke , sociale en economische aspecten . De oplossing ligt daarmee 
ook niet bij ruimtelijke ingrepen alleen . Sociale en economische in
grepen zijn minstens zo belangrijk, maar daar wordt in een later 
stadium in deze studie nog op terug gekomen. 

Aangrijppunten voor transformatie 
In de Westelijke Tuinsteden zijn dingen aan de orde die niet bij de 
klassieke stadsvernieuwing horen. Het gebied dat nu tot ontwikke
ling komt is namelijk veel groter. Vernieuwde men eerst buurt voor 
buurt, in de zogenaamde wijkgedachte , nu pakt men een gebied 
van 67.000 woningen in een keer aan . 
Voor de Westelijke Tuinsteden als geheel is ook de positie ten op
zichte van de regio van belang . Door de aanleg van de Westrandweg 
en de bouw van Nieuw Sloten en de Aker, maar ook door de aanleg 
van nieuwe railinfrastructuur zijn de Westelijke Tuinsteden , die eerst 
de westelijke begrenzing van de stad vormden, nu het middelpunt 
van een regio met Schiphol in het zuiden , het Westelijk havengebied 
in het noorden, nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen in het 
westen en de binnenstad in het oosten. 

De Westelijke Tuinsteden worden door de meeste bewoners als een 
geheel gezien. Kennelijk bezitten dit stedelijke gebied een kwaliteit 
die het tot een eenheid maakt. Deze kwaliteit , zo stellen bewoners 
[Wuertz, 1996, biz 93] en deelgemeenten [Convenant Parkstad] , 
moet bewaard blijven . De meerwaarde die de Westelijke Tuinsteden 
als geheel hebben, die meer is dan de som der delen, ligt dus ten 
grondslag aan de vernieuwing van het gebied als geheel. Het is deze 
meerwaarde die als aangrijpingspunt moet worden gezien voor de 
transformatieprocessen die zich in de Westelijke Tuinsteden gaan 
afspelen. 

Daarvoor moet wel eerst in kaart worden gebracht waar die meer
waarde, het karakter van de Westelijke Tuinsteden , precies in ligt. 
Met deze opdracht ging Anna Vos aan de slag . In haar studie Park
stad heeft ze de ruimtelijke karakteristieken van het gebied in kaart 
gebracht. Deze studie bleek zo 'n succes, dat de gemeente de stu
die heeft gebombardeerd tot de Nota Parkstad . 
In Parkstad wordt een systeem van lijnen en vlakken gepresenteerd 
dat de ruimtelijke karakteristieken van het gebied omschrijft. Daar
bij zijn de lijnen als belangrijkste ordenende elementen aan te wijzen . 
Omdat juist deze lijnen het woongebied zo uniek ma ken , heeft Vos 
de term "drager" aan deze lijnen meegegeven. De lijnen worden 
gevormd door de lineaire ruimtelijke elementen, het water, het groen 
en de verkeersinfrastructuur. 
Het spel van lijnen en vlakken (de woongebieden), is in Parkstad 
gesymboliseerd in een "Schotse ruit". 

Naast aspecten die zich op het niveau van de Westelijke Tuinsteden 
als geheel afspelen, zijn er ook aangrijpingspunten aan te wijzen 
die zich op het laagste schaalniveau afspelen . Het gaat daarbij om 
de kwaliteit van de open bare ruimte. 
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De Probleemstelling 
De invulling, en daarmee het functioneren van de ruimtelijke struc
turen (van lineaire stedelijke elementen) laat te wensen over. In deze 
studie richt ik mij op het functioneren van het groen/ blauwe sys
teem en hoe het functioneren daarvan verbeterd kan warden, door 
het als integraal onderdeel van de openbare ruimte te benaderen . 
De beleving van die openbare ruimte staat daarbij centraal. 

Naast het functioneren van het groen op het hoogste schaalniveau, 
sluit oak het functioneren van het groen op het laagste schaalniveau 
niet aan op de wensen van nu. Omdat de verschillende schaalniveaus 
natuurlijk aan elkaar gekoppeld zijn, en oak afhankelijk zijn van el
kaar, is het van belang dat oak de concrete inrichting van het groen 
in het middelpunt van de aandacht staat. 

De eerste stap om te komen tot goede oplossingen is een helder 
beeld krijgen van de opgave. De analyse zal zich dus in eerste in
stantie richten op het in beeld brengen van de wensen en ideeen die 
de verschillende actoren over de vernieuwingsopgave hebben. De 
relatie tussen de actoren en de bij behorende verschillende ideeen 
is daarbij erg belangrijk, omdat daaruit volgt op welke wijze het plan
proces zal moeten warden ingericht. 
Vervolgens wordt er gekeken naar de ruimtelijke situatie van de 
Westelijke Tuinsteden . Hoe was het stedelijk gebied ooit bedoeld te 
functioneren , hoe is het stedelijk gebied uitgevoerd en wat is er sinds 
de uitvoering gebeurd? Essentieel is om tijdig inzicht te krijgen in 
het (toekomstig) functioneren van het plangebied, waardoor kan 
warden vastgelegd waar kansen en bedreigingen liggen voor de 
vernieuwingsopgave . 

Als de wensen , kansen en bedreigingen bekend zijn, kan een stra
tegie warden opgesteld die zorg draagt voor het afstemmen van de 
verschillende wensen op de ontwikkelingsmogelijkheden die het plan
gebied biedt. 

De studie wordt afgesloten met enkele inrichtingsvoorstellen, die 
bedoeld zijn als illustratie , als voorbeeld om de gedachte over de 
strategie te kunnen bepalen . 

De probleemstelling wordt als volgt samengevat: 
Welke strategie moet warden gehanteerd om de openbare ruimte 
en daarbinnen het openbaar groen in de Westelijke Tuinsteden weer 
naar wens te laten functioneren? 
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Historisch overzicht 
Om inzicht te krijgen het functioneren van de Westelijke Tuinsteden 
is een goed begrip van hun geschiedenis noodzakelijk. De ge
schiedenis van de Westelijke Tuinsteden begint natuurlijk niet bij 
het ontwerp , maar bij het ontstaan van Amsterdam. In het eerste 
hoofdstuk volgt dan ook een beschrijving van de geschiedenis van 
de stad. 

Amsterdam in 1590 
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De groei van Amsterdam tot 1900 
Tot omstreeks 1300 ontwikkelde zich langs de dijken van de Amstel 
een agrarische gemeenschap. Met de verlening van het tolprivilege 
en stadsrechten door Floris V rond het begin van de veertiende 
eeuw wordt voor het eerst gesproken van de stad Amstelledamme. 
Dan neemt de groei van de stad een vlucht. In de loop van de 
eeuw vervijfvoudigt het aantal inwoners (naar 5000), komt de zee
handel op en werden de eerste (houten) stadswallen opgeworpen . 
De Plaets , later de Dam, werd de vestig ingsplaats voor kerk en 
stadhuis . 

De stad bestaat uit houten huizen met rieten daken, tot er na twee 
grote stadsbranden besloten wordt om alleen nog stenen huizen toe 
te laten . Ook wordt er dan begonnen met de bouw van een stenen 
stadsmuur. Omdat er grote gemeenschappelijke kosten betrokken 
waren bij dergelijke beschermingswerken , werden de uitbreidingen 
ruim gepland door het stadsbestuur. 

In de zestiende eeuw groeit de stad explosief. In 154 7 telde de stad 
14.000 inwoners , rond 1600 al 100.000! Omdat de stad niet meer 
was uitgebreid sinds 1425, is wel na te gaan welke vormen van ver
dichting de stad had ondergaan . 

De zeventiende eeuw stond dan ook in het teken van uitbreiden. De 
stad was inmiddels een zeer machtig handelsbolwerk geworden, en 
de bevolkingsgroei bleef stormachtig. In deze periode zijn de grach
ten aangelegd. Niet gracht voor gracht, maar in drie delen . Eerst is 
het westelijk deel van de grachten gebouwd, in 1665 werd het oos
telijk deel voltooid . 

De grachtengordel was een stadsuitbreiding die brak met de traditie 
om te bouwen op basis van de polderverkaveling . De gebogen 
gridstructuur was makkelijker te verdedigen en leverde bovendien 
(bijna) haakse bouwblokken op . In deze tijd werd het stadhuis ge
bouwd, nu het koninklijk paleis . Amsterdam is dan op het 
hoogtepunt van haar bloe i. 
De bouw van de grachtengordel staat geheel in het teken van de 
groeiende economie . Dit resulteert in aanzienlijke bezuinigingen op 
de open bare ruimte. Er worden bijvoorbeeld helemaal geen pleinen 
gemaakt. 
Omdat de groei minder hard gaat dan verwacht, blijft het oostelijk
ste deel van de grachtengordel onbebouwd. Hier worden tuinen 
aangelegd. Dit gebied is bekend geworden als de Plantage. 

Later wordt in het westen opnieuw uitgebreid. Nu met een wijk voor 
de arbeiders. Hier wordt ook de vervuilende bedrijvigheid gehuis
vest. De Jordaan. De rol van de liberale overheid is nu beperkt. De 
markt draagt zorg voor de ontwikkeling van de wijk . Aan de basis 
van het stedenbouwkundige plan ligt de goedkoopste en eenvou
digste oplossing ten grondslag : het oorspronkelijke landschap, de 
polderverkaveling. 
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In 1795 telt Amsterdam 220.000 inwoners . 
Dan bezet Frankrijk Nederland en wordt de handel met Engeland 
verboden . Nederland verliest haar kolonien , Amsterdam raakt haar 
voorname rol als handelscentrum kwijt en telt in 1815 nog 'slechts' 
180.000 inwoners . 

Het duurt tot halverwege de negentiende eeuw voor in Amsterdam 
de lndustriele Revolutie op gang komt, als de rest van Europa al 
aangesloten is op de ra il infrastructuur. Met de aanleg van spoor en 
kanalen haalt Nederland de achterstand in en is er weer van groei 
sprake. Maar ondertussen is de Barokke stadsvernieuwing , met 
brede bou levards die dwars door de oude stadswijken werden aan
gelegd , aan Amsterdam (en de andere Nederlandse steden) voorbij 
gegaan. 

• f l· 
' 

' ·· l ' 

De woningbouw was , door de weinige financiele middelen van de 
gemeente, in handen gekomen van particuliere exploitanten . Het 
uitbreidingsplan van J . Kai ff, dat in 1876 wordt vastgesteld , speelt 
deze speculanten in de kaart. Er wordt in smalle, rechte straten langs 
de oude polderverkaveling gebouwd. De sloten worden gedempt en 
leveren de smalle straten op. Slechts drie (van de vele geplande) 
parken , en nauwelijks pleinen, zijn gerealiseerd. De openbare ruimte 
werd weer het kind van de rekening. Dit is de negentiende eeuwse 
stadsgordel geworden : de Dapperbuurt, de Pijp, de Kinkerbuurt en 
de Staatsliedenbuurt. 
In het zuidwesten werd er niet gebouwd, omdat de verkavelingspa
tronen van de polders niet op elkaar aansloten . Hier bouwde enkele 
gegoede burgers een 'rij- en wandelpark' wat later bekend werd als 
het Vondelpark. Rond het Museumplein , waar de samenkomst van 
twee verkavelingsrichtingen nog steeds zichtbaar is, werden cultu
rele 'hoven' gebouwd, zoals het Rijksmuseum, Concertgebouw en 
het Stedelijk Museum. 

Langzamerhand beginnen bestuurders in te zien dat de omstandig
heden waarin de arbeiders moeten leven onhoudbaar is . Sociale 

Amsterdam in 1658 

- -;----------------------------, 
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vernieuwingen warden dan ook doorgevoerd. In 1902 is de Gezondheids
wet en de Woningwet een feit, waarmee de bestuurders voor het eerst 
sinds de aanleg van de grachtengordels weer grondaankopen deden, 
en zorg gingen dragen voor de volkshuisvesting . 
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De groei van Amsterdam West na 1900 
Met de invoering van de woningwet van 1902 hadden de gemeenten de 
wettelijke bevoegdheid en de plicht om zorg te dragen voor de stads
uitleg. In Amsterdam zijn daarop volgend vier partiele stadsuitbreidingen 
uitgevoerd , waarvan het Plan Zu id van Berlage de bekendste is . Hier 
zien we voor het eerst een ruime aandacht voor de open bare ruimte. Zo 
warden voor het eerst pleinen gepland. Na de Dam en de Waag zijn 
pleinen nooit meer pleinen ontworpen . De overige pleinen in de stad 
zijn ontstaan. Door het slechten van de verdedigingswerken , of door 
het niet bebouwen van een gebied . 

De voortdurende druk op de woningmarkt deed de stad steeds weer 
groeien tot aan de gemeentegrenzen, totdat de gemeente in 1921 de 
stad een zeer groot gebied rond de stad annexeerde, waardoor de stad 
in een klap vier keer zo groot we rd . Er was nu ruimte om een uitbrei
dingsplan te maken, waarin de uitleglocaties tot in de verre toekomst tot 
Mn geheel kon warden gesmeed. Dit plan is later bekend geworden als 
het Algemeen Uitbreidingsplan: het AUP van Van Looghoven en Van 
Eesteren. 

Ontwerp 
Het AUP moest een eindplan warden . Het moest een beeld geven van 
de stad in haar uiteindelijke vorm , en is daarmee een plan op basis van 
een Backcasting model ; een plan dat in de toekomst wordt geprojec
teerd, waardoor het traject daarheen zichtbaar wordt. 

Het ontwerp komt tot stand op basis van survey. Er wordt eerst grondig 
onderzocht wat de eisen en wensen zijn die aan een nieuw stedelijk 
gebied warden gesteld. Deze eisen zijn te vertalen in twee paradigma's, 
die in de Westelijke Tuinsteden zijn verenigd; de functionele stad en de 
tuinstad. Het paradigma van de functionele stad komt voort uit de CIAM, 
een serie congressen die onder andere Van Eesteren heeft voorgeze
ten. Deze congressen leveren nieuwe ideeen op voor een rationele 
stad, waar lucht, licht en ruimte , oftewel de gezondheid van de bewo
ners, centraal staan . Om dit te bereiken , stelt Van Eesteren , is het 
scheiden van functies nodig . Hij ziet de stad als een samenspel van 
verschillende functies. Wonen , werken, verkeer en recreatie. Voor het 
optimaal functioneren van de verschillende functies is het noodzakelijk 
dat de verschillende functies zich onafhankelijk van elkaar kunnen ont
wikkelen. De ruimtelijke scheiding mag echter niet beteken dat de functies 
ook inhoudelijk gescheiden warden . 
Het andere paradigma is de Tuinstad gedachte van Ebenezer Howard. 
Deze tuinman vond honderd jaar geleden dat zowel het platteland, als 
de stad voor en nadelen hadden, en kwam met een idee om de voorde
len van allebei te bundelen tot een ideale leefomgeving: de Tuinstad. De 
onthaasting van het land en de voorzieningen van de stad warden hierin 
gecombineerd. De stad die Howard voor ogen had was een satelliet
stad. Een stad die los van andere steden stond en die zelfstandig kon 
functioneren. Deze vorm van stedelijke uitbreiding zou bovendien de 
ontwikkeling van verschrikkelijke miljoenensteden vol vuil en in enorme 
dichtheden, tegen gaan. 
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Een van de belangrijkste keuzemomenten in het ontwerp is de keuze 
voor decentraal of centraal uitbreiden. De Tuinstad gedachte, die als 
uitgangspunt diende voor de nieuwe uitbreidingsgebieden , impliceert 
een decentrale opzet van de nieuw te bouwen wijken . Er waren vier 
argumenten waarom voor het Amsterdam uit het begin van de twintigste 
eeuw een centrale stadsuitbreiding toch de beste optie was. 
Ten eerste waren de toekomstverwachtingen voor Amsterdam niet zo 
hooggespannen als voor de miljoenensteden London , Parijs, New York, 
etcetera . Daarmee was er ook geen gevaar voor het schrikbeeld dat 
die grate steden in sociaal, economisch en stedebouwkundig vormden, 
waaruit de gedachten voor decentrale stadsuitbreiding tenslotte ont
sproten waren . Daarnaast was er in Amsterdam ook geen behoefte te 
bespeuren van bedrijven of bewoners om zich decentraal te vestigen. 
De bedrijven die toen in Amserdam waren gevestigd behoren ook tot de 
centraal georienteerde bedrijvigheid, zoals het bank- en verzekerings
wezen , de groothandel en het havenbedrijf. 
Ten derde was er al een ring van 'satelietsteden' rond Amsterdam te 
vinden , waardoor in de behoefte van bedrijvigheid of mensen die 
zich perifeerwilden vestigen, al was voorzien. Gekozen werd uiteinde
lijk voor een uitbreiding aan de bestaande stad vast, maar met de 
kwaliteiten van de 'klassieke' Tuinstad: "het meer zelfstandig karakter, 
de grootere openheid en de toepassing van het eengezinshuis" (AUP, 
biz 33). Tenslotte zou een nieuwe satelietstad hoge kosten voor nieuwe 
infrastructuur en openbaar vervoer met zich meebrengen, die door cen
trale uitbreiding zou kunnen warden bespaard. 

Het AUP was een van de eerste plannen waaraan een grondige 
'survey' ten grondslag lag. Naar aanleiding van ervaringen die in an
dere Europese steden waren opgedaan werden kengetallen opgesteld 
die de behoeften van de toekomstige bewoners van de uitbreidings
wijken voorspelden. In de plannen was veel aandacht voor het 
toenemende autogebruik en de toenemende vraag naar recreatie
voorzieningen in de nabije omgeving van de woning . Voornamelijk het 
laatste punt was er debet aan dat de concentrische ringen structuur, 
waarin de stad tot die tijd was uitgebreid, werd losgelaten. Er ontstond 
een lobben structuur, waardoor groene 'vingers' de stad in konden ste
ken . Op deze manier bleef het groen ook bereikbaar voor mensen in de 
binnenstad . 

Het AUP uit 1934 voorzag in de uitbreidingsbehoefte van Amster
dam tot het jaar 2000. Althans, dat dacht men bij het opstellen van 
het plan. Op basis van vooruitberekeningen verwachtte men dat tot 
de eeuwwisseling er 110.000 woning en bij gebouwd moesten war
den om de miljoen inwoners van Amsterdam te kunnen huisvesten. 
In de praktijk zouden de ontwikkelingen veel sneller gaan. Dertig 
jaar na de goedkeuring van het plan was er al meer rond de hoofd
stad gebouwd dan Van Eesteren c.s. hadden verwacht dat er ooit 
gebouwd zou warden . De belangrijkste reden waarom de schattin
gen te laag uitvielen was dat de gemiddelde woningbezetting veel 
harder achteruit liep dan was voorzien. Tenslotte wonen er anno 1998 
(slechts) 710.000 mensen in de stad, terwijl de omvang van Amster
dam toch aanzienlijk grater is dan men in 1934 had voorspeld. 

THE THREE MAGNETS 

Het schema van de Gardencity 

Het AUP is van zichzelf een plan in richtlijnen . Het is niet uitgewerkt tot 
niveau van een bestemmingsplan . Voor ieder deelgebied moest dus 
nog een deeluitwerking warden gemaakt. Omdat het plan een uitvoerings
fase van zestig jaar zou gaan hebben, was het AUP zo opgebouwd, dat 
de verschillende wijken onafhankelijk van elkaar konden warden ontwik
keld. "De woonwijken konden ... van elkaar gescheiden blijven door 
ontspanningsgebieden van afwisselend karakter, zoodat deze wijken 
elk voor zich een behoorlijk afgerond stedebouwkundig complex zullen 
kunnen vormen en toch geleidelijk tot ontwikkeling zullen kunnen war
den gebracht, al naar de behoefte tot uitbreiding blijkt" (AUP, biz 33). 

Over de inhoud van het AUP wordt in deze scriptie in een later sta
dium uitvoerig teruggekomen . 

Uitvoering 
In 1934 is het plan van Van Eesteren gepubliceerd. Het is in 1935 
goedgekeurd door de raad , maar kreeg pas in1939 rechtsgeldig
heid . Toen in 1940 de oorlog uitbrak in Nederland, waren er natuurlijk 
geen middelen om aan uitvoering van het plan te beginnen . Wei was, bij 
wijze van voorbeeldproject, Landlust (Bos en Lammer) gebouwd. 
Na de oorlog we rd in Nederland prioriteit gegeven aan de wederop
bouw van Rotterdam en Den Haag . Amsterdam mocht daarom 
slechts vierhonderd woningen per jaar bouwen. 

In 1948 werd er een nieuwe wethouder volkshuisvesting aangesteld: 
Joris Jacob van der Velde. Het verhaal gaat dat hij zijn nieuwe werk-
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kamer betrad en daar slechts twee boeken in de kast stonden. Om toch 
iets te doen te hebben is hij die boeken (het Algemeen Uitbreidingsplan 
en de Bijlagen) toen maar gaan lezen. Niet lang daarna heeft Van der 
Velde opdracht gegeven om dit plan in zijn geheel tot uitvoering te bren
gen. 
De gemeenteraad twijfelde ; de bouw van zoveel woningen in Am
sterdam was immers in tegenspraak met de wensen van de regering. 
Van der Velde heeft toen de nieuwbouw plannen toch doorgevoerd, 
maar moest soms rare sprang en maken om de uitvoering door te kun
nen zetten. Een voorbeeld hiervan is wat hij zelf de verticale opslag van 
funderingspalen noemde. Het rijk gaf geen toestemming voor de bouw, 
maar de gemeente mocht wel met voorbereidende werkzaamheden be
g innen. Van der Ve Ide gaf toen opdracht om met heien te beginnen . 
Tenslotte moesten de funderingspalen ergens warden opgeslagen , en 
hoe of waar kon men dat beter doen dan door ze (vast) in de grand (op) 
te slaan? 

Het AUP was natuurlijk geen bestemmingsplan . Er moesten nag 
(deel) uitwerkingen gemaakt warden . Eerst waren deze deelgebie
den nag relat ief klein , maar naarmate de bouw vorderde werden de 
deeluitwerkingen steeds grater, omdat er hoge kosten waren ver
bonden aan de procedures die moesten warden doorlopen om de 
deeluitwerkingen rechtsgeldig te laten zijn . 
In 1967 publiceert Van der Velde een boek waarin de gehele stads
uitbreiding die hij in gang heeft gezet is beschreven . In dit boek 
wordt voor het eerst gesproken over de naam die het weste lijk deel 
van de staduitbreiding heeft gekregen : Van der Velde noemt het 
nieuwe westen de Weste l ijke Tuinsteden . Het boek 'stads
ontwikkeling van Amsterdam 1939-1967' markeert het einde van de bouw 
van de in het AUP genoemde uitbreidingswijken. Het AUP is dertig jaar 
eerder klaar dan was gepland. 

1300 

Dam wordt aangelegd 
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Bouw stadswallen 

Grachtengordel 
Oostel ijke havens 

1650 

Beheer 
Nadat tegen het einde van de jaren zestig de Westelijke Tuinsteden 
zijn voltooid, begint er een periode van relatieve rust in het westelijk 
deel van Amsterdam. Er wordt niet meer aan de stad gebouwd ; men 
wil de woningbouw gebundeld deconcentreren . Almere wordt ge
bouwd . 
In de jaren tachtig komt men terug op dit beleid , omdat de bevolking 
van de stad dusdanig terugloopt dater sprake is van een bedreiging 
van het voorzieningen niveau . Verdichting is nu het devies. Al snel 
bl ijkt de terugloop van de bevolking met verdichting alleen niet te 
remmen is en gaat men over op de bouw van nieuwe uitleglocaties. 
In Amsterdam West warden Nieuw Slaten en de Middelveldsche 
Akerpolder gepland, en aan het einde van de jaren negentig ge
bouwd . 
Het gevolg voor de oudere wijken van de nieuwbouw wordt snel 
duidelijk. Mensen die in oudere wijken (waar de Westelijke Tuin
steden inmiddels bij zijn gaan horen) wonen en zich een grotere 
woning kunnen veroorloven , vertrekken . Wat overblijft zijn de men
sen die niet te kiezen hebben . De gemeente vreest dat deze trend 
doorzet en dater segregatie zal ontstaan . Het moment is gekomen 
dat het statische beheer (het in stand houden van de bestaande 
situatie) plaats moet maken voor een actiever beheer: de bestaande 
situatie aanpassen aan de wensen en eisen van deze tijd . De beheer
fase vloeit daarmee over in een nieuwe ontwerpfase . 

1700 1750 1800 1850 1920 1950 1990 
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Analyse 
Bij de opbouw van deze studie heeft de volgende stellingname cen
traal gestaan: 

De kern van de stedenbouwkundige discipline is voor mij het 
oplossen van maatschappelijke opgaven met ruimtelijke mid
delen. 

Bovenstaande stellling is geen definitie van de stedenbouw te noe
men. Het beslaat namelijk niet het volledige vakgebied. Binnen de 
stedenbouw zijn er ook ruimtelijke opgaven die ruimtelijke oplossin
gen vragen . Daarnaast zijn er maatschappelijke opgaven die niet 
ruimtelijk opgelost kunnen warden . Toch onderscheidt de steden
bouw zich met deze omschrijving van andere vakgebieden, als er 
nog wordt toegevoegd dat de stedenbouw zich primair richt op de 
ruimtelijke oplossingen, die voornamelijk met instrumenten van ste
delijke aard tot stand komt. 
Het onderscheidt met de planologie ligt in het feit dat de planologie 
zich meer richt op de onderbouwing van de maatschappelijke opga
ven. De architectuur houdt zich bezig met individuele opgaven en 
de landschapsarchitectuur ontwerpt voornamelijk open ruimten en 
werkt niet of nauwelijks met instrumenten van stedelijke aard, maar 
eerder met levende materialen. 

Voor de opgave die in deze studie centraal staat -de vernieuwing 
van een naoorlogse woonwijk- zijn de maatschappelijke ontwikke
lingen aanleiding om tot ruimtelijke vernieuwing over te gaan. De 
vertaalslag van deze maatschappelijke opgaven in een ruimtelijke 
oplossing(strategie) is waar het hier uiteindelijk om gaat. 

Voor een goede oplossing is het nodig dater een goede omschrij
ving bestaat van wat de opgave precies inhoudt. In het eerste deel 
van dit hoofdstuk warden daarom de maatschappelijke eisen en 
wensen onder de loep genomen. In het tweede deel van dit hoofd
stuk komen de ruimtelijke aspecten aan bod. Wat zijn de kansen en 
waar liggen de knelpunten in de huidige situatie die van belang zijn 
bij de stedelijke vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden. 
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Maatschappelijke Opgaven 
De verschillende partijen die betrokken zijn bij het functioneren van 
de Westel ijke Tuinsteden hebben ieder een eigen rol en kijken van
uit hun eigen standpunt naar de ontwikkelingen in het stedelijk 
gebied . Daarom verschillen de ideeen over de opgave nogal. Ver
schillende partijen zien aan de ene kant de potenties die de Westelijke 
Tuinsteden hebben voor een prettige leefomgeving. Hierbij wordt het 
beg rip tuinstadkarakter veelvuldig in de mond genomen. Daarnaast ziet 
iedereen problemen, meestal vanuit het perspectief van hoe het vroe
ger was , en hoe de situatie de laatste tijd veranderd is. 

Het beg rip maatschappelijke opgaven wordt in deze studie gebruikt 
om zowel de huidige problemen , als wenselijke (toekomstige) ont
wikkelingen te omschrijven . De punten die in de inleiding naar voren 
zijn gekomen, over de oorzaken die ten grondslag liggen aan de hui
dige vernieuwing , warden hier iets uitgebreider behandeld en warden 
in een breder daglicht gezet. Daarna komen ontwikkelingen aan de 
orde die wenselijk zijn voor het beter functioneren van de stadsdelen. 

De maatschappij, dat ben jij. Deze slogan die de overheid in het 
leven heeft geroepen , geeft aan dat de maatschappij geen abstract 
beg rip is , maar in feite niets anders dan de som van alle mensen bij 
elkaar. Om inzicht te krijgen in de, voor deze studie relevante , be
hoeften en verlangens van al die mensen is het nuttig om een 
indeling te maken in prive- en collectieve behoeften en verlan
gens, die we voor het gemak hier belangen noemen. Bij de collectieve 
belangen horen ender andere ook de belangen van de toekomstige 
bevolking . 

Deze belangen warden behartigd door verschillende partijen . We 
onderscheiden particul ieren die de privebelangen vooral in het oog 
hebben , en de overheid die zorg draagt voor de collectieve en de 
toekomstige belangen . Naast de overheid bestaan er ook allerlei 
andere (particuliere) organisaties die collectieve belangen beharti
gen , bijvoorbeeld werknemers- of werkgeversorganisaties , een 
kerkgemeenschap of de vereniging Natuurmonumenten. De actoren 
zijn tenslotte te verdelen naar de verschillende (stedelijke) functies , 
zodat het hiernaast afgebeelde tabel ontstaat. 

I Prive belanoen Collectieve belanaen 
I Wonen Bewoner/ Project Overheid/ Corpora tie/ ... 
I ontwikkelaar/ ... 

I Werken Werknemer/ Vakbond/ ... Overheid/ Werkgever/ 

I Kamer van Kooohandel/ .. . 

I Recreeren Recreant/ .. . Overheid/ Belangen 
I verenioina/ ... 
Verkeer Automobilist/ Fietser/ ... Overheid/ ANW B/ .. . 

-··---··-- ··· ·--··· ·-···· - ·-··-

De tabel maakt inzichtelijk dat een partij verschillende belangen kan 
hebben. Deze belangen kunnen tegenstrijdige wensen opleveren bin
nen een persoon of organisatie. Zo wil de automobil ist voor de deur 
parkeren , maar dezelfde persoon als bewoner wil een vrij uitzicht op 

straat hebben. De gemeente wil de stad leefbaar houden, maar tegelij
kertijd warden green- en sportvoorzieningen opgeofferd aan woningen, 
infrastructuur, kantoren, et cetera . Het hoeft verder geen betoog dat 
ook belangen van verschillende partijen tegenstrijdigheden bevatten. Om 
inzicht te krijgen in hoe de verschillende actoren naar de vernieuwings
operatie kijken volgt hier in het kart het gezichtspunt van een aantal 
belangrijke actoren . 

De bewoners 
Het is natuurlijk onzin om alle bewoners over een kam te scheren . 
Verschillende bevolkingsgroepen hebben versch illende behoeften , 
en ergeren zich aan verschillende dingen. Wuertz en Arends heb
ben deze wensen en ergernissen in beeld gebracht. Zij verdelen de 
bewoners in drie categorieen [Wuertz, 1996, biz 8]. Ten eerste de 
oudere generatie, diegenen die min of meer vanaf de oplevering in 
de Westel ijke Tuinsteden wonen . Daarnaast is er de jongere gene
ratie die een kortere woonduur in het gebied kent. De auteurs 
komen nog tot een zogenaamde tussencategorie ; zij die als kind 
in de Tuinsteden hebben gewoond , daarna een tijd elders hebben 
vertoefd , maar inmiddels terug verhuisd zijn . 

Het belangrijkste verschil tussen de categorieen is het perspectief 
waarmee de bewoners naar hun woonomgeving kijken . De oudere 
generatie kent de situatie van dertig jaar geleden en beoordeelt de 
huidige situatie aan dat beeld . De jongere beoordeelt de huidige 
situatie met de vorige woonsituatie, meestal de binnenstad of in een 
enkel geval een asielzoekerscentrum. De terugkeerders hadden 
een duidelijk beeld van de Tuinsteden voor ze er kwamen wonen 
(ze hebben er tenslotte zelf als kind gewoond en gespeeld) en ko
zen heel bewust voor de Tuinsteden als woonomgeving; vaak omdat ze 
nu zelf kinderen hebben. 

De oudere generatie 
De bewoners van het eerste uur kwamen vaak met grate gezinnen 
in de tuinsteden wonen. De woningen waren veel ruimer dan de 
woningen die ze achterlieten (driehoog achter in de Jordaan, bij
voorbeeld) . Hoewel de doelgroep van de nieuwe woonwijken de 
arbeidende klasse was lagen de huren van de nieuwe woningen 
natuurlijk flink hoger dan die van de kleinere woningen in de bin
nenstad. De flinke aanslag op het inkomen namen de eerste bewoners 
voor lief. 
Men kwam er zeker niet wonen vanwege het tuinstadkarakter. In het 
begin, zo vertellen deze bewoners, was het een kale, zanderige en 
spookachtige woonomgeving [Wuertz, 1996, biz 46]. Toen het green 
was opgekomen en de bouw helemaal was voltooid begint het begrip 
Tu instad voor de bewoners inhoud te krijgen. Vooral de landelijke lig
ging van de Tuinsteden heeft daarin een rol gespeeld. 
De eerste bewoners maakte deel uit van de wederopbouw genera
tie. Na de tweede wereldoorlog bouwde men samen aan een nieuwe 
toekomst. Deze generatie droeg als collectief zorg voor de woon
omgeving en men had een goed contact met andere bewoners uit 
de buurt. 
Nu is er van deze contacten weinig over gebleven. Men voelt zich 
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vervreemden van de eigen wijk; oude bekenden verdwijnen en het con
tact met nieuwe bewoners verloopt vaak moeilijk. 
De huurprijs van de woningen in de Westelijke Tuinsteden ligt te
genwoordig onder het Amsterdams gemiddelde. Daar staat tegenover 
dat het wooncomfort te wensen over laat. Er is sprake van achterstallig 
onderhoud, vinden vele ouderen. 
Zij spreken oak over een sociale woningnood. Zij voelen druk van
uit de omgeving omdat ze in ruime woning wonen die betaalbaar is voor 
gezinnen met een laag inkomen. 

Een 66-jarige bewoner over de manier waarop er in het verleden 
gebruik werd gemaakt van het groen: 
lk heb het hier altijd geweldig gevonden. Vroeger, toen de jongens 
nog klein waren had ik een bestelwagentje van mijn baas en dan 
zaterdags en zondags laadde ik dat spul in en dan reden we naar de 
Sloterplas () en dan gingen we heerlijk zitten. Ook in de vakantie, 
dat was fantastisch. lk had toen zo'n opblaasboot gekocht en dan 
met de buurjongens we hebben een tijd gehad, dat was eindeloos. 
We zaten de hele dag aan de Sloterplas, van 's morgens vroeg tot 
het donker werd. 
De functie van het groen is voor de oudere generatie verworden 
tot kijkgroen. Men ergert zich aan het 'slechte gebruik' van ande
ren en het slechte onderhoud; men heeft bij het laatste in gedachten 
wat de potentiele betekenis is van het groen. 
Wanneer men ten behoeve van dagelijkse terugkerende activiteiten 
een aangename, liefst groene route kan volgen, waardeert men dit 
zeer en ... men kan hierin een tuinstadkwaliteit herkennen [Wuertz, 
1996, biz 51]. Tenslotte wordt de fysieke openheid van de woonom
geving oak als een kwaliteit beschouwd. 

De jongere generatie 
Deze groep bestaat voornamelijk uit starters en allochtone gezin
nen. Oak zij plaatsen hun oordeel van de woning in het licht van hun 
wooncarriere, die heel verschillend kan zijn. Overheersend is dat de 
sociale woonomgeving in toenemende mate het woongenot en de 
aspiraties op het gebied van het wonen frustreert. De kenmerken 
van de sociale woonomgeving warden de meesten zo negatief er
varen dat deze de in het algemeen positieve waardering van de 
woning in de schaduw stellen. 
De waardering van het groen hangt oak samen met het gebruik dat 
men van het groen maakt. Allochtone gezinnen maken nu gebruik 
van het groen zoals de oudere generatie oak deed: 
Als het mooi weer is gaan we naar Spaarnwoude, elke week. Dan 
gaat om zes uur de winkel dicht en dan eten we daar, dan nemen we 
eten mee. En dan be/fen we mijn ouders of ze oak meegaan. In het 
weekeinde gaan we om tien uur 's ochtends naar Spaarnwoude en 
we komen om acht uur weer terug. We zijn dan met twintig of dertig 
Turkse mensen, dat is mijn familie. En af en toe gaan we naar het 
Eendrachtspark, daar is een kinderboerderij met een speeltuin. 

Tenslotte een citaat van een echtpaar uit Geuzenveld [Wuertz, 1996, 
biz 54], waaruit blijkt hoe de veranderingen van de stedelijke omge
ving hun uitwerking hebben op de beeldvorming van de woonomgeving: 

Technische Universiteit t(j1 Eindhoven 

Hoofdstuk 3, Analyse, Maatschappelijke opgaven 17 

Bos en Lammer, S/otermeer en in de verte Geuzenveld in de jaren zestig 

We kwamen dertien jaar geleden in dit huis, in mei, en in november 
we rd er begonnen om de bomen voor het huis weg te ha/en voor een 
snelweg (. . .) Er wordt steeds meer groen weggehaald omdat er wo
ningen voor in de plaats komen. Er gaan steeds meer stukken gras 
weg en ook sportvelden warden opgeofferd aan woningen. Vroeger 
wandelden we wet eens naar Sloterdijk en dan ging je de polder door 
of we gingen met de hand over de Haarlemmerweg de polder af. Die 
mogelijkheden zijn er nu veel minder. Het tuinstadidee verdwijnt door 
al die bouw. We hebben nu niet meer het idee dat we buiten wonen, 
vooral door de files die pal naast ans huis staan en niet te vergeten de 
stank uit het Westelijk Havengebied. Oat komt door de nieuwe vuil
verbrandingsoven die daar staat. Onze dochter had toen ze hier woonde 
veel last van bronchitis, maar nu ze in de Jordaan woont niet meer. 
En qua geluidsoverlast zou ik ook wet weg willen, we hebben veel last 
van Schiphol. 

De terugkeerders 
De mensen die terugkeren naar de Westelijke Tuinsteden kenden het 
gebied als kind. Een gebied waar wat te ontdekken viel. Er waren in de 
zeventiger jaren nag veel plekken niet bebouwd die gereserveerd wa
ren voor wegen of voorzieningen en die oak niet als (formeel) groen 
waren ingericht. En omdat ik zelf ben opgegroeid kan ik uit eerste hand 
zeggen dat het er heerlijk spelen was . Toen in de jaren tachtig de 
intensivering van het ruimtegebruik aan de orde kwam, verdwenen die 
ruige terreinen. Kinderen zijn nu aangewezen op georganiseerde speel
terreinen binnen het bouwblok. Dit gegeven is het belangrijkste punt 
van kritiek van de terugkeerders. 
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Komen en gaan 
Over het algemeen kan worden gezegd dat veel mensen naar de Tuin
steden zijn verhuisd om ruimerte gaan wonen en/ofte ontsnappen aan 
de grootstedelijke problemen van de binnenstad , zoals meer criminali
teit , de concentratie van allochtonen in de buurt (het gevolg van een 
waar geworden voorspelling : juist omdat men vertrekt komen er andere 
bewoners voor in de plaats) . Nu de (woningen in de) Tuinsteden niet 
meer als veel ruimer alternatief worden ervaren en dezelfde prob le men 
opduiken als in de binnenstad is de reden om in de Tuinsteden te gaan 
wonen niet meer aanwezig. Gecombineerd met andere woonwensen 
betekent dit dat men vaker omziet naar een andere woonomgeving . De 
witte vlucht, zoals de bewoners dit fenomeen zelf noemen, naar bij
voorbeeld Nieuw Sloten, is hiervan het gevolg. 

Wat betreft de bewoners die wel in de tu insteden blijven wonen is er 
van twee kanten uit kritiek op de inrichting van de openbare ruimte . 
De ouderen stellen vast dat de afgelopen jaren het beheer van het 
groen achteruit is gegaan . Hoewel men het belangrijk vindt dater 
groen is in de directe omgeving , is de waardering ervoor laag , om
dat de inrichting onder de maat is. Jongeren bezien het groen vanuit 
de gebruikswaarde. Omdat het groen vaak niet betreden mag wor
den, is de waardering ervoor ook nihil. Gras dat wel betreden mag 
worden is na een regenbui een modderpoel, de speelplaatsen voor 
kleine kinderen liggen vaak in een dode hoek in het bouwblok, 
zodat toezicht vanaf de woning niet mogelijk is. Deze speelplaat
sen worden dan ook zelden gebruikt 

Vernieuwingswensen 
"De bewoners hebben geen abstract tuinstadideaal voor ogen, maar 
zien het tuinstadkarakter in functie van de gebruikerseisen van 
(nieuwe) bewonersgroepen" [Wuertz, 1996, biz 93]. De bewoners ver
talen de taak van de vernieuwingsoperatie dus in het verbeteren van de 
technische staat van de woning en de verbetering van inrichting en 
beheer van de openbare ruimte. Daarnaast is oak de sociale veiligheid 
een aandachtspunt voor veel mensen. Het feit dater in een aantal buur
ten buurtsteunpunten komen, die als meld punt fungeren voor klachten 
over overlast is hier slechts een voorbeeld van . 

De gemeente 
Een belangrijke factor voor vernieuwing in alle beleidsstukken die 
er zijn geschreven inzake de vernieuwing van de Westelijke Tuin
steden is de relatief snelle verandering van de bevolkingssamenstelling. 
De gemeente signaleert dat mensen met hogere inkomens vertrekken 
uit de Tuinsteden. Nieuwe bewoners hebben meestal een lager inko
men. Er dreigt segregatie, aldus de Stuurgroep Westelijke Tuinsteden . 
Als belangrijkste reden waarom mensen vertrekken wordt het eenzij
dige woningaanbod genoemd. Zo zijn er bijvoorbeeld te wein ig grote 
woningen . Mensen die groterwillen gaan wonen zullen naareen ander 
stadsdeel moeten verhuizen. De gemeente wil daarom binnen de stads
delen de woningvoorraad aanpassen aan de behoeften van de bewoners. 
Het begrip woningdifferentiatie doet zijn intrede, waarmee vaak het bou-

Het gemeentestandpunt door de pewoners vertaa/d 
(uit: Tussen Dam en ArenA) 

wen van dure woningen wordt bedoeld . De gemeente doet op dit mo
ment geen uitspraak over de kwestie of dat ten koste moet gaan van het 
aantal goedkope woningen . Studie naar dit vraagstuk1 wijst uit dater 
genoeg ruimte en mogelijkheden zijn om in te breiden zonder dat oude 
woningen hoeven te worden gesloopt. 
Een ander aspect dat de gemeente zorgen baart is het teruglopen 
van het draagvlak voor voorzien ingen . Om de gezinsverdunning en 
de terugloop van de koopkracht tegen te gaan ziet de gemeente 
zich gesteld voor een inbreidingsoperatie . 

De woningeigenaren (corporaties) 
Oak voor de woningbouwcorporaties is het duidelijk dat er een 
vernieuwingsopgave ligt. De corporaties houden het midden tussen de 
bewoners en de gemeente. Primair is men gericht op de verhuurbaarheid 
van de woningen. De corporaties beseffen dat die verhuurbaarheid niet 
alleen afhankelijk is van de staat van de woningen , maar oak van de 
inrichting van de omgeving. Omdat veel openbaar groen in beheer is 
van de corporaties , zien de corporaties het ook als hun taak om iets 
aan die omgeving te doen nu bewoners aangeven dat de openbare 
ruimte niet aan hun eisen voldoet. De overige (particuliere) verhuur
ders hebben in de reg el a Ileen de grond waar woningen op staan in 
erfpacht van de gemeente. Zij schuiven de verantwoordelijkheid voor de 
inrichting van de openbare ruimte af op de gemeente. Daar betalen ze 
tenslotte belasting voor. 

- -------------------------------, 
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Verschillen in zienswijze 
De verschillende standpunten van de partijen worden nu naast elkaar 
gelegd. Vervolgens wordt er gekeken hoe de verschillende standpunten 
in elkaar passen. 
•De bewoners zien de opgave als het verbeteren van de leefbaarheid. Zij 

hebben bij de vemieuwingsopgave een aanpak op een laag schaalniveau 
voor ogen, waarbij buurtbeheer, toezicht en goed onderhoud van de be
staande situatie voorop staan. 

•De gemeente bekijkt de opgave vanaf een hoger schaalniveau. Daarbij 
staat de concurrentiepositie van de Westelijke Tuinsteden ten opzichte 
van andere woon en werk gebieden centraal. Om die positie te verbeteren 
(of in ieder geval te consolideren) wil de gemeente de bevolkings
samenstelling veranderen. Daarvoor acht de gemeente het noodzakelijk 
dat de kwaliteit van de open bare ruimte ook op het niveau van de Tuin
steden wordt aangepakt en dater verbeteringen worden doorgevoerd op 
het gebied van de werkgelegenheid (zorgen dat bedrijven zich vestigen 
en niet vertrekken ), het onderwijs, de zorg en de veiligheid. Met name dat 
laatste punt ziet de gemeente als een belangrijk aandachtspunt. 

• De belangen van de verhuurders sluiten bij de belangen van de bewoners 
aan. Het gaat hen er tenslotte om de verhuurbaarheid van de woningen 
op peil te houden; en dat betekent voor de sociale verhuurders in dit geval 
iets anders dan een zo hoog mogelijk rendement halen. 

• Voor de bedrijven en (winkel)voorzieningen geldt met name de aandacht 
voor de eigen positie. Net als de verhuurders zullen deze partijen voorna
melijk een economische invalshoek kennen. 
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De werkelijke opgave 
Bij alle partijen staat centraal dat de waardering van de woning en woon
o mg evi n g moet worden verbeterd . Men wil gezamenlijk de 
aantrekkingskracht van de Westelijke Tuinsteden verbeteren . Dever
schillen van meningen zitten in de manier waarop dit moet geschieden . 
Deze meningsverschillen ontstaan door de verschillende instrumenten 
die men voor ogen heeft om tot die verbetering te komen . De instru
menten sluiten elkaar evenwel niet uit. 

Aangrijpingspunten voor vernieuwing 
RIGO Research en Advies BV is in opdracht van het Directoraat
Generaal van de Volkshuisvesting tot een model gekomen die inzichtelijk 
maakt hoe en met welk effect de verschillende aangrijpingspunten ge
hanteerd kunnen worden. Dit model is gepubliceerd in De Ideate Mix? , 
een studie naar de invloed van de bevolkingssamenstelling op het func
tioneren van een leefomgeving . In dat model wordt duidelijk op welke 
manier verschillende aspecten een rol spelen bij het functioneren van 
een woonomgeving . Daarbij worden drie benaderingswijzen gehanteerd: 
• De sociaal-culturele benadering stelt dat sociaal-culturele aspecten zoals 

criminaliteit, betrokkenheid bij de buurt en omgang met medebewoners 
directe invloed hebben op de leefbaarheid van een gebied maar ook in
vloed hebben op de woonbeleving en daarmee ook (indirect) weer effect 
heeft op de leefbaarheid. 

• De sociaal-economische benadering omschrijft de daarmee samen
hangende relatie tussen de sociaal-economische kenmerken van de 
bevolking in een gebied en de ontplooiingskansen van de individuele 
bewoners. Daarbij komen twee aspecten naar voren . Ten eerste is er 
de sociaal-economische status, die invloed heeft op het draagvlak van 
de voorzieningen. Het aanbod van de voorzieningen is weer van in
vloed op de maatschappelijke kansen van de bewoners. De verschil
len in het niveau van scholen zijn hiervan een mooi voorbeeld. Daamaast 
is er nog het zogenaamde buurteffect, waarbij de concentratie van kansar
men tot een armoedecultuurleidt waaruit het moeilijk is te ontsnappen. 
Het schrikbeeld van Amerika, waar dat soort wijken een brandhaard van 
crimineel gedrag zijn, is in Nederland echter nooit aangetoond. Tenslotte 
nog de opmerking dat met kansarmen meestal mensen met een lage 
opleiding en/ of inkomen wordt bedoeld. Omdat veel allochtone men sen 
aan dit profiel voldoen, wordt deze groep meestal in een adem met kansar
men genoemd. Er is dus wel een samenhang , maar geen oorzakelijk 
verband tussen etniciteit en kansarmoede. 

• De ruimtelijk-culturele benadering kent drie relationele verbanden. De 
eerste is het verband tussen draagvlak en de aantrekkelijkheid van het 
woongebied. Een klein draagvlak betekent een klein voorzieningenniveau, 
wat leidt tot een lagere aantrekkelijkheid van het woongebied. De tweede 
relatie heeft weer betrekking op de woonbeleving , en het effect dat de 
woonbeleving heeft op de aantrekkingskracht van het woongebied. De 
bevolkingssamenstelling heeft invloed op de maatschappelijk status van 
de wijk of buurt, wat de woonbeleving en dus de aantrekkingskracht van 
de wijk of buurt be"fnvloed. Ook het gedrag van bepaalde groepen bewo-
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ners heeft invloed op de woonbeleving, en dus op de aantrekkingskracht 
van hetwoongebied. 

• Tenslotte is er nag een ruimtelijke context die direct en indirect invloed 
heeft op de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van een woonomge
ving, zoals elders in deze studie uitgebreid aan bod komt. De invloed van 
de ruimtelijke context op de maatschappelijke kansen van een persoon is 
nooit aangetoond. 

Op welke manier is een woongebied nu aantrekkelijker te maken? 
Het RIGO komt nu tot de volgende maatregelen : 

1) Maatregelen in de sfeer van woningmarkt en volkshuisvesting, 
a) lnvesteren in de ruimtelijke kwaliteit; 
b) Be"invloeden van de toegankelijkheid (via de woonruimteverdeling); 

2) Wijkbeheer en toezicht; 
3) Werkgelegenheid , onderwijs, zorg en veiligheid (grate stedenbeleid). 

We zien nu in het schema dat de gemeente zich vooral bezig houdt met 
de maatregelen op het vlak van het grate steden beleid (GSB) en de 
investering in de ruimtelijke kwaliteit, terwijl bewoners hun ogen gericht 
hebben op het wijkbeheer. Be"invloeding van de bevolkingssamenstelling 

sociaal -culturele 

door individuele huursubsidie en de woonruimteverdeling wordt in het 
schema wel als sturende maatregel genoemd maar de mogelijkheden 
hiervan zijn klein omdat bij directe sturing er al snel sprake is van dis
criminatie. 

Vertaling van de opgave 
Het is nu duidelijk welke doelstellingen de verschillende partijen bij 
de vernieuwingsopgave hebben, welke sturingsmiddelen voor han
den zijn en welke effecten bereikt moeten warden . Het is nu zaak 
om de doelstellingen te vertalen in concrete projecten. Door verschil
lende onderwerpen van studie nader te belichten warden projecten 
geformuleerd. 

De ideale bevolkingssamenstelling? 
Er is al het een en ander gezegd over de bevolkingssamenstelling, 
en welke invloed die heeft op de ontwikkelingen in de Westelijke 
Tuinsteden . De veranderingen die in de bevolkingssamenstelling zijn 
waar te nemen warden door veel bestuurders in Amsterdam als belang
rij kste graadmeter gezien op basis waarvan men besluit om tot 
stadsvernieuwing over te gaan [Zie Aanpak buurt ne9en; Zuid West 
Kwadrant; Stuurgroep Westelijke Tuinsteden; Overtoomse Veld Noord]. 

kenmerken van (confl i cten , overlast) 

!eefbaarheid in 
)et woongebied 

de bevolking ~ 

/ 
~(zich thu isvoelen) 

woonbeleving 
~(belevingswaarde , status) 

~ 
--------~ aantrekkingskracht 

(toekomstwaarde) van het woongebied 

~ik•w•><d•I 
kwaliteit"van 

(draagvlak) ? voorzieningen 

/ 
sociaal-economische maatschappelijke 

----------~ kansen van kenmerken van 
de bevo king (buurteffect en stigmatisering) de bewoners 

Theorethisch model van wijkontwikkeling 
(RIGO Research bv) 
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In De Ideate Mix wordt dit uitvoerig geanalyseerd en komt men tot veel 
genuanceerder beeld van de invloed van de bevolkingssamenstelling . 
Zo blijkt een heterogene leefgemeenschap, die ten grondslag ligt aan 
de differentiatie gedachte , niet die positieve effecten te hebben die 
men eraan toeschrijft, en is ook niet aantoonbaar dat mensen die in 
'kansarme' wijken wonen een kleinere kans hebben om carriere te ma
ken. De bevolkingssamenstelling kan hooguit een indicatie zijn dat het 
in bepaalde wijken minder gaat. Het streven naar een ideale bevolkings
samenstelling kan daarom geen inzet voor beleid zijn. 
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Leefbaarheid 
Als het gaat om een programma voor de vernieuwing van de Westelijke 
Tuinsteden is men het over veel dingen nog niet eens. Over een ding 
echter wel : het woongebied moet aantrekkelijk zijn voor huidige (en 
toekomstige) bewoners. De noemer die daarvoor gebruikt wordt is leef
baarheid. 

Algemeen gesteld zijn de principes van leefbaarheid (afgeleid van 
de uitgangspunten van de NWR en tussen Dam en ArenA): 
1) Verbeteren van de kwaliteit van de woningen ; 
2) Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte : 
3) Verbeteren van de sociale en economische structuur; 
4) Zorg dragen voor de fysieke veiligheid en minimaliseren van hinder 

(geluid, stank, etcetera). 

Deze principes laten zich voor de Westelijke Tuinsteden vertalen in 
een groot aantal concrete maatregelen . De punten 1, 3 en 4 komen 
slechts elementair aan de orde . De openbare ruimte, als hoofd
onderwerp van deze studie, komt daarentegen uitvoerig aan de 
orde. 

ad 1) Wat de kwaliteit van de woningen aan gaat ligt de opgave binnen de 
Westelijke Tuinsteden in het vergroten van het kwalitatieve aanbod. 
Er zullen grotere, duurdere woningen moeten worden gebouwd, om 
ervoor te zorgen dat mensen die wel in de Westelijke Tuinsteden 
willen blijven wonen maar de (huidige) woning te klein vinden, een 
grotere woning kunnen vinden. De studie "Tussen vernieuwing en 
behoud" en de ervaringen met de nieuwbouwwijken Nieuw-Sloten en 
de Middelveldsche Akerpolder, tonen aan dater wel degelijk be
hoefte is om doorte groeien binnen de Westelijke Tuinsteden. 

ad 3) Het verbeteren van de sociale structuur kan worden vertaald in de 
aanpak van de problematiek van de jongeren en de zorg voor scho
ling en werkgelegenheid in de Westelijke Tuinsteden. Voor de eco
nomische structuur is het volgens de Kamer van Koophandel nood
zakelijk dater ingezet moet worden op de economie van de wijk. Er 
moet ruimte worden vrijgemaakt voor kleine, 'mengbare' onderne
mingen. Het liefst met broedplaatsfunctie. 

ad 4) Voor de zorg van de fysieke veiligheid en voor de hinder verwijs ik 
naar NEN normen waarin veiligheidseisen en de geluid- en stank
normeringen uitgebreid zijn vastgelegd. 
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Openbare ruimte 
Kwaliteit van de openbare ruimte is een moeilijk te hanteren beg rip. 
Een eerste nadere invulling van dit begrip zou als volgt kunnen luiden: 
'een positieve waardering voor de open bare ruimte, over een langere 
tijd '. Daarmee valt het beg rip kwaliteit uiteen in de volgende aandachts
velden: 
• Verbeteren van de waardering voor de openbare ruimte; 
• Zorg dragen voor de mogelijkheid dat veranderingen in de tijd binnen 

de bestaande ruimtelijke begrenzing van stedelijke functies kunnen 
plaatsvinden . Een duurzame ontwikkelingsmogelijkheid dus. 

Voor het verbeteren van de waardering van de openbare ruimte kun
nen de volgende maatregelen warden genoemd: 
• Vergroten van de recreatieve waarde van de open bare ruimte ; 
• Verbeteren van de sociale veiligheid van de openbare ruimte; 
• Optimaliseren van de vorm/ leesbaarheid van de open bare ruimte. 
Deze punten komen nu iets uitgebreider aan de orde; daar waar dat 
nodig is wordt er een verduidelijking van de gebruikte begrippen 
gegeven. 

Waardering? 
In deze studie is het van belang om te weten welke aspecten bij 
waardering van de omgeving een rol spelen. Het onderzoek daar
naar is voornamelijk gebaseerd op de gedachte dat waardering een 
resultante is van functionele overwegingen van mensen. Kaplan en 
Kaplan komen tot een preferentietheorie die gestoeld is op dat 
idee. Deze theorie gaat er van uit dat het oordeel over waardering 
gevormd wordt in de samenkomst van twee cognitieve aspecten . 
Aan de ene kant zijn er de cognitieve behoeften van mensen, na
melijk begrijpen en onderzoeken (in de zin van verkennen) .... 
Daarnaast speelt nog een tweede dimensie een rol , namelijk de 
manier waarop de binnenkomende informatie cognitief bewerkt moet 
warden . [Stedel ijke Natuurbeleving, biz 75] 

Kennis is dus een sleutelbegrip voor waardering . Alleen de kennis 
van het feit dater groen is, maakt dat mensen hun omgeving meer 
gaan waarderen . 
Het IBN-DLO heeft echter aangetoond [Gebruik en waardering van 
binnen- en buitenstedelijk groen, biz 7] dat kennis alleen niet genoeg 
is . Goede gebruiksmogelijkheden van het groen zijn erg belangrijk voor 
een positieve waardering van het groen en de openbare ruimte. Ge
bruik van de omgeving zorgt er tevens voor dat mensen betrokken warden 
bij die omgeving. Voorwaardering zijn dus vooral functionele aspecten 
van belang. 

Recreatief gebruik 
De directe leefomgeving wordt op twee manieren gebruikt. Om er te 
verblijven en om zich te kunnen verplaatsen van en naar de woning . 
Beide aspecten zowel het verblijf als de verplaatsing krijgen meer waar
dering naarmate de recreatieve waarde van het gebied grater is. Om 
de recreatieve waarde van een gebied af te stem men op het gebruik is 
dus kennis van recreatieve wensen nodig. Onder anderen heeft Lorsing 

de volgende trends of ontwikkelingen in het recreatief gedrag onder
kent: 

•Van statische naardynamische recreatie . Mensen gaan om te recreeren 
niet alleen maar van huis naar een recreatieve plaats om er te verblijven 
om dan weer terug te gaan. Tegenwoordig wordt de reis van en naar de 
recreatieve plaats als onderdeel van de recreatie gezien, en wordt boven
dien niet slechts een plaats aangedaan, maar verschillende recreatieve 
plekken. Het wordt dan een dynamische geheel, waarbij men afwisselend 
zich verplaatst en verblijft op een recreatieve tocht. 

• Van col/ectieve naar individuele sporten en -sportbeoefening. Mensen 
sporten steeds minder georganiseerd, maar zoeken steeds meer een 
informele manier om aan sport te doen. Het gevolg is dat de sport
verenigingen een terugloop in het ledenaantal kennen (zie bijvoor
beeld Nata van uitgangspunten Sportpark Ookmeer), terwijl de roep 
om plaatsen waar men informeel kan sporten juist grater wordt. In het 
verlengde hiervan beoefenen steeds meer mensen individuele spor
ten, zoals golf en tennis, maar ook andere individuele bezigheden als 
joggen en skaten. Ook dat resulteert in een afname van het aantal 
leden van bestaande sport (lees: voetbal) verenigingen en dus een 
afname van het gebruik van de bestaande sport (voetbal)velden . 

• Mensen zoeken een natuur/ijk ingerichte omgeving op. Mensen zoe
ken het onverwachte, het verrassende van een natuurlijke omgeving 
op in tegenstelling tot (of als tegenhanger van) de bedachte, goed 
gestructureerde stedelijke omgeving. 

Verder moet de dynamiek in recreatief gedrag nog warden ge
noemd. Zoals bij een beschrijving van de bewoners al is gezegd maken 
allochtone gezinnen weer gebruik van het groen zoals het in de jaren 
vijftig en zestig was bedoeld; met het hele gezin of zelfs de hele familie 
het park in om te picknicken . 

Natuur 
In Nederland is alle ruimte geordend naar de behoefte van mensen. En 
omdat de mens beseft dater ook andere organismen in de wereld leven 
en noodzakelijk zijn voor het functioneren van de were Id (of omdat de 
mens behoefte heeft aan een natuurlijke omgeving om te kunnen 
recreeren) heeft de mens ruimte gereserveerd voor 'natuur'. Maar hoe 
plan je natuur? Daar waar de mens juist niet heeft gepland bloeit meestal 
het leven op. De leer die zich bezig houdt met het plannen van natuur is 
de ecologie. Het is de leer die de huishouding van leven bestudeert. 
Relaties, wisselwerking en samenhang zijn daarbij kernwoorden . De 
kennis die de ecologie oplevert is vervolgens toepasbaar op elke locatie. 
Dus ook in de stad. 
Tot nu toe komt natuur alleen voor op plaatsen in de stad die niet ge
bruikt warden. Stille achterkanten van bedrijventerreinen , ongebruikte 
of niet-ingerichte gebieden, overal waar stedelijke activiteit uitblijft duikt 
de natuur op. De natuur is te zien als contramal van de stad . 
De wenselijke plek die natuur in de stad inneemt bestaat echter uit 
meer dan alleen maar restruimte . De lege, natuurlijke ruimte is in de 
loop van de tijd uitgegroeid tot een onderdeel van de menselijke habitat. 
Dit betekent dat natuur als stedelijke functie kan warden gezien en ook 
als zodanig kan warden vormgegeven . Anders gezegd, in de vormge-
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ving van de stad moet (stads)natuur meegenomen worden. 
Stadsnatuur is natuur die beleefbaar is voor de mens. Daarmee is een 
belangrijke functie van stadsnatuur benoemd. Het toepassen van stads
ecologische principes levert een recreatieve meerwaarde op aan een 
gebied; het draagt op een belangrijke manier bij aan de belevings
kwaliteit. 
Het beleid in Nederland is gericht op intensivering van het ruimte
gebruik. lntensivering betekent het optimaal benutten van de 
(schaarse) grond. Natuur in de stad wordt steeds meer gewenst. Het 
heeft daarom zin om de extensiever gebruikte plaatsen in de stad aan 
te passen voor natuur. Daarmee worden de potenties van extensiever 
gebruikte locaties (zoals de stille achterkanten) ten volle benut. Natuur 
wordt dan een middel om slecht functionerende delen van de openbare 
ruimte een beter aangezicht te geven. Daarmee wordt natuur een verf
kwast voor de open bare ruimte . 

Van Zoest, die in zijn studie Stedelijke Natuurbeleving een ruim over
zicht geeft van belevingstheorieen met betrekking tot stadsecologie, stelt 
dat: 
• Stedelijke situaties met natuurlijke elementen vrijwel altijd worden 

geprefereerd boven situaties zonder natuurlijke elementen; 
• Het waarnemen van natuurlijke elementen (bijvoorbeeld vegetatie of 

water) in sterke mate negatieve gevoelens van spanning (stress) vermin
dert; 

• Het verblijven in natuurlijke omgevingen (van park tot wildernis) een pro
baat middel is voor het herstel van het concentratievermogen; 

• Natuurlijke elementen vaak een belangrijke rol vervullen in het vergro
ten van de betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving . Bomen, 
parken en dieren bezitten voor bewoners een belangrijke symbolische 
lading , die de persoonlijke en culturele identiteit ondersteunt; 

• Spelen met natuurlijke elementen de motorische en emotionele ont
wikkeling bij kinderen bevordert; 

• Natuurbeleving 'personal growth' vergemakkelijkt (positiever zelfbeeld, gro
tere zelfachting, verandering attitudes en dergelijke). 

Stadsecologie is een instrument dat op verschillende schaalniveaus is 
in te zetten. Stadsecologie op een laag schaalniveau is het aanpassen 
van een gebied aan de eisen van een of meerdere soorten om in dat 
gebied te kunnen leven. Stadsecologie op een hoger schaalniveau 
creeert potenties voor de verdere ontwikkeling (zoals uitwisseling tus
sen leefgebieden) van levende organismen, onafhankelijk van soort of 
omvang. Met name de grootschalige invalshoek levert verassingen en 
onverwachte ontwikkelingen op. 

Een stadsecologische aanpak op een hogere schaal werkt alleen als 
men biotopen als een netwerk organiseert. Een netwerk bestaat uit li
neaire (verbindings)elementen (lijnen) en grotere plaatsen om te 
verblijven (knopen). Overigens zijn de eisen aan het netwerk niet voor 
iedere biotoop gelijk. Voor sommige diersoorten is het niet noodzakelijk 
dat verblijfplaatsen aaneengeschakeld zijn (denk aan trekvogels). In het 
volgende hoofdstuk wordt duidelijk dat de ontwikkelingsmogelijkheden 
van het groen in de Westelijke Tuinsteden en de inrichting van ecologi
sche netwerken hand in hand kunnen gaan. 
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Versterken van de sociale veiligheid van de openbare ruimte 
Veiligheid is een randvoorwaarde voorwelbevinden . Wie zich niet vei
lig voelt in een situatie, zal zich niet prettig voelen. Sociale onveiligheid 
ontstaat op het moment dat iemand niet kan overzien of er (geen) ge
vaar dreigt. Als men langs donkere plekken moet lopen is er een potentieel 
gevaar en voelt men zich dus onveilig . In de Westelijke Tuinsteden, 
waar heel veel donkere, onduidelijke plekken zijn , is sociale veiligheid 
dus een aandachtspunt. 

Optimaliseren van de vorm/ leesbaarheid van de openbare ruimte. 
De waarderingstheorie van Kaplan en Kaplan is al ter sprake geweest. 
Hier komt de theorie schematisch in beeld . De cognitieve behoeften 
(begrijpen en onderzoeken) worden gekruist met de informatieverwer
king (direct of afgeleid). Hieruit komen vier informationele eigenschappen 
naarvoren: 
Hieruit volgt dat een ruimte saai wordt op het moment dat er in de 
inrichting niets te onderzoeken is. Een zekere mate van onleesbaarheid 

Begrijpen Onderzoeken I 
Direct Samenhang Complexiteit 

Indirect Leesbaarheid Myste rie 
--- - ~-·· 

zorgt voor een positieve spanning. Dit mag echter niet doorschieten in 
chaos. Chaos wordt niet gewaardeerd omdat dan de ruimte niet meer 
begrijpelijk, leesbaar is. 

Zorg dragen voor een duurzame ontwikkelingmogelijkheid 
Het begrip duurzaamheid is geen modeverschijnsel, zoals boze tongen 
wel eens beweren . Duurzaamheid geeft (onder andere) het eeuwen
oude principe weer dat iets niet a Ileen vandaag bestaat, maar dat het er 
morgen ook nog moet zijn . Voor de stedenbouw betekent het begrip dat 
de bestaande stedelijke omgeving veranderend gebruik moet kunnen 
toestaan, zonder dat de inrichting van een gebied daarvoor drastisch 
(dus voor veel geld) veranderd moet worden. 
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Conclusie 
De verschillende partijen kijken verschillend naar de problematiek van 
de vernieuwingsopgave . De partijen dragen ook een verschillend in
strumentarium aan om tot verbetering van het woon- en werkklimaat te 
komen. De bewoners kijken voornamelijk naar aspecten van leefbaar
heid en zien oplossingen in het beheer. De gemeente(n) kijken naar 
ontwikkelingen in sociaal-economische indicatoren zoals de bevolkings
samenstelling en zoeken oplossingen in de differentiatie van het 
woningaanbod, waar een grootschalig stedelijke vernieuwingsproject de 
consequentie van is. 
De verschillende benaderingswijzen sluiten elkaar niet uit, maar vullen 
elkaar juist aan . De integratie van de twee benaderingen, zo laat het 
schema van RIGO research bv zien , zorgt er voor dat de vernieuwing 
op alle mogelijke niveau's tegelijk plaastvindt. Juist door de integrale 
aanpak winnen de afzonderlijke vernieuwingsingrepen aan effectiviteit 
en kan warden voorkomen dat de geschetste negatieve ontwikkelingen 
de verschillende buurten onleefbaar maken. 
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Ruimtelijke middelen 
In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dater geen eenduidig 
(stedenbouwkundig) programma kan warden geformuleerd uit de 
maatschappelijke opgaven . 
In dit hoofdstuk wordt naar de ruimtelijke component van de 
vernieuwingsopgave gekeken . Welke mogelijkheden zijn aanwezig , 
welke aanknopingspunten zijn er voor vernieuwing , waar liggen de 
ruimtelijke knelpunten . Deze vragen komen in dit hoofdstuk aan bod . 

Om te begrijpen hoe de huidige situatie van de Westelijke Tuin
steden tot stand is gekomen , moeten we terug naar het begin van 
deze eeuw. Direct na de eerste wereldoorlog was men bang dat 
Amsterdam zou uitgroeien tot een miljoenenstad . Men vreesde de 
onleefbare situatie die dat zou opleveren , de congestie van de infra
structuur en de grate dichtheden waarin men in dergelijke steden 
moest wonen . Om dat te voorkomen ging men onderzoeken of en 
hoe een satellietstad (in de vorm van een tuinstad) rand Amsterdam 
kon warden gebouwd. In 1923 werd er een commissie onder leiding 
van wethouder De Miranda ingesteld die de taak had te onderzoe
ken of een tuinstad of tu indorpen in de omgeving van Amsterdam 
mogelijk en/of wenselijk was (of waren). 
Het resultaat was een voorstel voor een 'echte' tuinstad in het Gooi , 
ten noorden van Hilversum. Dit leidde tot zoveel protest, dat werd 
afgezien van real isatie van het plan . 
Een ander belangrijk gegeven waarom niet tot decentrale stads
uitbreiding werd besloten was het onderzoek dat werd gedaan naar 
de toekomstige bevolkingsomvang van Amsterdam onder leiding van 
Van Lohuizen . Van Lohuizen bepaalde dat Amsterdam in het jaar 
2000 ongeveer 960 .000 inwoners zou tellen . "Er is dus geen reden 
voor de vrees, dat Amsterdam in de toekomst het schrikbeeld zal 
vertoonen , dat de steeds aangroeiende wereldsteden in sociaal, 
economisch en stedebouwkundig opzicht te zien geven. lndien men 
bedenkt, dat het vooral dit schrikbee/d van de miljoenenstad is ge
weest, dat de tuinstadgedachte heeft doen ontstaan, dan is er dus 
voor Amsterdam geen dringende noodzaak, uitsluitend uit dien 
hoofde tot den gedecentraliseerden stadsvorm over te gaan" [AU P, 
biz 31 ]. Een laatste reden om niet tot een decentrale stadsuitbreiding 
over te gaan was het feit dat de ontwikkeling van de bedrijvigheid in 
en rand Amsterdam geen tekenen van decentral isatie lieten zien . 
[AUP , biz 32] . 
Er kan dan een algemeen uitbreidingsplan voor Amsterdam warden 
opgesteld waarin de stad in 2000 een miljoen inwoners kan herber
gen . Het plan wordt later bekend als het Algemeen UitbreidingsPlan, 
het AUP . 

Het plan komt tot stand onder invloed van twee paradigma's; in de 
eerste plaats de Tuinstad gedachte, waarvan het gedachtegoed al 
behandeld is , aan de andere kant de principes van de functionele 
stad die tijdens de Congres International d' Architecture Moderne, 
CIAM , zijn opgesteld . Van der. Velde, van 1941 tot 1967 als wethou
der van volkshuisvesting verantwoordelijk voor de uitvoering van 
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het AUP, stelt het volgende over de uitgangspunten van de functio 
nele stad : "Men ginger bij de CIAM van uit dat elk dee/ van de stad, 
zowel de woonwijk, het werkgebied, de ontspanningsterreinen, als 
het verkeerssysteem goed moet functioneren en gezond moet zijn, 
indien de stad als geheel /even en bloeien wit. Omgekeerd, dat de 
afzonderlijke de/en niet tot bloei kunnen komen en /evenskrachtig 
blijven, indien het geheel niet evenwichtig functioneerf' [Van der 
Velde , 1968, biz 111]. 
Dit leidde ertoe dat de verschillende stedel ijke functies (wonen , 
werken , verkeer en recreatie) gescheiden van elkaar tot stand wer
den gebracht. Overigens wel in relatie tot elkaar. Van Eesteren (hoofd 
van de dienst Stadsontwikkeling en tevens voorzitter van het vierde 
CIAM congres) die het plan heeft ontwikkeld , stelt dat het nieuwe 
stedelijke gebied zo moet warden geordend dat "de vier hoofdfuncties 
van het stedelijk /even ... in goed harmonisch verband gelijkelijk en 
volledig tot hun recht .. . kunnen komen" [AUP, biz 29] . 

Voor een goed beg rip van de bestaande situatie wordt hier nag eens 
stil gestaan bij het Algemeen Uitbreidingsplan . Vervolgens warden 
de verschillende stedelijke functies bekeken . Tenslotte wordt er ge
keken hoe de verschillende functies op elkaar aansluiten . 
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Het Algemeen Uitbreidingsplan 
De ontwerpers van het AUP hadden in het begin van de jaren twin
tig veel kritiek op het Plan Zu id van Berlage . De gesloten 
bouwblokken leverde voor een aantal woningen een heel slechte 
dag lichttoetreding op , maar bovenal was het een slechte zaak dat 
de keukens soms op het zuiden waren georienteerd . In een tijd dat 
er nag geen ijskasten waren was dat erg vervelend . Daarnaast werd 
als kritiekpunt aangedragen dat de stadsuitleg van Berlage geen 
visie gaf op de stad als geheel 1

, iets dat toch als noodzakelijk werd 
(en wordt!) gezien . 

Het AUP was een van de eerste plannen die (in Nederland) op basis 
van survey tot stand is gekomen . Er werd allerlei ruimtelijk, sociaal 
en/of economisch onderzoek gedaan naar verschillende aspecten 
van het stedelijk leven. Op basis daarvan werd het pragramma op
gesteld. 

Het AUP uit 1934 voorzag in de uitbreidingsbehoefte van Amster
dam tot het jaar 2000. Althans , dat dacht men bij het opstellen van 
het plan . Op basis van vooruitberekeningen verwachtte men dat tot 
de eeuwwissel ing er 110.000 woningen bij gebouwd moesten war
den om de miljoen inwoners van Amsterdam te kunnen huisvesten . 
In de praktijk zouden de ontwikkelingen veel sneller gaan . Dertig 
jaar na de goedkeuring van het plan was er al meer rand de hoofd
stad gebouwd dan Van Eesteren c.s. hadden verwacht dat er ooit 
gebouwd zou warden . De belangrijkste reden waaram de schattin
gen te laag uitvielen was dat de gemiddelde woningbezetting veel 
harder achteruit ging dan was voorzien. Verwachtte men dater in 
2000 gemiddeld 3,37 mensen per woning zouden wonen , anno 1998 
is de woningbezetting teruggevallen tot 2,0 [Wonen in Amsterdam, 
1998, biz 20] . Anno 1998 wonen er 'slechts ' 710.000 mensen in de 
stad , terwijl de omvang van Amsterdam toch aanzienlijk grater is 
dan men in 1934 had voorspeld ; er zijn nu 359.500 woningen ; het 
AUP ging ervan uit dat in het jaar 2000 Amsterdam 285 .179 wonin
gen zou tellen . 

Het plan wordt door de makers van het AUP zelf als een som van 
afzonderlijke delen omschreven . "De woonwijken buiten de ringbaan 
zijn ontworpen als groote eenheden, min of meer op zichzelf staande 
complexen, welke onderling zijn gescheiden door groote recreatie
gebieden en "open" terreinen van tel kens wisse/end karakter, terwijl 
zij toch zoowel onderling a/s met de bestaande stad en met de werk
gebieden door uitstekende verkeerswegen en verkeersmiddelen 
verbonden zijn" [AUP, biz 76] . 

Deze vis ie op het plan zien we terugkomen bij Van Rossem, die het 
plan heeft omschreven als "een zakelijke optelsom van a/le aanwe
zige en vereiste elementen in het plangebied - bebouwingsgrens, 
Ringbaan, radiaalwegen, woonwijken en park - gemaakt met soe-
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vereine minachting voor a/le gangbare esthetische theorie inzake 
het stedebouwkundige plan" [Van Rossem, 1993, biz 227]. 

Ten Cate cs. legt bij zijn omschrijving de nadruk op de manier waarap 
de twee (voor het plan belangrijkste) stedelijke functies met elkaar 
zijn verweven en brengt daarmee de meerwaarde van het geheel 
aan het licht. "Het rechthoekige patroon van doorgaande straten en 
singels fungeert a/s onderlegger voor een fijnmazig en afwisse/end 
weefse/ van in elkaar overvloeiende gemeenschappelijke en meren
dee/s openbare groene buitenruimten tussen open verkavelde 
bouwblokken, die door hun overheersende typologie van gestapelde 
meergezinswoningen en door hun sobere, dienstbare architectuur 
met een sobere gemiddelde kwaliteit een uitgekiende symbiose met 
dit groene weefsel vormen" [Cate , G. ten , Graaf, K. de ; Bouw nr 6, 
juni 1998, Rotterdam] . 

Voor de ordening van de nieuwe stadsuitbreiding is de ringspoorbaan 
het belangrijkste uitgangspunt geweest. Zoals in de verantwoording 
van het AU P staat: "Deze Ringbaan, die tegelijkertijd de scheiding 
en de verb inding zal vormen tussen de aangesloten stad enerzijds 
en de buitensteden, de werkgebieden en de grate recreatiecentra, 
die a/le fangs haar groene garde/ zijn gegroepeerd, anderzijds, heeft 
op de vormgeving van het plan een overheersende en samen
bindende invloed gehad" [AUP, biz 140]. 
De dijk voor het spoorwegtrace werd tussen 1914 en 1916 aange
legd , op twee meter boven AP. In 1929 is besloten dit trace te 
verhogen naar +6 ,2 meter boven AP, zodat het verkeer onder de 
spoorbaan zou kunnen doorlopen [Van Rossem , 1993, biz 223] . Er 
is overigens pas eind jaren zeventig een spoorweg op de dijk aan
gelegd. 

De hoofdrichting in het westelijke deel van het AUP komt voort uit 
zowel het verkavelingspatraoon van het tuindersgebied Slaten . 
De hoekverdraaiingen van Slotermeer/ Geuzenveld naar het noor
den en Osdorp naar het zuiden is om nadruk te leggen op de 
orientatie naar de omringende steden . Slotermeer en Geuzenveld 
kennen een verdraaiing naar het noorden om de weg naar Haarlem 
te accentueren , terwij l de wegen die aansluiting geven op de weg 
naar Leiden, en daaram naar het zuiden afgebogen zijn , de structu
rerende elementen voor Osdorp zijn [AUP, biz 131-132]. Steenbergen 
c.s. noemt nag een aantal landschappelijke aanknopingspunten voor 
keuzen voor de hoekverdraaiingen van respectievelijk 15 graden 
naar het noorden en 20 graden naar het zuiden. Voor Slotermeer 
zou (een onderdeel van) de richting van de oude Sloterdijkermeer
polder aan de noordzijde de bewuste hoek aangeven . Voor Osdorp 
geeft dan de eeuwenoude Osdorperweg de uiteindelijke primaire 
richting aan [Steenbergen , 1996, biz 39] . 



28 Hoofdstuk 3, Analyse , Ruimtelijke Middelen 

1960 - 1969 

1970 - 1979 

1980 - 1989 

1990 - 1999 

2000 + 

Schaal 1 : 25.000 
l.w.1..-=:=---===-....l-==---==---=:::fl 1 000 m et e r 

: .. : 

,, . 

,.-

~ . .. 

A M S T [ It 0 A M 



Op de kaart van de Westelijke Tuinsteden waar de bebouwing naar 
bouwjaar is weergegeven, zien we dater na de realisatie van Osdorp, 
die in 1965 voltooid was, er in de jaren zeventig nauwelijks wordt 
gebouwd. In de jaren tachtig wordt er hier en daar ingebreid . Aan 
het einde van de jaren tachtig/ begin van de jaren negentig gaat het 
ineens weer hard met de woningbouw. Uitbreidingen bij Osdorp en 
Geuzenveld, maar ook Nieuw-Sloten worden gebouwd, en voor de 
eeuwwisseling is de Middelveldsche Akerpolder (MAP) grotendeels 
gerealiseerd . Ook wordt er in de jaren negentig verder gegaan met 
inbreiding . 
Tijdens de jaren zeventig en aan het begin van de jaren tachtig wordt 
er nauwelijks gebouwd in of aan de Westelijke Tuinsteden. [O+S 
jaarboek Amsterdam 1997]. Een verklaring hiervoor ligt bij het rijks
beleid . Tijdens de bouw van de Westelijke Tuinsteden is de Tweede 
Nata Ruimtelijke Ordening actief. Het beleid is gericht op centrali
satie . In de Derde Nota, die vanaf de zeventiger jaren actief is , gaat 
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het over geconcentreerde decentralisatie. Men wijst enkele plaat
sen aan die verder mogen verstedelijken. Door in deze zogenaamde 
groeikernen te verstedelijken hoopt men de groei van de grote ste
den voorkomen , waardoor congestie wordt voorkomen, terwijl aan 
de andere kant het landelijke gebied open kan blijven. Met de komst 
van de Vierde Nota blijkt dat de markt minder te sturen valt dan de 
beleidsmakers hadden gehoopt. Men gaat weer bouwen aan de grote 
steden. 

Hoewel tijdens de realisatie in de jaren vijftig hele andere maat
schappelijke en economische zaken een rol speelde dan bij de 
planning was voorzien, is het plan vrijwel integraal uitgevoerd zoals 
het in 1934 was bedacht. Van Rossem verklaard : "Niet de vorm, 
maar de rekbare structuur, die uit cijfers is voorgekomen en flexibel 
genoeg is zich aan nieuwe cijfers aan te passen, maakte klaarblijke
lijk het wezen van het plan uif' [Van Rossem, 1993, biz 11 ]. 
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Punten, lijnen en vlakken 
Een gebied vereenvoudigen in de meest primaire elementen van 
het tweedimensionale domein (punten , lijnen en vlakken) is een goed 
middel om een gebied te analyseren . 
Op de schaal van Westelijke Tu insteden warden buurten vlakken, 
en grenzen tussen buurten lijnen . Punten zijn bijzondere plekken , 
die niet bij een buurt horen , maar ook geen grens zijn tussen buur
ten . 

Schematisch ziet dit er als volgt uit: 

Stedelijke functies Punt li jn Vlak 

en ruimtelijke 
eenheden 

Won en Hoogbouw. Straatwand Buurt 

bij zondere 
archi tectuur 

Werken en Bijzondere Straatwand met Clustering van 

voorzieningen Voorziening op een voorzieningen voorzieningen 

bijzonder punt (bv (winkels) 
kru ispunt van lijnen) 

Verkeer Kruispunt (van Doorgaande routes , Ontsluiting op het 

lijnen) hoofdontsluitings- laagste niveau , 
wegen parkeerplaatsen 

Recreatie Losstaand Water, geflankeerd Parken , blokgroen 
speelobject door een 

groenstrook 
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Uit het schema is af te leiden dat de lijnen warden gevormd door 
continue elementen, terwijl de vlakken een samenstell ing van klein
scha I ige elementen vormen , die steeds van samenstelling 
veranderen . De punten zijn accenten van een vlak, daar waar een 
architectonische of functionele verbijzondering aanwezig is . 

Op de kaart zijn de Westelijke Tuinsteden op de beschreven man ier 
in beeld gebracht. De vlakken warden steeds gevormd door een 
combinatie van woningen , voorzieningen , kleinschalige groene
lementen en straten die geen doorgaande functie hebben . De lijnen 
warden gevormd door ontsluitingswegen , groen of water. De punten 
zijn bijzondere gebouwen , of gebouwen met een bijzondere (open
bare) functie. 

De punten , lijnen en vlakken hebben ieder een betekenis in het ge
heel. De vlakken zijn op zichzelf staande eenheden , die relaties aan 
gaan met andere eenheden. De lijnen zijn de verbindingen tussen 
de vlakken . Kunnen de vlakken steeds van inhoud veranderen , de 
lijnen zorgen voor continuiteit. Deze lijnen zorgen dus voor de gele
ding van het gebied. De elementen waaruit de lijnen zijn opgebouwd, 
de ontsluitingswegen , het groen en het water zijn daarom de struc
turerende elementen van het gebied. Zowel naar vorm als naar 
inhoud. 
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De stedelijke functies 
We hebben nu de Westelijke Tuinsteden als geheel bekeken . Om 
het functioneren van het gebied beter in beeld te krijgen bekijken 
we de versch illende stedelijke functies die door Van Eesteren zijn 
gescheiden stuk voor stuk. Vervolgens komen de relaties tussen de 
functies , de combinaties aan de orde . 
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Wonen 
De functie wonen is meer dan a Ileen een omschrijving van de woning
typen . Ook de manier waarap de woningen zijn geordend en de 
ontwikkeling van de woningbouw geven een beeld van de woon
functie die in de loop van de tijd is veranderd . De verschillende 
aspecten warden hierna kort behandeld . 

De woning 
Het AUP deed we1n1g uitspraken over woningtypologie of 
verkavelingsvorm; dat moest men maar invullen naar de gebruike
lijke bouwvormen van de tijd waarin een bepaalde woonwijk in 
ontwikkeling zou komen, aldus het plan [AUP , biz 83-84]. Men had 
een dichtheid van 110 woningen per hectare binnen de ringspoorbaan 
in gedachten. Buiten de ring wilde men 'slechts' 70 won/ha bouwen . 
Deze dichtheden zijn nooit gerealiseerd . Er is ten hoogste 65 won/ 
ha gehaald, terwij l de dichtheid over de Westel ijke Tuinsteden als 
geheel 59 won/ha bruto woongebied is. Deze cijfers zijn niet geheel 
vergelijkbaar, omdat aan de cijfers verschillende definities ten grand
s lag liggen . In de Studie Parkstad wordt aangetoond dat de 
gerealiseerde dichtheden veel lager liggen dan in het plan werd be
oogd [Parkstad , biz 65] . Daarnaast is de gerealiseerde gemiddelde 
woninggrootte flink kleiner dan uit de discussies rand het AUP kon 
warden opgemerkt. In het Architectenpragramma voor de woning 
bouw uit 1944 wordt voor een drie-kamer woning 60 m2 uitgetrakken. 
Een vijf-kamer woning zou 87 m2 in beslag nemen . Na de oorlog 
was bouwmateriaal schaars en stond de regering woningen grater 
dan 68 m2 voor de arbeiders niet toe . Dit leidde uiteindelijk tot een 
gemiddelde woninggraotte in de Westelijke Tuinsteden van 63 ,3 m2

. 

Gemiddeld woonde men met vier mensen in een woning . Men had 
dus ongeveer vijftien vierkante meter per persoon ter beschikking . 
Toen de kinderen het huis uit gingen bleven de ouders alleen achter 
in de Westelijke Tu insteden . Zij hadden toen ongeveer dertig vier
kante meter per persoon . De kinderen gingen gemiddeld grater 
wonen , buiten de Westelijke Tuinsteden . Op ongeveer 60 m2 per 
persoon . 

Ongeveer 20 % van de woningen is in laagbouw gerealiseerd. Het 
gaat dan om eengezinswoningen in rijtjes . Het merendeel van de 
won ingen (60%) is echter gebouwd in vier verdiepingen tellende 
portiekflats met berg ingen op de begane grond [Parkstad , biz 71 ]. 
Een van de gevolgen van deze vorm van bouwen is dat de begane
grandgevel geen of nauwelijks ramen kent. Omdat vooral de begane 
grand het gezicht van de straat bepaald , levert dit een anoniem straat
beeld op . 

Op de kaart is te zien dat de middelhoogbouw over het algemeen in 
de midden van de wijken is geconcentreerd , met langs de randen 
van de wijken de laagbouw. Hoogbouw, die in de jaren dertig nog 
slechts voor de rijken haalbaar werd geacht, is langs de belangrijke 
infrastructurele werken gerealiseerd . 
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De verkaveling 
De manier waarop de woningen zijn gegroepeerd in de ruimte is 
gebaseerd op het gedachtegoed van de functionele stad . De orien
tatie op de zon is daarin heel belangrijk . Woningen en de ruimte 
random de woningen moesten goed door de zon kunnen warden 
beschenen. Vandaar dat de meeste woningen op het oosten of wes
ten zijn georienteerd . Dit principe werd uitgedacht op het niveau 
van het bouwblok , metals gevolg dat de zuidzijde van de kavel niet 
of nauwelijks (ten hoogste anderhalve bouwlaag) is bebouwd . 

De bouw 
De bouw van de Westelijke Tuinsteden gebeurde na de Tweede 
Wereldoorlog , tijdens de wederopbouwperiode . In 1946 werd duide
lijk dat er in twaalf jaar tijd 84 .000 woningen moesten warden 
gebouwd om de bevolking te kunnen huisvesten [Van der Velde, 
1968, biz 23] . Dit betekende dat de woningen snel en goedkoop 
moesten warden gebouwd, maar er werden ook andere kosten be
sparende maatregelen genomen. Zo had de gewenste bouwsnelheid 
zijn weerslag op de inrichting van de bouwplaats. Voor een goede 
organisatie van de bouwplaats was geen tijd , dus werd de bouw
plaats ruim op gezet [Parkstad , biz 68]. Dit leidde tot ruime straten . 
De combinatie van brede straten en kleine woningen heeft ertoe 
geleid dat de dichtheid in de Westelijke Tuinsteden veel lager ligt 
dan was gepland. Parkstad laat (op bladzijden 65-68) zien dat de 
floorspace-index (het bruto vloeroppervlak gedeeld door het bruto 
woongebied) , kortweg fsi , van de Westelijke Tuinsteden binnen de 
ringspoorbaan van 0,60 en erbuiten 0,39 bedraagt, terwijl het AUP 
uitgaat van een fs i van respectievelijk 0,86 en 0,55 . 
De brede(re) straten hebben ook een voordeel. De enorme toename 
van het autobezit heeft in de Westelijke Tuinsteden niet tot parkeer
problemen geleid. 

Het gevolg van het verkavelingsysteem is dat de noordzijde van de straat 
nauwelijks begrensd wordt 

A M S T E ll D A M 
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Een laatste aspect van de besparing van de kosten dat hier ge
noemd wordt is de hoekoplossing . Het lastigste en duurste aspect 
van de bouw is altijd de ontmoeting van twee gebouwdelen of ge
bouwen. In de (deel)uitwerkingen van het AUP wordt daar op een 
goedkope manier mee omgegaan . De hoekoplossing ontbreekt sim
pelweg . Om toch het idee van een continue ruimte te geven wordt er 
in de 'restruimte ' nog wel eens een kiosk of een tweetal garages 
gebouwd . Het resultaat is op de afbeelding te zien . Het moge duide
lijk zijn dat de plaatsing van een kiosk slechts een schijnoplossing 
is . 

Ontwikkelingen 
Om de wijk een beter aanzien te geven hebben enkele woning
corporaties de woningen een nieuw gezicht gegeven . Oat het om 
een lapmiddel gaat beseffen deze corporaties ook; De woningbouw
vereniging heeft inmiddels aangekondigd een aantal nog niet 
verbeterde complexen te gaan slopen, omdat de resultaten van de 
face-lift niet bevredigend genoeg zijn. Bewoners van enkele flats in 
Buurt negen (in het noordoosten van Geuzenveld) hebben aange
geven dat de woning wat hen betreft ook had kunnen warden 
gesloopt2. 

Van Eesteren had de opvatting dat als een (oude) situatie niet meer 
functioneerde die maar moest verdwijnen 3 . De woningen die wer
den gebouwd, wist Van Eesteren , zouden ook een keer gesloopt 
gaan warden . Bij de verschillende (deel)gemeenten leeft deze op
vatting ook. Slopen van woningen wordt niet uitgesloten . Voor de 
corporaties wordt sloop in bepaalde omstandigheden ook als se
rieuze optie gezien. In de drie voorbeeldprojecten die de afgelopen 
vijf jaar in drie verschillende deelgemeenten zijn opgestart is sloop 
ook een onderdeel van het pakket van maatregelen om de vernieu
wing van de buurten vorm te geven . 
Daarmee wordt aangegeven dat de 
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Werken 
In de eerste uitbreidingswijken na de Tweede Wereldoorlog lag de 
prioriteit uitsluitend bij het wonen. In die wijken zijn nog wel scholen 
en winke ls te vinden , maar nauwelijks bedrijvigheid . Toen de eerste 
woonwijken waren gerealiseerd is de gemeente een inhaalslag be
gonnen voor wat betreft werklocaties , met als gevolg dat er in het 
Overtoomse Veld (de volgende uitleglocatie) veel voorzieningen zijn 
gevest igd . Het gevolg is dat de werkfuncties geconcentreerd zijn 
rond de hoofdontsluiting , de A 10. 

Ontwikkelingen 
Het huidige beleid van de gemeente is er op gericht om de concen
tratie van werkgelegenheid rond de hoofdontsluitingswegen te 
versterken . Hiermee gepaard gaat dan ook het ontmoedigen van 
initiatieven van ondernemers binnen de woonwijken . Daarmee gaat 
de zogenaamde broedplaatsfunctie van de woonwijken als Sloter
meer verloren , omdat kleinschalige bedrijfslocaties op die manier 
verdwijnen . 
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Voorzieningen 
In het begin van de jaren vijftig werden er nog winkelstraten ge
bouwd. De Burgemeester de Vlugtlaan (in het midden van 
Slotermeer) is daar nog een voorbeeld van . In de loop van dat de
cennium veranderen de inzichten met betrekking tot de 
winkelvoorzieningen en werd er overgegaan op de concentratie van 
winkels rond of op winkelpleinen , zoals het Osdorpplein . Naast de 
winkelpleinen , die voornamelijk een voorziening op wijkniveau zijn 
was er wel ruimte voor winkels op de hoek van de straat. Op veel 
hoeken in het bouwblok werden buurtwinkels gepland en gereali 
seerd . 
lnmiddels staan veel van die hoekpanden leeg , of zijn er snackbars 
of andere laagwaardige voorzieningen in gevestigd . Dit proces van 
schaalvergroting zien we door heel Nederland . In de Westelijke Tuin
steden , waar de hoeken van bouwblokken toch al vaak problematisch 
zijn , komt dat extra hard aan . 

Zoals gezegd concentreren de voorzieningen zich op een aantal plek
k en . Hierdoor krijgen de pleinen , waaraan of waarop de 
voorzieningen zijn gevestigd ook een recreatieve waarde . Het zijn 
daarmee recreatieve concentratiepunten . Op de kaart is te zien waar 
deze concentratiepunten zich bevinden 4

. 

De hoeveelheid bijzondere voorzieningen is gezien de grootte van 
het stedelijk gebied bedroevend . Behalve enkele bibliotheken , twee 
zwembaden , een bioscoop en een concertzaal (de Meervaart) zijn 
er nauwelijks voorzieningen te noemen. Cafes en restaurants zijn er 
alleen rond de belangrijkste winkelpleinen . Hierin zien we dat de 
Westelijke Tuinsteden niet zelfstandig zijn , maar sterk op de bin 
nenstad van Amsterdam zijn georienteerd . Daarmee is de 
zelfstandigheid als doelstelling uit het AUP [AUP, biz 33] dus niet 
gehaald. 
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Ontwikkelingen 
De gemeente heeft tegenwoordig wat winkels betreft een gelijksoortig 
beleid als het werken . Concentratie wordt gestimuleerd ; verspreide 
voorzieningen warden ontmoedigd . Oat er extra inspanningen nodig 
zijn om de winkelpleinen op peil te houden illustreert het 
Confuciusplein . De winkels op dit winkelplein staan nagenoeg alle
maal leeg . Het is een teken dat het draagvlak in de Westelijke 
Tuinsteden is afgenomen en dat actie nodig is om het draagvlak 
voor voorzieningen te verbeteren . 
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Verkeer 
De westelijke uitbreiding van de stad , zoals die in het AUP is vast
gelegd, is sterk op de stad gericht. Dit vertaalt zich in een viertal 
radiaalwegen die de uitbreidingsgebieden met de stad verbinden . 
Geheel conform de Amsterdamse traditie van radialen en ringen en 
om de verkeersstructuur te complementeren , zijn er twee ringwegen 
gepland. Van deze twee ringwegen is alleen de Ceintuurbaanweg"(nu 
de A 1 O) gerealiseerd . De westelijke tangent (A . Kuyperlaan , 
Troelstralaan en Meer en vaart) was in eerste instantie wel gereser
veerd , maar is later door woningbouw opgevuld . 

De verkeerstructuur is opgebouwd in een aantal hierarchische la
gen . Beginnend bij de A 10 en de Haarlemmerweg vertakt het verkeer 
via de radialen de Westelijke Tuinsteden in . De radialen vertakken 
weer door naar straten van een lagere orde en zo gaat het verder tot 
de woonstraten zijn bereikt. De rangorde wordt strikt gehanteerd. 
Straten van de laagste orde sluiten dus niet rechtstreeks aan op 
wegen van de hoogste orde , et cetera . 

Men zou op basis van dit systeem verwachten dat de 
verkeersstructuur is opgebouwd als een boomstructuur. Oat is niet 
zo. De ontsluitingswegen van de hogere orden functioneren in lus
sen . De lagere ontsluitingswegen zijn in een grid aangelegd . 
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Ontwikkelingen 
In de jaren tachtig was, zoals al is gezegd, het beleid gericht op 
verdichten . De politiek wil dan de ruimtereserveringen voor toekom
stige wegen volbouwen met woningen . Aan de dienst Ruimtelijke 
Ordening werd toen gevraagd een studie te maken welke 
verkeerskundige ingrepen in de Westelijke Tuinsteden nodig zou
d en zijn om in de toekomst een goed functionerend 
ontsluitingssysteem te hebben, als de reserveringen van de Lelylaan 
en Geerban volgebouwd zouden zijn . Daarop is de studie Wegen 
West uitgekomen . Deze studie wees uit dat het aanleggen van de 
ring om de Westelijke Tuinsteden (de zogenaamde Westrandweg) , 
gecombineerd met een nieuwe aansluiting van Osdorp op de A9 
(middels de T106 ten zuidwesten van Osdorp) , een goed alternatief 
zou zijn voor de gereserveerde verkeersstructuur. 
Na het verschijnen van deze studie zijn de verlengde traces van de 
Lelylaan en de Geerban bebouwd . De aanleg van de voorgestelde 
wegen bleef echter uit. 

Ru im tien jaar na het volbouwen van de traces bestaan de West
rand en de T106 a Ileen nog maar op pa pier. De aanleg van de 
Westrandweg is in oktober 1998 zelfs (weer) op de lange baan ge
schoven. 
De Milieu effect rapportage Westrandweg heeft uitgewezen dat de 
westelijke tak van de A 10 voor een aanzienlijk dee I gebruikt wordt 
bestemmingsverkeer. Dit betekent dat als de Westrandweg als aan
vulling op de A10 wil functioneren, de Westrandweg een goede 
aansluiting dient te hebben op de woonwijken . Door het weghalen 
en volbouwen van de Abraham Kuyperlaan, de meest noordweste
lijke ontsluiting van de Westelijke Tuinsteden, wordtjuist een goede 
verbinding verbroken . 
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Groen 
Het is met name de groenvoorziening die in het AUP de doorslag 
geeft om te breken met de traditie om in concentrische ringen uit te 
breiden. Het AUP stelt dat de bestaande stad veel te weinig groen
voorzieningen kent om aan de groeiende behoefte te voorzien [AUP, 
biz 90]. In het vooronderzoek van het AUP werd geconstateerd dat 
het groen voor de binnenstad onbereikbaar dreigt te warden als de 
stad wordt uitgebreid. Om alsnog de (nu vooroorlogs genoemde) 
woonwijken van voldoende groen te voorzien warden in het uitbrei
dingsplan een aantal groene wiggen ge'introduceerd die nu nog een 
van de belangrijkste ordenende elementen van de stad zijn [struc
tuurplan 1996, biz 36 en 41 ]. Daarnaast wordt er direct langs de 
vooroorlogse wijken een aantal parken gepland. Dit is de rede dat 
er tussen de oude en de nieuwe stadsdelen vaak een groenzone ligt 
die nu als barriere (of overgangszone) gezien wordt [Structuurplan 
1996, biz 33; Intracity] . Als voorbeedl kan hier het Rembrandtpark 
genoemd word en. 

Het groen kent een hierarchisch systeem. De bedoeling van Van 
Eesteren was dat mensen vanuit hun tuin, via het buurtgroen, door 
het wijkgroen naar het buitengebied konden lopen . 

Het groen is daartoe opgebouwd uit groene scheggen, die vanuit de 
polder de stad in komen. Vanuit de scheggen dringen groene park
stroken de wijken verder binnen en vertakken zich tot aan de 
achtertuin . Het landschap stroomt als het ware de stad in . Zoals het 
AUP stelt: "Er kan niet genoeg op gewezen worden, hoe groot de 
waarde van zulke diep doordringende park- en groenstrooken voor 
de toekomstige stad zal blijken te zijn. Het gevoel van openheid, de 
samenhang tusschen land en stad is zoowel psychisch als hygienisch 
opzicht noodzakelijk om de bewoonbaarheid van de stad, die an
ders maar al te zeer tot een eindelooze huizenzee uitgroeit, te 
bevorderen" [AUP, biz 106]. 
Dit wordt door Van der Velde nag eens onderstreept. De voormalige 
Wethouder van Volkshuisvesting geeft ook de naam Tuinsteden aan 
de uitbreiding mee: "De benaming tuinstad is naar onze mening ... 
volkomen gerechtvaardigd. De stadsdelen waaraan deze benaming 
gegeven is zijn doordrongen van groen dat zich van de grate parken 
en plantsoenen als een aderstelsel vertakt tot het groen om de 
huizenrijen. Hierin wordt een werkzaam aandeel genomen door de 
tuinen tussen bouwstroken, die in het algemeen van de wegen en 
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paden zichtbaar zijn, zodat de bebouwing rondom in het groen gele
gen is" [Van der Velde , 1968, biz 131]. 

De spil van het westelijk uitbreidingsgebied is de Sloterplas. "In West 
buiten de ringspoorbaan heeft het parkstelsel voor de nieuwe wij
ken zich uiteraard geheel ontwikkeld uit het Sloterdijkermeercomplex. 
Er is naar gestreefd, a/le parkstrooken hiermede in verbinding te 
stellen" [AU P, biz 101]. 

Voor de inrichting van de parkstroken is het de doelstelling om "met 
zeer eenvoudige middelen groote effecten" te bereiken ; deze "war
den verkregen door het scheppen van de tegenstelling tusschen 
groote open grasvlakten met boomgroepen en bosschages van groot
eren of kleineren omvang" [AUP, biz 103]. In de bijlage van het AUP 
wordt trouwens gewaarschuwd voor een eenzijdige inrichting: "Om 
zoo goed mogelijk aan zijn bestemming te voldoen moet het groen 
in de stad sterk gedifferentieerd zijn" [AUP bijlagen , biz 146]. Dit 
laatste is tijdens de realisatie waarschijnlijk wegbezuinigd ... 

Het green wordt gezien als een systeem van groene elementen van 
verschillende schaal en functie, die samen een geheel vormen. In 
het schema van de groenstructuur is duidelijk te zien hoe het green 
zou moeten functioneren : vanuit het prive groen zou men, via het 
buurt- en wijkgroen , naar de buitengebieden kunnen lopen . Er zou 
een netwerk van groene ruimten ontstaan waarlangs iedereen kon 
recreeren, volgens een route die voor iedereen anders kon zijn . Om 
vanuit de eigen tu in naar de parken te kunnen lopen, moesten de 
prive en de openbare ruimte daarvoor wel in elkaar overlopen. 

Het resultaat is dat de groene ruimte de gebouwde omgeving als 
het ware omspoelt. De groene ruimte omringt de gebouwen , in te
genstelling tot wat v66r het AUP gebruikelijk was, dat de groene 
(openbare) ruimte door gebouwen werd omsloten . 

De inrichting van het groen is in de Westelijke Tuinsteden overal 
hetzelfde. Daarmee wordt het groen saai. Het biedt weinig afwisse
ling en door de goedkope inrichting (de term groen asfalt is hier al 
eens voor bedacht) is de waardering voor dit groen minimaal. 
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Ontwikkelingen 
De principes van het AUP komen in iets andere termen terug in het 
structuurplan . De hoofdgroenstructuur van Amsterdam bestaat uit 
landschappelijke radiale zones (scheggen) , die diep in het stads
lichaam doordringen (de z.g . lobbenstad) en waartussen tangentiale 
groene verbindingszones lopen. Groene schakels vormen als uit
einden van de scheggen overgangsgebieden naar de dichte stad . 
Daarnaast zijn er losse groenelementen in de dichte 'minerale' stad 
te onderscheiden . 'Groene dooradering' speelt op de lagere schaal 
(fietsers , voetgangers) een rol. Als continue verbindingsstructuren 
sluiten deze ecologisch en recreatief aan op het netwerk van veen
rivieren en ringvaarten buiten de stad [Steenbergen c.s., 1996, biz 
5] . 

Op het niveau van de stad zijn de groene scheggen (de Brettenzone 
in het noorden , de Sloterparkscheg en het Niewe Meer in het zui
den) in de Westel ijke Tu insteden de belangrijkste groenelementen. 

r 
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Secundair zijn de dwarsverbindingen tussen de scheggen , het 
Eendrachtspark en het Piet Wiedijkpark. Tenslotte heeft ook het Rem
brandtpark een bovenwijkse functie [Structuurplan 1996, biz 39, 41 ]. 
Het niveau van de Westelijke Tuinsteden is al eerder ter sprake 
gekomen. In het structuurplan van 1996 zijn niet alle parkstroken 
opgenomen. Hieruit valt te concluderen dat sommige parkstroken 
niet meer functioneren waarvoor ze zijn bedoeld, maar een buurt
functie hebben gekregen. 

Het functioneren van de groene scheg is overigens niet helder. Tus
sen de Sloterplas en de Osdorper Binnenpolder ligt een sportpark. 
In het gemeentelijk beleid wordt dit als openbaar groen aangege
ven . Maar het is natuurlijk geen openbaar groen . Dat geldt ook voor 
de volkstuinen complexen ten noorden en zuiden van de Westelij ke 
Tuinsteden . Daarmee zijn de scheggen geen ruimtelijk geheel , maar 
meer een clustering van groene functies . 
Bovendien worden de scheggen steeds meer volgebouwd en ver-
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stedelijkt ook het landelijke gebied random de groene scheggen , 
zodat we eigenlijk van groene eilanden moeten spreken . 

Ontwikkelingen 
In Nota Parkstad wordt van de S/oterscheg gezegd dat het eigenlijk 
geen echte scheg is , maar "tussen servet en tafellaken zif' [Park
stad , biz 49] . De toekomst is inderdaad niet zeker . In het begin van 
de negentiger jaren is er al een tuincentrum in het sportpark aange
legd . De plannen voor het sportpark Ookmeer bestaan uit het 
bijbouwen van sporthallen en andere gebouwen ten behoeve van 
clubs . In de toekomst wordt er een brandweerkazerne gebouwd 5 , 

aldus is in de nota van uitgangspunten besloten [Nota van uitgangs
punten Sportpark Ookmeer, biz 17]. Eind 1998 wil de overheid in 
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het sportpark een asielzoekerscentrum bouwen. Het is duidelijk dat 
de hoofdgroenstructuur, waar het sportpark onderdeel van uit maakt, 
niet zo hard is . 

Op de kaart is te zien waar ooit groen was , maar waar in de loop van 
de tijd woningen zijn gereal iseerd . De kwalitatief slecht ingerichte 
groene ruimte wordt kennelijk als overbodig ervaren en verdwijnt 
tenslotte helemaal. Met het (plaatselijk) bebouwen van het groen 
verdwijnt niet alleen het groen maar ook de ontwikkelings
mogelijkheid van het resterende groen. Ge"lsoleerde groene plekken 
kunnen namel ijk minder gemakkelijk een ander gebruik of een an
dere inrichting krijgen dan een groenstructuur als geheel. 
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Het water 
Het water zou volgens het AUP als een carre uitgevoerd warden , 
met in het midden de Sloterplas . Het belang dat het AUP aan het 
water hecht is drieledig : men zag het als infrastructuur, als berging 
van hemelwater en als esthetische verfraaiing van de leefomgeving. 

Het AUP voorzag in de verhoging van de bouwlocaties met een zand
laag van vie r meter, tot boezempeil . Omdat dit in de uitvoeringsfase 
te duur bleek , is gekozen voor een verhoging van slechts twee me
ter (die door de ontwikkelingen in de grandmechanica in de vijftiger 
jaren mogelijk gemaakt werd) tot polderpeil. De redenen daarvoor 
waren de kosten van het zand die te hoog werden om nog tot een 
redelijke huurprijs te kunnen komen en het feit dat de ophoging tot 
boezempeil een aantal jaren langer zou duren in verband met de 
zakking van de grand [Van der Velde , 1968, biz 130]. 
Deze keuze heeft een aantal belangrijke veranderingen in het AUP 
te weeg gebracht. Zo moest het waterapvangend vermogen aan
zienlijk warden verhoogd en kon het waterpeil uit de stad niet 
doorgetrakken warden naar de nieuwe woonwijken. Dit leverde een 
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scheiding op tussen de watersystemen. Het binnenstedelijk peil (ge
middeld -0,4 meter NAP) werd alleen in de Hoekenesgracht 
gerealiseerd. Deze gracht verbond namelijk de centrale markthallen 
met de markt op het plein '40/'45 . Al het overige water is op -2 , 1 
meter NAP aangelegd . 
Het benodigde zand werd voornamelijk uit de directe omgeving ge
haald. De Sloterplas , ooit het Sloterdijkermeer , maar in de 
geschiedenis drie keer ingepolderd , werd tot een diepte van twintig 
meter uitgegraven . Het Nieuwe Meer werd in noordwestelijke rich
ting een stuk grater gemaakt. 
Waterwegen zijn sinds de komst van de auto steeds minder belang
rijk geworden. De scheiding van het waterstelsel van de Westelijke 
Tuinsteden met de binnenstad leverde daarom nauwelijks 
verkeerskundige bezwaren op. Wei is de waterweg van de centrale 
markthallen naar de markt op het Plein '40/'45 op het stadspeil ge
houden (dit is de Burg . van Tienhovengracht, het verlengde van de 
Erasmusgracht in Slotermeer). 
De esthetische waarde van het water kan nauwelijks los warden 
gezien van de esthetische waarde van het graen. Vandaar dat dat 
onder het kopje Het groen en het waterwordt behandeld . 
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Combinaties 
De verschillende stedelijke functies warden onderling met elkaar 
vergeleken 

Het groen en het water 
Op het eerste gezicht lijken het groen en het water een heel directe 
relatie met elkaar te hebben . Er is tenslotte een grate ruimtelijke 
verwevenheid tussen de twee. In geen enkele studie (die in de lite
ratuurlijst voorkomt) , noch in het ontwerp wordt er echter met zoveel 
woorden gesproken over de relatie tussen en water en het groen . 
Parkstad komt nog het dichtst bij door te stellen dat er een koppe
ling is [Parkstad , biz 97] . Wat de waarde of consequentie van die 
koppeling is wordt verder niet vermeld . 
Misschien gaat men ervan uit dat groen en water zo bij elkaar horen 
dater verder geen woorden over vuil gemaakt hoeven warden . De 
relatie tussen water en groen is inderdaad een heel natuurlijke. Voor 
de Westelijke Tuinsteden is de relatie ook heel hecht: overal waar 
water is , is er ook groen. Ongeveer de helft van de waterwegen is 
echter door kademuren begrensd. Hierdoor warden groen en water 
gescheiden, waardoor het natuurlijke karakter van de groenblauwe 
combinatie verloren gaat. 
Men had met de Westelijke Tuinsteden een synergie tussen stad en 
land voor ogen . Stenen kades zouden voor het stedelijke karakter 
zorgen , terwijl de groenstroken langs het water het landelijke karak
ter zouden inbrengen . Het resultaat is vlees noch vis. Het doet noch 
stedelijk noch landelijk aan , maar biedt door de sobere inrichting 
ook niet iets nieuws. Met andere woorden : de stenen kades schei
den het groen van het water zonder dat daarmee een stedelijke 
toevoeging aan het landschappel ijke karakter wordt gegeven. 
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Het groen en het wonen 
Er wordt in het AUP een dusdanige ordening van gebouwen en groen 
nagestreefd dat deze de "bebouwing en open ruimte in de toekomst 
harmonisch in elkaar zal doen overgaan, en deze organisch tot een 
gehee/ zal binden. Ats beide elementen bovendien nag op telkens 
afwisse/ende wijze met de /andelijke gebieden, kunnen warden ver
bonden, zooals in het uitbreidingsplan geschied, dan is 
stedebouwkundig al/es gedaan, wat menschelijkerwijs mogelijk is 
om de goede ontwikkeling te verzekeren van de stad, die aan de 
mode me eischen van de tijd zal moeten vo/doen" [AU P, biz 96-97] . 

Sleutelwoord in bovenstaande citaat is het woord harmonisch . De 
vraag is of in de praktijk die harmonie is gerealiseerd. Kijken we 
naar de manier waarop de woningen langs het groen staan , dan valt 
het op dat de woningen vaak met de kopse kant naar het groen toe 
gericht zijn. Langs het groen staat voornamelijk laagbouw. De 
begrenzing van het groen is hierdoor ten opzichte van de dimensies 
die de groene elementen over het algemeen hebben, aan de ma
gere kant. 

Vos merkt nog op dat de woningen die langs het grootschaliger groen 
staan voornamelijk (particuliere) laagbouw met tuinen zijn, waar
door de (middel)hoogbouw (zonder privetuinen) niet op de stadsrand 
en het grootschalige groen georienteerd is . Zij vraagt zich terecht af 
of tuinen langs de parken niet dubbelop is, terwijl de bewoners van 
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de middelhoogbouw, die juist op het openbare groen zijn aangewe
zen, daar nu niet op uitkijken [Parkstad, biz 78]. 

In sommige blokken is de aansluiting tussen twee gebouwen niet 
gesloten . Er ontstaan dan doorgangen naar het binnenterrein. Daar
mee wordt het privegroen ineens publiekelijk toegankelijk , en 
daarmee krijgt het binnengebied een semi-openbaar karakter . Om 
de binnenruimte van het bouwblok (weer) prive te maken worden er 
hekken geplaatst. Daarmee is het binnengebied gevrijwaard van 
mensen die niet in het bouwblok wonen . Of dit de situatie nou wer
kelijk verbeterd is nog maar de vraag, want onderstaande foto laat 
zien dat de mate van openbaarheid van het binnengebied slechts 
een deel van het probleem is; de openbaarheid vanaf de straatzijde 
is ook punt van aandacht. Het hek versterkt het restruimte karakter 
van de blinde hoek alleen nog maar. 

Deze foto is een illustratie van de slecht gedefinieerde openbare 
ruimte zoals dat in deze studie wordt behandeld . De foto laat zien 
hoe belangrijk een gesloten wand is voor het straatbeeld . 

Al met al valt hier te concluderen dat de aansluiting tussen het wo
nen en de groenvoorziening veel te wensen over laat. 
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Het green en het verkeer 
Het groen en het verkeer ontmoeten elkaar op twee manieren. Het 
verkeer kruist het groen in een haakse hoek, of het groen loopt even
wijd ig met het verkeer . Het laatste komt alleen voor bij belangrijke 
verkeerswegen , die een van de kenmerkende elementen van de 
Westelijke Tu insteden zijn en die tegenwoordig Parkwaysgenoemd 
warden . Deze ontsluitingswegen , met een ruim profiel en begeleid 
door groenstroken , zouden een bijdrage leveren aan het landelijke 
karakter van de stedelijke omgeving , wat een synergie tussen stad 
en land zou opleveren . 

Niet alle parkways zijn aan elkaar gelijk. De Lelylaan is bijvoorbeeld 
bestemd als parkway, maar heeft niet de allure van de Allendelaan . 
De reden hiervoor zou kunnen zijn dat de Allendelaan op maaiveld 
ligt, waardoor de gebruiker van de weg onder de bomen een indruk 
krijgt van de landschappelijkheid van het Sloterpark. Op de Lelylaan 
daarentegen ziet men alleen de kruinen van de bomen, waardoor 
de groenstroken als barrieres werken , en dus eerder een belemme
ring op een mooi uitzicht zijn. 

Het AUP zegt over de aansluiting tussen het groen en het verkeer: 
"Een park voldoet het beste aan zijn bestemming als het niet alleen 
gebruikt wordt door hen, die er heengaan uitsluitend om van het 
park te genieten, doch oak door personen, die er op weg naar hun 
werk te voet, per fiets, of misschien per auto doortrekken. Het meeste 
zal dit geschieden a/s het park in de richting van een belangrijken 
verkeersstroom als parkstrook is aangelegd, hoewe/ op deze wijze 
uiteraard tevens een dee/ van de rust in het park door het langsko
mende verkeer wordt verstoord. In het uitbreidingsplan is er dan 
oak naar gestreefd, de parken zoodanig te situeren, dat ze door het 
verkeer warden doorsneden, zonder dat de rust der overige bezoe
kers wordt geschaad" [AUP bijlagen , biz. 135]. 

/ .-: 
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Aan de ene kant staat er dater verkeer door het park moet lopen, 
om het een succes te maken, aan de andere kant mag er geen ver
keer doorheen, om de rust niet te verstoren. De uitkomst is uiteindelijk 
geworden dat wegen dwars over(!) het park lopen. Deze wegen dra
gen er niet toe bij dat er meer door het park gelopen wordt, maar 
wel dat het park opgedeeld wordt. Misschien dat de uitvoering an
ders was dan bedacht? Van Eesteren onderkent de mogelijke 
problemen al , maar stelt dat "indien er met de inrichting der parken 
voldoende rekening wordt gehouden, [dit] geen nadeel {hoeft] te zijn" 
[AUP, biz 101] . 

Op de kaart is te zien dat de hoofd verkeersroutes de belangrijkste 
groenelementen vrijwel altijd haaks snijden . De ontmoeting tussen 
de twee stedelijke functies wordt steeds door de verkeersfunctie over
heerst, dat wil zeggen dat het groen wordt weggestopt en de 
weggebruiker niet of nauwelijks merkt dat hij of zij over een groen
element heenrijdt. 
In Rotterdam (Singel in de wijk Blijdorp , linkerfoto) is een vergelijk
bare situatie op een andere manier op gelost. We zien hier een veel 
harmonischer beeld ontstaan . 

Net als voor de relatie tussen het groen en het wonen moeten we 
constateren dat de relatie tussen het verkeer en het groen over het 
algemeen scheef is. Het verkeer loopt heel stringent overal door, en 
is daarmee het primaire systeem dat zorg draagt voor de structure
ring van de Westelijke Tuinsteden . Het groen- (en water)systeem, 
dat op papier oak een structurerende rol heeft, wordt steeds onder
broken en kan daarmee niet functioneren als ruimtelijk structure rend 
element. 
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Het rood en het verkeer 
De rigide manier waarop de bouwblokken zijn ingedeeld , waarbij de 
zuidzijde niet (te hoog) mocht worden bebouwd in verband met de 
orientatie van het bouwblok op de zon , heeft ertoe geleid dat de 
noordelijke wanden van de straten meestal door kopse kanten van 
de woningen warden begeleid . Dit leidt tot een slechte definiering 
van de ruimtelijkheid van de straat. De ruimte loopt als het ware 
weg , de bouwblokken in. Voor de mensen die op straat zijn is het 
niet duidelijk waar de straat (de openbare ruimte) eindigt, en waar 
de binnentuinen (prive) beginnen. Daarnaast is er nauwelijks sprake 
van sociale veiligheid aan de noordzijde van de straat, omdat er 
geen of nauwelijks woningen op de straat uitkijken . 
Deze situatie doet zich op vrijwel alle radialen en hierarchisch la
gere straten voor. Dit is op de kaart te zien . 
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Het rood en de voorzieningen 
De voorzieningen concentreren zich rond een aantal winkelpleinen, 
die redelijk homogeen over het woongebied zijn verspreid. Het blijkt 
echter dat het draagvlak voor voorzieningen niet altijd voldoende is. 
lk merk dat persoonlijk doordat de supermarkt bij mij tegenover bin
nen het jaar dat ik er woon al twee keer van eigenaar is veranderd 
(er zit nu een keten die goedkoper is dan Dirk van den Broek) . El
ders gaat het nog slechter. De winkelpanden op het Confuciusplein 
in Slotermeer staan bij voorbeeld vrijwel allemaal leeg. Het Staal
manplein loopt ook niet, getuige het feit dat de stadsdeelraad heeft 
vastgesteld dat het plein haar functie van winkelcentrum heeft ver
loren en dat tot stagnatiegebied is uitgeroepen [Doorschakelnotitie 
Stedelijke Vernieuwing , biz 14]. Erworden twee redenen genoemd 
waarom het draagvlak vermindert. Aan de ene kant kopen mensen 
steeds minder in buurtcentra ; men gaat naar verder gelegen wijken 
of stadsdeelcentra als het Osdorpplein, de Amsterdamse Poort 
(Bijlmer) of Buikslotermeerplein (Noord). Aan de andere kant is het 
aantal inwoners van de stadsdelen en het gemiddelde inkomen ach
teruit gegaan6 . 

Technische Universiteit tlij Eindhoven 

Hoofdstuk 3, Analyse, Ruimtelijke Middelen 57 



58 Hoofdstuk 3 , Analyse , . l .. ke Middelen Ru1mte IJ 

· en I v oo r z i e n 1n g Cu l tu r e e 

tv oorz1 e Sp or · ningen 

Winkels 

Comb i na ti e 

I 1000 me t er i...-==--==::i...I::==-::::::::.-~ ...... -...... -

• 

• 



Het groen en de voorzieningen 
De voorzieningen liggen zelden aan of in de buurt van een groen
element. Er zijn twee belangrijke uitzonderingen , de winkelpleinen 
Plein '40/'45 en het Osdorpplein . Deze pleinen liggen allebei aan 
het water, maar zijn niet op het water georienteerd. De winkels lig
gen met hun rug naar het water toe. Het Osdorpplein wordt bovendien 
nog gescheiden van het water door een vierbaansweg . De stadsde
len hebben dit onderkend. Er zijn plannen gemaakt om de orientatie 
te verbeteren en er warden ook openbare functies langs het water 
gerealiseerd. De plannen zijn eind 1998 reeds in uitvoering . 
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De openbare ruimte 
Met een beschrijving van de stad naar zijn functies wordt er een 
belangrijk aspect van de stedelijke omgeving niet genoemd: de open
bare ruimte. Oat dit aspect vanuit het AUP, en daarna bij de 
uitvoering, minder aandacht heeft gekregen, maakt het navolgende 
duidelijk. 
Een blik op de openbare ruimte van de Westelijke Tuinsteden . 

Ruimtelijke continu"iteit 
Meestal wordt op een kaart de open bare ruimte niet gekleurd en de 
bebouwing wel. Om inzicht te krijgen hoe de open bare ruimte func
tioneert is het maken van een kaart waarbij dat andersom is heel 
handig . Deze kaart wordt een wit/ zwart kaart genoemd. Hier is zo'n 
kaart afgebeeld van een gedeelte van Amsterdam te zien is dat in 
de voor-oorlogse stad de openbare ruimte is afgebakend; de bouw
blokken omsluiten zo gezegd de openbare ruimte. In de Westelijke 
Tuinsteden is het net andersom. De openbare ruimte omsluit de 
bebouwing. Er is hier sprake van een ruimtelijke continurteit. Elke 
ruimte die waarneembaar is, wordt slechts schijnbaar afgesloten door 
gebouwen. Verplaatst men zich door de ruimte, dan zien we dat de 
ruimte vastgeschakeld zit, en onderdeel is van weer een andere 
ruimte [Geertsema, 1983, biz 10-11). Het gevolg is een niet helder 
gedefinieerde openbare ruimte. Dit vermindert de leesbaarheid van 
de openbare ruimte en de identiteit van de afzonderlijke plekken. 
Seide hebben veel invloed op de waardering van de openbare ruimte. 
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Voorkanten en achterkanten 
Een klassieke regel in de stedenbouw is dat voorkanten van wonin
gen geen zicht mogen hebben op achterkanten van woningen . Het 
levert een onduidelijke openbare ruimte op en daarmee een open
bare ruimte waar het minder prettig toeven is. Deze regel wordt in 
de functionalistische stedenbouw losgelaten. De gezondheid van de 
mensen en de daarbij horende orientering op de zon maakt het no
dig dat de tuinen altijd op het zuiden zijn georienteerd. In veel stroken , 
maar ook door het onbebouwd laten van delen van het bouwblok, 
zoals dat in de Westelijke Tuinsteden veel gebouwd is , levert dit 
dus een voorkant- achterkant relatie op. Het is dan ook niet verwon
derlijk dat de verblijfswaarde van de openbare ruimte te wensen 
over laat. 
De deelgemeente Slotermeer/ Geuzenveld stelt dater sprake is van 
een "overmaat aan openbare ruimte" [Aanpak buurt ne9en, biz 1). 
Vervolgens concludeert de deelgemeente dat de buurt wel met min
der openbare ruimte toe kan . Waarom er teveel open bare ruimte is 
wordt door de deelgemeente niet verteld. Oat het kan liggen aan het 
feit dater geen priveruimte is (op een paar tuintjes na, die overigens 
wel aan de openbare ruimte grenzen), wordt ook niet opgemerkt. Er 
is sprake van overmaat omdat de waardering van bewoners voor de 
openbare ruimte laag is. En dat komt omdat de openbare ruimte 
nauwelijks verblijfswaarde kent. Er is dus niet te veel openbare 
ruimte, de openbare ruimte heeft te weinig kwaliteit. En dat komt 
omdat de openbare ruimte in het ontwerp geen aandacht heeft ge
kregen . De openbare ruimte is de resultante van de plaatsing van 
de woningen . Het is daardoor letterlijk restruimte. 
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Conclusie 
De ruimtelijke structuren die warden gevormd door het verkeer, het 
groen en het water zorgen voor de ruimtelijke geleding van de Wes
telijke Tuinsteden. Het geheel van de verschillende ruimtelijke 
structuren geven een meerwaarde aan het stedelijk gebied als ge
heel. Daarnaast krijgen de afzonderlijke plekken ook een 
meerwaarde als ze onderdeel zijn van zo'n ruimtelijke structuur. Deze 
structuren vormen daarmee de constante, de duurzame drager van 
de Westelijke Tuinstad. 
Wonen en voorzieningen , het rood en het paars, vormen de ge
bouwde omgeving , die door de relatieve kleinschaligheid niet een 
continue structuur vormen en daardoor dus geen structurele meer
waarde aan de Westelijke Tuinstad geven . 

De problematiek van de openbare ruimte komt voort uit het feit dat 
er tijdens het ontwerp van (de deeluitwerkingen van) het AUP er 
geen aandacht was voor de openbare ruimte. De openbare ruimte 
is de resultante geworden van fys ische eisen die aan het Nieuwe 
Bouwen werden gesteld . Omdat de eerste bewoners van het gebied 
een collectieve leefgemeenschap vormden, heeft de slechte schei
ding tussen openbaar en prive in de openbare ruimte lange tijd geen 
problemen opgeleverd . Nu de bevolkingssamenstelling heterogeen 
en daarmee individueler is geworden functioneert de open bare ruimte 
niet meer. 

De verschillende stedelijke functies hebben geen goede onderlinge 
(morfologische) relatie . Hierdoor functioneren de verschillende ste
delijke functies niet geed en daarmee ook de ruimtelijke structuren 
niet, die ten slotte bestaan uit het verkeer en het groen en water. In 
de loop van de tijd is door de kwalitatief onvoldoende inrichting van 
het green en het water het functioneren van het green en het water 
als functionele eenheid steeds meer vertroebeld. Het is daarom van 
belang de ontwikkeling van het green en het water in de openbare 
ruimte centraa l te stellen bij de vernieuwing van de Westelijke Tuin
stad . 

De Westelijke Tuinstad als geheel staat aan de vooravond van een 
grote transformatie . Daarmee worden de ruimtelijke karakteristie
ken een belangrijk aandachtspunt. Voorop staat dat de Westelijke 
Tuinsteden unieke kwaliteiten hebben . Het is de opgave om die 
kwaliteiten beter te laten uitkomen. Vandaar dat men ook beter zou 
kunnen spreken van de formatie van de Westelijke Tuinsteden, in 
plaats van de tot nu toe veel gebruikte termen herstructurering en 
transformatie. 
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Conclusies en Oplossingen 

Maatschappelijke opgave 
De sociaal-economische ontwikkelingen in de Westelijke Tuin
steden maken het noodzakelijk dat het gebied wordt vernieuwd. 
De sociaal-economische positie van de Westelijke Tuinsteden is 
op dit moment echter niet dramatisch. De bewoners zijn niet meer 
verhuisgeneigd dan de gemiddelde Amsterdammer; men heeft geen 
slechter inkomen en ook de bevolkingsopbouw is over de Weste
lijke Tuinsteden heen redelijk met het Amsterdams gemiddelde 
overeenkomstig . Er zijn binnen de Westelijke Tuinsteden wel grote 
verschillen aan te wijzen . In de buurten waar voornamelijk portiek
etageflats staan (de middelhoogbouw op de kaart op pagina 32), zoals 
in zuidwestelijk Osdorp en in Geuzenveld en het Overtoomse Veld is 
(bijvoorbeeld) het gemiddelde inkomen de laatste tien jaar gedaald. In 
de gebieden waar veel laagbouw staat is juist een tegengestelde bewe
ging waarte nemen. 
Voor de verschillende betrokken partijen bestaat het besef dat 
vernieuwing voor het hele stedelijke gebied nodig is. Er is echter 
geen consensus tussen de bewoners en de gemeente over de 
probleemstelling met betrekking tot de stedelijke vernieuwingsop
gave. De gemeente stelt vast dat de huidige ontwikkelingen kunnen leiden 
tot segregatie en verval van de Westelijke Tuinsteden, de bewoners 
zien het sociale- en fysieke beheer van de buurt achteruit gaan. 

Problemen aanpakken zal de buurt niet direct verbeteren omdat de 
verschillende partijen verschillende problemen zien en de 'proble
men' vaak minder groot blijken dan sommige partijen willen doen 
voorkomen. In plaats daarvan kan er beter gebruik gemaakt worden 
van de mogelijkheden en de kansen die in het gebied aanwezig zijn 
om de woningen en de openbare ruimte aan de wensen van de be
woners te laten voldoen waarmee de Westelijke Tuinsteden als 
woongebied aantrekkelijker worden. Hiermee worden problemen in 
de toekomst voorkomen. De maatschappelijke opgave ligt dan 
vooral in het verbeteren van de leefbaarheid. 
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Het ruimtelijk kader 
Het paradigma van de Tuinstad heeft als ideaal de synergie van de stad 
en het land . In de Westelijke Tuinsteden wordt die synergie niet be
reikt. Het gebied heeft noch een stedelijk, noch een landelijk karakter, 
maar biedt ook geen (nieuw) alternatief. 
De rigide functiescheiding die door het paradigma van de Functio
nele Stad is ge"lntroduceerd heeft in de Westelijke Tuinsteden ertoe 
geleid dat de verschillende stedelijke functies geen relatie met el
kaar hebben. Voor het goed functioneren van de stedelijke functies 
is onderlinge samenhang wel vereist. 

Het AUP 
Het AUP blijkt een duurzaam plan te zijn . De verschillende structu
ren die Van Eesteren ontwierp hebben laten zien dat ze door de 
tijd heen van functie konden veranderen , zonder dat de grote lijn 
van het plan moest worden veranderd . 

Het Algemeen Uitbreidingsplan is een plan in hoofdzaken . Alleen 
die stedelijke elementen zijn op de plankaart gezet die een structu
rerende functie hebben op het niveau van het uitbreidingsgebied. 
De ontsluiting en verkaveling op buurtniveau werd achterwege ge
laten "opdat zooveel mogelijk aan de toekomstige woonbehoefte 
kan worden aangepast en met groeiende inzichten op dit sterk 
evoluerend gebied rekening te houden" [AUP, biz 86]. Op het ni
veau van het bouwblok geeft de CIAM wel uitspraken, die aan het 
AUP ten grondslag liggen. Het gaat om de principes van hygiene 
(lucht, licht en ruimte in de woonomgeving), rationaliteit en 
ordelijkheid . De principes van het lage schaalniveau warden ove
rigens niet met zoveel woorden in het AUP genoemd, maar wel in 
de CIAM congressen en zijn in de loop van de geschiedenis onlos
makelijk met de naam Van Eesteren verbonden. De principes kennen 
hun oorsprong in een idealistisch wereldbeeld, dat bovendien geloofde 
dat de ruimtelijke ordening ervoor kon zorgen dat de mens gelukkig(er) 
werd. Men geloofde in de maakbaarheid van de samenleving. 
Tijdens de uitvoering zijn de algemeen geldende uitspraken op eendui
dige wijze uitgevoerd. Dit had te maken met de bouwsnelheid, die door 
de woningnood bijzonder hoog lag, de bezuinigingen die tijdens de bouw 
werden doorgevoerd en de homogeniteit en de eensgezindheid die tij
dens de wederopbouw heerste en die de eenvormigheid acceptabel 
maakte 
De technische, hygienistische eisen van de functionalisten wer
den zo belangrijk gevonden dat voor andere aspecten nauwelijks 
aandacht was . De openbare ruimte we rd daardoor niet als ontwerp
eenheid gezien. Er worden over de openbare ruimte ook geen uitspraken 
over gedaan in het AUP en bij de uitvoeringsplannen is de open bare 
ruimte het sluitstuk in het ontwerpproces geworden. 

Nu de woonwijken in de Tuinsteden niet meer voldoen aan de eisen van 
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de tijd is het nodig om tot een herijking te komen van het AUP. Zoals de 
analyse laat zien voldoen de structurerende lijnen nog altijd als dragers 
van de identiteit van de Westelijke Tuinsteden , zij het dat de invulling 
(en daarmee het functioneren) veel te wensen over laat. Het versterken 
van de ruimtelij ke structuren zou een van de uitgangspunten moeten 
zijn voor de (trans)formatie van de Westelijke Tuinsteden. 

Ruimtelijke structuren 
Er zijn drie ruimtelijke structuren aan te wijzen die de Westel ijke 
Tuinsteden tot een geheel maken. Dit zijn de zwarte, de blauwe en 
de groene lineaire ruimtel ijke elementen . In het AUP zijn deze ele
menten gelijkwaardig behandeld . Door de enorme toename van 
het autoverkeer zijn de wegen bij de uitvoering veel belangrijker 
geworden . Daarom functioneren tegenwoordig vooral de 
ontsluitingswegen nu als structurerende elementen . 
De groene elementen zijn (en warden) steeds meer versnipperd 
door woningbouw, zodat het groen steeds minder als structuur aan
wezig is. Het blauw is door de fysieke scheiding van de watersystemen 
nooit als een geheel aangelegd, en vervult slechts rudimentair een struc
turerende functie . 
Verder is de onderlinge samenhang tussen de structuren er niet, 
onder andere omdat het verkeer volled ig domineert over het groen 
en het water. 
De ruimtelijke structuren maken dat het stedelijk gebied een meer
waarde krijgt. Omdat de groen-blauwe structuur niet meer (optimaal) 
functioneert is het dus belangrijk dat vooral deze structuur het uitgangs
punt van de vernieuwing wordt. 

De openbare ruimte 
De openbare ruimte functioneert op basis van het principe van de ruim
telijke continui'teit. De openbare ruimte is niet duidelijk begrensd . Dit 
I eve rt veel doorkijkjes op en geeft het gevoel van ruimtelijkheid , van niet 
opgesloten zitten . De keerzijde ervan is dat het daardoor ook niet dui
delijk is wat priveruimte of openbare ruimte is , waardoor veel 
semi-open bare gebieden ontstaat, die tegenwoordig als anonieme rest
ruimte een negatieve invloed heeft op de beleving van de openbare 
ruimte . Dus hoewel de ruimtelijke contnu'iteit een belangrijke karakte
ristiek van de Westelijke Tuinsteden is moet, om de negatieve effecten 
ervan te verhelpen, die continu'iteit soms warden ingeperkt. In de voor
beelden warden mogelijke oplossingen hiervoor gegeven. 

Tenslotte voldoen de functionalistische uitspraken over het bouw
blokniveau (en hun uitwerking) in het geheel niet meer. Er zullen 
dus nieuwe uitspraken moeten komen . Waar ooit principes van 
hygiene en een zakelijke , hierarchische ordening invloed hadden 
op het laagste schaalniveau van de Westelijke Tuinsteden , zo zul
len bij de transformatie van de Tuinsteden de principes van leefbaarheid 
sturend moeten zijn . 

Samenvattend kan gesteld worden dat het versterken van de ruim
telijke structuren voor het goed functioneren van de Westelijke 
Tuinsteden als geheel noodzakelijk is . Dit kan worden gerealiseerd 
door op een laag schaalniveau de openbare ruimte goed in te 
vullen . Tenslotte bestaan de ruimtelijke structuren uit openbare 
ruimte; het hoge schaalniveau van de ruimtelijke structuren en de 
eisen van de leefbaarheid komen in de openbare ruimte bij elkaar. 

AMST£R DAM 



De Aanpak 
Als het niet mogelijk is om een afgemeten programma te formuleren op 
basis van de ontwikkelingen in de Westelijke Tuinsteden en als het toch 
noodzakelijk is om de stedelijke vernieuwing van het gebied op een 
hogere schaal aan te pakken, zullen de betrokken partijen op basis van 
een strategie te werk moeten gaan. Een belangrijk onderdeel van de 
strategie, zo is in de analyse naar voren gekomen, is het versterken 
van de groene en blauwe ruimtelijke structuren die in de Westelijke 
Tuinsteden aanwezig zijn . 
Het versterken van de ruimtelijke structuren is vanuit twee richtin
gen te bereiken . Aan de ene kant het versterken van de groene en 
blauwe structuren tot een (als geheel) functionerend netwerk van 
recreatieve, ecologische, educatieve en utilitaire functies, aan de 
andere kant het verbeteren van de kwaliteit van de afzonderlijke 
gebieden. Bij het laatste punt spelen de principes van leefbaar
heid een sleutelrol. 

Versterken van de ruimtelijke structuren 
De opgave die zich in de Westelijke Tuinsteden aftekent is een op
gave zonder duidelijk programma. De opgave ligt er niet in om een 
concreet (ruimtelijk) probleem op te lossen, maar om een gebied 
waar het wat minder gaat/ dreigt te gaan weer optimaal te laten func
tioneren. 

Uit de analyse volgt dat de elementen die een rol spelen bij het 
functioneren van de Westelijke Tuinsteden aan de ene kant bestaan 
uit een drietal ruimtelijke structuren (verkeer, groen en water), ge
vormd door lineaire ruimtelijke elementen (lijnen), en de contramal van 
die ruimtelijke elementen, de gebieden die omsloten worden door de 
lijnen, de woon- en werkgebieden, de vlakken. 
Het zijn met name de lijnvormige elementen die de identiteit van 
de Westelijke Tuinsteden vormgeven. Deze lineaire elementen die
nen dan ook als uitgangspunt voor de vernieuwing van de Tuinsteden. 

Ook komt in de analyse naar voren dat zowel de individuele structu
ren slecht functioneren, als het systeem van structuren. De opgave 
waarvoor wij ons gesteld zien is het optimaliseren van zowel de ver
schillende individuele ruimtelijke structuren, als het collectief van 
stedelijke structuren . 

Voor het goed functioneren van een systeem is het noodzakelijk 
dat: 
• Het als een geheel functioneert; 
• Het systeem als zodanig bruikbaar en herkenbaar is voor de bewo

ners; 
• Het een goede relatie aangaat met de omringende omgeving; 
• Onderdelen van het geheel zelfstandig kunnen functioneren . 

Hieruit volgen maatregelen die genomen moeten worden om de 
structuren beter te laten functioneren. Omdat in deze studie de 
groene ruimtelijke drager centraal staat, worden de maatregelen als 
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zodanig besproken. 
•De groene elementen dienen aan elkaar te worden gekoppeld; 
• Recreatieve routes zullen de groenstructuur tot recreatief netwerk maken; 
• Bij de aansluiting van het groen op de andere stedelijke functies mag het 

groen niet ondergeschikt worden aan de andere functies; 
•De verschillende groene plekken moeten gedifferentieerd worden inge

richt. 

Principes van leefbaarheid vertaald 
De ruimtelijke principes die tijdens het maken van het AUP en de 
uitvoering daarvan golden met betrekking tot een schone woning 
en woonomgeving, continu"iteit in het groen, (later) scholen in het 
groen, et cetera, waren niet gericht op een goede inrichting van 
de openbare ruimte . De plek is nooit tot een centraal thema ge
maakt. Nu moet er een inhaal slag volgen: er moeten verblijfsplaatsen 
worden gecreeerd, waar het prettig toeven is, en die geen afbreuk doen 
aan de ordening van structuren die in de Westelijke Tuinsteden aanwe
zig is. 

Voor het creeren van een plaats waar het prettig toeven is, staat 
het begrip leefbaarheid centraal. Algemeen gesteld zijn de princi
pes van leefbaarheid (afgeleid van de uitgangspunten van de NWR 
en tussen Dam en ArenA): 
• Verbeteren van de kwaliteit van de woningen; 
• Verbeteren van de sociale en economische structuur; 
• Zorg dragen voor de fysieke veiligheid en minimaliseren van hinder (ge

luid, stank, et cetera); 
• Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte (waar ook het groen 

ondervalt). 

Deze principes laten zich voor de Westelijke Tuinsteden vertalen 
in een groot aantal concrete maatregelen . Hieronder worden de 
eerste drie punten kort aan de orde gesteld. De openbare ruimte 
komt uitvoerig onder de aandacht. 

Wat de kwaliteit van de woningen aan gaat ligt de opgave binnen de 
Westelijke Tuinsteden in het vergroten van het kwalitatieve aan
bod. Er zullen grotere, duurdere woningen moeten worden gebouwd 
om ervoor te zorgen dat mensen die wel in de Westelijke Tuinsteden 
willen blijven wonen, maar de (huidige) woning te klein vinden , een 
grotere woning kunnen vinden . De studies "Tussen vernieuwing 
en behoud", "De ideale mix" en de ervaringen met Nieuw-Sloten 
en de MAP tonen aan dat er wel degelijk behoefte is om door te 
kunnen groeien binnen de Westelijke Tuinsteden. 

Het verbeteren van de sociale en economische structuur valt bui
ten deze studie. Zonder al te veel in te gaan op de materie, kan er 
worden gezegd dat het verbeteren van de sociale structuur kan 
worden vertaald in de aanpak van de problematiek van de jonge
ren en de zorg voor scholing en werkgelegenheid in de Westelijke 
Tuinsteden. Voor de economische structuur is het noodzakelijk dater 
ingezet wordt op de economie van de wijk. Er moet ruimte warden vrij- . 
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gemaakt voor kleine, 'mengbare' ondernemingen. Functie menging is 
hetdevies. 

Voor de zorg van de fysieke veiligheid is uitgebreide documentatie be
schikbaar en voor de hinder verwijs ik naar NEN normen waarin de 
geluid- en stank normeringen uitgebreid is vastgelegd . 

De kwaliteit van de openbare ruimte valt uiteen in de volgende 
aandachtsvelden: 
• Het versterken van de recreatieve waarde van de openbare ruimte; 
• Het versterken van de verblijfswaarde van de openbare ruimte; 
• Het versterken van de sociale veiligheid van de openbare ruimte; 
• Het nuanceren van de ruimtelijke continu"lteit. 

De aandachtsvelden , de aspecten die een rol spelen bij de boven
staande punten zijn : 

Recreatieve waarde 
Verschillende stedelijke functies hebben verschillende recreatieve 
waarden . Per stedelijke functie wordt de recreatieve waarde om
schreven . Daarbij wordt het ecologische netwerk als een (extra) 
stedelijke functie ge·introduceerd. 

Won en 
Voor zover de woningen voor recreatieve meerwaarde zorgen , ge
beurd dat op een kleine schaal. Dit punt komt daarom terug ender 
de openbare ru imte. Er wordt hier volstaan met de opmerking dat 
de architectuur een aandeel heeft in de belevingswaarde van het 
stedelijk gebied . 

Werken 
Onder deze functie vallen ook voorzieningen . Het is gebleken dat 
de combinatie van recreatieve voorzieningen van stedelijke aard 
in de omgeving van groene recreatieve voorzieningen ervoor zorgt 
dat zowel de stedelijke als de groene recreatieve voorzieningen 
beter functioneren [Gadet , 1998]. Recreatieve voorzieningen in 
en nabij het green zijn dus nodig . 

Verkeer 
Recreatie is niet alleen het verblijf op een (recreatief waardevolle) 
plek, maar begint bij de weg van en naar de plek. De recreatieve 
waarde van de (langzaam verkeers)routes is daarmee een punt 
van aandacht geworden . 

Het groen en het water 
Het green speelt een belangrijke rol als het gaat om de leefbaar
heid van woon- of werkomgeving . De aansluiting van het green bij 
die omgeving is daarbij van cruciaa l belang . 
Op het moment dat een groengebied daarbij gekoppeld is aan 
andere groengebieden en/ of (andere) recreatieve functies zal het 
gebruik, en daarmee ook de waardering, van het green toenemen. 
Voor de waardering van het green is het bovendien noodzakelijk dat de 
inrichting aan de ene kant gedifferentieerd is, dus steeds een andere 

invulling krijgt, aan de andere kant een zekere mate van eenheid of 
herkenbaarheid heeft. Met andere woorden , het green moet zowel af
wisselend zijn , als een eenheid vormen . 

Ecologische netwerk 
Ecologische principes kunnen bij de invulling van het green een be
langrijk gegeven zijn , omdat een ecologische netwerk een inhoudelijke 
meerwaarde aan het recreatieve netwerk kan geven. De wenselijke kop
peling van het green en het blauw kan daarnaast door ecologische 
principes gestalte krijgen. 

Het groen-blauwe netwerk 
Het is nu duidelijk in welke vorm de ruimtelijke structuren een meer
waarde kunnen opleveren voor de Westelijke Tuinsteden als geheel. De 
groen-blauwe ruimtelijke structuur zou als een recreatief en ecologisch 
netwerk kunnen gaan functioneren. Dit draagt zorg voor een duurzame 
ontwikkelingsmogelijkheid van het green en het water, omdat de ver
schillende ruimten gekoppeld zijn en daarmee een geheel vormen (in 
tegenstelling tot de versnipperde ruimte van nu , waar in de toekomst 
weinig veranderingen en/of nieuwe functies kunnen warden gereali
seerd). 
Daarnaast draagt het recreatieve netwerk bij aan de geleding van 
het stedelijk gebied, wat leidt tot meer kennis en waardering van dat 
stedelijk gebied. 
Tenslotte zorgt de recreatieve functie van het netwerk voor beter func
tionerende openbare ruimte, wat naast de waardering voor de recreatieve 
mogelijkheden van het gebied ook meer waardering oplevert voor het 
gebied als geheel. 
De eisen waar de routes voor een succesvol recreatief en ecolo
gisch netwerk aan moeten voldoen zijn : 
• De route moet van ergens naar ergens gaan; 
•De route moet een afwisselend uitzicht bieden; 
Er dienen concentraties van verschillende voorzieningen langs de 
routes aanwezig te zijn. Er wordt in nog een voorbeeld gegeven hoe dat 
netwerk zou kunnen functioneren. 

Verblijfswaarde 
Hier vallen aspecten ender als intimiteit of de beslotenheid van de 
plek. De individuele plaats moet daarom in het ontwerp een 

. aandachtspunt zijn. Dit is te realiseren door de openbare ruimte als 
ontwerpeenheid te hanteren. 

Sociale veiligheid 
Wil men een plek kunnen waarderen moet men zich er wel veilig 
voelen . Alleen al de suggestie van onveiligheid is genoeg voor 
een gevoel van onbehagen . Daarom is overzichtelijkheid van de 
openbare ruimte (geen (donkere) nissen of hoeken in het straat
beeld of in het park) van belang voor de waardering. Ook goede 
verlichting van langzaam verkeerroutes, of goed verlichte alterna
tieve routes zijn daarom belangrijk. Tenslotte kan zicht vanuit woningen 
op de openbare ruimte voor een veiliger gevoel zorgen. 
Nuanceren van de ruimtelijke continu"ileit 
Daar waar de ruimtelijke continu"fteit voor slecht gedefinieerde open-
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bare ruimte zorgt, waar dus semi-private ruimte ontstaat, moet de con
tinu'iteit worden doorbroken . Er wordt nog een voorbeeld van gegeven 
waarin dit nader wordt toegelicht. 

lnrichtingsprincipes 
De principes van de leefbaarheid kunnen nu vertaald worden in 
inrichtingsprincipes die met betrekking tot de woonomgeving no
dig zijn Het gaat om: 
1) Het afbakenen van de ruimtelijke continu'iteit, 

a) Door de stedelijke grenzen van de Westelijke Tuinsteden te ver
sterken; 

b) Door de wanden van straten en groenstroken/ parken te sluiten; 

2) Het verbeteren van de gebruikswaarde (en (dus) de waardering) van 
het groen en de openbare ruimte, 

a) Door voorgevels op de begane grond te realiseren ; 
b) Door voorkant- achterkant relaties te laten verdwijnen; 

c) Door het openbare groen fysiek te scheiden van het prive groen; 

d) Door een inhoudelijke meerwaarde aan de groen/ blauwe struc
tuur te geven, 
i) Door er een recreatief netwerk in aan te leggen; 

ii) Door er een ecologisch netwerk in aan te leggen. 
e) Door bij ontmoetingen van het groen met het verkeer het groen 

meer zichtbaar te maken naar de openbare weg toe; 

f) Door bewoners actief te laten participeren in de inrichting van het 
buurtgroen; 

g) Door niet-groene recreatieve functies langs of in de buurt van het 
groen te versterken of te ontwikkelen; 

h) Door privatisering van het blokgroen. 

Ruimtelijke uitwerking 
Het voe rt veel te ver om de ruimtelijke uitwerking van bovenstaande 
principes in de hele Westelijke Tuinsteden te maken . In deze studie 
wordt een schets gegeven hoe recreatieve routes de groene en 
blauwe ruimtelijke structuren kunnen versterken . Tevens wordt een 
deelgebied uitgewerkt als voorbeeld voor hoe (de groene en blauwe 
ruimtelijke structuren in) de openbare ruimte in de toekomst eruit 
kan gaan zien. De ruimtelijke uitwerkingen volgen na de beschrij
ving van de organisatie die nodig is om tot vernieuwing van de 
Westelijke Tuinsteden op het niveau van de Westelijke Tuinsteden 
te komen, zonder dat de belangen van de bewoners daarmee wor
den geschaad. 
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Organisatie 
vernieuwing 

van de stedelijke 

De vernieuwingsopgave valt uiteen in twee ontwikkelingsrichtingen. Aan 
de ene kant is de versterking van de ruimtelijke structuren aan de orde; 
aan de andere kant is er de verbetering van de leefbaarheid . Deze 
opdeling is nodig omdat de twee ontwikkelingsrichtingen zich bewegen 
op verschillende schaalniveaus. De aanpak van de ruimtelijke structu
ren vereist een sturing op een hoog schaalniveau. De verbetering van 
de leefbaarheid speelt zich daarentegen op het laagste schaalniveau 
af. 
Wil de vernieuwingsoperatie in de Westelijke Tuinsteden slagen , 
dan moeten de twee genoemde ontwikkelingen elkaar aanvullen en 
versterken . Cruciaal bij het afstemmen van de twee richtingen is de 
organisatie waarin de vernieuwing wordt uitgevoerd . 

De taken en de actoren 
De voorgestelde aanpak wordt nu beschreven op twee manieren . In 
de eerste plaats worden de taken omschreven . Daarna worden de 
rollen van de verschillende actoren in het proces uit de doeken ge
daan. 
De taken vallen uiteen in twee delen . De taken die volgen uit de 
aanpak van de stedelijke structuren en de taken die volgen uit de 
aanpak van de principes van de leefbaarheid. Het moge duidelijk 
zijn dat het hier niet alleen ruimtelijke zaken gaat. De vernieuwing 
van de Westelijke Tuinsteden is tenslotte ook nodig op het sociale 
en economische vlak. 

Het benutten van kansen 
De eerste stap is het vaststellen dat het versterken van de groen
blauwe structuur als uitgangspunt geldt voor de vernieuwingsopgave 
[dit is al gebeurd in het Convenant Parkstad]. Vervolgens zal een 
uitwerking moeten worden gemaakt die in grote lijnen aangeeft hoe 
aan dit principe inhoud kan worden gegeven. Daar wordt nog een voor
beeld van gegeven. 
Na de onderkenning dater een opgave ligt volgt een sterkte/ zwakte 
analyse . Waar liggen de knelpunten, waar zijn nu mogelijkheden 
om de structuur te versterken? Dan volgt de aanwijzing van stra
tegische projecten . Het gaat er in deze vooral fase om de potenties uit 
te buiten. 
De derde stap is de fasering en uitvoering van de strategische pro
jecten. Er vindt afstemming plaats met de uitvoering van de projecten 
die uit de vernieuwingsopgaven van de leefbaarheid volgen. Om kapitaal
vernietiging te voorkomen is het in deze fase minstens zo belangrijk om 
te beslissen waar er nietwordt ge'investeerd. 
De stap die daarna volgt is de evaluatie van de strategische projecten 
en de (her)definiering van de knelpunten . En daarmee is de cirkel rond , 
want nu herhaalt zich de derde stap. Er wordt weer ingezet op het 
benutten van de potenties. 

Kritische lezers zullen misschien denken dat in deze aanpak de keuze 
om knelpunten aan te pakken steeds wordt uitgesteld. Het idee is ech-
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ter om steeds potenties te benutten . Dit betekent namelijk dat de op
gave steeds vanuit een positieve hoek wordt benaderd en voorkomt 
investering in projecten waarvan van te voren niet vaststaat dat ze de 
gewenste resultaten hebben. 
Dit betekent overigens niet dat dat wat slecht functioneert verwaarloosd 
wordt. De aanpak van de leefbaarheid ondervangt dit. 

Aanpakken van de leefbaarheid 
Het principe van de maakbaarheid van de samenleving heeft afge
daan. Het is een slechte vooronderstelling om te denken dat de 
overheid weet wat goed is voor de bevolking. Dit beseffende is vast 
te stellen dat de rol van initiatiefnemer in een vernieuwingoperatie 
bij de bewoners ligt. De bewoners geven zelf aan op welke punten 
de leefomgeving verbeterd moet warden . Een evaluatie van 
bewonerswensen is daarom de eerste stap in deze aanpak. In over
leg met de betrokken partijen (zie verder) warden de resultaten 
van de evaluatie opgedeeld in ruimtelijke- en sociale of sociaal/ 
economische projecten . De gedefinieerde projecten warden dan 
afgestemd op de strategische projecten die uit de aanpak van de 
stedel ijke structuren naar voren zijn gekomen . 

Benutten van potenties en aanpakken van bedreigingen. 
Het is nu duidelijk hoe de vernieuwing plaats moet vinden . Van 
bovenaf warden potenties benut, van onder af word en bedreigingen 
aangepakt. Gebeurt dat op de aangegeven manier, dan zullen de 
twee ontwikkelingsrichtingen elkaar aanvullen in plaats van elkaar 
in de wielen rijden . 

De verschillende actoren 
Hier wordt aangegeven welke rol de verschillende actoren spelen in de 
vernieuwingsopgave. 

De centrale stad 
De centrale stad draagt de zorg voor de bewaking van het functio
neren van de stad , en daarmee oak van de Westelijke Tuinsteden 
als geheel. De rol van het centrale stadsbestuur is daarom gele
gen in het in kaart brengen van de potenties van de Westelijke 
Tuinsteden als geheel en te sturen in het benutten van die poten
ties. 

De deelgemeenten 
De deelgemeenten voeren de regie van de vernieuwing . Hun rol 
ligt in het afstemmen van de verschillende opgaven ; het formule
ren van concrete projecten en de uitvoering van die projecten . De 
stadsdelen zijn oak (mede)verantwoordelijk voor het in kaart bren
gen van potenties. Zij dragen tevens de zorg voor de organisatie 
van de bewoners en het formuleren van de opgaven die uit het 
bewoners overleg volgt. 
Door de regie van beide processen bij de stadsdelen te leggen , is 
afstemming van de twee ontwikkelingsrichtingen gewaarborgd . 

De verhuurders 
Ongeveer 80% van de woningvoorraad is in eigendom van een 
relatief klein aantal woningbouwcooperaties . Omdat deze corpo
raties zich aan het organiseren zijn in samenwerkingsverbanden, 
is het mogelijk om tot afspraken te komen over de te voeren stra
tegie . Omdat de corporaties zowel belanghebbenden zijn , als 
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(mede)uitvoerders van de vernieuwing , zijn zij ook betrokken bij het 
opstellen van de opgaven op ieder schaalniveau. In het formuleren van 
de opgaven spelen zij een adviserende rol. De bestaande communica
tie tussen de verhuurders en de bewoners kan een uitgangspunt zijn 
voor de organisatie die nodig is om in kaart te brengen waar de opga
ven op het gebied van de leefbaarheid liggen. 

De bewoners 
De rol van de bewoners is het signaleren van opgaven in het eigen 
woongebied. Zij vormen ook de toetssteen voor de evaluatie van de 
projecten. Samenwerking met bewoners is dus niet, zoals in ambte
lijke kringen vaak wordt genoemd, het creeren van draagvlak, maar 
zorgt voor het opstellen van de juiste probleemstelling , zodat ook 
datgene wordt aangepakt wat aangepakt moet warden. 
Een punt van aandacht voor de operatie is de continu"iteit van de 
betrokkenheid van de bewoners . Omdat de vernieuwingsoperatie 
vele jaren zal duren is het onwaarschijnlijk dat een individuele be
woner de hele operatie lang betrokken zal blijven. Om te voorkomen dat 
kennis en ervaring verloren gaan is het wenselijk dater een ondersteu
nende organisatie is die de bewoners begeleidt en nieuwe betrokkenen 
op de hoogte brengt van de ontwikkelingen die (eventueel) al in gang 
zijn gezet. 

Overige betrokkenen 
Politie, welzijnsinstellingen , scholen , winkeliers , et cetera. Allerlei 
partijen hebben hun eigen belangen, of inzichten met betrekking 
tot de vernieuwingsopgaven. Zij zijn daarom ook betrokken bij het 
opstellen van de opgaven . 

I Kan sen voor de aroen/ blauwe structuur =-
Centrale stad 
Deelgemeenten Ruimteliik 

IVertalina in concrete oroiecten = 
·~ 

Centrale stad 
Deelgemeenten Sociaal 
Verhuurders 

f Leefbaarheidseisen 

Deelgemeenten 
Verhuurders 
Bewoners en ·ondersteuning 

. ....-
Welzijnsinstellingen . ....-
Polltie 

• 
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Organisatie schema 
De genoemde fasering en de relatie tussen de verschillende actoren is 
het beste in beeld te brengen met behulp van een schema. Hierin zien 
we twee trajecten. Vanuit de bewoners en vanuit de centrale gemeente 
worden kansen en bedreigingen opgesteld. Vervolgens worden de ana
lyses samengevoegd en ontstaat een sociaal en een ruimtelijk plan. De 
deelgemeenten coordineren de analysen en leiden de de planvorming 
en de uitvoering. Omdat zij tenslotte de schakel zijn tussen de indivi
duele belangen van de bewoners en de belangen van de stad als geheel. 
Tenslotte is er de terugkoppeling. Stedelijke vernieuwing is een continu 
prroces. Op het moment dat een project is beeindigd zal de volgende 
vernieuwingsopgave ongetwijfeld weer voor de deur staan. 

.. Ontwero ~ Uitvoerina ;:: Evaluatie 

Deelgemeenten Deelgemeenten Deelgemeenten 
(toets door centrale stad) Verhuurders Verhuurders 

• Bewoners en -ondersteuning 
Welzijnsinstell ingen 
Politie 

Terugkoppelling naar belanghebbenden 
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Tot Slot 
Een belangrijk uitgangspunt bij het bovenstaande schema is de inte
grale aanpak van de problematiek. Dit betekent voor de organisatie dat 
zij zich dient aan te passen aan de opgave. De ambtelijke structuren 
van gemeentelijke diensten zijn op dit moment gestructureerd naar de 
geldstromen vanuit hogere overheden. Dit levert problemen op voor een 
integrale benadering . Communicatie tussen de verschillende diensten 
dient daarom voor alles plaats te vinden . Want zonder integrale plan
vorming is de vernieuwingsopgave bij voorbaad kansloos op succes. 
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Voorbeelden 
In de analyse is naar voren gekomen dat bij het ontwerpen van de 
vernieuwing in de Westelijke Tuinsteden vooral aandacht moet zijn 
voor de openbare ruimte en in het bijzonder de openbare ruimte 
die onderdeel uitmaakt van het groen-blauwe netwerk. Wat dat 
nou in de praktijk betekent wordt aan de hand van de volgende 
uitwerkingen, die als voorbeeld bedoeld zijn, duidelijk. 

De gebieden die hier als voorbeeld worden uitgewerkt liggen rond 
het plein '40/'45. Deze plek is om verschillende redenen bijzonder 
in de Westelijke Tuinsteden. Het plein is het belangrijkste 
concentratiepunt voor voorzieningen na het Osdorpplein. Boven
dien vindt op het plein de enige dagelijkse markt ten westen van 
de A 10 plaats. Verd er is rondom het pie in '40/'45 veel groen en 
water te vinden die in verbinding staan met andere groene ruim
tes of waterlichamen . 

De recreatieve route 
De verbinding van verschillende groengebieden met elkaar en met 
(andere) recreatieve voorzieningen draagt middels langzaam 
verkeersroutes ertoe bij dat: 
· De groengebieden niet meer als afzonderlijke eenheden worden 
gezien, maar als een geheel; 
· De recreatieve waarde (en dus het gebruik) van het geheel ver
sterkt wordt; 
· De recreatieve functies meer financieel draagvlak krijgen; 
· De groengebieden niet meer versnipperd zijn en daardoor 
- Als geheel voor een ruimtelijke geleding van het stedelijk gebied 
zorgen ; 
- Is het mogelijk om in de toekomst veranderingen van het gebruik 
en/ of de inrichting binnen de bestaande ruimtereservering op te 
vangen. 
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Op de volgende pagina is aangegeven hoe het recreatieve net
werk eruit zou kunnen zien . De sterren geven de concentraties 
van (voornamelijk) winkels aan. De lijnen zijn de (te realiseren) 
langzaam verkeerroutes. De betrokken groengebieden zijn als vlak
ken weergegeven . Met name voor de oost-west routes zou aandacht 
moeten komen . De ontwikkeling van de noord-zuid routes staan 
namelijk in het structuurplan van 1996 en men kan dus veronder
stellen dat deze uitgevoerd gaan worden. De ontwikkeling van de 
oost-west routes zouden de noord-zuid routes aanvullen tot een 
recreatief netwerk. Bovendien lopen de oost-west routes van en 
naar de binnenstad. Deze routes zullen daarom meer gebruikt 
worden. 
Voor de noordelijke oost-westtak van het groen-blauwe netwerk is 
aangegeven hoe het groen-blauwe netwerk nu begrensd wordt en 
hoe die begrenzing ideaal zou zijn. 
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de begrenzing van de groen-b/auw structuur is diffuus. 
De structuur verliest hierdoor aan identiteit 

Een ideale begrenzing van het groen-blauwe netwerk 
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De openbare ruimte , deel 1 
Over het begrip ruimtelijke continulteit is al eerder gesteld dat het 
zowel een belangrijk positief als negatief punt is voor het functio
neren van de Westelij ke Tuinsteden . Hoe de negatieve kanten 
kunnen worden weggenomen , zonder de positieve aspecten te 
verliezen, laat het volgende voorbeeld zien . Het gaat hier om de 
omgeving van de Lodewijk van Deysselstraat. 

De openbare ruimte is in de bestaande situatie (boven) heel dif
fuus . Er is nauwelijks of geen prive ruimte. De straten, met name 
de Lodewijk van Deysselstraat, worden aan de noordzijde door de 
kopse kant van de portieketageflats begrensd , die vaak ook nog 
terugspringen van de (denkbeeldige) rooilijn langs de straat. Door 
op een aantal plaatsen bebouwing op de kopse kant van de flats 
te zetten kan er al iets meer van een begrenzing van de straat 
gesproken worden en komt er bovendien wat meer zicht op straat 
wat de sociale veiligheid vergroot. 
De collectieve tuinen , nu een niemandsland waar een enkel kin
der speelapparaat staat , zouden privetuinen kunnen worden . De 
twintig meter brede groenstroken zouden dan opgedeeld kunnen 
warden in twee tuinen , achter elkaar. De begrenzing van de tuinen 
aan de straat zal met heggen kunnen plaatsvinden. In de door
snede is te zien dat voor woningdifferentiatie huizen niet per se 
gesloopt of bijgebouwd hoeven te worden . Door het bewoonbaar 
maken van de begane grond wordt de sociale veiligheid op straat 
vergroot en wordt ook ruimte gewonnen voor de onderste twee 
woningen . De bovenste twee woningen worden echter kleiner. Dit 
zou gedeeltelijk door de aanleg van fietsenstallingen kunnen wor
den gecompenseerd . Deze fietsenstallingen kunnen tevens zorgen 
dat straten meer begeleidt worden door een bebouwingswand, ter
wijl ze de ruimtelijke openheid van de Westelijke Tuinsteden niet 
in gevaar brengen. De stallingen zorgen er ook voor dat de verka
veling in rijen iets meer een besloten karakter krijgt, wat de identiteit 
en intim iteit van de plek kan bevorderen . Al deze ingrepen zullen 
dan een situatie opleveren zoals onder op bladzijde 75 staat. 

Spnt lewit woring met tuln 
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Doorsnede van een portieketageflat waar de begane grand bewoonbaar is 
gemaakt en er twee tuinen achter elkaar zijn gerealiseerd 
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Het Gerbrandypark 
Parken en kleinere groenelementen in de Westelijke Tuinsteden 
zijn over het algemeen redelijk hetzelfde ingericht. Een formeel, 
sober ingericht stuk green . Omdat de contrasten in de openbare 
ruimte niet zo groot zijn, is het gebruik en de waardering van de 
mensen van/ voor dit park niet al te groot. Terecht wordt het verwijt 
gemaakt dat de Westelijke Tuinsteden niet echt stad zijn, maar ook niet 
echt land. Het is vlees noch vis . De identiteit van het gebied is te ver
sterken door het contrast tussen het stedelijke en het niet-stedelijke te 
vergreten. Woongebieden rodermaken, maar dan ook de greengebieden 
greener maken! Nieuwe investeringen in hetwoongebied maken boven
dien nieuwe investeringen in het green en het water mogelijk. 
De verdichting kan worden aangegrepen om een gesloten wand rend 
het park te realiseren . Hierdoor krijgt het park een duidelijkere grens 
en dus een duidelijkere identiteit. 

1"' 

.l 

- -------

--·- ==-".;:.____- ~·--· 

:==:._---:= -:=--·· -~----~--I- I---· - - _- _ -_ --:-:-_-_ 

- ·-··--- ····-- --- -_-:_ --== 
-· · ·--- -

--·· - - - --- ···---- --·- --- ----= .: ----- . -~--=== 
-----

·-

-- -_· _____ :. ===----~ -- -- -------==-·-..:. ______ ---__ -- --

----- - t:::::::=._~~- ~-- - __ :_ ___ -=-- ---

:=;=_ :;::_ :,::;_ -;=,- ·::.;:--;:;· ~;;;:~~~-'=r-=F-~ -~rrr~:==_rn-"T--Ti- - __ _-_ -~ -~~ 

De begrenzing van de zuidzijde van het Gerbrandy park zou in twee 

fasen kunnen verdichten 
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De openbare ruimte , deel 2 
Dit voorstel laat zien hoe het park meer identiteit kan krijgen, hoe de 
negatieve kanten van de ruimtelijke continu'lteit kan worden opgeheven 
en tegelijkertijd de orientatie van de wijk meer naar groene en zwarte 
lijnen kan worden gericht. Het gaat in deze deeluitwerking om de noor
delijke rand van het Gerbrandypark. Gesloten wanden geven het park 
meer identiteit. 
In drie stappen kan de orientatie van de woningen naar het park 
toe worden gekeerd . Eerst worden er urban villa 's tegen de kopse 
kanten van de portieketage flats gebouwd , zodat er (min of meer) 
een voorgevel naar het park toe wordt gerealiseerd . In een later 
stadium, als de portieketage flats hun tijd gehad hebben , kan door 
herverkaveling de orientatie van oost-west naar noord-zuid wor
den aangepast. Hierdoor wordt meer inhoud gegeven aan het ruimtelijk 
concept van het gebied ; de ruimtelijke structuren geven dan namelijk 
werkelijk richting aan het stedelijk gebied. Door de verkaveling aan te 
passen wordt de ruimtelijke structuur meer zichtbaar. 
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