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Voorwoord 

In mijn vroege jaren hier aan de TU/e, kon ik mij wel eens ergeren aan de sterke nadruk die werd gelegd op de 

esthetische aspecten van gebouwen en de bebouwde omgeving. Voor mijn gevoel werd vaak voorbij gegaan 

aan de implicaties die bepaalde ontwerpkeuzes hadden voor de beleving van de uiteindelijke gebruikers van 

een gebouw of van een buurt. Een uitspraak als "goede architectuur moet pijn doen" kan bij mij dan ook weinig 

bijval vinden. 

Hoewel ik dit gevoel van "onrecht" aan de gebruikers inmiddels wat heb kunnen relativeren, bleef mijn interesse 

uitgaan naar het raakvlak tussen stedebouwkunde en de maatschappelijke en sociale situatie van de 

gebruikers. 

Deze interesse werd bevestigd en verder aangewakkerd tijdens mijn verblijf in Pretoria, Zuid Afrika, waar ik zes 

maanden heb gestudeerd en een jaar later vijf maanden stage heb gelopen. In een land als Zuid Afrika worden 

plannen gemaakt, niet omdat ze mooi zijn of liever gezegd "esthetisch verantwoord", maar omdat ze direct een 

bijdrage leveren om de bestaande maatschappelijke situatie te verbeteren en de levensstandaard van een grote 

groep mensen te verhogen. 

Het was ook in Zuid Afrika dat ik een project tegenkwam in één van de vele monotone townships dat eigenlijk de 

essentie van mijn afstudeeronderzoek raakt. In samenwerking met de gemeente kregen bewoners hier de 

mogelijkheid om gezamenlijk een groot mozaïeken kunstwerk te maken en dit op een markante plek in de wijk te 

plaatsen om hun buurt een beetje "sense of place" te geven. Dit simpele idee bleek een gouden greep. Het 

kunstwerk gaf bewoners een identiteit en een gevoel van trots. Het was hun buurt en deze buurt kon zich 

onderscheiden van zijn omgeving. Uiteindelijk leidde dit tot een verhoogde inzet en zorg voor de buurt en een 

afname van de vele problemen die in een township spelen doordat men zich verbonden voelde met hun buurt. 

Ook Brandevoort biedt zijn bewoners, door de bijzondere architectuur, stedebouwkundige opzet en 

thematisering, een sense of place. Bewoners zijn hier ook trots op hun buurt, die zich sterk onderscheidt van de 

meeste andere vinexlocaties. Dit leidt tot een hoge tevredenheid en grote inzet in de buurt. Mijn onderzoek in 

Brandevoort heeft mij dan ook het inzicht gegeven dat beeld en gebruik zeer sterk met elkaar verweven zijn, 

maar ook dat teveel nadruk op het ontwerp niet per definitie leidt tot een verbetering van een bestaande situatie. 

Dit maakt het snijvlak tussen de bebouwde omgeving en het gebruik hiervan tot een zeer interessant onderwerp 

om over verder te discussiëren. 

Voor u ligt het resultaat van een lange afstudeerperiode, waarin ik mezelf regelmatig in positieve zin, maar ook in 

negatieve zin ben tegengekomen. Dat er nu zo'n mooi boekje voor u ligt is allereerst te danken aan de heldere en 

eerlijke begeleiding van Kees Doevendans, Han Lörzing en Johan van Zoest. Joost van den Tillaart verdient een 

schouderklopje voor de vele discussies en brainstormsessies over mijn onderzoek onder het genot van een kop 

koffie of een biertje en voor de inzichten die hieruit volgden. Ook ben ik mijn ouders dankbaar omdat ze mij af die 

jaren zijn blijven steunen, terwijl het op feesten en partijen vervelend moet zijn geweest om antwoord te geven 

op de steeds terugkerende vraag: "En, is ie al klaar?" 

1ïjs Maassen 

November 2007 



Samenvatting 

Theoretische Achtergrond 

Uit de literatuurstudie die uiteindelijk heeft geleid tot dit onderzoek, komt naar voren dat er heel verschillend 

wordt gedacht over de maakbaarheid van gemeenschappen. Een groot aantal theoretici is van mening dat 

omgangsvormen tussen bewoners, zoals deze in traditionele (dorps)gemeenschappen bestonden, niet langer 

van deze tijd zijn. Buurtcohesie heeft volgens hen definitief plaats gemaakt voor netwerkcohesie, waarbij de 

buurt nog slechts de uitvalsbasis is. Tegelijkertijd blijkt er een groeiende behoefte te zijn aan houvast en 

geborgenheid in een tijd waarin steeds meer zekerheden wegvallen. 

New Urbanism bleek een stroming te zijn binnen de stedebouwkunde en de architectuur die juist wel gelooft in 

de maakbaarheid van gemeenschappen met traditionele omgangsvormen. New Urbanism wil aan de hand van 

traditionele ontwerprichtlijnen letterlijk terug naar de gemeenschap van vroeger, in een tijd waarin deze definitief 

tot het verleden lijkt te behoren. De doelstelling van het onderzoek is een beeld te vormen van binding met de 

buurt in een wijk die gebouwd is volgens de principes van New Urbanism en het in kaart brengen van de 

(ruimtelijke) factoren die hierop van invloed zijn. Als onderzoeksgebied is gekozen voor de Helmondse 

vinexlocatie Brandevoort omdat deze aspecten van beide constateringen in zich herbergt. 

Brandevoort Omschreven 

Samenvattend kan gesteld worden dat Brandevoort demografisch gezien een typische vinexlocatie is, 

vergelijkbaar met de meeste andere vinexwijken in Nederland. Brandevoort steekt boven het Vinex-maaiveld uit 

door de sterke en consequent doorgevoerde thematisering. Niet zozeer het feit dat de wijk een thema heeft is 

uniek, wel de wijze waarop dit thema is uitgewerkt tot in de kleinste details en in vrijwel alle facetten van de wijk. 

De bebouwing dient in de eerste plaats als decor voor en begrenzing van de openbare ruimte. In deze ruimte kan 

men elkaar ontmoeten en kunnen mogelijk sociale banden tussen bewoners ontstaan. Ook topografisch gezien 

neemt Brandevoort een bijzondere positie in . Het ligt strategisch tussen Eindhoven en Helmond en kan qua 

ligging beschouwd worden als een dorp in de regio, niet anders dan bijvoorbeeld Geldrop of Nuenen. Het is 

mede daarom interessant om te zien ofBrandevoort ook als zodanig wordt beleefd door zijn bewoners. 

Brandevoort en New Urbanism 

Op het eerste gezicht lijkt het gerechtvaardigd om Brandevoort als New Urbanism project te bestempelen. 

Brandevoort is gebaseerd op het dorp van weleer en hieraan liggen een aantal ontwerprichtlijnen ten grondslag, 

net als bij New Urbanism. Toch mag Brandevoort niet zomaar als New Urbanism worden aangeduid. 

New Urbanism is op te vatten als stijl (verschijningsvorm) of als methode (intentie). Als stijl gaat de vergelijking 

met Brandevoort slechts in een klein aantal buurten van Brandevoort op. De duurzame variant, New Urbanism 

als methode om een maatschappelijk probleem aan te pakken, manifesteert zich vooral in de Veste. In 

Brandevoort is in mijn ogen sprake van New Urbanism "European Style", een New Urbanism dat verder gaat 

waar het in de Verenigde Staten vaak ophield. De stroming heeft hier meer inhoud gekregen waardoor niet 

alleen het beeld van belang is, maar ook de wijze waarop de buurtgaatfunctioneren. 

Socialiteiten in Brandevoort 

Brandevoort als methode staat in het kort voor een bloeiende civil society. In het hoofdstuk Socialiteiten in 

Brandevoort blijkt dat Brandevoort in korte tijd een hoge mate van zelfbestuur en een levendig verenigingsleven 

heeft opgebouwd. Er wordt veel georganiseerd en bewoners zijn op verschillende schaalniveaus actief 

betrokken bij de wijk. Men voelt zich Brandevoorter, meer dan men zich Helmonder of zelfs Eindhovenaar voelt. 

Waar binding met de buurt of gemeenschapszin in de traditionele dorpen vooral gebaseerd was op een gedeeld 

verleden en onderlinge afhankelijkheid, is de bindende factor in een wijk als Brandevoort het thema dat in de wijk 

is doorgevoerd. De monumentale gebouwen en bouwwerken dragen bij aan gemeenschappelijke trots en een 

gezamenlijke identiteit. Deze identiteit ontleent men aan het "ergens bijhoren" en in dit geval hoort men bij het 

sprookje dat Brandevoort heet. 

De thematisering vormt als het ware een kapstok en bewoners kunnen hieraan hun eigen identiteit ophangen. 

Functionele binding op basis van gedeeld verleden is in Brandevoort vervangen door mentale binding. Mentale 

binding is in de theorie al omschreven als de emotionele verbondenheid met een plek. Het emotioneel 

verbonden zijn met een bepaalde plek zegt iets over de mate waarin een plek symbool, ondersteuning én 

resultaat is van de eigen identiteit. 



Door de nu al beroemde (en beruchte) architectuur en de aanwezigheid van enkele bijzondere gebouwen zoals 

de markthal en het station kun je in Brandevoortzelfs spreken van MonuMentale binding. 

Ontmoeten op straat 

Het echte, traditionele ontmoeten op straat lijkt niet meer zo van deze tijd. Bijzonder aan Brandevoort is dat, 

naast toevallige ontmoetingen op straat, veruit het grootste aantal ontmoetingen plaatsvindt op de 

binnenplaatsen van de bouwblokken. Daar ontstaat een hechte gemeenschap tussen blokbewoners. 

Gemeenschappelijke belangen en een duidelijke gebruiksfunctie van deze ruimte blijken hiervoor de 

belangrijkste initiators te zijn. Enerzijds is het succes van deze binnenplaatsen een positief gegeven voor de 

sociale binding in de buurt in Brandevoort. Anderzijds, zo blijkt uit het functioneren van het Sterkenstraatje en de 

Middellaan, gaat dit ten koste van de levendigheid op straat. Toch één van de speerpunten van Kriersontwerp. 

Een duidelijke gebruiksfunctie van een ruimte is van essentieel belang voor het slagen van een openbare 

ruimte. Wanneer er geen aanleiding is in een ruimte te verblijven, dan gaat dit ten koste van de levendigheid op 

straat en daarmee ook van de ontmoetingsfunctie van deze ruimte. Duidelijk is geworden dat in veel gevallen het 

beeld van het pittoreske dorpje Brandevoort belangrijker wordt gevonden dan het gebruik ervan. Hierdoor 

blijven de aanwezige potenties vaak onbenut, zoals bij de gracht in de Middellaan. Dit zijn plekken in de 

openbare ruimte waar daadwerkelijk fysieke ontmoetingen plaats kunnen vinden, maar waar nu slechts nog een 

mooi plaatje voor in het fotoboek geschoten wordt. 

Brandevoort in Beeld 

In dit hoofdstuk wordt verband gelegd tussen het toepassen van thematische beeldelementen, het grote aantal 

activiteiten dat bewoners van Brandevoort in hun buurt ontplooien en de daaruit voortvloeiende binding met de 

buurt. 

Voor de bijzondere situatie in Brandevoort gebruik ik de metafoor van een ansichtkaart. Door de bijzondere 

architectuur en de aanwezigheid van opvallende beeldelementen kan probleemloos een ansichtkaart worden 

gemaakt van het pittoreske dorpje Brandevoort. Op de kaart zijn een aantal blikvangers opgenomen, zoals de 

kerk en de markthal. Daarnaast zijn wat minder in het oogspringende, maar voor Brandevoort op buurtniveau 

zekerook belangrijke, beelden van natuurlijke elementen en typische erfafscheidingen afgebeeld. 

Het zijn deze beelden die bepalend zijn voor de monumentale binding van bewoners met hun buurt. Ze 

genereren een gevoel van trots en bepalen voor een groot deel de identiteit van de Brandevoorter. Hier willen 

mensen bijhoren , zich voor inzetten. MonuMentale binding leidt er toe dat mensen meer activiteiten ontplooien 

in hun wijk en daardoor ook vaker met elkaar in contact komen. MonuMentale binding kan op deze manier leiden 

tot sociale binding maar dat hoeft niet. 

Tot slot 

Concluderend kan gesteld worden dat er een tegenstelling bestaat tussen de ontwerpdoelstelling van 

Brandevoort en het gebruik door de bewoners en daarmee tussen theorie en praktijk. Plekken, ontworpen door 

Krier ter bevordering van onderling contact en levendigheid op straat, blijken niet het gewenste effect te hebben 

doordat een duidelijke gebruiksfunctie ontbreekt. Andere plekken hebben weldegelijk een positief effect op de 

sociale interactie tussen bewoners, maar hebben juist een averechts effect ten aanzien van het leven op straat. 

Daar staat tegenover dat Brandevoort een bloeiende civil society kent op basis van MonuMentale binding. 

Het antwoord op de vraag of binding met de buurt anno 2007 definitief tot het verleden behoord , of dat deze 

binding toch maakbaar blijkt te zijn is dan ook tweeledig. Kun je stellen dat Krier met Brandevoort een 

gemeenschap heeft gecreëerd vergelijkbaar met een traditionele dorpsgemeenschap? 

Ja: 

Nee: 

Brandevoort leeft, interacteert, organiseert en socialiseert. Dit alles op basis van MonuMentale 

binding. Mensen hebben blijkbaar nog altijd de behoefte om op een bepaalde manier sociaal met 

elkaar om te gaan in hun buurt en trots en identiteit dragen bij aan dit proces. 

In Brandevoort gebeuren al deze dingen binnen, terwijl de intentie was het ontmoeten op straat terug 

te brengen. Ondanks de strakke regie vindt men toch genoeg ruimte om de wijk op een eigen manier 

te gebruiken. 
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Inleiding 

De netwerksamenleving heeft tot gevolg dat de buurt steeds meer zijn betekenis verliest voor bewoners en 

binding met de buurt steeds meer veiwatert. Tegelijkertijd is het gevolg van de netwerksamenleving dat mensen 

terug verlangen naar de geborgenheid van de buurt zoals deze vroeger bestond in traditionele 

dorpsgemeenschappen. Dit heeft geleid tot het ontstaan van stromingen binnen de architectuur en de 

stedebouwkunde die dit traditionele ideaalbeeld nieuw leven in proberen te blazen door het ontwerp te baseren 

op uitgangspunten van toen. 

Dit roept de vraag op wat nou de betekenis van zo'n buurt is anno 2007. In hoeverre kunnen traditionele 

ontwerpuitgangspunten leiden tot een heiwaardering van de buurt? Of simpeler gesteld, wat is de invloed van 

de bebouwde omgeving op de manier waarop mensen in deze omgeving met elkaar samenleven. Is binding met 

de buurt maakbaar? 

Brandevoort is zo'n wijk die gebouwd is volgens traditionele ontwerpuitgangspunten in een tijd waarin 

buurtcohesie definitief lijkt te zijn ingehaald door netwerkcohesie. Het onderzoek zal zich dan ook richten op 

deze Helmondse vinexlocatie om zo te achterhalen of binding met de buurt definitief tot het verleden behoort of 

dat deze binding onder bepaalde vooiwaarden toch nog terug te brengen is in de samenleving. Wat is de 

identiteit van deze buurt? 

Het onderzoek is opgebouwd uit zes hoofdstukken, die elk afzonderlijk van elkaar te lezen zijn. Samen vertellen 

deze hoofdstukken het verhaal van Brandevoort. Het eerste hoofdstuk, Theoretische Achtergrond, geeft een 

uitgebreide uiteenzetting van de literatuurstudie en eindigt met de onderzoeksvraag en de doelstelling voor het 

vervolg van het onderzoek. Ook wordt hier de keuze voor Brandevoort als onderzoeksgebied verder toegelicht. 

In de hoofdstukken die hierop volgen komen alle facetten van de wijk Brandevoort aan bod. Zowel de fysieke en 

stedebouwkundige kant, als de sociale kant van Brandevoort wordt hier belicht. 

Tevens wordt getoetst in hoeverre Brandevoort een product is van de stedebouwkundige stroming New 

Urbanism. Deze stroming gelooft in de maakbaarheid van gemeenschappen. Vaak wordt een parallel getrokken 

tussen deze Amerikaanse stroming en de wijk Brandevoort omdat ze beiden gebruik maken van traditionele 

ontwerprichtlijnen. 

Tot slot wordt in het hoofdstuk Brandevoort in Beeld een verband gelegd tussen de bloeiende civil society van 

Brandevoort en de sterke thematisering van de wijk om zo te komen tot de slotbeschouwing waarin de 

verschillende onderdelen van het onderzoek op een overzichtelijke manier met elkaar in verband worden 

gebracht. 

Even voorstellen 

Naast een literatuurstudie over de zin en onzin van gemeenschapszin heb ik Brandevoort in beeld gebracht door 

observaties en vele rondwandelingen door de wijk. Hierdoor heb ik me een goed beeld kunnen vormen van de 

verschillende typen openbare ruimten die Brandevoort rijk is en de wijze waarop hier door bewoners gebruik van 

wordt gemaakt. 

Om antwoord te krijgen op de vragen die ontstonden naar aanleiding van deze wandelingen en observaties heb 

ik op informele wijze interviews gehouden met een aantal bewoners en sleutelfiguren binnen de wijk. 

Het leuke aan deze interviews was dat ik als het ware een kijkje kreeg achter de schermen van Brandevoort. 

Omdat ik geen strak omlijnde vragenlijst had, kwamen vaak dingen boven tafel die anders waarschijnlijk niet ter 

sprake waren gekomen. Even werd het mooie decor aan de kant geschoven en mocht ik kijken wat zich in de 

coulissen van Brandevoort allemaal afspeelde. 

De verhalen van deze bewoners en sleutelfiguren komen verspreid over de verschillende hoofdstukken terug in 

het verslag. Ik zal de hoofdpersonen hier even kort voorstellen: 

Jacqueline Klomp 

In dienst bij de afdeling Stedelijke Ontwikkeling en Beheer in Helmond en momenteel werkzaam als assistent 

projectleider voor de wijk Brandevoort. Jacqueline heeft mij vooral geholpen met het onderdeel Brandevoort 

Omschreven. 



HenkNoort 

Voorzitter van het eerste uur van de wijkraad van Brandevoort. Henk heeft mij uitgelegd hoe Brandevoort 

bestuurlijk in elkaar steekt en welke partijen hierbij een rol spelen. 

Frank der Kinderen 

Frank komt oorspronkelijk uit Helmond als bakkerszoon van Bakkerij der Kinderen in de Heistraat midden in 

Helmond. Nu is hij vertegenwoordiger in het banketbakkerij wezen. Frank is sinds de oplevering van de woning 

in 2002 woonachtig aan de Broederwal in de Veste. Hij is actief als bestuurslid in de Vereniging van Eigenaars 

van blok 2 en heeft zich onlangs opgegeven als vrijwilliger in het multifunctionele centrum. 

JetdeLaat 

Jet de Laat gaat samen met haar partner verhuizen naar de Veste, naar het Lindt om precies te zijn. Ze woont 

sinds de oplevering in 2002 met veel plezier aan het Biesveldje. Zelf komt ze uit Gemert en haar partner uit 

Eindhoven. Op zoek naar een nieuwbouwwoning tussen deze twee plaatsen in kwamen ze bij Brandevoort 

terecht. De typische, historische bouwstijl gaf de doorslag om voor Brandevoort te kiezen. Jet de Laat is lid van 

de wijkraad en één van de stuwende krachten in de Dickenscommissie. 

MartinOtten 

Martin is getrouwd en heeft twee opgroeiende kinderen. Hij woont sinds 2002 aan het Karthuizerserf en is de 

eerste bewoner van het pand. Daarvoor woonde hij in Stiphout, maar oorspronkelijk komt hij uit Zwolle. Martin is 

momenteel werkzaam op de faculteit scheikunde aan de TUie en dat is ook de reden dat hij in 1990 in Brabant is 

komen wonen. Hij vertrekt uit Brandevoort omdat hij de TU verlaat voor een baan in Zwolle, waardoor hij met pijn 

in het hart ('pas in de zomer, het liefst neem ik mijn huis mee!") moet verhuizen. 

Mailcontact met Krier. Koh/Architecten 

Tot slot heb ik via email contact gehad met Krier.Kohl Architecten uit Berlijn, het stedebouwkundig bureau dat 

verantwoordelijk is voor het ontwerp van Brandevoort. Naar aanleiding van een aantal vragen over de visie die 

achter Brandevoort schuil gaat en de manier waarop bij hen gedacht wordt over de vergelijking met New 

Urbanism kreeg ik een persoonlijk reactie van Christoph Kohl. Een aantal punten uit deze mail komen in het 

onderzoek terug. 

Relevantie 

Het onderzoek is niet empirisch. Naast een grondige ruimtelijke omschrijving van de wijk heb ik getracht om een 

zo goed mogelijk beeld te schetsen van de manier waarop Brandevoort wordt beleefd aan de hand van 

observaties en gesprekken met bewoners en sleutelfiguren in de wijk. 

Hierna heb ik naar eigen inzicht de relatie tussen de bebouwde omgeving en de sociale omgangsvormen 

beschreven. Hierbij ben ik op zoek gegaan naar verbanden tussen de fysieke omgeving en het gebruik hiervan. 

Daarbij is sec gekeken naar de wijk Brandevoort. Om mijn bevindingen daadwerkelijk te kunnen toetsen zou een 

vergelijkend onderzoek met de, qua omvang en bouwfase vergelijkbare, vinexwijk Meerhoven voor de hand 

liggen. Maar ook dan is het belangrijk je te realiseren dat er altijd ruimte is voor discussie over de bevindingen. 

Dit onderzoek levert geen harde, toetsbare feiten op. 

Naast het feit dat voor Brandevoort zowel de fysieke als de sociale aspecten overzichtelijk in één document in 

beeld zijn gebracht, biedt het onderzoek een kader voor vergelijkbare onderzoeken in nieuwbouwlocaties. 

Vanuit een gedegen omschrijving van de stedebouwkundige opzet van de wijk en een goede inventarisatie van 

de sociale omgangsvormen aan de hand van gesprekken en observaties, is het mogelijk om hiertussen 

verbanden te ontdekken. Afhankelijk van deze conclusies kunnen in de toekomst zaken anders worden 

aangepakt of kunnen aanpassingen worden gedaan om intentie en daadwerkelijk gebruik met elkaar in 

overeenstemming te laten zijn. 







Theoretische Achtergrond 1 
"Het vakgebied stedebouw is lange tijd gedreven door het idee van een harmonieuze vorm van 

samenleven in een stabiele gemeenschap en nog steeds blijkt, ondanks veranderende 

omstandigheden, het verlangen naar de geborgenheid van een solide community actueel." 

Anne Schram, 2005 

1 Een veranderende samenleving 

Gemeenschapszin was in plattelandsdorpen zeer goed vertegenwoordigd. Dorpsgemeenschappen zoals deze 

vroeger bestonden vormden zelfstandige eenheden waar voor iedereen het dagelijkse leven zich afspeelde, 

bestaande uit werken , winkelen, recreëren en scholing. De meeste van deze traditionele gemeenschappen 

kenmerkten zich door kleinschaligheid en waren autonoom. leder dorp was een zelfstandige gemeente 

waardoor deze dorpen konden bestaan zonder veel inmenging van buitenaf. Gemeenschappen 

onderscheidden zich dan ook duidelijk van andere gemeenschappen in bijvoorbeeld collectieve normen en 

waarden of geloofsovertuiging en bewoners hadden een duidelijke gezamenlijke identiteit met in ieder dorp een 

gemeentehuis, een kerk en scholen. Het dagelijkse leven centreerde zich rond familie , buren en dorpsgenoten 

en het dorp vormde voor iedereen het kader waar binnen men leefde en was zodoende ook voor iedere bewoner 

gelijk. 

Op verschillende niveaus is er echter verandering in deze situatie gekomen met gevolgen voor de hierboven 

geschetste situatie. Een toenemende mechanisatie in de landbouw en tegelijkertijd een groeiende 

industrialisatie van de stedelijke centra leidde overal in de wereld tot een grote trek naar de stad. Deze trek naar 

de stad, die zich in Nederland vanaf het einde van de 19e eeuw voordeed, heeft veel verandering gebracht in 

verhoudingen en omgangsvormen in de maatschappij. Inmiddels worden niet alleen bestaande steden groter, 

maar raken ook de landelijke gebieden steeds meer verstedelijkt. 

Het aantal gemeenten is sterk verminderd de afgelopen jaren, waardoor meerdere kleine kernen nu onder één 

gemeentebestuur vallen. De verbondenheid van bewoners met hun gemeente is hierdoor op bestuurlijk niveau 

gedaald doordat mensen minder grip/invloed hebben op de besluitvorming over hun directe omgeving. De 

onderlinge relaties werden in het verleden verder versterkt door een betrokkenheid bij dezelfde instanties, zoals 

kerk en school en men maakte gebruik van dezelfde winkels. Hierdoor had men een gemeenschappelijke 

identiteit en men voelde zich betrokken bij hun buurt of dorp. Ook op economisch niveau was er verbondenheid 

tussen bewoners, omdat men in het dorp zelf of de directe omgeving werkte. 

De hierboven beschreven vorm van lokale leefgemeenschap, die in de literatuur vaak wordt aangeduid als 

community was in zekere zin ook toepasbaar op buurten en wijken van steden. Hier was de verbondenheid 

weliswaar niet gebaseerd op politieke grenzen, zoals bij de kleine kernen , maar op een sterke onderlinge band 

doordat mensen met dezelfde achtergrond zich bij elkaar vestigden in de stad. Toen Philips het Drents Dorp in 

Eindhoven bouwde voor haar Drentse arbeiders kwam het bedrijf op een slimme manier tegemoet aan de 

angstige gevoelens van dorpelingen om zich te vestigen in de grote stad en de behoefte aan 

gemeenschappelijkheid of een gezamenlijke identiteit. 

1.1 Van Gemeinschaft naar Gesellschaft 
De samenleving zoals deze zich naar het einde van de 21ste eeuw toe heeft ontwikkeld, wordt ook wel de 

netwerksamenleving genoemd (Castells, 1996). In de afgelopen decennia is er een hoop veranderd in de 

Nederlandse samenleving. In dit tijdvlak werd Nederland een multiculturele samenleving, maar ook een 

anderhalfverdieners- en in toenemende mate een koopwoningensamenleving. Nederland seculariseerde en 

Nederland individualiseerde (Engbersen et al , 2003). Mensen worden steeds mobieler en daardoor steeds 

minder plaatsgebonden. Anno 2006 staan er in Nederland ruim zeven miljoen personenauto's geregistreerd 

(www.cbs.nl). Ook de recente ontwikkelingen in de informatie en communicatietechnologie hebben grote 

invloed op de manier waarop mensen met elkaar omgaan en hun omgeving gebruiken. De afgelopen decennia 

zijn de verhoudingen in de steden steeds meer aan het verharden met sociale en ruimtelijke problemen als 

uitsluiting, criminaliteit, activisme, verloedering en verschaling van voorzieningen als gevolg. 
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Daarnaast is er door de toenemende technologische vooruitgang steeds minder sprake van 

plaatsgebondenheid in de hedendaagse (stedelijke) cultuur. Bewoners gaan voor activiteiten als werken, 

winkelen, scholing en sport naar andere plekken buiten de wijk of zelfs buiten de stad. Contacten tussen 

bewoners zijn minder geworden en het stadsleven wordt steeds anoniemer. Nieuwe identiteiten worden uit 

stromen geconstrueerd van mensen, goederen, media en informatie en uiteindelijk lijkt de identiteit van de 

"vreemdeling" het meest gedeelde aspect van de stedelijke cultuur. Een hechte, plaatsgebonden gemeenschap 

lijkt dan ook niet altijd meer vanzelfsprekend als ruimtelijk uitgangspunt. 

Gemeinschaft 

Tönnies wees al aan het einde van de 19e eeuw op een verandering van sociaal-maatschappelijke relaties in 

dorpen en in steden. Hij introduceerde de begrippen Gemeinschaft en Gesellschaft. Met het eerste begrip 

bedoelde hij een gemeenschap waarin mensen op een natuurlijke en organische wijze met elkaar verbonden 

zijn (Een dorp in Brabant, afstudeerverslag E.Tabor). In een situatie van Gemeinschaft bestaan sterke affectieve 

verbindingen tussen bewoners door een gedeeld verleden, zoals dit het geval was in de kleinere 

(plattelands)gemeenten. Gemeinschaft staat voor een grote saamhorigheid, intimiteit en behulpzaamheid. 

Interactie vond plaats op menselijke schaal en mensen leefden samen met anderen die ze "face-to-face" 

kenden omdat bij steeds wisselende activiteiten dezelfde mensen een rol speelden. 

Gesellschaft 

Het begrip Gemeinschaft wordt door Tönnies geplaatst tegenover Gesellschaft dat staat voor een samenleving 

waarin zakelijkheid, individualisme en berekening de overhand hebben (E.Tabor 2002). 

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat er een verschuiving heeft 

plaatsgevonden van Gemeinschaft naar Gesellschaft. De toenemende industrialisatie met de daarbij 

behorende verstedelijking, de hogere economische welvaart en een explosief toegenomen mobiliteit hebben 

hieraan bijgedragen. Ook de toegenomen mogelijkheden om over grote afstanden met elkaar te communiceren 

hebben ervoor gezorgd dat de afhankelijkheid van de lokale gemeenschap kleiner is geworden. Mensen 

kunnen steeds makkelijker kiezen met wie ze om willen gaan en op welke manier. Activiteitenpatronen , 

levenscyclussen en daarmee samenhangend samenlevingsverbanden veranderen (Stratum sociaal aub, 

afstudeerverslag S.Spijkers). Men is minder afhankelijk van zijn directe omgeving. 

1.2 Hernieuwde aandacht voor gemeenschapszin 

De laatste jaren wint het concept van de traditionele (dorps)gemeenschap steeds meer aan populariteit. Georg 

Sim mei hierover: "Juist op het moment dat Gemeinschaft overgaat in Gesellschaft, de gemeenschap tot 

zakelijke maatschappij wordt, ontstaat het verlangen naar de relatieve rust en warmte van de eerste situatie. 

Een verlangen dat zich richt op samenhang, stabiliteit en veiligheid." 

Volgens de sociologen Amin en Thrift kleeft aan het begrip community, met kenmerken als plaatsgebondenheid, 

traditie en dagelijkse nabijheid, een zekere nostalgie. Dit verlangen naar nostalgie bloeit juist nu op omdat de 

hedendaagse cultuur steeds meer "deterritoriaal" wordt en minder aan geografische locatie is gebonden dan 

voorheen. Het ergens thuishoren is geen vanzelfsprekendheid meer en daaruit is de hang naar geborgenheid te 

verklaren . 

Het is echter de vraag of die beeldvorming van vroeger juist is. In de beeldvorming van burgers wordt het dorp 

gezien als een samenleving waarin een groot gemeenschapsgevoel heerst en een grote saamhorigheid is. 

iedereen kende elkaar en dacht en handelde hetzelfde. Dit romantische beeld van het dorp strookt echter niet 

meer met de werkelijkheid. De gemeenschappelijkheid in deze dorpen was voor een belangrijk deel gebaseerd 

op noodzaak. Men was in hoge mate afhankelijk van elkaar voor de dagelijkse levensbehoefte, veiligheid en 

werk. Ook waren er vaak nauwe familiebanden in de dorpen terug te vinden waardoor sociale cohesie op een 

natuurlijke manier aanwezig was. Daarnaast speelde de kerk een grote rol binnen deze gemeenschappen. 

Wel is duidelijk dat deze wens naar geborgenheid en sociale cohesie er de afgelopen jaren toe heeft geleid dat 

er een hernieuwde aandacht voor gemeenschapszin is ontstaan binnen de stede bouw. 



1.3 Enkele begrippen 

Het begrip community wordt tegenwoordig veelvuldig gebruikt en volgens Leonie Sandercock is het begrip 

Community binnen de stedebouw verworden tot een geïdealiseerde container van bijna willekeurige positieve 

betekenissen. Maar wat houdt het begrip nou eigenlijk precies in? In de volgende paragraaf zal ik proberen hier 

wat duidelijkheid in te scheppen. 

Allereerst is er een verschil tussen de begrippen gemeenschap en community en in de literatuur wordt dan ook 

duidelijk onderscheid gemaakt tussen deze twee begrippen. In de Engelse term community lijkt, meer dan in de 

letterlijke vertaling gemeenschap, een ruimtelijke component aanwezig te zijn. Community verwijst niet alleen 

naar een verzameling mensen die onderling verbonden zijn, maar ook kan met community de fysieke vorm 

bedoeld worden waarin die samenhang zich manifesteert. 

Een gemeenschap kan de grenzen van een buurt, wijk, stad of zelfs land overschrijden. Neem bijvoorbeeld de 

Moslim gemeenschap die zich in deze tijden sterk manifesteert en een duidelijke gemeenschappelijkheid 

vertoont nu zij zich aangevallen voelt. Wanneer er een WK voetbal voor de deur staat barst hier in Nederland de 

oranje koorts weer in volle hevigheid los. iedereen voelt zich dan Nederlander, trots op zijn of haar land en op 

elkaar. Het maakt dan niet uit waar men in Nederland woont, welke voetbalclub men aanhangt, welk geloof men 

heeft of welke politieke partij men steunt. Gemeenschappelijkheid lijkt hier te bestaan in het hebben van een 

gemeenschappelijk geloof of een gemeenschappelijke trots. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 2006 lieten een zeer grote aandacht voor de landelijke politiek zien, terwijl 

hier juist lokale problemen de aandacht verdienen. Getuige de grote aandacht van de landelijke partijleiders in 

de lokale campagnes, lijkt er zich een schaalvergroting in gemeenschapszin te hebben voorgedaan. Ook zou je 

dit uit kunnen leggen als een afnemende interesse van bewoners in het lokale. 

Tegenover deze schaalvergroting bestaat klaarblijkelijk ook het verlangen naar geborgenheid en daar komt het 

begrip Community om de hoek kijken. De gemeenschapszin die hiermee bedoeld wordt blijft sterk verbonden 

met het beeld van gemeenschapszin in de dorpsgemeenschap en kenmerkt zich door direct contact en fysieke 

aanwezigheid in dezelfde geografische ruimte. De populariteit van het gemeenschapsbegrip hangt samen met 

het positieve karakter van een collectief waarvan de leden zich eensgezind bewegen en gezamenlijke waarden 

koesteren, terwijl er tegelijk een vanzelfsprekende onderlinge afhankelijkheid zou bestaan. (Anne Schram, 

2005) Deze onderlinge afhankelijkheid lijkt echter in de huidige maatschappij steeds geringer te worden binnen 

bepaalde bevolkingsgroepen. Na het WK zal iedereen zijn oranje zonnebril weer afzetten en weer gaan foeteren 

op de NS of het huidige kabinetsbeleid en is van die community weinig terug te vinden. Men kiest wanneer men 

waar bij wil horen. 
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2 Community saved, community lost, community liberated 

Bij deze revival van de gemeenschapszin is het van belang om de vraag te stellen of er in de huidige 

samenleving nog ruimte is voor een gemeenschap in de traditionele zin van het woord, oftewel een community. 

Want misschien is deze vorm van samenleven wel definitief achterhaald en moet er een nieuwe invulling 

gegeven worden aan dit nostalgische verlangen naar de traditionele gemeenschap. In deze tijd spelen immers 

andere factoren een rol in de samenleving dan vroeger. Thema's als veiligheid en identiteit lijken belangrijker 

dan traditie en saamhorigheid. 

In de vakliteratuur wordt ook verschillend gedacht over de juiste invulling van het begrip community. In grote 

lijnen is er een driedeling ontstaan in het denken over gemeenschapszin en ik zal aan de hand van onder andere 

een essay van Anne Schram en de theorie van Wellman & Leighton (1979) proberen hier wat meer inzicht in te 

verschaffen . In dil essay worden de verschillende denkwijzen over de betekenis van community in de huidige 

maatschappij onderverdeeld in de termen Community Lost, Community Saved en Community Liberated. 

Community Lost 

Het eerste begrip is de meest verspreidde en populistische hypothese waarin wordt uitgegaan van het feit dat 

sociale cohesie inderdaad sterk verminderd is en dat het vroeger allemaal beter was. Toen was er nog een 

gezellige, warme "dorpssfeer" waarin iedereen elkaar kende en hielp in tijden van nood (Steyaert, 2001 ). Het 

staat voor de gedachte dat de buurt niet of nauwelijks meer van belang is. De gemeenschap zoals deze 

traditioneel in dorpen voorkwam is verleden tijd en vervangen door geheel nieuwe vormen van samenleven. 

De community lost gedachte gaat uit van de status-quo van de samenleving en kijkt niet meer achterom. De 

socioloog Zygmund Bauman stelt dat het woord community staat voor een wereld die eigenlijk niet meer voor 

ons beschikbaar is. Na het modernistische tijdperk is nu een nieuw, postmodern tijdperk aangebroken met een 

nieuwe manier van samenleven en nieuwe uitdagingen. leder individu moet omgaan met onzekerheden die het 

leven in de huidige snel veranderende wereld met zich meebrengt. Er is onzekerheid over de toekomstige vorm 

van de wereld , over de juiste manier erin te leven en over de criteria waarmee het goede en het slechte van deze 

manieren van leven beoordeeld kunnen worden. Bauman stelt dat deze onzekerheid geen neveneffect is van de 

postmoderniteit, maar een permanente last. Hierbij is het wel van belang welke betekenis je aan het begrip 

postmodern hecht. Bauman ziet postmodernisme hier duidelijk "slechts" als het tijdperk na het modernisme, een 

volgende fase, zonder hier bepaalde (ruimtelijke) consequenties aan te verbinden. Terugvallen op het 

beproefde concept van de dorpsgemeenschap, zoals wordt beschreven in de volgende paragraaf, kun je in dit 

perspectief dus opvatten als vluchtgedrag of onkunde van de huidige generatie stedebouwkundigen en 

architecten. 

Community Saved 

De traditie van community saved gaat uit van de gedachte dat die verloren of verminderde gemeenschapszin 

gerestaureerd of gered kan worden . Praktijkvoorbeelden uit de geschiedenis laten zien dat daar grofweg twee 

verschillende strategieën voor worden gebruikt. 

De eerste strategie verkleint de verdeelde en onoverzichtelijke stad tot proporties waarin een hechte 

gemeenschap zou kunnen ontstaan en heeft daarnaast als uitgangspunt deze "New Towns" ook letterlijk aan 

het beeld van het traditionele dorp te verbinden. 

De tweede strategie is die van de moderne stedebouw, waarbij niet de fysieke stad wordt verkleind , maar uit 

wordt gegaan van een uniforme stadsbevolking die als dorpsgemeenschap op stadsniveau kan functioneren. 

De gemeenschap wordt als het ware over de stad heen getrokken. Hier wordt de overzichtelijkheid van de 

dorpsgemeenschap verschaald naar stadsniveau. De stad wordt op rationele wijze tot in detail gepland, waarbij 

toeval of ongeregeldheden geen plaats hebben. De moderne gedachte, die onder aanvoering van het CIAM en 

Le Corbusier tot bloei kwam, heeft een grote invloed gehad op de stad zoals we die vandaag de dag aantreffen 

maar lijkt steeds minder als uitgangspunt voor nieuwe projecten te worden genomen. 



Hoewel in schaal en uitstraling totaal verschil lend, hebben de beide strategieën van community saved als 

overeenkomst dat ze geloven in een maakbare samenleving . Het is stede bouw en architectuur van de ratio die 

een universele taal spreekt en die boven lokale geschiedenis, gebruiken en cultuur staat. 

Community Liberated 

De kenmerken van de diverse soorten niet of minder plaatsgebonden gemeenschappen passen in de 

sociologische traditie die Well man en Leighton community liberated noemen. Community liberated is een meer 

genuanceerde hypothese en is het met de Lost traditie eens dat sociale banden in buurtgemeenschappen sterk 

verminderd zijn. Het deelt met de saved traditie de mening dat er weldegelijk nog belangrijke sociale banden 

bestaan. Het onderscheidt zich echter door te stellen dat deze banden nog maar zelden binnen buurten, dorpen 

of wijken georganiseerd zijn . Stedelingen zijn nu gedeeltelijke leden van verschillende sociale netwerken, 

waarvan misschien de buurt nog zo'n netwerk is. Community liberated gaat uit van netwerkcohesie waarin 

individuen meer keuzevrijheid hebben over welk netwerk van sociale cohesie ze rond zich uitbouwen (Steyaert 

2001). 



3 Maar wat is nou sociale cohesie? 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de begrippen ' sociale cohesie', "gemeenschapszin" en "binding" 

regelmatig de revue gepasseerd. Duidelijk is geworden dat deze begrippen de stedebouw de afgelopen 

decennia flink bezig hebben gehouden. Ook komt naar voren dat er meerdere vormen van sociale cohesie 

bestaan en dat een eenduidige beschrijving van het begrip moeilijk te geven is. Sociale cohesie is een soort 

containerbegrip geworden voor alles wat te maken heeft met de verschillende sociale banden die tussen 

mensen bestaan in de maatschappij, Sociale cohesie wordt door Schuyt (1997, geciteerd In Rooilijn) 

omschreven als "de interne bindingskracht van een systeem" en wordt vaak geassocieerd met "positieve 

eigenschappen" zoals belange loze Inzet voor anderen , empath ie, altruïstische normen en 

saamhorigheidsgevoelens" (De Hart, 2002). 

Algemeen kan sociale cohesie omschreven worden als de mate waarin mensen in de samenleving met elkaar 

verbonden zijn en zich met elkaar verbonden voelen. 

Buurtcohesle en/of Netwerkcohesle 

Op buurtniveau verwijst sociale cohesie naar de mate waarin bewoners gemeenschappelijke waarden delen, er 

sprake is van een zekere sociale controle, van de aanwezigheid van sociale netwerken (informeel in de vorm 

van vriendschapsbanden, formeel in de zin van participatie in organisaties, verenigingen en buurtactiviteiten), 

van vertrouwen in andere bewoners en bereidheid samen met hen te zoeken naar oplossingen voor collectieve 

problemen (SCP, 2002). Binnen kleine geografische gebieden zouden mensen elkaar goed kennen, regelmatig 

treffen en er een grote solidariteit en gezelligheid op nahouden (Steyaert, 2001 ). De community saved theorie Is 

hierop gestoeld, Op buurtniveau kan sociale cohesie vooral worden afgelezen aan de mate van onderlinge 

contacten en aan de gevoelens van verbondenheid met de buurt. 

Uit de driedeling in het denken over gemeenschapszin In het vorige hoofdstuk blijkt dat naast de territoriale , 

wijkgebonden cohesie ook een abstractere vorm van cohesie bestaat. Deze vorm van sociale cohesie, 

netwerkcohesie , is niet meer te begrenzen. Het stopt niet bij fysieke of administratieve grenzen en laat zich ook 

niet "omheinen" (Steyaert, 2001 ). 

Netwerkcohesie en buurcohesie hoeven elkaar niet uit te sluiten, Wel kun je stellen dat netwerkcohesie steeds 

belangrijker wordt doordat de geografische en sociale horizon van mensen sterk verbreed is door de 

technologische ontwikkelingen van de laatste decennia. In sommige gevallen gaat dit ten koste van 

wijkgebonden cohesie. Of beter gezegd, de buurt raakt zijn monopolypositie op het gebied van sociale cohesie 

kwijt. Maar de wijk of buurt is wel nog steeds belangrijk onderdeel in het leven van een individu zoals in het 

volgende hoofdstuk zal blijken, en daarmee is buurtcohesie dus een onderdeel van netwerk geworden. 

Binding 

Sociale cohesie is in de vorige paragraaf beschreven als een verzamelbegrip voor de verschillende sociale 

banden die binnen een sociaal systeem bestaan, bijvoorbeeld in een woonbuurt. Een sterke sociale cohesie 

binnen een buurt creëert "sense of community", wat staat voor het gevoel deel uit te maken van een sociale 

gemeenschap. 

Algemeen wordt aangenomen dat het kunnen ontstaan van lokale, geïntegreerde gemeenschappen 

samenhangt met de (met anderen gedeelde) binding aan specifieke plekken (Kyle 2005, geciteerd door van 

Zoest, 2006). Maar ook binding Is een begrip dat niet eenduidig is. Bindt men zich binnen een buurt bijvoorbeeld 

met de fysieke omgeving of gaat het om binding tussen bewoners? Mensen hebben de mogelijkheid en zelfs de 

behoefte om zich emotioneel te binden aan andere mensen. Ook emotionele banden met onderdelen van de 

fysieke omgeving zijn Inherent aan het mens-zijn (van Zoest, 2006). 

Een begrip als place attachment (binding met een plek) omvat dan ook twee componenten, namelijk place 

dependance en place identity. Het eerste begrip heeft betrekking op een zekere afhankelijkheid van een plek 

door de "congruentie met doelen en activiteiten, dus de praktische redenen voor binding aan een locatie" (van 

Zoest, 2006). Place ldentity daarentegen staat voor "de mate waarin een plek een symbool is voor de eigen 

identiteit, deze ondersteunt en tegelijkertijd het resultaat ervan is." 



In het boek Stadswijk (1998) voegen van Reijndorp et al hier nog een extra factor aan toe. Volgens hen is binding 

met een woonplek een zeer belangrijke onderscheidende factor voor de betekenis die wordt toegekend aan een 

wijk. 

Er worden drie soorten ruimtelijke bindingen onderscheiden: 

1. Functionele binding: 

Deze term staat voor de mate van gebonden zijn aan een plek, bijvoorbeeld wanneer mensen functioneel met 

de buurt te maken hebben omdat ze er werken. Functionele binding komt overeen met het eerder beschreven 

begrip "place dependence" en gaat over de praktische redenen van binding. 

2. Sociale binding: 

Deze tweede vorm van ruimtelijke binding richt zich meer op de aanwezigheid van sociale netwerken binnen 

een wijk, zoals bijvoorbeeld de mate waarin bewoners activiteiten ontplooien binnen de wijk, zich organiseren of 

gebruik maken van (sport)voorzieningen in de directe woonomgeving. 

3. Mentale binding: 

Deze derde vorm tot slot spreekt over emotionele verbondenheid met een plek. Het emotioneel verbonden zijn 

met een bepaalde sfeer, de mate waarin een plek symbool, ondersteuning en resultaat is voor de eigen 

identiteit, zoals hiervoor beschreven is als "place identity". 

In het schema hiernaast zijn de behandelde begrippen nog eens samengevat en is overzichtelijk gemaakt hoe 

de begrippen zich tot elkaar verhouden . 
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4 De betekenis van de buurt 

In het voorgaande zijn enkele opvattingen binnen de discussie over de zin en onzin van het vormen van 

community besproken aan de hand van de theorieën community saved, community lost en community liberated. 

Ook is geprobeerd meer inzicht te verschaffen in het begrip sociale cohesie. Dit is een interessante discussie en 

vormt de basis voor het denken over gemeenschappen en voor verschillende stromingen binnen de 

stedebouwkunde en de architectuur. Het is daarom ook interessant te kijken naar de situatie zoals deze zich in 

de praktijk voordoet op kleinere schaal. In het volgende hoofdstuk zoom ik daarom wat dieper in op de wijk en de 

buurt zelf en zal ik aan de hand van een onderzoek van stadssocioloog Engelsdorp Gastelaars inzicht proberen 

te geven in de huidige trend die zich voordoet op het gebied van wonen en samenleven. Ook komt de 

veranderende sociale cohesie binnen woongebieden aan bod, zowel op buurt als op netwerk niveau. 

4.1 Vier dimensies van het wonen 
Het dorp of de wijk kan in het leven van bewoners op verschillende manieren een functie vervullen. Volgens 

Engelsdorp Gastelaars (1999) kunnen er vier dimensies worden onderscheiden waarbinnen mensen 

verbonden zijn met hun buurt. 

Ten eerste is erde economische dimensie, waarmee wordt gedoeld op de betekenis die de woonomgeving heeft 

voor haar bewoners om te voorzien in hun dagelijkse levensbehoeften, zoals de aanwezigheid van 

arbeidsplaatsen, winkels en andere voorzieningen. De tweede dimensie is de sociale dimensie. Mensen komen 

elkaar tegen, gaan met elkaar om en er ontstaan vriendschappen en banden tussen bewoners van dezelfde 

kern of wijk. De derde dimensie die hier wordt onderscheiden is de culturele dimensie. Dit houdt in dat bewoners 

van een wijk of kern een bepaalde identiteit of zelfs status ontlenen aan hun woonomgeving door middel van 

bepaalde symbolen en de uitstraling van de woonomgeving. Ten slotte is er een politieke dimensie waarbij de 

woonomgeving functioneert als ruimtelijk kader waarover bewoners zeggenschap hebben. 

Naast de vier dimensies van het wonen, wordt een onderscheid gemaakt tussen de begrippen dagelijkse 

leefwereld en woondomein. In een traditionele situatie functioneerde een wijk of kern hoofdzakelijk als 

dagelijkse leefwereld voor bewoners. De belangrijkste activiteiten van het dagelijkse leven speelden zich in de 

directe woonomgeving af. Twee van de vier genoemde dimensies spelen in dit geval een belangrijke rol , 

namelijk de economische dimensie en de sociale dimensie. De politieke en culturele dimensie zijn hier nog van 

ondergeschikt belang. Activiteiten als werken, winkelen, uitgaan en scholing vinden vooral plaats in de eigen 

kern of wijk en ook het merendeel van de sociale contacten is binnen deze leefwereld aanwezig. Voor bewoners 

staat dan ook de gebruikswaarde van de directe woonomgeving centraal. 

Dit in tegenstelling tot een kern of wijk die voornamelijk functioneert als woondomein. Hier staat de 

belevingswaarde en het in stand houden van deze belevingswaarde van de directe woonomgeving centraal. 

Hier komen vooral de laatste twee dimensies, cultureel en politiek om de hoek kijken. Werken , winkelen en 

recreëren vindt vaker plaats buiten de directe woonomgeving dan in de eigen wijk of kern. Ook de sociale 

contacten bevinden zich hierdoor vaak op grotere afstand van de woonomgeving, waardoor de economische en 

sociale dimensies van de directe woonomgeving een kleinere rol spelen. Bewoners zien hun woonomgeving als 

een buffer tussen de privacy van het eigen huis en het publieke domein (van Engelsdorp Gastelaars 1999). 

Functioneren van de wijk of kern als 

Dagelijkse leefwereld Woondomein 
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4.2 De expansie van de dagelijkse leefwereld 
De rol van de directe woonomgeving is sterk aan verandering onderhevig. De afgelopen decennia is door de 

toegenomen mobiliteit de actieradius van mensen sterk toegenomen. De plaatsgebonden samenleving van 

voorheen is veranderd in een netwerksamenleving. Bewoners zijn niet langer fysiek gebonden aan 

voorzieningen in hun eigen wijk, maar hebben de mogelijkheid om elders in hun dagelijkse levensbehoeften te 

voorzien. Het aanbod van voorzieningen is ook sterk toegenomen. Tegelijkertijd verliezen lokale voorzieningen 

als de buurtsuper, de warme bakker en de slager de concurrentieslag met de grote supermarkt ketens en 

verdwijnen zo langzaam uit het straatbeeld. Op deze manier lijkt het verschijnsel van verschaling zichzelf te 

versterken. Ruimtelijk gezien is het begrip leefwereld te definiëren als 'de ruimte die mensen voor zichzelf 

scheppen binnen de ruimte die voorhanden is". Deze leefwereld blijft niet langer meer beperkt tot de directe 

woonomgeving, maar bevat al die plaatsen waar we komen om te werken, onderwijs te volgen, te winkelen, uitte 

gaan, te sporten, naar sport te kijken, op bezoek te gaan, te wandelen, te flaneren, rond te hangen, een eindje te 

rijden en op vakantie te gaan (Reijndorp in Stadswijk, p28). 

Naast het steeds groter worden van de dagelijkse leefwereld voor bewoners van een zelfde wijk, wordt deze ook 

voor iedereen verschillend. Voorheen was de dagelijkse leefwereld gelijk aan de directe woonomgeving en dus 

voor iedereen gelijk en duidelijk begrensd. In de huidige situatie lijken deze grenzen steeds meer te vervagen en 

kiest iedereen zijn eigen weg binnen een uitdijende leefwereld. Het stadsgewest bijvoorbeeld is dan ook geen 

vervanging van de wijk als leefwereld omdat de paden verschillen per bewoner. leder kiest voor specifieke 

plekken in een steeds groter wordend ruimtelijk gebied. Dit grote gebied wordt niet beleefd als een begrensde 

regio die zij delen met medebewoners, maar als een stelsel van wegen en paden met de woning als middelpunt. 

Opvallend is dat een tegengestelde ontwikkeling zich voordoet bij de sociale dimensie van de directe 

woonomgeving. Tegenover het groeiende gebied waarbinnen de economische activiteiten van bewoners zich 

afspelen, trekken mensen zich voor sociale activiteiten steeds meer terug in hun eigen huis. 

Deze contractie van de leefwereld hangt samen met een toenemend comfort binnen de woning en snel 

groeiende communicatiemogelijkheden die voor een steeds groter publiek voorhanden zijn . Ook een groeiende 



behoefte aan privacy speelt hierbij een rol. Daarnaast wordt het aantal tweeverdieners steeds groter waardoor 

men de tijden dat men thuis is het liefst ook gezamenlijk doorbrengt. 

Doordat men steeds meer tijd buiten de directe woonomgeving doorbrengt voor dagelijkse levensbehoeften, 

heeft men ook steeds meer sociale contacten buiten de wijk. Je kunt dus ook zeggen dat de sociale leefwereld, 

net als de economische, steeds groter wordt. Echter spelen die contacten zich meestal binnen de woning af en is 

in die zin toch sprake van contractie. 

De belangrijkste constatering is echter dat bewoners hun directe woonomgeving, de wijk, nauwelijks meer 

gebruiken voor economische activiteiten en dat ook de sociale dimensie van de directe woonomgeving steeds 

meer aan betekenis verliest. 

Hierdoor is de wijk tot een "ijle zone' (Groenmans en van Engelsdorp Gastelaars) geworden tussen een 

dagelijkse leefwereld die een groot ruimtelijk gebied beslaat en de eigen woning. 

De directe woonomgeving wordt woondomein 

Dit roept de vraag op welke functie er voor de directe woonomgeving overblijft en of deze nog betekenis heeft 

voor bewoners. Temeer daar ik begon met een citaat waarin wordt gesteld dat ondanks "veranderende 

omstandigheden", het verlangen naar de geborgenheid van een solide community actueel blijft. 

Door de hierboven geschetste ontwikkeling is de functie die de wijk voor bewoners vervult inderdaad sterk aan 

verandering onderhevig. De wijk functioneert niet langer of in sterk verminderde mate als dagelijkse leefwereld, 

maar toch vindt men het prettig en belangrijk om in een goede buurt of wijk te wonen. De wijk transformeert dan 

ook van dagelijkse leefwereld naarwoondomein. De wensen van mensen bij het kiezen van een woning en een 

woonlocatie zijn veranderd en de buurt vervult daarin een andere rol dan vroeger. 

Toch terug naar de traditionele gemeenschap? 

"Juist op het moment dat Gemeinschaft overgaat in Gesel/schaft, de gemeenschap tot zakelijke 

maatschappij wordt, ontstaat het verlangen naar de relatieve rust en warmte van de eerste situatie. Een 

verlangen dat zich richt op samenhang, stabiliteit en veiligheid. " Georg Simmel 

Het toenemende verlangen naar geborgenheid en veiligheid, waar Georg Sim mei al in het begin van de 20' 

eeuw over sprak, heeft tot gevolg dat er nieuwe stromingen ontstaan binnen de stedebouw en architectuur. 

De stedebouw grijpt daarbij snel terug op het verleden, naar de traditionele stad. Er is sprake van een 

herintroductie van de geschiedenis. Het beste en meest actuele voorbeeld hiervan is het Amerikaanse New 

Urbanism. 

Naast het vele gepraat over de zin en onzin van gemeenschapszin en de vraag of de traditionele 

omgangsvormen van het dorp van vroeger vandaag de dag nog bestaan of zelfs nog mogelijk zijn, is New 

Urbanism een beweging die zich hier momenteel ook in de praktijk zeer nadrukkelijk mee bezighoudt. Deze 

stroming gaat uit van de traditie van community saved in een tijd dat deze volgens vele theoretici definitief 

verloren lijkt te zijn. New Urbanism gelooft dat met ruimtelijke ingrepen nieuwe gemeenschappen kunnen 

ontstaan die gelijkenis vertonen met de traditionele gemeenschappen uit het verleden. In deel drie van dit 

verslag komt deze stedebouwkundige stroming uitgebreid aan bod en worden enkele voorbeelden besproken. 
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5 Het onderzoek 

De wenselijkheid van het creëren van nieuwe communilies en de manier waarop dit zou moeten gebeuren is 

een discussie die breed wordt gevoerd op verschillende niveaus en binnen verschillende disciplines. Het is 

echter niet waarschijnlijk dat deze discussie tot een eenduidige oplossing zal leiden. Dergelijke visies op de 

toekomst zijn altijd arbitrair en zullen dan ook voornamelijk als guideline dienen voor stedebouwkundigen en 

overheden voor een te volgen strategie. Hierbij zullen factoren als politieke kleur, achtergrond, cultuur en 

idealisme van invloed zijn op de weg die men in zal slaan. 

Wat echter wel vast staat is dat er een aantal verschuivingen hebben plaats gevonden binnen de samenleving 

die van invloed zijn op de manier waarop we met elkaar omgaan, zowel publiek als privé. New Urbanism is op dit 

moment één van de weinige stromingen binnen de stedebouwkunde en de architectuur die werkelijk een 

richting heeft gekozen en daar door middel van ruimtelijke ingrepen een verandering in aan probeert te brengen. 

Dit gegeven wordt als basis genomen voor het vervolg van dit onderzoek. 

Met dit hoofdstuk wil ik dan ook de eerste fase van mijn onderzoek afsluiten. Ik heb gekeken naar de 

veranderende samenleving en de verschuiving van een plaatsgebonden gemeenschap naar een 

netwerkmaatschappij. Ik heb stilgestaan bij de uiteenlopende denkwijzen over de huidige betekenis van 

community en de veranderende betekenis van de directe woonomgeving. Verder zijn de begrippen sociale 

cohesie en binding aan bod gekomen, alsook de verschillende opvattingen die hierover bestaan. Tot slot ben ik 

kort ingegaan op de Amerikaanse stroming New Urbanism, met zijn oplossingsgerichte denkwijze en geloof in 

de maakbare samenleving. Met de opgedane kennis en het verkregen inzicht in de problematiek ben ik 

toegekomen aan een uiteenzetting van het vervolg van mijn onderzoek. 

5.1 Een tweetal constateringen 
In het denken over gemeenschapszin zijn grofweg drie stromingen te onderscheiden, zoals uit de theorie blijkt. 

Een aantal sociologen en planologen is van mening dat de komst van de netwerksamenleving het definitieve 

einde van de traditionele gemeenschap heeft ingeleid. De overgang van gemeinschaft naar gesellschaft is 

volgens hen onomkeerbaar. Zij spreken over een verloren of juist een bevrijdde gemeenschap. 

Een andere groep, waaronder de aanhangers van New Urbanism, gelooft dat de verloren gemeenschapszin 

nog gered kan worden. Zij denken dit te kunnen bereiken door terug te grijpen naar het verleden. Resultaten uit 

het verleden bieden in hun ogen zeker ook mogelijkheden en garanties voor de toekomst. De tradities van 

community lost en community saved staan hier dus haaks op elkaar. Afgaande op de theoretische 

onderbouwing doe ik een tweetal constateringen , die voor het vervolg van dit onderzoek van belang zijn: 

2 

Op de eerste plaats moetje constateren dat er een ontwikkeling gaande is (en voor een groot deel al 

heeft plaatsgevonden) in de richting van de netwerksamenleving. Mensen worden steeds 

individueler en kiezen bewust een persoonlijk netwerk om zich heen om zich in te bewegen en te 

ontplooien. Dit netwerk leggen ze uit over de stad en de stedelijke regio en in dit netwerk is de buurt 

waarin ze wonen slechts een ondergeschikt onderdeel. De woning is enkel nog een uitvalsbasis. 

Buurtcohesie verschuift naar netwerkcohesie. Netwerken leiden tot een traditie van community 

liberated, een bevrijde stad zonder fysieke grenzen. 

Netwerksamenleving: De buurt verliest zijn betekenis. 

Een tweede constatering is dat er met de individualisering van de maatschappij een groeiend 

verlangen naar geborgenheid is ontstaan. Mensen hebben nog steeds behoefte aan sociale cohesie 

in de buurt waar ze wonen . Daarom ontwerpen we wijken op een bepaalde (gezellige, knusse, 

groene, compacte) manier waardoor wij denken dat dit gevoel bereikt wordt. Een stedebouwkundige 

stroming die zich heeft gespecialiseerd in het creëren van gemeenschappen is het New Urbanism. 

Deze stroming heeft een sterk geloof in het herstel van de traditionele gemeenschap en komt voort 

uit de traditie van community saved. 

New Urbanism: De buurt kan weer belangrijk worden. 



In eerste instantie lijken beide constateringen haaks op elkaar te staan. De netwerksamenleving en de 

herwaardering van de buurt lijken onverenigbaar. Maar is dat wel zo? Zijn de netwerksamenleving en de 

ontwerpuitgangspunten van New Urbanism twee tegenpolen? Is het zo zwart of zo wit? 

Bij de eerste constatering lijkt het alsof het sociale netwerk zich uitspreidt over de hele stad (en vaak nog ver 

daarbuiten), behalve over de (woon}buurt. Dit terwijl er duidelijk aanwijzingen zijn dat de buurt voor mensen nog 

steeds een belangrijke rol speelt in het dagelijkse leven. Stedelingen zijn gedeeltelijke leden van verschillende 

netwerken en de buurt is er daar nog altijd één van. In dat geval is er dus nog steeds sprake van een bepaalde 

binding met de buurt. 

Bij de tweede constatering lijkt het alsof New Urbanism juist totaal voorbij gaat aan het bestaan van nieuwe, 

abstractere sociale netwerken en de daarmee samenhangende veranderingen in de buurt. De stroming geeft 

richtlijnen voor het ontwerpen van nieuwe dorpen die juist tot de traditionele buurtcohesie moeten leiden. Dit lijkt 

een onmogelijke opgave. Maar wellicht bereikt deze stroming wel dat de buurt weer een belangrijker onderdeel 

van het netwerk wordt en deze daardoor toch aan betekenis wint. 

Er moet dus wat nuance worden aangebracht binnen deze ogenschijnlijke tegenstelling . Want tegelijkertijd is 

New Urbanism ook üuist) een gevolg van of een reactie op de ontstane netwerksamenleving. De 

netwerksamenleving heeft geleid tot een hernieuwde interesse in en een zoektocht naar geborgenheid en 

overzichtelijkheid. Waar ik eerder zei dat de opkomst van de netwerksamenleving en de toegenomen hang naar 

geborgenheid tegenstrijdige constateringen zijn, sluiten ze elkaar als oorzaak-gevolg dus niet uit. Feit blijft wel 

dat het lijktte wrijven, een traditionele community binnen een netwerksamenleving. 
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5.2 Doelstelling en onderzoeksvraag 
Voor het vervolg van mijn onderzoek zal ik mij verder verdiepen in deze ogenschijnlijke tegenstelling. Hierbij zal 

ik mij speciaal richten op de vraag hoe binding met de buurt in een dergelijke situatie eruit ziet en hoe de 

bebouwde omgeving en de herintroductie van de geschiedenis hierop van invloed is. In hoeverre zijn vorm en 

thematisering bepalend voor sociaal gedrag en beleving in een buurt? Interessant is verder om te weten in 

hoeverre deze binding met de buurt kenmerken vertoont van de binding die je verwacht in een 

netwerksamenleving maar ook of er sprake is van buurtcohesie die we nog kennen uit de traditionele 

gemeenschappen. 

In het kort: 

Doelstelling: Een beeld vormen van binding met de buurt in een wijk die gebouwd is volgens de traditie 

van community saved en de principes van New Urbanism en het in kaart brengen van de 

(ruimtelijke) factoren die hierop van invloed zijn. 

Onderzoeksvraag: Heeft de bebouwde omgeving vandaag de dag invloed op sociale interactie in de buurt 

en binding met die buurt, in een wijk die gebouwd is volgens de traditie van community 

saved en de principes van New Urbanism? 

Hypothese: Als gevolg van traditionele stedebouwkundige principes ontstaat een buurtcohesie 

nieuwe stijl , één die kenmerken van beide werelden (netwerkcohesie en buurtcohesie) in 

zich herbergt. 

5.3 Brandevoort als onderzoeksgebied 
Om mijn hypothese te toetsen en een antwoord te kunnen geven op mijn onderzoeksvraag zal ik onderzoek 

doen in een bestaande situatie. Mijn onderzoek spitst zich daarom toe op de Helmondse Vinex locatie 

Brandevoort. Het stedebouwkundig ontwerpbureau Krier.Kohl Architecten uit Berlijn, dat aan de basis heeft 

gestaan van deze wijk, gaat bij zijn ontwerpen sterk uit van de ontwerpprincipes van New Urbanism en wordt 

vaak gezien als een vertolker van deze stroming binnen Europa. In Nederland wordt Brandevoort algemeen 

beschouwd als één van de eerste praktijkvoorbeelden van New Urbanism in het land. Brandevoort verenigt de 

twee werelden van de netwerksamenleving en het traditionele dorp en lijkt daarom geschikt om te onderzoeken 

hoe buurt- en netwerkcohesie zich vandaag de dag tot elkaar verhouden en welke invloed de bebouwde 

omgeving en een sterke thematisering hierop hebben. 

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Eerst volgt een kennismaking met de wijk Brandevoort in het onderdeel 

"Brandevoort Omschreven". In het daarop volgende deel van het onderzoek wordt dieper ingegaan op New 

Urbanism en wordt gekeken of een vergelijking tussen Brandevoort en New Urbanism eigenlijk wel 

gerechtvaardigd is. Daarna wordt een beeld geschetst van de sociale verbanden tussen bewoners en de wijze 

waarop in Brandevoort wordt geleefd in het onderdeel "Socialiteiten in Brandevoort". 

In het onderdeel "Ontmoeten op straat" worden enkele plekken verder uitgelicht om de invloed van de 

bebouwde omgeving op sociale interacties op straat bloot te leggen. Tot slot wordt in het deel "Brandevoort in 

Beeld" gepoogd een verband te leggen tussen de sterke sociale banden in de buurt en de overduidelijke 

thematisering van de wijk, gevolgd door een beschouwing van het gehele onderzoek. 
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Brandevoort Omschreven l 
"De gemeente Helmond zet zich af tegen eenvormige Vinex-uitbreidingsplannen met kleine, dure 

woningen op kleine kavels zonder groen, waar interessante openbare ruimten vaak geheel ontbreken 

en waar architectonische verscheidenheid de boventoon voert ten opzichte van de stedebouwkundige 

structuur" 

Gemeente Helmond, planfifosofie Brandevoort 

Helmond worstelt al decennia lang met een hardnekkig negatief imago. De van oorsprong textielstad wordt door 

de buitenwereld nog vaak geassocieerd met industrie, armoede, criminaliteit en trainingspakken. Maar de stad 

heeft inmiddels een metamorfose ondergaan en lijkt al geruime tijd niet meer op de oude industriestad van 

vroeger. Enkele plekken in de stad herinneren nog aan de vergane glorie, zoals de fabriekshallen van de Vlisco 

naast het kasteel maar de duidelijke en consequent volgehouden visie van de gemeente Helmond heeft er de 

afgelopen jaren toe geleid dat het stadsbeeld grote veranderingen heeft ondergaan. Zo is het stadscentrum 

onder handen genomen en heeft Helmond met het Boscotondo en de herinrichting van het havenplein meer 

allure gekregen. 

Brandevoort is de tweede grote stadsuitbreiding van Helmond. De eerste, Dierdonk, is bij een groot publiek 

bekend geworden door de herkenbare "retro-architectuur". Dierdonk kenmerkt zich door 'jaren-dertig

woningen' voor de midden en hogere inkomensklassen en heeft een positieve bijdrage geleverd aan het imago 

van Helmond. 

Met de nieuwe uitbreidingslocatie wilde de gemeente Helmond deze positieve ontwikkeling graag voortzetten. 

Brandevoort moest een extra dimensie toevoegen aan de stad en Helmond definitiefop een positieve manier op 

de kaart zetten. Vanwege de frisheid wilde men voor Brandevoort niet met het Dierdonk-team doorgaan. 

Uiteindelijk koos men voor het gerenommeerde Krier.Kohl Architecten uit Berlijn. Het definitieve plan van Rob 

Krier is in 1997 gereed gekomen en in 1999 is met de bouw van de eerste fase begonnen. Inmiddels is bijna de 

helft van Brandevoort opgeleverd en begint duidelijk te worden dat Brandevoort niet zomaar een gemiddelde 

Vinex uitbreiding is. 

Kriers filosofie 

Stedebouwkundige principes ontlenen aan vroeger gebouwde voorbeelden betekent, aldus Krier, "aanhaken bij 

bewezen kwaliteiten als flexibiliteit en attractiviteit en dat is wat anders dan steunen op intellectuele theorieën 

over het functioneren van de stad." Theorieën die volgens Krier'gedecideerd' afwijken van de traditionele stad. 

Christoph Kohl zegt hierover: 

"We generaffy base our planning criteria on the experience provided by the successful cities of Europe. These 

are cities which throughout the centuries have demonstrated /heir abifity to be flexible and accommodating, 

attractive and valuable, by means of their pattern and /ayout as welf as through their buildings. Hidden behind 

such ideas is no sacred or nostalgie vision of the aesthetic quafities of urban space, bul ra/her the conviction that 

the loss or the mistrust of this civic art is partly responsible for the social problems of our day. lt is perhaps an 

undeniable truth that the models of contemporary urbanism that have come unhinged are clearly finked to the 

manifestations of the decay of modern society." 



Ontwerpprincipes Krier.Kohl Architecten 

Het startpunt voor de ontwerpmethode van Krier.Kohl Architecten is daarom het ontwerp van de stad en zijn 

ruimtelijke en functionele organisatie met als doel de voorwaarden te scheppen voor een harmonieuze 

samenleving. Hieraan liggen een 22-tal ontwerpprincipes ten grondslag die door Rob Krier en zijn meer 

theoretisch georiënteerde broer Leon Krier zijn ontwikkeld. Vrij vertaald zijn deze ontwerprichtlijnen (in 

willekeurige volgorde} de volgende: 

• 

• 

Een dorp of stad onderscheidt zich duidelijk van zijn omgeving. De overgang van "land

scape" naar "town-scape" is dan ook niet vloeiend, maar wordt duidelijk gedefinieerd door 

de gebouwen aan de randen 

Bouwsteen van de stad is het individuele huis. Deze huizen worden gegroepeerd tot woonblokken 

en vervolgens tot kleine buurten die samen een wijk vormen. 

• Elke buurt heeft een centraal plein als brandpunt van het openbare leven. De volgorde van pleinen 

en straten bepaalt de hiërarchie in de stad. 

• 

• 

• 

Elk huis, inclusief gevel en dak, wordt als zelfstandige esthetische eenheid beschouwd. 

Er zijn bindende ontwerpuitgangspunten voor bebouwingswanden die de openbare ruimte 
markeren. Hierbij gaat het voornamelijk om materiaalgebruik, proporties en het dakprofiel. 

De straat wordt gevormd door het strategisch plaatsen van woonblokken , bestaande uit 
individuele woningen. De straat moet op een zodanige manier worden vormgegeven dat deze 
fysiek zeer intensief kan worden beleefd. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Straten moeten zo scherp mogelijk worden begrensd door de gebouwen die ze flankeren . 
Tegelijkertijd wordt architectonisch extra betekenis gegeven aan hoekgebouwen die de straten 
markeren. 

De doorsnede van de straat wordt zo smal mogelijk vormgegeven. De straat heeft niet langer 
slechts een verkeersfunctie, maar verenigd alle aspecten en dimensies van het stadsleven. 

De publieke ruimte op straat moet zich duidelijk onderscheiden van privéruimte . 

De publieke ruimte van de straat krijgt ruimtelijke, esthetische en functionele betekenis in de 

vorm van een plein. De aangrenzende bebouwing moet hier de grootst mogelijke variatie aan 
gebruik bieden, zoals wonen, winkelen en een assortiment aan publieke diensten. 

De onderlinge verwevenheid van de meest uiteenlopende vormen van wonen en activiteit is een 

belangrijk uitgangspunt. Hoe meer woningen, werkplekken en culturele faciliteiten bij elkaar 
worden gebracht in een relatief kleine fysieke ruimte, hoe groter de positieve uitwerking zal zijn 

op de leefbaarheid van de wijk. 

Elke mogelijkheid moet worden aangegrepen om deze functiemenging op pleinen te realiseren . 
Hiertoe moet een zekere flexibiliteit in de bebouwing worden aangebracht om deze functies op 

een later tijdstip nog toe te kunnen voegen . 

Retail en winkels moeten aan de straat of in markthallen worden geplaatst. Gespecialiseerde 
afdelingen van supermarkten zoals bakkers en slagerijen moeten worden losgemaakt uit de naar 
binnen gerichte ruimtelijke structuur van de winkel en aan de publieke ruimte worden geplaatst 

als zijnde individuele zaken . 

1 



• 

• 

• 

• 

• 

Elke straat of elk plein krijgt een duidelijke individuele formele identiteit. Deze stedelijke ruimten 

worden niet slechts beschouwd als ruimtelijke residuen van de bouwblokken, maar zijn 

onafhankelijk ruimten met eigen kwaliteiten. 

Stelregel is dat straten aan beiden zijden begeleid worden door bomen en dat pleinen uitsluitend 

in steen bestraat worden. 

Stedelijke open ruimten worden zo aangelegd dat er een scherpe overgang is van beslotenheid 
en openheid. Het besloten karakter van straten en pleinen moet worden behouden door het 

vernauwen, verspringen en knikken van de straatprofielen. 

Elke buurt krijgt, naast de belangrijke architectonische entrees, meerdere toegangen. Op deze 
manier wordt de toegankelijkheid van het ruimtelijke weefsel gegarandeerd. Dit vraagt een divers 
aanbod alternatieve paden en routes binnen het totale stratensysteem. 

Over het algemeen wordt eenrichtingsverkeer zo min mogelijk toegepast. Eenrichtingsverkeer 

zorgt voor onnodig lange routes en verslechtert de oriëntatie in de wijk. 

• De centrale pleinen worden ontworpen als voetgangersgebied. 

• Om de hoeveelheid bewegwijzering in de openbare ruimte te beperken moet het gewenste 
gebruik af te lezen zijn aan het ruimtelijke ontwerp. De rijsnelheid wordt bijvoorbeeld bepaald 
door de ruimtelijke afmetingen en het ontwerp van de verharding. 

• Parkeren in de publieke ruimte moet tot een minimum worden beperkt. In plaats daarvan worden 
grote private parkeerplekken aangelegd in ruimschoots beplante binnenplaatsen van 
bouwblokken zodat de auto's aan het oog worden onttrokken. De entree naar de parkeerruimten 

wordt gevormd door poortgebouwen. 

• De binnenplaatsen worden zo ontworpen dat ze overdag gebruikt kunnen worden als speelterrein 
door kinderen. Dit kan worden gezien als "spelen op straat", wat voor kinderen avontuurlijker is 

dan spelen in een speciaal ontworpen speeltuin. 

Kriers filosofie is er niet puur op gericht om "de stad van toen" te reproduceren , maar gaat uit van de overtuiging 

dat het belang van een goede openbare ruimte terug moet worden gebracht in het bewustzijn van mensen en 

daarmee in de hedendaagse stede bouw. Om dit te bereiken kan het model van de traditionele stad niet ontkend 

worden. 

Het urbane karakter van de stad wordt in Kriers filosofie bepaald door relatief kleine percelen met een zo groot 

mogelijke variatie. Deze variatie is hier voornamelijk bedoeld om de kwaliteit van de aangrenzende openbare 

ruimte te verbeteren, meer dan om de identiteit van de gebouwen op zich te versterken. Het zwaartepunt ligt in 

de wanden van de openbare ruimte die gevormd worden door gevels van woningen en gebouwen. 'leder huis 

een eigen gezicht', zoals de slogan luidt, is dan ook nodig voor een gevarieerde wand van de openbare ruimte, 

zodat een zo levendig mogelijk straatbeeld ontstaat. 
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2 Het concept 

Rob Krier grijpt voor het ontwerp van Brandevoort terug naar het verleden. Brandevoort is een moderne 

vertaling van een klassieke nederzetting. De historische referentie van Brandevoort is niet alleen opgevat als 

architectonisch stijlmiddel, maar is ook als basis genomen voor de stedebouwkundige hoofdopzet van het plan. 

De stedebouwkundige opzet van Brandevoort moet het beeld scheppen van een organisch gegroeid 

vestingstadje. Net als bij historisch gegroeide oude steden bestaat de Brandevoort uit een kern en een aantal 

groene buitenwijken. Het centrum van de wijk, ofwel de dorpskern, wordt gevormd door de Veste. De Veste heeft 

een compacte, stedelijke uitstraling en wordt geheel in stijl begrensd door een vestingwal. De Veste wordt 

omzoomd door een brede groene ecologische zone. Daaromheen liggen een aantal ruimer opgezette buurten, 

door Krier de Buitens genoemd. Elk van deze Buitens is gebouwd volgens een ander thema en heeft daardoor 

een eigen identiteit en uitstraling. Ze hebben echter met elkaar gemeen dat ze ruimer zijn van opzet en een 

dorps en op rustig wonen gericht karakter hebben. Met name in de Buitens zijn bestaande landwegen, 

watergangen, bospartijen en boomgaarden zoveel mogelijk geïntegreerd in het nieuwe plan, evenals de 

honderden oude eiken die het gebied telt. De rustige dorpse sfeer wordt in deze buurten nog versterkt doordat 

op. verschillende plekken groene open ruimten in het ontwerp zijn opgenomen. Deze hebben onregelmatige 

vormen en zien eruit alsof ze in de loop der jaren zijn ontstaan. 

Naast de stedebouwkundige opzet en een aantal architectonische stijlkenmerken, is in de Veste en in mindere 

mate in de Buitens een aantal sfeerelementen opgenomen wat het beeld van de traditionele dorpskern 

complementeert en vaak ook versterkt. Zo bevindt zich in de Veste een nieuwe traditionele gietijzeren markthal, 

wordt het centrum gemarkeerd door een kerkje en wordt de boze buitenwereld buiten gehouden door een heuse 

vestingwal. 

Verschillende dichtheden 

Het concept van het historisch gegroeide vestingstadje komt ook tot uitdrukking in de bebouwingsdichtheden. 

Brandevoort is een Vinexlocatie en moest daarom voldoen aan de Vinexnorm die een dichtheid van 35 

woningen per hectare voorschrijft. Rob Krier is met Brandevoort wat creatiever met dit gegeven omgegaan om 

zo een zeer gevarieerd woonmilieu te kunnen creëren en tevens zijn visie te benadrukken. De Veste, het 

centrum van de wijk, heeft een relatief hoge dichtheid van ongeveer 50 woningen per hectare gekregen. De 

Veste krijgt hierdoor de gewenste stedelijke en compacte uitstraling. De Buitens konden hierdoor ruimer worden 

opgezet met een dichtheid van ongeveer 25 woningen per hectare. Het contrast tussen de stedelijkheid van de 

Veste en de ruime, groene opzet van de Buitens wordt verder versterkt door de architectuur en de 

woningtypologie die in de verschillende deelgebieden is toegepast. 

Fasering 

De ontwikkeling van Brandevoort bestaat uit twee fases, Brandevoort I en Brandevoort ll. Brandevoort I wordt 

ook wel de Vinex fase genoemd, omdat deze fase binnen de Vinexperiode valt. Deze periode, waarin de Vinex 

taakstelling van 3000 woningen moest worden gerealiseerd, is gestart in 1999 en had eind 2005 afgerond 

moeten zijn. In verband met vertragingen bij met name de realisatie van het voorzieningencentrum, loopt deze 

fase nu door tot medio 2008. In deze eerste fase worden de Buitens Schutsboom, Brand en het grootste 

gedeelte van Stepekolk en de Veste gerealiseerd. Inmiddels is de bouw van de Schutsboom en Stepekolk 

grotendeels afgerond en wordt er stevig gebouwd in de Brand. Ook is men begonnen aan het laatste deel van de 

Veste fase 1, waaronder ook het centrale winkelgebied aan de Plaetse. 

Tijdens de tweede fase worden hier nog eens 3000 woningen aan toegevoegd. Tijdens fase twee worden de 

deelgebieden Veste en Stepekolk afgebouwd en wordt begonnen aan de Buitens de Marke, Kranenbroek, 

Liverdonk, Hazenwinkel en het Businesspark. De bouw van deze fase gaat in 2008 van start en zal in 2015 

afgerond worden. Op 31 mei 2006 is het ontwerpbestemmingsplan van Brandevoort Il vastgesteld. Dit is een 

bestemmingsplan op hoofdlijnen en wordt vervolgens nog uitgewerkt in definitieve plannen. Voor Brandevoort Il 

bestaat dus nog een zekere fiexibiliteit ten aanzien van de precieze invulling van de deelgebieden en de locatie 

van voorzieningen. Ervaringen die worden opgedaan in Brandevoort I zullen hierin meegenomen worden. 
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Verkeersstructuur 

De ontsluiting van Brandevoort verloopt via een ringstructuur. Deze Brandevoortse dreef loopt rondom de 

centraal gelegen deelgebieden de Veste en de Marke en plan Brand. Vanuit deze weg zijn alle individuele 

buurten van Brandevoort te bereiken. Aan de zuidzijde is de Brandevoortse dreef aangesloten op de provinciale 

weg van Geldrop en Mierlo naar Helmond en aan de Noordzijde heeft Brandevoort een aansluiting op de A2.70. 

In de toekomst zal daar een tweede aansluiting bij komen ter hoogte van landgoed Gulbergen. De kosten 

daarvoor zullen worden gedeeld tussen de Gulbergen en de bedrijven die zich in het businesspark Brandevoort 

zullen gaan vestigen. Hierdoor worden beide locaties optimaal ontsloten en kunnen vrachtwagens zonder al te 

veel overlast op het businesspark komen. Opvallend is verder nog de "Laan door de Veste" die als een 

doorlopende route de Veste doorkruist. De Laan door de Veste ontsluit het centrale voorzieningencentrum dat in 

de Veste gerealiseerd zal worden. De oude doorgang tussen Brandevoort en Mierlo-Hout in het oosten van 

Brandevoort is voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Dit is nu slechts nog een langzaam verkeerroute 

waardoor Brandevoort nog meer los is komen te staan van de rest van Helmond. 

Openbaarvervoer 

Zoals het een echt dorp of stadje betaamd, heeft Brandevoort zijn eigen treinstation. Sinds december 2006 is 

Brandevoort aangesloten op het nationale spoorwegennet. Station Brandevoort is hiermee alweer het vierde(!) 

station van Helmond aan de route Eindhoven-Venlo. Ter vergelijking, Eindhoven heeft slechts twee 

treinstations. Nu het station geopend is, bedraagt de reistijd naar Eindhoven nog slechts vijf minuten en naar 

Helmond centrum drie minuten. Overdag stopt er elk half uur een trein naar beide richtingen, 's avonds rijdt de 

trein om het uur. Het station is geheel in stijl vormgegeven. De perrons zijn overkapt door een historische 

gietijzeren dakconstructie en ook de loopbrug over het spoor is in de typische historiserende architectuur 

opgetrokken. 

Op termijn zal er ook een busverbinding komen over de Brandevoortse dreef voor een verbetering van de 

ontsluiting van Brandevoort naar Helmond en de omliggende dorpen. Momenteel is deze lijn nog niet rendabel 

omdat een groot deel van Brandevoort nog gerealiseerd moet worden . 

Hoofdgroenstructuur 

Ook de hoofdgroenstructuur van Brandevoort sluit bij het concept van het vestingstadje aan. De voormalige 

Schootensche Loop is omgevormd tot een brede ecologisch-recreatieve parkzone, waarvan een deel bestaat 

uit een vestinggracht rondom de Veste. De groenstructuur van Brandevoort kent een sterke en praktische 

hiërarchie en bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. De meest in het oogspringende groenvoorziening 

is de groenblauwe zone rond de Veste en de Marke. Hierin wordt een dicht netwerk van paden en 

speelvoorzieningen gerealiseerd. Het vormt een groene ring rondom het centrumgebied en de overgang van 

het stedelijke karakter van de Veste naar de ruimer opgezette Buitens. Op de bastions rondom de Veste wal zijn 

pleintjes gevormd met uitzichtpunten en zitbankjes. 

Er zijn verder drie grote groene zones in het plan, waarvan de Papenvoortse Loop en de Schootense Loop zijn 

gelegen in natuurlijke laagtes binnen het plangebied. Een deel van de voormalige Schootense Loop is 

omgevormd tot een ecologische zone die van het noorden van het plangebied naar het zuiden loopt en waar de 

groenzone rond de Veste een onderdeel van is. De derde zone ligt tussen de Buitens Hazenwinkel en Liverdonk, 

in de belemmeringzone van de hoogspanningsleidingen. Deze groene scheggen vormen de verknoping met het 

omliggende landschap en zorgen voor compensatie van natuur die met de ontwikkeling van Brandevoort 

verloren gaat. 

Daarnaast lopen er groene scheggen door het businesspark, die een belangrijke ruimtelijke functie hebben. Ze 

bakenen de verschillende segmenten van het businesspark af en vormen doorzichten op de Marke zodat 

Brandevoort vanaf de snelweg ook zichtbaar is. Tot slot zijn er de bosgebieden, weilanden en akkers rondom het 

plangebied als verankering aan het landschap. Deze gebieden behoren dus niet tot het plangebied maar ze 

bieden zowel ecologische als recreatieve kwaliteiten. Met name Landgoed Gulbergen ten westen van 

Brandevoort biedt met een golfterrein en verschillende fietsroutes een sterke toegevoegde waarde voor de 

inwoners van Brandevoort. 
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Wijkgroen 

Op kleinere schaal dan de hierboven genoemde hoofdgroenstructuur is er in Brandevoort ook een ruime mate 

van wijkgroen aanwezig. De vormgeving, inrichting en toegankelijkheid van de groenblauwe zone rondom de 

Veste ( de vestinggracht) kan deze in zekere mate ook tot wijkgroen worden gerekend. 

In de Buitens zijn de belangrijkste wegen vaak begeleid door volwassen bomenrijen. Langs deze lanen zijn in 

een aantal gevallen aan weerszijden ondiepe slootjes gegraven. Overigens is er ook sprake van woonstraten 

die niet worden beplant, vanuit de overweging om het omliggende landschap met bestaande bomen en groen 

zoveel mogelijk betekenis te geven. 

De Veste bestaat zoals gezegd volledig uit straten en pleinen. Hier is het groen op een enkele verdwaalde boom 

na buiten de stadspoort gehouden. De groene open ruimten zijn er vooral op buurtniveau in de Buitens. Vaak 

vallen deze in de Buitens samen met de cultuurhistorische elementen van de oorspronkelijke nederzettingen. In 

andere gevallen gaat het om plekken rondom bijvoorbeeld bestaande volwassen bomen en tot slot zijn er een 

aantal groene ruimten nieuw ontworpen. 

Brandevoort is een wijk die op het eerste gezicht weinig met haar oorspronkelijke omgeving rekening houdt, 

maar wanneer je beter kijkt zie je dat rekening is gehouden met bestaande volwassen bomen en zijn belangrijke 

open ruimten op de oorspronkelijke plaats behouden gebleven. Zo is toch geprobeerd het oorspronkelijke 

landschap zoveel mogelijk in de wijk te bewaren. Deze plekken komen verder in dit verslag aan de orde als de 

deelgebieden in meer detail besproken worden. 

Topografische ligging 

Brandevoort wordt aan de zuidzijde begrensd door het Eindhovens Kanaal, aan de noordzijde door de snelweg 

Helmond/Eindhoven, deA270, en aan de westzijde door landgoed Gulbergen. Dit "landgoed" is ontstaan op de 

oude vuilstort van de Regionale Afvalverwerking Zuidoost Brabant (RAZOB) en bestaat nu onder andere uit een 

evenementen terrein waar jaarlijks enkele festivals worden georganiseerd zoals Dynamo en sinds kort het 

Reggae Sundance Festival. Verder is op het terrein een golfbaan aangelegd en heeft een aantal jaren geleden 

Dierenpark Europa hier zijn poorten geopend. De golfbaan is in het wijkblad de Brandevoorter Courant 

inmiddels al geclaimd als "onze golfbaan" 

Brandevoort is een westelijke stadsuitbreiding van Helmond. Topografisch gezien lijkt Brandevoort echter meer 

op een zelfstandig , apart liggend dorp in de omgeving. In topografische zin is Brandevoort te vergelijken melde 

dorpen Nuenen, Mierlo of Geldrop. Vanwege de centrale ligging tussen de steden Eindhoven en Helmond kan 

eenvoudig gebruik worden gemaakt van alle stedelijke functies in de omgeving. De centra van beide steden zijn 

eenvoudig binnen tien minuten te bereiken via deA270, de Geldropseweg of met de trein. 

Door consequent vol te houden aan de stedebouwkundige en architectonische keuzen die aan Brandevoort ten 

grondslag liggen, is een wijk ontstaan met een sterke eigen identiteit. De wijk oogt als een quasi-zelfstandig, 

schijnbaar historisch gegroeid vestingstadje. Die zelfstandigheid wordt nog versterkt door de relatief 

geïsoleerde ligging. Hoewel Brandevoort in oorsprong een buitenwijk van Helmond is, zijn de belangrijkste 

ontsluitingen meer regionaal dan lokaal gericht. Daardoor en in combinatie met zijn duidelijke identiteit en 

thematisering , is Brandevoort een afzonderlijk herkenbare eenheid binnen het stedelijke netwerk geworden. 





3 De deelgebieden van Brandevoort 

De eerste fase van de bouw van Brandevoort nadert zijn voltooiing. Stepekolk, Brand, Schutsboom en de Veste 

zijn grotendeels gerealiseerd en het stadje Brandevoort krijgt steeds meer vorm. Tijdens de tweede fase zullen 

er nog een drietal Buitens en een businesspark bijkomen. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt kort ingegaan 

op deze toekomstige ontwikkelingen. Verder zal het onderzoek zich concentreren op de huidige situatie en het 

gedeelte van Brandevoortdat al gerealiseerd is. 

3.1 Schutsboom 
Schutsboom is de eerste Buiten die in Brandevoort gerealiseerd is. Daarmee is Schutsboom ook meteen het 

oudste gedeelte van de wijk en het enige plandeel van Brandevoort dat volledig afgerond is. De eerste bewoners 

wonen hier nu al ruim 8 jaar. 

Schutsboom kenmerkt zich door zijn architectonische referentie aan zogenaamde 'notabele' woningen. De 

buurt straalt daardoor een zekere rust en statigheid uit. De architectuur is gebaseerd op de Zuid-Nederlandse 

dorpsbebouwing, met veel baksteen, stevig geaccentueerde raamkozijnen en pannendaken waarvan de nok 

evenwijdig aan de straat loopt. Zoals in heel Brandevoort het geval is, wordt veel aandacht besteed aan de 

individuele uitstraling van de gevels, maar dit moet wel passen binnen de regels die de eenheid van de totale 

buurt bewaken. De buurt bestaat voornamelijk uit alleenstaande woningen op vrije kavels, halfvrijstaande 

woningen en geschakelde woningen (meestal tweekappers) op brede kavels. 

Het stratenpatroon vindt zijn oorsprong in de richting van bestaande landwegen. Bestaande straatjes met 

volwassen bomenrijen zijn zoveel mogelijk behouden in de buurt. Zij vormen nu de belangrijkste lanen in het 

plan en geven de buurt een volwassen en landelijk karakter. Het handhaven van een groot deel van de 

natuurlijke elementen en enkele bestaande boerderijen accentueert dit landelijke beeld eveneens. Centraal in 

de Schutsboom, aan de Tyssenvoort, is bijvoorbeeld de bestaande bossage behouden en samen met het 

Maria kapelletje geeft dit de Schutsboom een volwassen karakter. 

De straatprofielen zijn ruim en groen opgezet. Het dorpse beeld van de buurt wordt in grote mate bepaald door 

de voortuinen die met hekjes en heggen van de straat zijn gescheiden. Deze erfafscheidingen bestaan in de 

Schutsboom heel herkenbaar uit zwarte metalen hekjes tussen betonnen kolommetjes. Al dan niet opgevuld 

door buxus haagjes bepalen deze erfafscheidingen voor een belangrijk deel het typische karakter van de buurt. 

Groene pleinen 

Bijzonder aan de Schutboom zijn een tiental groene pleinen die verspreid door de buurt liggen. Deze pleinen 

doen denken aan de typische Brabantse brinken. Opvallend is dat deze groene pleinen allemaal omsloten zijn 

door witte aaneengesloten rijwoningen. Door deze witte wanden van de groene ruimten ontstaat een zeer 

herkenbaar beeld. Op deze wijze wordt een bepaalde samenhang en verbondenheid gesuggereerd tussen 

deze woningen en de centrale groene ruimte waar ze aan grenzen. Later in dit verslag, in het onderdeel 

'ontmoeten op straat" zal verderop deze situatie worden ingegaan. 





3.2 Stepekolk 
Stepekolk is de meest zuidelijk gelegen Buiten. De buurt ligt wat verder van de Veste af door een brede 

bebouwingsvrije zone die noodzakelijk is vanwege elektriciteitsmasten die het gebied ten zuiden van de Veste 

doorkruisen. 

In de Stepekolk is gekozen voor een stijl die het meeste doet denken aan de Brabantse langgevel boerderijen. 

Je zou het 'farmstyle" kunnen noemen. Stepekolk onderscheidt zich van de overige Buitens door deze relatief 

brede en ondiepe woningen evenwijdig aan de straat. De woningen hebben een wat lagere bebouwingshoogte 

dan in de overige Buitens. Verder zijn de grote oranje zadeldaken kenmerkend voor deze Buiten. 

Ook in de Stepekolk staan veel tweekappers, maar er is tevens een aantal geschakelde woningen. De meeste 

vrije kavels in de Stepekolk zijn aan het kanaal terug te vinden. In het plan zijn verder enkele bestaande 

boerderijen opgenomen. 

Typisch zijn een aantal schijnbaar natuurlijk ontstane Brabantse driehoeken die zich in het plan bevinden. In 

traditionele Brabantse nederzettingen werden deze groene ruimten tussen boerderijen gebruikt om het vee 's 

avonds bijeen te drijven en een veilig heenkomen voor de nacht te bieden. In de Stepekolk zijn deze ruimten 

voorzien van speelvoorzieningen voor kinderen. Vaak staan er enkele volwassen bomen die al dan niet speciaal 

voor de gelegenheid naar deze plekken verplaatst zijn. Deze groene ruimten versterken het landelijke, boeren 

karakter dat de buurt wil uitstralen. 

Ook in Stepekolk zijn speciale eisen gesteld aan de erfafscheidingen. De erfafscheidingen bestaan hier uit 

beuken haagjes en zijn ook hier weer consequent in de hele buurt doorgevoerd. De haagjes, in combinatie met 

de typische architectuur geven de Stepekolk zijn eigen herkenbare identiteit. 





3.3 Brand 
Eén van de weinige uitzonderingen op de Brabants classicistische architectuurkeuzen in Brandevoort vormen 

de woningen in de Brand. Deze woningen hebben eerder een koloniale uitstraling (Kolonia! style). Plan Brand 

ligt ingesloten tussen de ecologische zone rondom de Veste en de Brandevoortse dreef ter hoogte van plan 

Schutsboom en is een typische Buiten. Een ruim opgezette woonwijk met voornamelijk tweekappers en vrije 

kavels. De vrije kavels en tweekappers zijn aan de randen van de buurt gelegen of aan de twee hoofdwegen van 

het deelgebied. Deze hoofdstraten zijn gebaseerd op oorspronkelijke weggetjes en behouden hun landelijke 

profiel met volwassen bomen en greppels. In het midden van plan Brand zijn een aantal geschakelde 

eengezinswoningen te vinden met een wat lagere bebouwingshoogte. 

De woningen in deze Buiten kenmerken zich net als in de Schutsboom door individuele en statige volumes. De 

staande raampartijen versterken dit statige karakter. Net als in de overige Buitens zijn in de Brand uitsluitend 

schuine daken toegepast. Het onderscheid wordt vooral verkregen door het opvallende materiaalgebruik en het 

toevoegen van erkers, veranda's en serres aan de gevel. Het individuele karakter van de woningen wordt 

versterkt doordat bewoners een keuze hebben in het type aanbouw dat aan hun woning wordt gebouwd. Dit 

levert een zeer gevarieerd beeld op. Ook het vele hout en de opvallende kleurstelling maakt dat de woningen in 

deze Buiten zich sterk onderscheiden van de overige Buitens. 

Geheel in stijl van de koloniale architectuur zijn de white picket fences die als erfafscheiding worden gebruikt. 

Deze witte houten tuinhekken lijken uit de Amerikaanse suburbs overgewaaid te zijn naar Brandevoort. Meer 

nog dan in Stepekolk of Schutsboom drukken deze erfafscheidingen een stempel op het straatbeeld en het 

karakter van de buurt. 

In de Brand is geen speelgroen aanwezig. Kinderen zijn aangewezen op de speelvoorzieningen in de 

ecologische zone of één van de vele groene ruimten in de aangrenzende Schutsboom. Naast een tijdelijke 

basisschool zijn in de Brand geen voorzieningen gevestigd. 



' 



3.4 De Veste 
Het centrum van de wijk, de dorpskern, ofwel de Veste is de meest karakteristieke plek binnen Brandevoort. De 

Veste vormt dan ook het hart van Brandevoort en net als in historisch gegroeide dorpskernen zijn hier de meeste 

voorzieningen gevestigd, zoals winkels, een basisschool en enkele horeca gelegenheden. 

De stedebouw en de architectuur van de Veste is geïnspireerd door de klassieke Europese stad. De Veste 

kenmerkt zich door een niet te strakke, maar wel geordende structuur van hoofdstraten en pleinen. De 

architectuur is traditionalistisch en bestaat uit aaneengesloten bebouwing met bakstenen gevels en schuine 

pannendaken. In de brochures wordt gesproken over 'de sfeer van weleer" en een Brandevoort dat is gebouwd 

naar oud Brabants voorbeeld, zoals de plaatsen Heusden en Oirschot; het Brabants Classicisme. Rob Krier lijkt 

zich bij het ontwerp voor de Veste echter ook te hebben laten inspireren door typerende Nederlandse 

bouwstijlen van elders in Nederland. Zo staan er ook woningen tussen die lijken op 17"'-eeuwse Amsterdamse 

pakhuizen en grachtenpanden. De Veste ligt een aantal meter hoger dan de omringende Buitens. In combinatie 

met de ecologische zone die om de Veste heen ligt komt hierdoor het contrast tussen stad en land extra tot 

uitdrukking. Met een opvallende bocht loopt de ' Laan door de Veste" centraal door de Veste heen. Dit tracé is 

gebaseerd op een bestaande weg die opgenomen is in het plan. 

Gesloten bouwblokken 

De bebouwing in de Veste bestaat uitsluitend uit gesloten bouwblokken. Deze bouwblokken bereiken op de 

meeste plaatsen een hoogte van drie bouwlagen. Aan de hoofdstraten en aan de buitenste randen van de Veste 

is de bouwhoogte vier lagen om deze plekken een extra stedelijk accent te geven. De blokken hebben een 

binnenplaats waar geparkeerd wordt, zodat de auto zoveel mogelijk uit het straatbeeld blijft. Deze 

binnenplaatsen zijn afgesloten met stalen poorten die op afstand kunnen worden bediend. Alleen bewoners van 

het betreffende blok hebben toegang tot deze binnenplaatsen. Het stratenpatroon in de Veste bestaat 

voornamelijk uit geknikte en gekromde straten en onregelmatig gevormde pleintjes. Er zijn nauwelijks lange 

rechte stukken, waardoor een gevoel van geborgenheid ontstaat. De straatprofielen zijn vrij smal en de gevels 

grenzen direct aan de straat. De straten in de Veste zijn allemaal bestraat en worden waar mogelijk autovrij 

gehouden. 

Geen gevel hetzelfde 

De bebouwing is zeer gevarieerd. Ondanks dat alle woningen rijwoningen zijn, is elke woning individueel 

herkenbaar en is geen enkele gevel hetzelfde. De variatie zie je bijvoorbeeld in de kleur van de baksteen, in 

subtiele verschillen in de bouwhoogte of in de gevelindeling. Alle woningen zijn gebouwd op relatief smalle 

kavels en hebben een kleine achtertuin. Een voortuin ontbreekt. In plaats daarvan hebben de woningen eigen 

stoepen, een soort plint van ongeveer een meter breed waar de bestrating net iets afwijkt van de gangbare 

bestrating. Woningen grenzen in de Veste dus direct aan de straat, maar door deze plint wordt de overgang 

tussen openbaar en privé iets minder hard gemaakt. 

Compact stedelijk beeld 

De combinatie van smalle straten, gevarieerde gevels, middelhoge bebouwing en het ontbreken van voortuinen 

levert een zeer compact en stedelijk beeld op dat nog versterkt wordt door een aantal onregelmatig gevormde 

pleinen, een grachtje en opvallende architectonische elementen zoals het appartementencomplex en het 

multifunctionele centrum op "de Plaetse". Dit is het centrale langgerekte plein waar de meeste voorzieningen 

aan komen te liggen. Aan deze winkelstraat krijgt de bebouwing extra bouwhoogte en wordt nog meer aandacht 

besteed aan de detaillering. De hoeken van de bouwblokken zijn sterk geaccentueerd in de vorm van een 

bijzondere hoekoplossing. Verder is de Veste omringd door een vestingwal met daarop relatief hoge gesloten 

bebouwing aan de gracht. Op bepaalde plaatsen zoals op de hoeken van de wal zijn onderdoorgangen of 

poorten te vinden die toegang geven tolde Veste. Deze plekken (doorgangen en hoekpunten) zijn altijd duidelijk 

gemarkeerd met landmarks zoals een torentje of een erkertje. In de wand is slechts een beperkt aantal smalle 

doorgangen voor autoverkeer naar het centrum toe. De overige doorgangen in de wand zijn alleen bestemd 

voor voetgangers en fietsers. Deze ' semi-permeabele wand" voert het contrast tussen binnen en buiten nog 

verderop. 
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3.5 Detoekomstige Buitens 
De toekomstige Buitens Hazenwinkel, Liverdonk en Kranenbroek, die in de tweede fase gerealiseerd gaan 

worden, krijgen net als de inmiddels gerealiseerde Buitens een lage dichtheid en een dorps karakter, met 

vrijstaande, halfvrijstaande en geschakelde woningen. Het karakter als groene, ruim opgezette woonomgeving 

zal ook bij deze Buitens voorop staan. 

Het uitgangspunt voorde Marke is in het Masterplan voor de tweede fase aangepast. In het oorspronkelijke plan 

van Krier was de Marke als 'gewone' Buiten gepland. Een woongebied met veel vrijstaande woningen en 

tweekappers en een relatief lage dichtheid. Maar door het (markt)succes van de Veste ontstond de wens om een 

tweede woongebied te creëren met de succesvolle gesloten bouwblokken en aaneengesloten bebouwing. Het 

resultaat wordt niet een kopie van de Veste maar een statig woongebied met aaneengesloten 19' eeuwse 

woningen in gesloten bouwblokken aan brede, groene lanen. Ook hier is de woningdichtheid dus hoger dan in 

de Buitens, maar door de iets ruimere opzet van de straatprofielen wat lager dan in de Veste. Zo wordt de Marke, 

net als de Veste, een unieke en compacte woonlocatie. 

De aanwezigheid van station Brandevoort, dat eind 2006 in gebruik is genomen, speelde ook een rol in de 

beslissing om de Marke een hogere dichtheid te geven. Het station komt nu midden in een relatief dichtbevolkt 

gebied te liggen, waar meer aantrekkingskracht van uit gaat en zo meer draagvlak creëert. Station Brandevoort 

is heel bewust ontworpen met twee voorzijden. De entrees aan de kant van de Veste en aan de kant van de 

Marke zullen identiek worden vormgegeven om het ene gebied niet belangrijker te laten lijken dan het andere. 

De middelbare school, die eerst in een van de andere Buitens was gepland, zal nu ook naar de Marke verhuizen. 

Per spoor is deze dan zeer snel en eenvoudig te bereiken vanuit Helmond centrum. 

Businesspark 

Het businesspark aan de noordzijde van Brandevoort moet nog nader ingevuld worden . Waarschijnlijk zullen er 

veel bedrijven komen van logistieke aard. Het idee bestaat om deze bedrijven te ommuren in de typische 

Brandevoort stijl. De bedrijven krijgen daardoor een gezamenlijke rooilijn waar ze zich kunnen presenteren. Zo 

zal ook het bedrijventerrein passen bij de beeldkwaliteit van Brandevoort. 
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4 Voorzieningen 

"The built development bordering a square should offer the greatest possible variety of uses: dwelling, 

shopping, services, "white commercial" (low environmental impact), and an assortment of public 

amenities." 

Uit ontwerprichtlijnen Rob Krier 

Bovenstaand citaat is afkomstig uit de ontwerpvisie van Krier.Kolh Architecten en het geeft aan hoe zij de 

openbare ruimte in het centrum van een stad of dorp het liefst ingericht zien. In Kriers filosofie moet de Veste het 

brandpunt van de gemeenschap vormen. Hier moet men elkaar ontmoeten, het liefst buiten op straat, in de 

openbare ruimte. In de Veste moet het gemeenschapsgevoel ruimtelijk tot uitdrukking komen. Om dit te 

bereiken staat Krier zoveel mogelijk functie menging voor in het centrum gebied. Wonen, winkelen, diensten en 

overige bedrijvigheid moeten waar mogelijk door elkaar en bij elkaar geplaatst worden. 

De illustratie hiernaast is één van de originele ontwerpschetsen die Rob Krier maakte voor de Veste. De 

illustratie geeft Kriers ideaalbeeld weer van hoe de voorzieningen over de Veste verspreid moeten worden. Krier 

ziet het liefst op elke hoek van de straat een winkeltje of een zaakje, net als in traditionele historische 

stadscentra. Kleinschaligheid is daarbij het sleutelwoord. Geen grote supermarkt waar je alle boodschappen in 

een keer kan doen, maar een aparte slagerij , een warme bakker, een groenteboer en een kruidenier verspreid 

over de Veste. Zo staat in de ontwerprichtlijnen te lezen dat grotere supermarkten zijn verschillende afdelingen 

zoveel mogelijk aan de straat zou moeten plaatsen. Zo worden activiteiten niet aan het straatbeeld onttrokken 

en dit komt ten goede aan de levendigheid op straat. Een goed voorbeeld van hoe dit er in de praktijk uitziet is de 

Hema in het centrum van Eindhoven. Deze Hema verkoopt zijn beroemde worsten en andere snacks nu aan 

een speciaal loket aan de straatzijde. 

Een ander ontwerpuitgangspunt is van Krier is dat elke woning op de benedenverdieping de mogelijkheid moet 

krijgen om een eigen zaakje te beginnen. Zo kan het centrum zichzelf blijven ontwikkelen en kan een dynamisch 

winkelgebied ontstaan met verassende initiatieven van bewoners. 

Op bijgevoegde afbeelding is te zien hoe de voorzieningen uiteindelijk over de wijk zijn verspreid. Duidelijk is dat 

verreweg de meeste voorzieningen voor de wijk Brandevoort in de Veste worden gevestigd zoals Krier dit voor 

ogen had. Met name aan de Plaetse, de centrale pleinruimte in de Veste genoemd naar de historische naam 

voor Zuid-Nederlandse marktpleinen, zullen veel voorzieningen komen. In 2003 is hier al een open markthal met 

een gietijzeren geraamte gebouwd. Dit is meteen één van de opvallendste blikvangers van het 

voorzieningencentrum van de Veste. Verder wordt aan de Plaetse het grootste deel van het winkelaanbod 

gerealiseerd. 

De voorzieningen die wel in de Buitens gelegen zijn betreffen basisschool de Vendelier in plan Schutsboom met 

daarnaast een kinderdagverblijf. Verder is een tijdelijke apotheek voorziening in deze Buiten gevestigd. Zodra 

het gezondheidscentrum in de Veste gerealiseerd is zal de apotheek daar naartoe verhuizen. Ook in plan Brand 

is een basisschool gelegen. Hier betreft het een tijdelijke voorziening die volgens de planning al overbodig had 

moeten zijn met het openen van de basisschool in de Veste. De school is echter nog in gebruik door het grote 

aantal jonge kinderen in de wijk en het lokalentekort dat daardoor is ontstaan. In de toekomst zullen nog enkele 

basisscholen in de nieuw te bouwen Buitens worden gerealiseerd. 

4.1 "Beroepen aan huis" 
Behalve basisscholen en professionele naschoolse opvang, wat op buurtniveau in de huidige maatschappij niet 

meer mag ontbreken, worden alle voorzieningen dus in de Veste geplaatst zoals Krier zich dat wenste. Wanneer 

we verder op de Veste inzoomen is nog een andere wens van Krier terug te vinden zij het in afgezwakte vorm. 

Rob Krier had in zijn visie voor Brandevoort voor ogen dat elke woning in de Veste op de begane grond een 

bedrijfje of een winkeltje kon starten. Eigenlijk zoals dit in traditionele dorpen en stadjes ook het geval was en 

zoals je nu in typische historische binnensteden nog steeds veel ziet. De gemeente Helmond wilde daar echter 

niet zo ver in mee omdat een supermarkt voor veel mensen nu eenmaal onmisbaar en eenvoudiger te realiseren 

is. 
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Toch is een afgezwakte variant van deze visie weldegelijk terug te vinden in de Veste. Het is mogelijk om in het 

'beroepen aan huis" concept een eigen zaakje aan huis te hebben. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor 

woningen aan de Vestewal. Het betreft hier dan bijvoorbeeld het openen van een kapperszaakje of een 

schoonheidssalon. Ook is er een stomerij aan de wal te vinden. Detailhandel is op deze plaatsen niet 

toegestaan. Dit wordt geclusterd aan de gracht bij de Plaetse. 

Brandevoort is en blijft een Vinex locatie en dat betekent dat er vaak compromissen moeten worden gesloten. De 

visie van Krier op het centrumgebied is een belangrijke factor in het vergroten van de levendigheid en het 

verhogen van de ontmoetingskans. De wijze waarop dit concept uiteindelijk tot uitvoer is gebracht doet het 

oorspronkelijke idee echter te weinig eer aan. Het concept van Krier is hier vooral verworden tot een beeld, een 

image van wat Brandevoort uit wil stralen. 

Door de thuis beroepen aan de rand van de Veste te plaatsen, verwijderd van de logische wandelroutes maar 

wel onderdeel van de ' skyline" van Brandevoort, verliest het concept zijn functie en blijft slechts het aanzicht 

over. 

4.2 DePlaetse 
De bouw van de voorzieningen strip aan de Plaetse is de laatste fase van Brandevoort 1. De bouw daarvan is 

momenteel in volle gang en zal in 2008 worden opgeleverd. De Veste zal dan beschikken over een volwaardig 

voorzieningencentrum met een supermarkt en een groot aantal andere voorzieningen. De gebouwen moeten 

voldoen aan de kwaliteitseisen die de gemeente voor Brandevoort heeft gesteld. 'Dit betekent dat ook Albert 

Heijn niet kan volstaan met een blauwe doos met een logo erop", aldus oud wethouder Marleen Jonkers in het 

Eindhovens Dagblad (11-03-2002). In de figuur hiernaast zijn de verschillende voorzieningen in de wijk 

weergegeven. De Plaetse wordt een voetgangersgebied en om de auto zoveel mogelijk uit het straatbeeld te 

weren worden onder een aantal blokken aan de Plaetse parkeergarages gebouwd. Boven de winkels komt een 

woonfunctie in de vorm van zowel huur-als koopappartementen. 

Tijdelijke voorzieningen 

Totdat de winkelvoorzieningen aan de Plaetse gerealiseerd zijn in 2008, kan gebruik gemaakt worden van een 

tijdelijk voorzieningencentrum dat sinds 2004 in de Veste aanwezig is. In deze tijdelijk oplossing zijn de eerste 

levensbehoeften op winkelgebied te vinden plus een beetje extra luxe. Je kunt er pinnen en je vindt er een Albert 

Heijn, een snackbar, een Primera, een Gall & Gall, Freestyle Kappers en 'Drogisterij Brandevoort". Deze laatste 

is begin 2007 voor de tweede maal slachtoffer geworden van een ramkraak. Sindsdien zijn er paaltjes voor de 

gevel geplaatst. Het geeft aan dat het ideale stadje niet verschoond blijft van de nodige criminaliteit. Misschien 

zijn dergelijke incidenten, hoe vervelend ook, wel nodig als een soort ' reality check" voor de bewoners van 

Brandevoort. Blijkbaar geeft een stadswal geen garantie voor onvoorwaardelijke veiligheid binnen de muren 

van de Veste. 

Palladium en gezondheidscentrum 

Naast een groot aantal winkelvoorzieningen , wordt aan de Plaetse een groot woonzorg complex voor senioren 

gebouwd. Dit complex krijgt de naam Palladium en zal uit 80 appartementen bestaan, waarvan 58 

huurappartementen. In dit complex wordt ook een gezondheidscentrum gevestigd met een huisartsenpraktijk, 

een tandartsen praktijk, een fysiotherapeut en een steunpunt voor maatschappelijk werk. Zoals gezegd zal de 

tijdelijke apotheek in Schutsboom ook naar het gezondheidscentrum worden verplaatst. 

Multifunctioneel Centrum 't Brandpunt 

Tot slot ligt aan de Plaetse Multifunctioneel Centrum (MFC) 't Brandpunt, waarin onder ander één van de tot nog 

toe twee basisscholen van Brandevoort en een kinderdagverblijf zijn gevestigd. Verder bevat dit complex een 

sporthal en diverse zalen en lokalen waar allerlei activiteiten plaats kunnen vinden. Het bestuur van Brandevoort 

houdt hier zijn vergaderingen en ook de meeste commissies en verenigingen die binnen Brandevoort actief zijn 

hebben hun thuisbasis in het MFC. 

Later in dit verslag, in het hoofdstuk ' socialiteiten in Brandevoort", zal het Multifunctionele Centrum verder 

worden toegelicht omdat het een zeer belangrijke rol speelt in het sociale netwerk van de Brandevoort. 
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5 Beeldkwaliteit en handhaving 

In Brandevoort wordt een bepaalde identiteit gecreëerd. Brabants Classicisme, historiserende architectuur en 

gecreëerd erfgoed zijn een aantal termen die veel worden gebezigd wanneer men over Brandevoort spreekt. 

Deze identiteit ligt aan de basis van het succes dat de wijk tot nu toe heeft gehad en daarom is het belangrijk dat 

deze in stand wordt gehouden en waar mogelijk wordt versterkt. Het stede bouwkundige ontwerp van Krier.Kohl 

Architecten gaat dan ook gepaard met een stevig beeldkwaliteitplan, waarmee zowel projectontwikkelaars als 

particulieren rekening moeten houden. 

Om de uitstraling en kwaliteit van Brandevoort te bewaken heeft de gemeente Helmond een supervisor 

aangesteld die alle bouwplannen beoordeelt aan de hand van dit beeldkwaliteitplan. Echter kunnen bepaalde 

werkzaamheden ook vergunningsvrij worden uitgevoerd en hier wordt van de bewoner een stuk gevoel en 

bewustwording gevraagd. Om dit "gevoel" de goede richting in te sturen heeft de gemeente Helmond een folder 

verspreid onder bewoners waarin een aantal voorbeelden wordt gegeven van zaken die "minder op hun plaats 

zijn of juist wel passen in een wijk als Brandevoort". In het voorwoord van deze folder wordt door de Wethouder 

Stedelijke Ontwikkeling gevraagd "deze folder te lezen, te bekijken en vooral te bewaren". Hij zegt verder: "Als u 

de richtlijnen uit deze folder volgt, draagt u bij aan het bijzondere karakter van uw straat en werken we samen 

aan een wijk waar we trots op kunnen zijn ." 

Deze richtlijnen betreffen zoals gezegd vooral die zaken waarvoor geen vergunning hoeft worden aangevraagd 

en waarin men als bewoner dus de vrije hand heeft om te doen wat hij of zij wil. Hieronder volgen een aantal 

voorbeelden van zaken die in de folder aan de orde komen. Dit overzicht is zeker niet volledig, maar het voert te 

ver om alle bepalingen in dit verslag op te nemen. Het geeft een goede indruk van de wijze waarop bewoners op 

hun verantwoordelijkheden worden gewezen. 

Kozijnkleuren 

Stelregel is dat kozijn en raam (licht) afwijkend van elkaar moeten zijn en dat de kleur van het kozijn een 

overgang vormt van de steenkleur van de muur naar de kleur van de ramen. Een zinsnede uit de folder: "Bij de 

uiteindelijke uitvoering en bij onderhoud lijkt het er echter vaak op dat de kleurregels vergeten zijn ." 

Zonwering en rolluiken 

Het toepassen van rolluiken is ongewenst. Rolluiken passen niet in de sfeer en uitstraling van Brandevoort. Ze 

ontsieren de karakteristiek vormgegeven Brandevoortse gevels. Door hun gesloten karakter verlagen ze 

bovendien de sociale veiligheid. Voor gevels die niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte geldt een 

uitzondering. Markiezen passen door hun vorm en voorkomen goed in het sfeerbeeld van Brandevoort, mits de 

toepassing beperkt is tot één markies per gevelopening. Wat betreft kleurgebruik kan gekozen worden voor 

effen of gestreept en gaat de voorkeur uit naar het klassieke kleurenpallet. 

Erfafscheidingen 

Er wordt uitgegaan van een duidelijke afscheiding tussen privé en openbare ruimte. De eisen verschillen per 

Buiten omdat elke Buiten haar eigen sfeerkenmerken heeft. In het algemeen geldt dat er geen gaashekwerk, 

gemetselde plinten, ijzerdraad met houten palen of hekwerk dat niet aansluit bij de erfbegrenzing toegepast 

mag worden. Voor de Schutsboom schrijft het beeldkwaliteitplan zwarte metalen tuinhekken voor met verticale 

spijlen, eventueel met toepassing van gemetselde penanten. De Brand moet het doen met houten hekken in de 

kleuren wit, roomwit, lichtgrijs of beige. Dit is vergelijkbaar met de "white picket fences" die in de Amerikaanse 

New Urbanism wijken gebruikelijk zijn. In de Stepekolk tot slot hebben beuken of buxushagen de voorkeur en 

zijn hekken of muren niet toegestaan. 

Naast de bovenstaande voorbeelden zijn er nog richtlijnen over tuinhuisjes (liefst donkere kleuren , geen 

complexe vormen en uit het zicht vanaf de openbare ruimte) en regels over aanbouwen in de folder opgenomen. 





5.1 Kritische noot 
De toon in de folder Handhaving Beeldkwaliteit Brandevoort naar bewoners toe lijkt op het eerste gezicht open 

en ongedwongen. Bewoners worden op een vriendelijke wijze op hun eigen verantwoordelijkheden gewezen 

onder het mom van "samen werken aan een sfeervol Brandevoort". Tegelijkertijd worden bewoners heel sterk in 

de rol van Brandevoorter geduwd. Men dient zich volgens het protocol te gedragen en het monument waar ze in 

wonen lijkt daarbij eigenlijk belangrijker dan de bewoners zelf. Zo staat in het voorwoord bijvoorbeeld het 

volgende: "U heeft gekozen voor een woning in Brandevoort. De bijzondere identiteit van de wijk speelt daarin 

ongetwijfeld een rol". Hiermee wordt nog maar eens benadrukt hoe belangrijk de typische Brandevoorter sfeer 

ook voor bewoners zelf is. 

Door de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de woonomgeving bij bewoners te leggen wordt van 

hogerhand een soort sociale controle in het leven geroepen. Van bewoners wordt een bepaalde eigen inbreng 

en saamhorigheid verwacht en dit geeft mensen het gevoel belangrijk te zijn voorde wijk. 

Ook Martin Otten noemt als enige nadeel van Brandevoort de soms wel erg strenge regelgeving ten aanzien van 

de beeldkwaliteit. Er geldt een meldplicht bij nagenoeg alle werkzaamheden rond de woning . Een overbuurman 

wilde het hekwerk rond de tuin bijvoorbeeld klassiek donkerblauw schilderen, maar dit kwam niet door de 

welzijnscommissie. Donker groen mag, maar donkerblauw past niet binnen Brandevoort. Martin zelf wilde 

graag een carport bouwen voor wat meer opslagruimte, maar zag dit niet door de toetsingscommissie komen . 

Toch woog het woongenot in de wijk op tegen de beperkingen die het wonen in Brandevoort met zich meebrengt. 

Brandevoort is heerlijk wonen, de sfeer die de wijk uitstraalt trekt mensen zeer sterk aan. Maar juist omdat dit 

beeld, dit decor, zo belangrijk is, wordt streng toegezien op de handhaving hiervan. Dit moet je als bewoner 

accepteren en in de meeste gevallen is men daar ook toe bereid. 

Naast de richtlijnen "van hoger hand" zie je in het straatbeeld van Brandevoort ook veel initiatieven vanuit de 

bewoners zelf. Mensen lijken zich inderdaad zeer bewust te zijn van de omgeving waar zij deel van uitmaken, 

hebben daar vaak ook bewust voor gekozen en proberen daar zelf ook hun steentje aan bij te dragen. Met name 

in de Veste, maar zeker ook in de Buitens, zie je dat veel bewoners naambordjes aan de gevel hebben 

gemonteerd die zich kenmerken door de typische "historische" stijl. Verlichting op de gevels, hoewel vaak 

voorzien van een spaarlamp, zijn klassiek vormgeven en naast de elektrische deurbel die natuurlijk 

onontbeerlijk is, is vaak een "echte" bel of klassieke deurklopper te vinden. 

Toch valt deze regelgeving in het niet bij de leefregels die worden gesteld in een aantal Amerikaanse New 

Urbanism projecten. Deze Rules and Regulations, bedoeld om het uniforme aangezicht van het dorp te 

waarborgen, bepalen wat bewoners wel en vooral niet mogen doen met hun huis. In Celebration, Florida, mag 

je bijvoorbeeld de was niet buiten hangen of een antenne op het dak zetten, je mag geen posters voor een 

politieke partij voor de ramen hangen of 'for sale' bordjes in de tuin zetten . Auto's mogen niet langer dan twee 

dagen op dezelfde plek geparkeerd staan, er is vastgelegd welke kleur je je huis mag verven, hoe hoog de heg 

en het hekwerk mogen zijn en welke soort planten (inclusief welk soort gras) je in de tuin mag zetten . De regels 

worden tot in de woonkamer doorgevoerd; de enige toegestane raambedekking zijn witte gordijnen. Op de 

naleving van de regels wordt ook streng toegezien . In het officiële krantje van Celebration, The Celebration 

News, wordt elke maand afgedrukt welke overtredingen er zijn geconstateerd door de Celebration Residential 

Owners Association, of de "porch police" zoals de instantie in de volksmond wordt genoemd. Elke dag worden in 

Celebration de straten geveegd en overal lopen mannen rond met enorme 'blowers' die afgevallen 

boomblaadjes wegblazen (De dictatuur van Disney, NRC Handelsblad, juni 2001 ). 

6 





6 Brandevoort; Typisch Vinex! 

Hoewel de Buitens elk een andere architectonische stijl en uitstraling hebben, zijn deze buurten in essentie 

helemaal niet zo verschillend. De buurten zijn ruim opgezet, hebben veel tweekappers en vrijstaande woningen, 

hebben een dorpse uitstraling met veel groene ruimten en zijn populair bij gezinnen met kinderen. Het verschil 

met de Veste is veel groter. Hier is het niet slechts de architectuur die het verschil maakt, maar ook de structuur 

en opzet van de buurt is anders. In de Veste wordt juist een stedelijke omgeving gecreëerd met smalle kavels, 

weinig of geen tuin, hogere bebouwing en nauwelijks groen. In een gesprek met Jacqueline Klomp, in dienst bij 

de afdeling Stedelijke Ontwikkeling en beheer in Helmond en momenteel werkzaam als assistent projectleider 

voor de wijk Brandevoort vroeg ik of dit verschil ook tot uitdrukking kwam in het type bewoner dat in een Buiten, 

dan wel in de Veste woont. "Daar is eigenl ijk nauwelijks verschil, dat hadden we eigenlijk niet verwacht. We 

verwachtten dat zich in de Veste misschien meer "yuppen" zouden vestigen, omdat woningen zonder tuin in een 

stedelijke omgeving hen traditioneel meer zou aanspreken. Maar het blijkt dat er vooral jonge gezinnen met 

kinderen zijn gaan wonen. Wel wonen in de Veste meer ouderen, omdat er meer appartementen zijn. In de 

nabije toekomst komt er in de Veste nog een senioren complex (Palladium) met bij behorende voorzieningen bij , 

waardoor die trend zich wel voort zal zetten." 

6.1 Enkele demografische gegevens 
Vinex locaties en nieuwbouwwijken in het algemeen hebben een grote aantrekkingskracht op jonge gezinnen. 

In Brandevoort is dat niet anders en de wijk heeft dan ook een typische Vinex populatie. 

Op de volgende pagina is de bevolkingspiramide van Brandevoort te zien. Daarnaast is de bevolkingsopbouw 

van Meerhoven afgebeeld. Meerhoven is als Vinexlocatie goed met Brandevoort te vergelijken. De bouw van 

beide wijken is in dezelfde periode van start gegaan (1999) en de ontwikkeling bevindt zich nu dan ook ongeveer 

in dezelfde fase. In zowel Brandevoort als Meerhoven is nu ongeveer de helft van het uiteindelijke aantal 

woningen gerealiseerd. Verder liggen beide projecten in dezelfde regio en vissen ze dus uit dezelfde vijver waar 

het om bewoners gaat. Als referentie is de bevolkingspiramide van Helmond als geheel afgebeeld. 

Wanneer je kijkt naar de leeftijdsopbouw van de Brandevoorters valt op dat de dertigers zeer goed zijn 

vertegenwoordigd in de wijk met ruim 30% van de bewoners. Dit is ook de leeftijdsgroep die doorgaans kinderen 

heeft of krijgt. Je ziet dan ook dat de leeftijdscategorie van O tot 4 jaar goed is vertegenwoordigd met zo'n 15% 

van hettotaal. Bijna 9% heeft een leeftijd van tussen de 5 en de 10 jaar oud. 

In vergelijking met Meerhoven valt op dat de groep twintigers in Brandevoort een stuk kleiner is. Deze groep 

beslaat ongeveer 9% in Brandevoort tegen 16,5% in Meerhoven. De kleine groep twintigers is voor een deel 

terug te voeren op het feit dat veel jongeren in deze leeftijdcategorie studeren en elders op zichzelf wonen. Het 

verschil met Meerhoven is waarschijnlijk terug te voeren op het aantal starterwoningen dat in Meerhoven groter 

is. Brandevoort blijkt voor starters op de woningmarkt vaak gewoon te duur. Volgens Mevrouw Klomp blijkt 

verder dat ongeveer 80% van de bewoners van Brandevoort afkomstig is uit Brabant en dat opvallend genoeg 

de helft daarvan uit Eindhoven blijkt te komen. 

Ook typisch Vinex is dat er in Brandevoort veel tweeverdieners wonen . Dit brengt met zich mee dat het 

gemiddelde inkomen met 34.500 euro per huishouden ruim 7500 euro boven het Helmondse gemiddelde ligt. 

Zoals uit de volgende paragraaf zal blijken is dit ook wel noodzakelijk om in Brandevoort een huis te kunnen 

kopen. 
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6.2 Huur en koop 
Brandevoort heeft, zoals in de vorige alinea al even kort werd aangestipt, weinig woningen voor starters. De 

meeste koopwoningen zitten in het duurdere segment. Brandevoort I bestaat bijvoorbeeld uit 2000 vrije sector 

koopwoningen. In 2007 ligt de gemiddelde OZB waarde van een koopwoning in Brandevoort met 333.301 euro 

ver boven het Helmondse gemiddelde van 207 .592 euro (Gemeente Helmond, sociale altlas van wijken 2007 ). 

Mede door het succes van Brandevoort zal deze waarde alleen nog maar stijgen. Ook telt Brandevoort 1550 vrije 

kavels en 450 sociale huurwoningen. Sociale huur is in Brandevoort overigens een relatief begrip. Huurprijzen 

variëren van minimaal 450 euro tot meer dan 600 euro per maand. Mensen die in aanmerking komen voor meer 

dan 150 euro huursubsidie mogen niet huren, hen wordt verzocht elders in Helmond een woning te zoeken. De 

precieze verdeling van de woningtypen in Brandevoort 1, zoals in het Masterplan Brandevoort is terug te vinden, 

is als volgt: 

Sociale huur 13% 49, 1% in Helmond 
Overige huur 2% 

Sociale koop 2% 50,9% in Helmond 
Middeldure koop 21% 
Dure koop 62% 

In Brandevoort Il worden daar, naast vrije sector koopwoningen, nog eens 450 sociale huurwoningen aan 

toegevoegd en worden er 320 sociale koopwoningen gebouwd. 

De hierboven geschetste bevolkingsopbouw van Brandevoort is typerend voor nieuwbouwlocaties in 

Nederland. Een vergelijking met Meerhoven in Eindhoven levert dan ook alleen wat nuance verschillen op. De 

jonge bevolking maakt dat ruim tweederde van de gezinnen uit één of meer kinderen bestaat. Daarnaast 

resulteren de relatief hogere huizenprijzen in een groot aantal tweeverdieners. 

6.3 "Sociale" huur 
Een opvallend gegeven in Brandevoort, en vooral in de Veste, is dat de sociale huurwoningen door de hele buurt 

verspreid zijn gebouwd. In de Veste is aan de gevels in het straatbeeld niet te zien of het een sociale huurwoning 

of een koopwoning betreft. De woningen zijn schijnbaar willekeurig opgenomen in de bouwblokken. Omdat elke 

gevel in de Veste uniek is, is het van de buitenkant niet te zien met welk type woning je te maken hebt. Enerzijds 

is dit te beschouwen als het bewust "wegmoffelen" van goedkopere woningen door de projectontwikkelaar. 

Anderzijds past dit gegeven goed in het concept van Brandevoort en de visie van Krier. Het is een manier om 

mensen van verschillende achtergronden met elkaar in contact te laten komen doordat verschillende sociale 

klassen door elkaar heen wonen. 

Helaas is de woningdifferentiatie en daarmee ook de bevolkingsopbouw van Brandevoort dermate homogeen 

dat deze menging van sociale klassen tot een minimum beperkt blijft. 

Samenvattend kan gesteld worden dat Brandevoort demografisch gezien een typische Vinexlocatie is, 

vergelijkbaar met de meeste andere Vinexwijken in Nederland. De wijk heeft een homogene bevolkingsopbouw 

met veel tweeverdieners en jonge, opgroeiende kinderen. 

Brandevoort komt boven het Vinex-maaiveld uit door een zeer sterke en consequent doorgevoerde 

thematisering. Niet zozeer het feit dat de wijk een thema heeft is uniek, wel de wijze waarop dit thema is 

uitgewerkt tot in de kleinste details en in vrijwel alle facetten van de wijk. 

Met name de Veste is ontworpen als verblijfsruimte. De bebouwing dient hier in de eerste plaats als decor voor 

en begrenzing van de openbare ruimte. In deze ruimten kan men elkaar ontmoeten en kunnen mogelijk sociale 

banden tussen bewoners ontstaan. 

Ook topografisch gezien neemt Brandevoort een bijzondere positie in. Het ligt strategisch tussen Eindhoven en 

Helmond en kan qua ligging beschouwd worden als een dorp in de regio, niet anders dan bijvoorbeeld Geldr,,p 

of Nuenen. Het is mede daarom interessant om te zien of Brandevoort ook als zodanig wordt beleefd door zijn 

bewoners. 







Brandevoort & New Urbanism J 
"The cities will be part of the country; 1 shall live 30 mi les from my office in one direction, under a 

pine tree; my secretary will live 30 miles away from it too, in the other direction, under another pine 

tree. We shall both have our own car. 

We shall use up tires, wear out road surfaces and gears, consume oil and gasoline. All of which will 

necessitate a great deal of work ... enough for all." 

Le Corbusier, The Radiant City, 1967 

Binnen de stedebouwkunde en de architectuur is de basis van het ontstaan van bijna elke stijl of stroming te 

herleiden tot een kritiek op een voorgaande stijl of stroming. New Urbanism vormt daarop geen uitzondering en 

is ontstaan als reactie op de voordurende suburbanisatie en uitbreiding van de Amerikaanse stad en de 

stedelijke gebieden, ook wel urban sprawl genoemd. Urban sprawl is een containerbegrip dat staat voor een 

extreme en weinig duurzame manier van suburbanisatie, waarbij woongebieden als paddestoelen uit de grond 

schieten. Deze zogenaamde suburbs kenmerken zich door zeer lage bebouwingsdichtheden, functiescheiding 

en een toenemende afhankelijkheid van de auto. De woongebieden strekken zich over grote oppervlakten uit en 

vertonen weinig samenhang. Ze lijken in niets meer op de traditionele steden en dorpen met een herkenbare 

kern en buitengebieden. Binding met de buurt is in deze gebieden vervangen door een op de auto gebaseerde 

netwerkcohesie. Mensen vervreemden hier van elkaar en van hun omgeving doordat menselijke maat 

ontbreekt en elke woning en elke straat op elkaar lijkt. 

New Urbanism is dus een reactie op dit verschijnsel en probeert aan de hand van een dertiental 

ontwerprichtlijnen, die gebaseerd zijn op de tradtionele dorpsgemeenschap, tegenwicht te bieden aan de 

negatieve gevolgen van urban sprawl. New Urbanism gaat uit van de gedachte dat gemeenschapszin nog te 

redden is. De stroming gaat daarom met zijn stedebouwkundige plannen terug naar het traditionele dorp. 

Menselijke maat, herkenbaarheid en fysiek contact zijn de belangrijkste uitgangspunten binnen deze stroming. 

Ook moet een goede mix van bewoners uit elke sociale klasse in de buurt aanwezig zijn . Een buurt, wijk of dorp 

moet herkenbaar worden vormgegeven voor bewoners en daarvoor wordt de stedebouwkundige opzet van het 

Amerikaanse dorp als basis genomen. Een duidelijk centrum met daaromheen woongebieden. Het leven moet 

zich weer op straat afspelen en mensen moeten uit de auto worden gehaald. 

Urban sprawl is dan ook niet los te zien van het ontstaan van New Urbanism. In de komende paragrafen zullen 

beide verschijnselen belicht worden. Daarna zal de sprong gemaakt worden naar de Nederlandse situatie om 

tot slot tot een vergelijking met Brandevoort te komen en te toetsen of Brandevoort daadwerkelijk 

gecategoriseerd kan worden als zijnde een New Urbanism project. 

1 Urban sprawl 

Wanneer er gesproken wordt over urban sprawl weet iedereen zich een beeld te vormen van wat ermee bedoeld 

wordt, maar het is niet eenvoudig kort te duiden wat het is en hoe het ontstaat. De term wordt in planologische 

kringen dan ook vaak samenvattend gebruikt voor "dat wat er fout is gegaan bij stedelijke groei" en men spreekt 

van "je herkent het wel als je het ziet". Het fenomeen urban sprawl wordt gebruikt als verklaring van de meest 

uiteenlopende stedelijke problemen. Een terugkerend thema in de vele verschillende definities is dat urban 

sprawl het uitbreiden van steden en randgemeenten is over een steeds groter oppervlak, waarbij de open 

(agrarische) gebieden worden opgeslokt en veranderen in ontwikkeld en bebouwd oppervlak. 

Maar urban sprawl is meer dan slechts landje pik. Zo wordt in het boek "A field guide to Sprawl" (Dolores Hayden, 

2004) het fenomeen gezien als een proces. "Sprawl is unregulated growth, expressed as careless new use of 

land and other resources as well as abandonment of other built areas." Dat laatste geeft aan dat de stad niet 

alleen uitbreidt, maar dat de "oude" stad hier ook onder te leiden heeft. Dit proces van ongereguleerde stedelijke 

ontwikkeling op grote schaal resulteert volgens de schrijvers in "low-density, scattered, discontinues car

dependent constructions, usually on the periphery of cities ." 
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De gevolgen van Urban Sprawl 

Over het algemeen wordt de term urban sprawl gebruikt om de volgende verschijnselen aan te geven: 

• Ontwikkeling van geïsoleerde woongebieden, gekarakteriseerd door lage dichtheden. 

• Functiescheiding en het ontstaan van mono-functionele gebieden, onderling ontoegankelijk, 

behalve met de auto. 

• Grootschalige gebiedsontwikkeling die niet rendabel is voor openbaarvervoer. 

• Ontwikkelingen aan de randen van stedelijke gebieden, ten koste van de stedelijke centra. 

De negatieve effecten voor de stad komen vooral tot uitdrukking in de verwaarloosde publieke infrastructuur 

zoals scholen, parken en speeltuinen. Het contrast met de nieuwe dure woongebieden buiten de stad laat zien 

dat urban sprawl sociale ongelijkheid in de hand werkt. Het versterkt de nadelen van etnische achtergrond, 

sociale klasse en leeftijd doordat deze groepen nu ruimtelijk gescheiden worden. 

Het bezitten van een auto is een must in de meeste Amerikaanse steden en suburbs om niet nog verder in een 

sociaal isolement te raken. Door de lage dichtheden is openbaar vervoer niet rendabel en daardoor amper 

aanwezig. De grote afstanden tussen wonen, werken en recreëren zijn daardoor nauwelijks te overbruggen 

voor de autolozen in de samenleving, waardoor deze aangewezen zijn op de schaarse voorzieningen in de 

directe omgeving. 

De grenzen tussen stad, dorp en platteland vervagen steeds meer. Inmiddels kunnen deze woorden de lading 

van de realiteit vaak al niet meer dekken. "Most Americans inhabit complex metropolitan landscapes, layered 

with tracts, strips, mails, office parks and highways' (Dolores Hayden, 2004 ). Sprawl leidt tot een landschap dat 

meer geschikt is voor auto's en vrachtwagens dan voor mensen met eindeloze stroken commerciële 

bebouwing. Er zijn nauwelijks publieke openbare ruimten van betekenis en groenstructuren kunnen door de 

uitgestrektheid niet meer op een rendabele manier worden bijgehouden. De openbare ruimte in het geheel 

verloedert en het wordt steeds minder aantrekkelijk om je buiten je eigen erf te begeven. 

Naast de sociale gevolgen van een op de auto gerichte samenleving en een planning die daar in meegaat, zijn er 

ook verregaande gevolgen voor het landschap en de volksgezondheid . De uitbreiding van urban sprawl wordt 

alleen gelimiteerd door het bereik van de auto. Door de lage dichtheden wordt steeds meer open ruimte 

opgeslokt door wegen en commerciële bebouwing. De grens tussen stad en platteland wordt steeds vager en 

voor de "stedelingen" wordt het moeilijker om er even echt "uit" te zijn. Daarnaast leidt de auto-cultuur er toe dat 

mensen minder bewegen en sneller, ook voor de kleinere afstanden, in de auto stappen. Tot slot heeft de 

luchtkwaliteit zwaarte lijden onder de CO' uitstoot van de miljoenen auto's die dagelijks de weg op gaan en daar 

kilometers lange files vormen. Kortom, niet alleen stedebouwkundige kritiek op urban sprawl is 

gerechtvaardigd, maar ook vanuit de hoek van gezondheid en milieu is genoeg reden tot zorgen. 





2 De geboorte van New Urbanism 

Wanneer je het bovenstaande in ogenschouw neemt is het niet onbegrijpelijk dat er een tegenbeweging is 

ontstaan. Het probleem van urban sprawl is de afgelopen twee decennia dan ook veel besproken. Niet alleen in 

stedebouwkundige kringen, maar ook binnen de milieu lobby. Met name de beweging van de New Urbanists, 

door Gratz (1998) omschreven als "a disparate group of architects, planners, academies, transportation 

engineers, developers and assorted anti-sprawl sympathizers", hebben een prominente rol gespeeld in het 

promoten van planning en architectuur die haaks staat op de autogerichte ontwikkeling van de stad zoals die 

zich nu voordoet in veel Amerikaanse steden. 

Terug naar de traditionele stad 

Grondleggers van New Urbanism zijn de architecten Andrés Duany en Elizabeth Plater-Zyberk samen met nog 

enkele andere architecten en stedebouwkundigen. In hun boek "Suburban Nation: The rise of Sprawl and the 

decline of the American Dream" noemen zij de huidige stad een "unmade omelet". Alle ingrediënten zijn 

weliswaar aanwezig maar worden afzonderlijk en zonder enige samenhang, rouw geconsumeerd. 

New Urbanism streeft ernaar om alle stedelijke ingrediënten samen te voegen in één fysiek en sociaal 

samenhangende, nieuwe, stedelijke kern. Voldoende werkgelegenheid, een gezonde mix tussen de 

verschillende maatschappelijke lagen van de bevolking, een voetgangersvriendel ijke omgeving en ruimte voor 

groen en recreatie, dat zijn kort gezegd de kernpunten. Belangrijk uitgangspunt is verder dat er weer ontworpen 

wordt op basis van de menselijke maat, zodat mensen zich niet verliezen in hun omgeving. Dus liever een 

buurtsuper en een warme bakker dan een supermarché aan de rand van de stad. 

Volgens de grondleggers van New Urbanism gaat het in de eerste plaats om gemeenschapsvorming. De 

stedebouw en de bouwstijlen die daarvoor worden gebruikt doen er minder toe, zolang ze maar de sfeer 

ademen van de kleinschalige gemeenschappen van vroeger. Echter, doordat wordt terug gegrepen op het 

verleden krijgen deze projecten vanzelf een sterk historisch thema mee. Dit thema wordt in de praktijk nog eens 

extra benadrukt door extra accenten aan te brengen in de architectuur. Door het teruggrijpen op concepten uit 

het verleden en het sterke historische thema worden New Urbanism projecten vaak bekritiseerd. Veelal wordt 

gewezen op de Amerikaanse projecten Seaside en Celebration en wordt gesteld dat deze nederzettingen 

kunstmatig aanvoelen en zeer geïsoleerd liggen van hun omgeving. Ook de stelling dat bewoners meer belang 

hechten aan privacy en veiligheid dan aan hetgemeenschapsidee wordt veel gehoord. 

Het geeft aan dat er grote vraagtekens worden gezet bij de vraag of het (sociale) gedrag van mensen te 

beïnvloeden is door de bebouwde omgeving. Kan je middels stedebouw en architectuur een verloren geachte 

gemeenschapszin nieuw leven in blazen? Is de samenleving maakbaar? 

New Urbanism projecten zijn daarom erg interessant binnen de discussie over de veranderende 

gemeenschapszin. Het geeft een praktijkvoorbeeld van de tegenstellingen die er bestaan tussen 

netwerkcohesie en buurtcohesie. Juist nu de buurt aan betekenis verliest. worden traditionele buurten en wijken 

in ere hersteld om tegemoet te komen aan de hernieuwde aandacht voor aandacht voor gemeenschapszin. Het 

roept de vraag op in hoeverre New Urbanism haar doel bereikt en of deze beweging ook in Nederland een 

tegenwicht zou kunnen bieden voor de eerder beschreven tendens van verminderende sociale cohesie, 

vervreemding en de afnemende betekenis van de buurt. 

68 



Dertien ontwerprichtlijnen 

De traditionele buurt, wijk of stad vormt de ruimtelijke basis voor deze gedachte. Zoals de term New Urbanism 

eigenlijk al zegt wil men terug naar de stad of wijk zoals deze er vroeger uitzag. Een variant op het postmoderne 

traditionalisme. Men wil echter niet letterlijk terug naar die oude stad. New Urbanism ontwerpt zogenaamde 

New Towns. Deze nieuwe dorpen worden vooraf als geheel op de tekentafel ontworpen en alle 

ontwikkelingsaspecten zijn in kaart gebracht voordat de bouw begint. 

Net als Rob Krier voor Brandevoort, worden New Urbanism projecten gebaseerd op een aantal 

ontwerprichtlijnen. Dit Master Plan vormt het instrument van de New Urbanists en wordt gedefinieerd door een 

dertiental uitgangspunten. 

• 

• 

• 

• 

• 

De buurt heeft een duidelijk centrum. Vaak is dit een plein of een park, maar het kan ook een drukke 

of bijzondere straathoek zijn . 

De meeste woningen zijn op maximaal vijf minuten lopen van het centrum gelegen . 

Er is een grote variatie in woningtypes, gewoonlijk vrijstaande huizen, rijtjeshuizen en 
appartementen, zodat jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, arm en rijk er een plek kan vinden . 

Aan de randen van de buurt is een gevarieerd aanbod van winkels en kantoren . 

Een klein tuinhuis is toegestaan in de achtertuin van elk huis. Het kan gebruikt worden als kantoortje 
of ambachtelijke werkplaats. 

• Er is een basisschool op loopafstand van de meeste woningen , zodat kinderen naar school kunnen 
lopen. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Er zijn kleine speelveldjes, toegankelijk vanaf elke woning op niet meer dan tweehonderd meter 
afstand. 

Straten binnen de buurt vormen een aaneengesloten netwerk. Langzaam en gemotoriseerd verkeer 
wordt zoveel mogelijk van elkaar gescheiden door verschillende routes aan te leggen voor fietsers, 
voetgangers en auto's. 

De straatprofielen zijn relatief smal en bieden schaduw door voldoende bomen. Dit remt het verkeer 
en zorgt voor een fiets- en voetgangersvriendelijke omgeving. 

Gebouwen in het centrum grenzen direct aan de straat, waardoor de buitenruimte duidelijk 
gedefinieerd wordt. 

Parkeerplaatsen en garagedeuren grenzen alleen in hoge uitzondering aan de straat. Parkeren vindt 
plaats aan de achterkant van gebouwen. 

Bepaalde prominente plekken aan het einde van een zichtlijn of in het centrum zijn bestemd voor 
publieke gebouwen. Deze gebouwen zijn bestemd voor buurtbijeenkomsten, onderwijs en 
religieuze of culturele activiteiten. 

De buurt heeft een eigen bestuur . 

Uit deze richtlijnen komt vooral naar voren dat menselijke maat en het uitbannen van de auto de belangrijkste 
uitgangspunten zijn bij het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten. Bewoners moeten de meeste van hun 
dagelijkse levensbehoeften te voet kunnen bereiken. Niet alleen heeft dit een positief effect op het milieu, ook 
sociale interactie en ontmoeten speelt hierbij een rol. De basis van deze principes is gebaseerd op de 
traditionele stad. 
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3 New Urbanism in de praktijk 

New Urbanism gaat verder dan slechts het opstellen van een handboek met historische vormen van, en oude 

principes voor stedelijke ontwikkeling. In de Verenigde Staten is al een groot aantal projecten uitgevoerd door 

New Urbanists, waarvan de twee meest in het oog springende projecten, Seaside en Celebration, in Florida 

gerealiseerd zijn. 

Seaside was de eerste en is enkele jaren geleden gebruikt als decor voor de film 'The Truman Show". Nu is het 

op zichzelf niet heel bijzonder dat een bepaalde stad het decor vormt voor een grote film, maar het typerende 

aan The Truman Show is dat hierin een beeld wordt geschapen van een perfecte wereld met witte huisjes, 

groene tuintjes en witte tanden, waar misdaad en ellende niet voor komt. Een groot contrast met de 

Amerikaanse werkelijkheid, maar Seaside leende zich perfect voor een dergelijke setting. 

Een aantal jaren na Seaside kwam Celebration tot ontwikkeling. Een stadje gebouwd in opdracht van de Walt 

Disney Corporation in samenwerking met Duany en Plater-Zyberk. Celebration is, net als Seaside, een groot 

succes en is ook gebouwd volgens de principes van New Urbanism. Mensen wonen er met veel plezier, er is een 

bloeiende dorpskern en de huizenprijzen stijgen tot soms wel drie keer de hoogte van vergelijkbare huizen in 

naburige dorpen (Alex Marshall, 2001 ). 

Hoewel men er in geslaagd is twee relatief compacte woongebieden te creëren waar mensen zich prettig 

voelen, lijkt het of de New Urbanists hun eigen doel met het creëren van deze New Towns voorbij zijn geschoten 

of voor een groot deel hebben gemist. Met Seaside en Celebration zijn de ontwerpers zo hard op zoek gegaan 

naar de perfecte samenleving dat het resultaat de binding met de realiteit verliest. Het zijn twee (weliswaar 

razend populaire) eilanden geworden in hun omgeving en dragen daardoor ook niet of nauwelijks bij aan een 

verbetering van de stedebouwkundige situatie waaruit ze zijn ontstaan. 

"Eén van de belangrijkste planningsprincipes van New Urbanism is de afkeer tegen isolement en een maximale 

verbinding met de omgeving. Dit laat in de praktijk helaas nog vaak te wensen over. " (Harald Bodenschatz, 

2003) 

Men is er weliswaar in geslaagd een nieuwe nederzetting te creëren die stedebouwkundig goed in elkaar zit met 

verschillende dichtheden, veel groen, toereikend openbaar vervoer en een voetgangersvriendelijke structuur, 

maar dit is slechts één aspect waarvoor verbetering werd beloofd. Het punt van sociale integratie blijft 

achterwege en zoals zo vaak het geval is valt een grote kwetsbare groep hierdoor buiten de boot. Aan 

belangrijke kernpunten als een realistische sociale mix, zowel qua leeftijd en sociale klasse, als etnische 

achtergrond en cultuur is niet voldaan. Van de beloofde 'mixed housing" met woningen in zowel de hoge als de 

lage prijsklassen komt weinig terecht en uiteindelijk is de grote groep minder kapitaalkrachtigen toch weer 

genoodzaakt achter te blijven. 



3.4 New Urbanism in Nederland 

In Nederland is in veel mindere mate sprake van de urban sprawl die we in de Verenigde Staten tegenkomen en 

de uitspattingen die het postmoderne bouwen daar met zich mee heeft gebracht. 

Dit heeft voor een groot deel te maken met een overheid die zich in Nederland vanaf de Tweede Wereldoorlog 

intensief bezig heeft gehouden met de ruimtelijke ordening. In de verschillende nota's ruimtelijke ordening die 

door de jaren heen zijn verschenen werd het ruimtelijk beleid, gebaseerd op trends en vooruitzichten, zorgvuldig 

uitgestippeld en middels streek- en bestemmingsplannen ten uitvoer gebracht. Daarnaast werd aan de hand 

van een beeldkwaliteit plan het ruimtelijk beeld redelijk uniform gehouden. 

In de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening (1960) kwam de overheid met het beleid van gebundelde 

deconcentratie als reactie op de voorspelde explosieve bevolkingsgroei. Op enige afstand van de stedenring in 

de Randstad werden groeikernen aangewezen waar nieuwe woningen in grote aantallen konden worden 

gebouwd, zoals Lelystad, Purmerend en Maarssenbroek. Hiermee kon de overheid de groei van steden 

controleren en de grens tussen stad en platteland behouden. Dit beleid werd in de Derde Nota Ruimtelijke 

Ordening ( 1966) voortgezet. 

Het Vinexbeleid uit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (1996) is daarnaast een goed voorbeeld van de 

invloed die de overheid hier had op de ruimtelijke ordening. De alarmerende milieuproblemen waren aanleiding 

om goed na te denken over de bijdrage die de ruimtelijke inrichting zou kunnen leveren aan vermindering van de 

milieubelasting. De belangrijkste relatie werd gezocht in beperking van de mobiliteitsbehoefte. Ruimte voor 

bedrijven en nieuwe woningen moest eerst in bestaande steden worden gezocht, daarna aan de rand van de 

steden en pas dan op afstand van bestaande steden. Bij stadsuitbreiding moest van meet af aan worden 

gewerkt aan goed openbaarvervoer (www.vrom.nl). 
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4 Brandevoort een New Urbanism project? 

De directe aanleiding of noodzaak om Brandevoort te ontwikkelen is dus niet dezelfde als bij New Urbanism 

projecten Seaside en Celebration het geval was. Compact bouwen is in Nederland niets nieuws onder de zon en 

milieu overwegingen spelen hier al decennia lang een rol in de ruimtelijke ontwikkeling. Toch wordt Brandevoort 

door zijn historiserende architectuur en compacte stedebouw beschouwd als het eerste New Urbanism project 

in Nederland. 

Deze vergelijking lijkt op het eerste gezicht gerechtvaardigd. Brandevoort is gebaseerd op het dorp van weleer 

en hieraan liggen een aantal ontwerprichtlijnen ten grondslag, net als bij New Urbanism. Toch mag Brandevoort 

niet zomaar als New Urbanism worden aangeduid. Hoewel de overeenkomsten duidelijk zijn, kan er ook een 

aantal kanttekeningen worden gemaakt. Zo zijn de Veste en de Buitens zo verschillend van opzet dat beide wel 

apart vergeleken kunnen worden met New Urbanism. Om een goed beeld te krijgen van de verhouding tussen 

New Urbanism en Brandevoort moet dan ook onderscheid worden gemaakt tussen verschijningsvorm en 

intentie. 

Verschijningsvonn 

Een eerste kanttekening betreft de verschijningsvorm van de verschillende projecten. Met Seaside en 

Celebration is geprobeerd het traditionele dorp opnieuw in het leven te roepen en ook Brandevoort (de Veste) is 

gebaseerd op een traditionele stadsvorm. Echter is voor de Amerikaanse projecten de Amerikaanse stad als 

voorbeeld genomen en voor Brandevoort de Europese vestingstad. 

De woningen in Seaside en Celebration zijn dan ook grotendeels uit hout opgetrokken en hebben bijna zonder 

uitzondering een veranda of een erkertje. De woningen grenzen niet direct aan de straat, maar hebben een 

voortuin en vaak ligt er nog een stoep en een berm tussen. In Brandevoort zie je dit type architectuur en 

stede bouw alleen terug in Plan Brand. De hier toegepaste colonial style komt qua architectuur nog het meeste in 

de buurt van de Amerikaanse voorbeelden. De overige Buitens en vooral de Veste hebben een meer lokale of 

Europese uitstraling. 

Ook het begrip compacte stedebouw heeft in Amerika een geheel andere betekenis dan hier. Een dichtheid van 

vijftig woningen per hectare, zoals in de Veste, haalt Seaside bij lange na niet. In vergelijking met de eindeloze 

suburbs zijn de Amerikaanse projecten weliswaar een stuk compacter van opzet, maar voor Nederlandse 

begrippen ontbreekt hier elke vorm van stedelijkheid. Naast de architectuur blijken de ruim opgezette Buitens 

dus ook wat betreft stedebouwkundige opzet meer gemeen hebben met New Urbanism dan de Veste. 

Intentie 

Wat betreft de intentie van New Urbanism en de doelen die met het opstellen van de ontwerprichtlijnen zijn 

gesteld , is de situatie omgekeerd. In zowel Nederland als in de Verenigde Staten is een ontwikkeling gaande dat 

mensen steeds minder binding hebben met hun buurt. Om verschillende redenen die eerder al aan de orde 

kwamen , verliest de buurt aan betekenis in het dagelijkse leven van mensen. Aan de basis van de 

ontwerprichtlijnen van zowel New Urbanism als die van Krier.Kohl Architecten ligt dat ontmoeten, sociale 

interactie en menselijke maat weer terug gebracht moeten worden in het stedebouwkundig ontwerp. Juist in de 

Veste zijn de ontwerprichtlijnen consequent toegepast en heeft Krier getracht de drempel voor het ontmoeten op 

straat zo laag mogelijk te maken. 



Christoph Koh/ 

Krier.Koh/Architecten Berlijn 

"Finally the project Brandevoort can certainly be categorized to be a New Urbanism Project "European Style". 

But generally we wouldn't say that our projects are influenced by the design principles of New Urbanism. lt would 

be more correct to say that most of our design principles which are based on the thoughts by Rob Krier 

developed since the 1970ties correspond to those of the New Urbanism movement. 

Possibly the New Urbanism movement would even not have come into existence without the preceding thoughts 

by Rob Krier and his brother Léon Krier. Certainly Rob Krier is more the practitioner whereas the more important 

role was plaid by the theoretician Léon Krier, who was e.g. "teaching" Andres Duany (Duany Plater-Zyberk & 

Co.) and could therefore be considered as a •mastermind" of this movement. • 



I ________________ _ 

Verruiming van het begrip postmodernisme 

New Urbanism en Brandevoort in het bijzonder, worden over het algemeen beschouwd als postmoderne 

verschijnselen. Daarbij refereert men vaak aan de traditionalistische stedebouwkundige opzet en architectuur, 

het terug grijpen naar een bestaand en succesvol gebleken concept uit het verleden. Nederland kent een lange 

moderne traditie en heeft vaak moeite met de ' namaak architectuur" die New Urbanism projecten kenmerkt. 

Het begrip postmodernisme kan echter ook ruimer worden opgevat en is meer dan slechts een uitbundige 

verwijzing in de architectuur naar vroegere stijlen. Micheal Dear schrijft in zijn artikel Postmodern 

De meest duurzame uiting van het postmoderne denken is wanneer postmodernisme als methode wordt 

gezien. Postmodernisme wordt dan gebruikt om negatieve aspecten van een voorgaande stroming te 

verbeteren . Bij het postmodernisme als methode zet men zich niet zozeer af tegen de functionalistische 

architectuur van het modernisme, maar juist tegen de rationaliteit en contextloosheid van de moderne gedachte 

in het algemeen. Het is een methode om structureel een verandering in de stedebouw en architectuur door te 

voeren. 

Consequences (1993) dat de postmoderne gedachte, waar New Urbanism onder geschaard kan worden, NewUrbanismalsstijlofmethode 

gebaseerd is op de bevinding dat "( .. .) rationalism has failed both as an ideal and as a practical guide for social New Urbanism is een reactie op een voorgaande ontwikkeling. De stroming manifesteert zich op verschillende 

action ( ... )" Hij ziet postmodernisme als een reactie op een voorgaande stroming, het modernisme. Maar plekken op verschillende manieren. Het combineert idealisme met een specifieke en vooral herkenbare manier 

postmodernisme laat zich niet eenvoudig definiëren en kan zich op meerdere manieren manifesteren. Dearzegt van bouwen. Ook New Urbanism is dus op te vatten als een stijl of een methode. 

verder "Postmodemism is everywhere,from literature, design and philosophy to MTV, ice cream and underwear. Als stijl gaat een vergelijking met Brandevoort vooral op in (een aantal aspecten van) de Buitens. Dit is 

This ( .. .) aggravates the problem of grasping its meaning." En tot slot zegt hij: "At the core of postmodemism are verassend te noemen omdat de link meestal wordt gelegd op basis van de historiserende architectuur en 

three principle constructs, Epoch, Style and Method." stedebouw in de Veste. 

Een nieuwe stroming kan zich, volgens Dear, op drie manieren afzetten tegen een voorgaande. De duurzame variant, New Urbanism als methode om een maatschappelijk probleem aan te pakken, 

Allereerst kan postmodernisme gezien worden als een epoch of tijdperk. Hierbij gaat men uit van de gedachte manifesteert zich vooral in de Veste. Hoewel Christoph Kohl van Krier.KohlArchitecten er een andere zienswijze 

dat de architectuur en planning evolueert in de tijd en dat de ene stroming haast als vanzelf en logisc_he_rw~iJ~·s ___ op na houdt (zie kader hiernaast is in Brandevoort in mijn ogen dan ook s rake van New Urbanism "European 

overgaat in een nieuwe. Postmodernisme is dus niet meer dan een naam voor de stroming die na het Style". Een New Urbanism dat verder gaat, daar waar het in de Verenigde Staten vaak ophield. De stroming 

modernisme ontstaan is en bij gebrek aan beter het voorvoegsel post heeft gekregen. heeft hier meer inhoud gekregen waardoor niet alleen het beeld van belang is, maar ook de wijze waarop de 

Postmodernisme als stijl is weldegelijk een reactie op het voorgaande en keert zich af tegen de formele, buurt gaat functioneren . 

moderne architectuur van architecten en planners die geïnspireerd zijn door het vorm-volgt-functie-denken van 

Le Corbusiers en grijpt hierbij vaak terug naar traditionele architectuur. Een eenduidige "postmoderne stijl" 

bestaat eigenlijk niet en vaak gaat het niet verder dan slechte imitaties van bestaande bouwstijlen, waardoor de 

stroming haar eigen bestaan ondermijnt. 







Socialiteiten in Brandevoort 4 
"Civil society of burgermaatschappij kan bondig worden omschreven als het institutionele domein van 

vrijwillige associaties. Het is een aanduiding van organisaties of instituties buiten de sfeer van de 

overheid, de markt en de verbanden van familie en vrienden. Mensen maken er vrijwillig deel van uit. De 

civil society staat bovendien voor politieke en maatschappelijke wensbeelden, zoals betrokkenheid van 

burgers bij de publieke zaak, vergroting van maatschappelijk zelfbestuur ten koste van de politiek, 

beperking van commerciële invloeden en versterking van gemeenschapszin en tolerantie." 

www.wikipedia.nl, 03-10-2007 

Brandevoort als methode, zoals in het voorgaande hoofdstuk staat beschreven, staat voor ontmoeten en 

sociale interactie. Het staat voor een gemeenschap die zelfstandig functioneert en een gemeenschap die een 

hoge mate van zelfbestuur heeft. Het staat tot slot voor een gemeenschap waar vanuit burgerinitiatieven 

(bottom-up) een groot aantal zaken georganiseerd en geregeld wordt. Brandevoort als methode staat in het kort 

voor een bloeiende civil society. 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de wijze waarop Brandevoort in de praktijk op sociaal en 

organisatorisch niveau functioneert. Hierbij valt al snel op dat in de jonge wijk die Brandevoort is, binnen korte 

tijd al een relatief bloeiende civil society is ontstaan. 

1 Het Multifunctionele Centrum (MFC) 

Een belangrijke, zo niet de belangrijkste, schakel in Brandevoort op het gebied van ontmoeting en recreatie is 

het Multifunctionele Centrum in de Veste. Dit centrum voor activiteit, bedrijvigheid en creatieve ontmoeting is 13 

januari 2007 officieel geopend door commissaris van de koningin Hanja Maij-Weggen. Het doel van het MFC is 

om gezamenlijke activiteiten aan te bieden voor alle wijkbewoners. Met als thema 'een gebouw als een stadje' 

krijgen alle functies binnen het 'stadje' een eigen sfeer en vorm. Het MFC heeft de naam 't Brandpunt 

meegekregen en dit geeft meteen aan welke positie het centrum in de wijk inneemt. 

Eén van de eerste functies die zich in het gebouw hebben gevestigd zijn openbare basisschool Brandevoort met 

twintig klassen, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal. Deze functies zijn met 

elkaar verweven doordat ze van elkaars faciliteiten gebruik maken. Verder is er een sportzaal in het gebouw 

aanwezig waar verschillende sporten beoefend kunnen worden en waar ook de basisschool gebruik van maakt. 

Verder biedt het gebouw ruimte aan verschillende verenigingen en clubs die hier een ruimte kunnen afhuren. 

Het sociaal-cultureel centrum bestaat uit een café, een grote zaal voor professionele optredens en kleinere 

zaaltjes voor cursus- en recreatieactiviteiten. Daarnaast zijn er in het gebouw een dertigtal appartementen 

gevestigd. 
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2 Bestuur en Commissies 

MFC 't Brandpunt wordt beheerd door de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort. Dit is een 

beheerstichting, wat betekent dat het bestuur verantwoordelijk is voor het beheer van het gebouw. De stichting 

organiseert zelf geen activiteiten, maar biedt onderdak en faciliteiten aan alle bewoners van de wijk om 

activiteiten uit te voeren. Hieronder volgt een inventarisatie van de verschillende commissies, verenigingen en 

activiteiten die hun thuisbasis hebben in het MFC. 

Wijkraad 

Sinds 2001 is in Brandevoort de Stichting Wijkraad Brandevoort (SWB) actief. Deze stichting heeft tot doel het 

tot stand brengen én in stand houden van een prettige woon- en leefomgeving waardoor Brandevoort uitgroeit 

tot "een wijk in een stad". Een wijk waar het bruist van gezelligheid en activiteit, waar mensen zich thuis voelen 

doordat Brandevoorters betrokken worden en zich daardoor betrokken voelen bij het wel en wee in hun wijk. 

Het bestuur van de wijkraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal 

algemene bestuursleden. Samen met het bestuur vormen verder vertegenwoordigers van alle in Brandevoort 

actief zijnde commissies, verenigingen en andere groeperingen samen de wijkraad. 

Het bestuur heeft voor zichzelf een tweetal hoofdtaken geformuleerd. De eerste daarvan is het vervullen van 

een brugfunctie tussen gemeente en bewoners. Het bestuur heeft op allerlei gebieden veelvuldig contact met 

het college van B& W van Helmond en diverse ambtenaren. Dit contact vindt plaats via 

klankbordgroepvergaderingen. 

De tweede hoofdtaak die het bestuur zich heeft gesteld is het faciliteren en coördineren van alle commissies die 

onder de wijkraad vallen. Dit betekent bijvoorbeeld het toezien op een juiste verdeling van subsidiegelden van 

de gemeente. Overleg tussen het bestuur en verschillende afgevaardigden van de commissies vindt plaats 

tijdens de wijkraadvergaderingen. 

Klankbordgroep 

De Klankbordgroep is in het leven geroepen met de doelstelling om plannen, ideeën en wensen die er in 

Brandevoort leven én die er bij de gemeente Helmond t.a.v. Brandevoort worden ontwikkeld, te bespreken en op 

elkaar afte stemmen. 

In de klankbordgroepbijeenkomsten praten de gesprekspartners van de wijkraad met vertegenwoordigers van 

de gemeente Helmond. De vertegenwoordiging van de gemeente bestaat uit zowel vertegenwoordigers van 

B&W als uit bij de gemeente Helmond werkzaam zijnde ambtenaren. 

Commissies en werkgroepen 

Binnen de wijkraad functioneren diverse commissies. Het betreft grofweg twee soorten commissies. Aan de ene 

kant is er een aantal commissies dat zich bezighoudt met verschillende sociaal-culturele activiteiten. Het gaat 

hier onderandere om de Dickenscommissie, de commissie 12Plus en de activiteitencommissie. Aan de andere 

kant is er een aantal commissies dat zich met de praktische zaken van de wijk bezighoudt, zoals Buurtpreventie, 

de commissie Spelen en Groen en de Verkeerscommissie. 

Buurtpreventie 

Brandevoort heeft een goed georganiseerde buurtpreventie vereniging. In de samenleving ervaren mensen 

regelmatig een gevoel van onveiligheid doordat men bijvoorbeeld in aanraking komt met (kleine) criminaliteit, 

inbraken, geweld en overlast. De anonimiteit van veel buurten en wijken kan het gevoel van onveiligheid 

versterken. 

Buurtpreventie probeert dit gevoel weg te nemen, doordat mensen elkaar leren kennen en de anonimiteit 

verdwijnt. Er ontstaan netwerken van bewoners, zodat men op elkaar kan terugvallen als dat nodig mocht zijn. 

Men streeft ernaar voor elke straat een aanspreekpunt te hebben in de vorm van een straatcoördinator en op 

grotere schaal een buurtcoördinator. Deze coördinators nemen ook plaats in de klankbordgroep en verwoorden 

het gevoel van bewoners. Momenteel is er in de buurten de Erven en de Hoeven buurtpreventie in het leven 

geroepen. Hier zijn momenteel 28 straatcoördinatoren actief. 
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Verkeerscommissie 

Het doel van de verkeerscommissie is het verbeteren van de verkeersomstandigheden en verkeersveiligheid in 

de gehele wijk Brandevoort. Daarbij wil men voeling houden met wat er bij de wijkbewoners leeft en voorstellen 

formuleren , die de gewenste verbeteringen kunnen helpen realiseren. Men voert overleg met de betrokken 

afdelingen van de gemeente en vertegenwoordigt de bewoners in de wijkraad en de klankbordgroep. 

Zo is men momenteel aan het bekijken waar in de wijk onveilige verkeerssituaties ontstaan. Nu de basisschool 

in de Veste is geopend en daar veel kinderen lopen, fietsen en spelen , maakt men zich sterk voor 

verkeersremmende maatregelen rondom het MFC. 

Commissie Spelen en Groen 

De commissie Spelen en Groen onderhoudt het contact tussen bewoners en de gemeente Helmond over zaken 

die met speelvoorzieningen en groen te maken hebben. De commissie houdt zich bezig met zaken als welke 

typen speeltoestellen er nodig zijn , de bereikbaarheid van speelplekken en het onderhoud van de groene 

ruimten. Vaak wordt overlegd met aanwonende bewoners welk type speelvoorziening het meest gewenst is en 

in overleg met de gemeente wordt dit dan gerealiseerd. Zo worden bewoners betrokken bij hun directe 

woonomgeving en kunnen zij hier invloed op uitoefenen. 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie is begin 2000 ontstaan uit een spontaan initiatief tijdens een bewonersvergadering 

van toekomstige bewoners van Brandevoort. De sfeer zat er goed in en het leek men toen een leuk idee om iets 

in Brandevoort voor de bewoners te gaan organiseren om zo tot een hechtere gemeenschap te komen . 

De activiteitencommissie organiseert jaarlijks op vrijwillige basis een aantal activiteiten. In 2006 waren dat de 

kerstboomverbranding, paaseieren zoeken , fierljeppen, halloween en de intocht van Sinterklaas. Dit zijn vooral 

wijk of buurtgebonden activiteiten, bedoeld voor de bewoners van Brandevoort zelf. Toch is het opvallend dat 

Brandevoort, als wijk van Helmond, zijn eigen Sinterklaasintocht heeft. Het zegt iets over de autonome positie 

die de wijk inneemt in de stad. Momenteel is men ook bezig met het oprichten van een Brandevoorter 

carnavalsvereniging , los van de Helmondse Keienbijters. 

Brandevoorter Courant 

De Brandevoorter Courant is inmiddels een begrip in Brandevoort. Al heel vroeg in de ontwikkeling van 

Brandevoort is dit wijkblad opgericht en momenteel is de krant alweer toe aan haar 8'" jaargang. Bijzonder is dat 

dit initiatief niet vanuit de gemeente Helmond is gekomen, maar dat bewoners zelf het initiatief hebben genomen 

een wijkblad op te richten. 

Naast de Brandevoorter Courant verschijnt ook enkele malen per jaar een nieuwsflits, vergelijkbaar met het 

maandelijkse "Meernieuws" dat in Meerhoven verschijnt. Hierin worden hoofdzakelijk de vorderingen van de 

bouw beschreven. Dit is echter meer een brochure over hoofdlijnen die vanuit de gemeente wordt 

gedistribueerd. De Brandevoorter Courant verschijnt tien keer per jaar en houdt bewoners op de hoogte van de 

laatste ontwikkelingen in Brandevoort. Commissies en verenigingen presenteren zich hier en er wordt verslag 

gedaan van de verschillende activiteiten die zich in de wijk hebben afgespeeld . Tegelijkertijd stimuleert de 

redactie ook bewoners om zelf middels ingezonden stukken een bijdrage te leveren aan de krant. Met 

onderdelen als Francesca's kookrubriek, de collumn Vestiaanse Associaties en een groot aantal ingezonden 

brieven en ergernissen overstijgt de krant het niveau van de gemiddelde buurtkrant. Daarnaast heeft de krant 

een zeer professionele en moderne lay-out en is een volledig digitale versie op de website te lezen. 

Volgens Jet de Laat, bewoonster van het Biesveldje, is de Brandevoorter Courant een uitstekend voorbeeld van 

wat vrijwilligers voor elkaar kunnen krijgen. "De krant is zeker geen plaatselijk suffertje zoals in Mierlo-Hout, 

eerder een soort Glossy Magazine." Het is een krant voor en door bewoners en inmiddels is het blad uitgegroeid 

tot iets waarde Brandevoorters trots op zijn. Het dorpje Brandevoort heeft zijn eigen krant 





Dickenscommissie Brandevoort & Commissie Brandevoorterdag 

Een tweetal activiteiten dat in Brandevoort wordt georganiseerd is zo omvangrijk dat ze ieder een eigen 

commissie hebben. Beide activiteiten zijn volledig gestoeld op het historiserende thema van Brandevoort. Zo 

wordt jaarlijks door de Dickenscommissie een kerstmarkt georganiseerd die volledig in de "Sfeer van Weleer" 

past die Brandevoort graag wil uitstralen. De Veste vormt het decor voor deze markt en er is niet veel voor nodig 

om dit decor geloofwaardig te maken. Veel inwoners van de Veste dragen hun steentje bij door hun huis in stijl 

aan te kleden en hun huiskamers voor één dag te veranderen in etalages van kleine winkeltjes en kraampjes. De 

laatste Dickensnight viel in 2006 samen met de opening van station Brandevoort. 

Daarnaast vindt eens in de twee jaar de Brandevoorterdag plaats. Dit is een soort jaarmarkt waar verenigingen 

en clubs zich kunnen presenteren, er is een rommelmarkt en er worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals 

bijvoorbeeld oud-Hollandsche spelen. Voor veel mensen van buiten Brandevoort is dit de ideale gelegenheid 

om eens een kijkje te nemen in die wijk waar men al zoveel over gehoord en gelezen heeft. 

Beide activiteiten vinden plaats in de Veste, rondom de markthal. De Brandevoorterdag, maar vooral 

Dickensnight, heeft een bovenregionale aantrekkingskracht. Enkele duizenden mensen komen op zo'n dag 

naar de Veste om deel te nemen aan de activiteiten. In 2006 trok Dickensnight ruim 15.000 bezoekers. Doordat 

deze twee activiteiten het wijkniveau overstijgen dragen ze bij aan de marketing van Brandevoort in de gehele 

regio. Verder leveren Dickensnight en de Brandevoorterdag een grote bijdrage aan de identiteit van 

Brandevoort en de Brandevoorter. Dergelijke activiteiten genereren trots en een saamhorigheidsgevoel in de 

wijk. 

Verenigingen 

Het MFC biedt plaats aan een groot aantal verenigingen. Deze verenigingen organiseren allerlei activiteiten en 

cursussen voor bewoners van Brandevoort. Hieronder volgt een korte inventarisatie van wat er zoal te doen is. 

Bravo 

Deze afkorting staat voor de Brandevoorter Vereniging van Ondernemers en deze vereniging is opgericht met 

het doel onderlinge contacten tussen Brandevoorter bedrijven te leggen, te versterken en in stand te houden. 

Verder vertegenwoordigt Bravo de leden in daarvoor in aanmerking komende organen en commissies en 

onderhoudt contacten met centrale organisaties zoals de Kamer van Koophandel. 

12-Plus 

iedereen die in Brandevoort woont en tussen de 12 en 18 jaar is kan gratis lid worden van de 12-plus club. Deze 

club organiseert verschillende activiteiten voor de jeugd in Brandevoort. Voorwaarde is wel dat je moet kunnen 

aantonen datje in Brandevoortwoont. "Vreemdelingen" zijn hier dus niet gewenst. 

Verder biedt het MFC plaats aan de volgende activiteiten en verenigingen: 

• Jeugdclub • Dansballet, streetdance • (zwangerschaps)yoga 

•Aerobic 

• Fotoclub 

• Muzieklessen 

• Techniekclub, electroclub 

•Darten 

• Brandevoorter concerten 

• Knutselclub 

• Biljartclub 

• Diverse zaalsporten 

Al deze verenigingen samen maken Brandevoort tot een wijk waar voor bijna alle leeftijden wel iets te doen is. 

Bijzonder is dat nagenoeg al deze activiteiten onderdak vinden in één gebouw. Enerzijds verlaagd dit de 

drempel om een activiteit te starten, omdat hiervoor eenvoudig een ruimte te krijgen is. Anderzijds weten 

bewoners waar ze moeten zijn wanneer er een behoefte is om een activiteit binnen de wijk te ontplooien. 

Doordat het MFC wordt beheerd door bewoners en de meeste verenigingen uit bewonersinitiatief zijn ontstaan 

is het gebouw al vrij snel een natuurlijk onderdeel van de wijk geworden. 
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3 Brandevoort digitaal 

Ook op het internet is Brandevoort tot in de puntjes georganiseerd en bestaat er een uitgebreid netwerk van 

websites en fora. Veel bewoners starten een eigen website op het moment dat zij een woning of een kavel 

kopen. Men stelt zich op deze site voor en laat zien hoe de bouw van hun droomhuis vordert. Sommige 

(toekomstige) bewoners houden een weblog bij. In de Veste heeft een groot aantal blokken ook een eigen 

website. Ook hier presenteren bewoners zich en staan links naar de verschillende persoonlijke websites. Op 

deze blokpagina's zijn ook verslagen te vinden van vergaderingen van de vereniging van eigenaars of van het 

onlangs gehouden blokfeest. Verder heeft de Brandevoorter Courant zoals gezegd een uitgebreide website met 

de digitale variant van de krant. Ook kun je hier filmpjes en interviews bekijken van Brandevoort TV. Sinds een 

aantal maanden heeft Brandevoort zelfs haar eigen Hyves. Dit biedt mensen de mogelijkheid in contact met 

elkaar te komen en kennis met elkaar te maken via het internet. Ook het MFC heeft een eigen website met 

informatie over de activiteiten die er plaats vinden. Je kunt hier online een ruimte reserveren in het gebouw. Al 

deze websites en nog vele anderen zijn te vinden op Startpagina Brandevoort. Hierop zijn links te vinden naar 

nagenoeg alle websites die iets met Brandevoort te maken hebben en dat zijn er inmiddels een heleboel. Zo vind 

je hier een link naar de sites van de wijkraad en de verschillende commissies die zich op deze manier ook onl ine 

presenteren. Om deze startpagina up to date te houden is hiervoor zelfs een aparte commissie opgericht. 
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4 Vrijwilligers 

Ondanks een bloeiend verenigingsleven en een groot aantal commissies en activite iten, blijft ook Brandevoort 

niet gevrijwaard van een trend die zich ook landelijk steeds sterker manifesteert. Het blijkt niet eenvoudig voor al 

deze activiteiten voldoende vrijwilligers te vinden om ze in stand te houden. Zo is de Jeugdclub in 2006 een tijdje 

opgehouden te bestaan omdat er te wein ig mensen bereid waren zich hier actief voor in te zetten. De voorzitter 

van de wijkraad van Brandevoort, dhr. Noort, zegt hierover dat hij merkt dat naarmate de tijd verstrijkt, het animo 

voor vrijwilligerswerk steeds minder wordt. Waar dit precies mee te maken heeft is moeilijk te zeggen. 

Nieuwbouwlocaties laten vaker een trend zien van een grote aanwas van vrijwilligers in de "pioniersfase' van de 

wijk, waarna de animo na verloop van tijd weer afneemt. Dhr. Noor! merkt op dat Brandevoort en het 

vrijwilligersbestand gebaat is bij nieuwe impulsen. Wanneer er bijvoorbeeld iets nieuws of bijzonders 

opgeleverd wordt, is er een stijging in het aantal aanmeldingen van vrijwilligers. Zo heeft bijvoorbeeld de 

opening van het Multifunctionele Centrum het verenigingsleven veel goed gedaan. Volgens dhr. Noort is het nu 

aan de verschillende commissies om mensen enthousiast te houden. 

Volgens Jet de Laat willen mensen best een dagje helpen als ze dat wordt gevraagd, bijvoorbeeld bij de grotere 

activiteiten als Dickensnight en de Brandevoorterdag. Hoewel dit zeker wordt gewaardeerd vindt ze het jammer 

dat het dan vaak bij die ene keer blijft. "Er blijft een structureel tekort aan actieve leden die zich vaker kunnen en 

willen inspannen. Je ziet nu dat de vaste kern vrijwilligers en bestuursleden vaak voor meerdere commissies en 

verenigingen actief is. Het betreft vaak ook mensen die vanaf het begin in Brandevoort zijn gaan wonen, zowel 

uit de Veste als uit de Buitens.' 

De bekendheid van Brandevoort is de laatste jaren sterk gegroeid. De wijk heeft inmiddels naam gemaakt, niet 

alleen door de architectuur, maar ook door de grotere activiteiten. Het verwachtingspatroon van met name 

nieuwe bewoners is hierdoor gestegen. Men verwacht nu een totaalpakket. Waar de pioniers alles van de grond 

af aan moesten opbouwen, is nu een situatie ontstaan waar een volwaardig verenigingsleven bestaat. Nieuwe 

bewoners realiseren zich niet altijd dat de activiteiten in Brandevoort allemaal ontstaan zijn uit initiatieven vanuit 

bewoners zelf en dat ook nieuwe bewoners zelf actief bezig moeten zijn om dit in stand te houden. 

Ook speelt tijdgebrek een belangrijke rol in een jonge gemeenschap als Brandevoort. In veel huishoudens 

hebben beide partners een baan en bl ijft er weinig vrije tijd over voor vrijwilligerswerk. De weinige (vrije) tijd die 

er is besteedt men liever met het gezin. Tijdgebrek is ook voor Martin Otten een reden om geen vrijwilligerswerk 

in Brandevoort te doen. Martin is zeer actief vrijwilliger bij de ABVOKABO FNV en heeft daar zijn handen al vol 

aan. Wel heeft hij even overwogen zich in die hoedanigheid in te zetten voor de ondernemersvereniging van 

Brandevoort, BRAVO. Hij wilde bijvoorbeeld helpen bij de belastingsaangifte van de kleine ondernemers in de 

Veste zoals kapperszaakjes en schoonheidsalons. Na een paar keer rondsnuffelen tijdens bijeenkomsten bleek 

echter dat het teveel van zijn vrije tijd zou opslokken. Daarom zag hij er vanaf. 

Interessant is dat de grote publiekstrekkers Dickensnight en de Brandevoorterdag tot nu toe geen probleem 

hebben voldoende vrijwilligers te vinden. Wellicht ligt de oorzaak hiervan in het feit dat deze activiteiten zijn 

gestoeld op het thema van de wijk en hierdoor sterk appelleren aan het gevoel van trots van de Brandevoorter. 

Het zijn activiteiten die uniek zijn voor Brandevoort, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een scoutingclub (waar tot 

nog toe niet voldoende vrijwilligers voor zijn om deze op te richten) of een dansgroep. 





5 Vinex Toerisme 

In Brandevoort doet zich een verschijnsel voor dat voor de meeste vinexlocaties ondenkbaar is. Het is een 

duidelijk teken aan de wand dat Brandevoort boven het vinexmaaiveld uitsteekt en iets extra's biedt dan veel 

andere vinexwijken in Nederland. Ik zal het verschijnsel 'vinex toerisme" noemen. 

Wanneer je op een doordeweekse dag en zeker in het weekend door Brandevoort wandelt, hoef je niet heel erg 

je best te doen om ze te ontdekken. Met name in de Veste lopen vaak groepjes mensen, al dan niet fotocamera 

in de aanslag, met verbaasde blikken rond bij het zien van de opvallende architectuur, de gietijzeren markthal, 

het herkenbare grachtje en de vestingwal. Sinds kort is daar de kerktoren nog aan toegevoegd. Ook in de 

Buitens zijn enkele plekken die regelmatig worden bezocht door deze zogenaamde vinextoeristen. Zo rijdt 

volgens Jet de Laat één keer in de zoveel tijd een touringcar het Biesveldje op om de bijzondere boom die daar 

prominent op het plein aanwezig is te bezichtigen. 

Vanuit het informatiecentrum worden bedrijfsuitjes georganiseerd, die beginnen met een inleidend filmpje, 

gevolgd door een rondtocht door de wijk. De markthal is een geliefde plek voor het maken van romantische 

trouwfoto's. Ook voor prominente Nederlanders is Brandevoort de moeite van een bezoekje waard. Zo heeft 

onlangs Prins Willem-Alexander zich rond laten leiden door de wijk en is het MFC door Commissaris van de 

Kon inging May-Wegge feestelijk geopend. Veel van de wandelaars die je door de Veste ziet lopen wonen dan 

ook niet in Brandevoort, maar zijn slechts op bezoek. Brandevoort is voor veel mensen een leuk alternatief op de 

vrije middag in plaats van bijvoorbeeld een middagje meubelboulevard. Zo zou je Brandevoort kunnen 

beschouwen als een soort openluchtmuseum. 

Vinex toerisme is een direct gevolg van de exclusiviteit van de wijk. De bovenregionale bekendheid en de 

aandacht in de media maakt mensen nieuwsgierig om eens een kijkje te gaan nemen. Deze aandacht van de 

buitenwereld draagt op zijn beurt weer bij aan de trots die bewoners voelen voor hun wijk, wat er toe leidt dat 

bewoners zich nog meer gebonden voelen aan hun woonomgeving." Als andere mensen hier zo graag komen 

kijken, dan moeten we wel in een heel bijzondere wijk wonen!" 

6 Brandevoort in het nieuws 

Dat Brandevoort niet zomaar een gemiddelde vinexwijk is blijkt niet alleen uit het opvallend goed 

georganiseerde verenigingsleven, de vele activiteiten die worden georganiseerd en de uiterlijke 

verschijningsvorm. Ook in de media passeert Brandevoort regelmatig de revue. De architectuur en 

stedebouwkundige opzet zorgen in de vakliteratuur vaak voor heftige discussies tussen voor en tegenstanders. 

Het ene artikel na het andere verschijnt en een middenweg lijkt hierin niet te bestaan. Men is of vóór of tegen . 

Tegenstanders zijn echter voornamelijk te vinden binnen de vakgebieden architectuur en stedebouw. Bij het 

publiek is de wijk zeer populair. Dit zorgt voor veel aandacht in (plaatselijke) dagbladen. Zo heeft het Eindhovens 

Dagblad bijna wekelijks wel een kop over de wijk en verbazen de landelijke dagbladen zich eens in de zoveel tijd 

over de populariteit van Brandevoort. Er valt dan ook altijd wel iets te schrijven, positief of negatief, omdat 

Brandevoort simpelweg boven het vinexmaaiveld uitkomt. Deze media aandacht draagt op zijn beurt weer bij 

aan de bekendheid van de wijk en dit maakt de wijk nog unieker voor haar bewoners. Bewoners krijgen steeds 

meer het idee dat ze in iets heel bijzonders wonen. In gesprekken met bewoners merk je dat negatieve kritiek 

over bijvoorbeeld de kitscherige architectuur niet leidt tot een negatieve kijk op de eigen buurt, maar juist tot een 

sterkere binding met die buurt. "De buitenwereld is gewoon jaloers." 





7 Te Koop 

Een typisch verschijnsel in vinexland is het grote aantal woningen dat doorgaans te koop staat. Een wandeling 

door Brandevoort maakt al snel duidelijk dat dit in deze wijk niet veel anders is. In Brandevoort staan relatief veel 

woningen te koop. Opvallend is echter dat de meeste verhuizingen binnen Brandevoort zelf plaats vinden. 

Hoewel hiervoor geen cijfers bij de Gemeente Helmond beschikbaar zijn, blijkt uit gesprekken met bewoners en 

een aantal sleutelfiguren in de wijk dat bewoners Brandevoort niet graag verlaten. Redenen om te verhuizen zijn 

dan ook niet ontevredenheid of een gevoel van onveiligheid in de wijk. Veel gehoorde beweegredenen zijn het 

krijgen van kinderen en de daarmee samenhangende wens van een ruimere woning met tuin in één van de 

Buitens. Sommige mensen maken juist de omgekeerde beweging naar de Veste toe om zo dichter bij de 

voorzieningen te kunnen wonen. Weer anderen zijn elders in Brandevoort gaan wonen omdat ze niet waren 

ingeloot voor één van de vrije kavels. Nu er, met name aan het kanaal, weer veel vrije kavels vrij komen, zie je dat 

mensen alsnog voor een eigen stukje grond kiezen. Hoewel het voor de hand zou liggen dat de trek van de Veste 

naar de Buitens groter is dan andersom, is dit niet het geval. Blijkbaar heeft de Veste een dusdanige 

aantrekkingskracht dat een kleiner perceel geen reden is om hier geen woning te kopen. Ook als men kinderen 

heeft. 

Redenen om Brandevoort te verlaten zijn vooral praktisch van aard. Vaak heeft men een nieuwe baan elders in 

het land, waardoor men met de baan mee moet verhuizen. Vaak, zoals bij Martin Otten, gaat dit met pijn in het 

hart: 'Het liefst neem ik mijn huis mee naar Zwolle'. Verder zijn relationele problemen vaak de oorzaak van een 

vertrek. Brandevoort is een wijk met veel jonge mensen die hier voor het eerst gaan samenwonen. Het risico dat 

dit fout gaat is dan ook altijd aanwezig. Vaak is het niet mogelijk op slechts één salaris in de woning te blijven 

wonen en omdat Brandevoort relatief weinig goedkope woningen bevat is een vertrek de enige oplossing. 

Martin Otten verlaat Brandevoort omdat hij een nieuwe baan heeft gevonden in zijn geboortestreek. Hij verhuist 

met zijn werk mee. Het liefst zou hij zijn huis ook meenemen, want een vergelijkbare woning is moeilijk te vinden. 

In zwolle zijn ze al wezen kijken in een nieuwbouwwijk die daar wordt gebouwd, maar onbewust wordt alles 

vergeleken met de woning en de buurt waarin ze nu wonen. Met name het strakke en eentonige straatbeeld en 

de donkere materialen van deze nieuwbouwwijk staat ze tegen. 'Het geeft een herfstgevoel en in Brandevoort 

voel je je meteen thuis en geborgen. ' 

De waarde van woningen in Brandevoort is snel gestegen. De woning van Martin heeft hij voor 275.000 euro 

gekocht en staat nu te koop voor 405.000 euro. Ik vroeg of er ook gespeculeerd werd met woningen en dat er 

daarom misschien veel te koop staat in de wijk. Maar op de woningen zit een speculatiebeding van in zijn geval 

drie jaar en bij andere woningen zelfs vijf jaar. De meeste mensen die de wijk verlaten vertrekken vanwege een 

nieuwe baan zoals Martin, of omdat ze de hypotheek niet meer op kunnen brengen. Martin beaamt dat de 

meeste mensen het liefst in Brandevoort blijven wonen. Zijn overbuurman bijvoorbeeld heeft zijn huis te koop 

staan omdat hij een vrij kavel heeft gekregen aan het kanaal aan de rand van Brandevoort. Zelf zou Martin niet 

graag in de Veste wonen. Hoewel de woningen hem erg aanspreken en met vier lagen vaak zeer ruim zijn, zou 

de kleine tuin voor hem een probleem zijn. Sommige woningen hebben een tuin van slechts drie bij zes meter. 

"Wij zijn echte tuinmensen. Bij het geringste straaltje zon zitten we meteen met zijn allen in de tuin.' 



8 Het ontstaan van de Brandevoorter 

Vinex locatie Brandevoort is een stadsuitbreiding van Helmond. Topografisch (en met een beetje 

inlevingsvermogen) zou Brandevoort echter ook als een oostelijke stadsuitbreiding van Eindhoven beschouwd 

kunnen worden. Beide centra zijn vanuit Brandevoort met de auto en met de trein binnen tien minuten te 

bereiken. Bewoners voelen zich dan ook niet bij voorbaat meer Helmonder dan Eindhovenaar. Je ziet dat men 

zich , afhankelijk van hun "roots", meer verbonden voelt met één van de twee. Vaak betekent een keuze voor de 

één ook een afwijzing van de ander. Dit is terug te voeren op de jarenlange rivaliteit tussen de twee steden. 

Uitzondering op deze regel wordt gevormd door de groep bewoners die van buiten de regio in Brandevoort is 

komen wonen. Zij maken, los van vooroordelen, een objectieve keuze. Helmond blijkt dan heel goed met 

Eindhoven te kunnen concurreren en geniet vaak ook de voorkeur boven haar grote broer vanwege de betere 

parkeermogelijkheden. 

Kiezen voor Brandevoort of Meerhoven, de twee vinexlocaties in de regio, is vaak puur gebaseerd op smaak. De 

verschillen in smaak zijn zo groot dat een keuze voor het één eigenlijk altijd een afkeuring van het ander 

betekent. De lekkere smaak van Brandevoort weegt voor bewoners dus zwaarder dan het "moeten" wonen in 

Helmond. De opzet en ligging van Brandevoort is ook zodanig dat een directe link met deze stad ook niet gelegd 

hoeft te worden. Brandevoort is wat dat betreft een losstaande enclave tussen Helmond en Eindhoven. Men is in 

de eerste plaats Brandevoorter. 

Martin Otten komt oorspronkelijk uit Zwolle, maar woont nu al 17 jaar in Stiphout en Brandevoort (Helmond dus). 

Het is hem in die tijd niet ontgaan dat er een soort prestige strijd gaande is tussen Eindhoven en Helmond. 

Wanneer hij op zijn werk in Eindhoven vertelt waar hij woont, dan worden er steevast opmerkingen gemaakt als 

Helmond trainingspakkenstad en pas maar op je portemonnee. 

Omdat Martin zelf van buiten de regio komt, heeft hij een meer objectieve kijk op het Helmond. "Na vijf dagen 

werken in Eindhoven is het heerlijk om rustig in Helmond te gaan winkelen. Ook een terrasje pakken aan de 

Haven vindt ik prettiger dan op de Markt in Eindhoven. Sinds de komst van het Boscotondo ga ik ook regelmatig 



in Helmond naar de bioscoop waar nog voldoende (gratis) parkeerplaatsen zijn . Het valt me wel op dat 

buurtgenoten die uit de omgeving van Eindhoven komen het steevast hebben over wonen in de wijk 

Brandevoort bij Eindhoven en Helmond daarbij liever niet vernoemen ." 

Om aan te geven dat de oude sentimenten tussen Helmonders en Eindhovenaren nog altijd leven anno 2007, 

vertelt Jet de Laat een grappige anekdote over de kruising van de Brandevoorterdreef met de N270. Zo schijnt er 

een tijdje wat onrust te zijn geweest over het feit dat er bij deze kruising twee voorsorteervakken naar links waren 

aangelegd (richting Eindhoven) en slecht één naar rechts (Helmond). 

Brandevoort is hierdoor echter geen verdeelde wijk, een wijk zonder eigen identiteit en met bewoners die meer 

op hebben met de grootstedelijke centra in de regio dan met de directe woonomgeving. Uit dit hoofdstuk blijkt 

dat Brandevoort een zeer brede en op zichzelf staande civil society kent. Deze civil society staat los van zowel 

Eindhoven als Helmond. Natuurlijk hebben bewoners van Brandevoort veel activiteiten buiten de directe 

woonomgeving , zoals werk en vrienden. Ook voor culturele activiteiten of een goed restaurant moet men verder 

de omgeving in. 

Maar Brandevoort kent een zeer rijk verenigingsleven bestaande uit unieke, op Brandevoort gerichte en in 

Brandevoort ontstane clubs. De 12plus club bijvoorbeeld heeft als voorwaarde dat je moet kunnen aantonen dat 

je uit Brandvoort komt. 

Brandevoort heeft een eigen bestuur in de vorm van de Wijkraad, bestaande uit bewoners van de wijk en een 

invloedrijke klankbordgroep die nauwe banden onderhoud met de Gemeente Helmond. Verder heeft 

Brandevoort een eigen wijkkrant (glossy magazine) van allure en worden jaarlijks enkele zeer goed bezochte 

activiteiten georganiseerd (Dickensnight, Brandevoorterdag, Sinterklaas). 

Waar binding met de buurt of gemeenschapszin in de traditionele dorpen vooral gebaseerd was op een gedeeld 

verleden en onderlinge afhankelijkheid, is de bindende factor in een wijk als Brandevoort het thema dat in de wijk 

is doorgevoerd. De monumentale gebouwen en bouwwerken dragen bij aan gemeenschappelijke trots en een 

gezamenlijke identiteit. 

Deze identiteit ontleent men aan het "ergens bijhoren" en in dit geval hoort men bij het sprookje dat Brandevoort 

heet 

Monumentale binding 

De thematisering vormt als het ware een kapstok en bewoners kunnen hieraan hun eigen identiteit ophangen. 

Functionele binding op basis van gedeeld verleden of werk is in Brandevoort vervangen door mentale binding. 

Mentale binding is in de theorie al omschreven als de emotionele verbondenheid met een plek. Het emotioneel 

verbonden zijn met een bepaalde plek zegt iets over de mate waarin een plek symbool , ondersteuning én 

resultaat is van de eigen identiteit. 

Door de nu al beroemde ( en beruchte) architectuur en de aanwezigheid van enkele bijzondere gebouwen zoals 

de markthal en het station kun je in Brandevoortzelfs spreken van Monumentale binding. 







Ontmoeten op straat !I 
"Als je contact met de buurt wil, moetje een hond kopen." 

Frank der Kinderen, bewoner van Brandevoort 

Het voorgaande hoofdstuk heeft duidelijk gemaakt dat Brandevoort een bloeiende civil society heeft. Bewoners 

zetten zich bovengemiddeld in voor de buurt, verenigen zich in werkgroepen, commissies en clubs en voelen 

zich 'Brandevoorter", meer nog dan Helmonder of Eindhovenaar. De doelstelling om met Brandevoort een wijk 

te ontwikkelen met een hoge mate van "binding met de buurt" is daarmee geslaagd. De vraag is nu in hoeverre 

Brandevoort ook zijn tweede doelstelling haalt om de straat weer tot het middelpunt te maken van het sociale 

leven in de buurt. 

Eerder in dit onderzoek is de visie van Krier.Kohl Architecten uiteengezet. Hierin kwam naar voren welke 

intenties Krier.Kohl Architecten had met het ontwikkelen van Brandevoort. Eén van de voornaamste doelen was 

het vergroten van de levendigheid op straat ten einde ontmoetingen tussen bewoners in de openbare ruimte te 

bevorderen. De traditionele dorpsgemeenschap werd hiervoor als uitgangspunt genomen en dit leidde tot de 

ontwikkeling van een 22tal ontwerprichtlijnen. Krier heeft aangegeven in de eerste plaats openbare ru imte te 

ontwerpen. Gebouwen en woningen vormen de wanden van deze ruimte en deze worden zo gepositioneerd dat 

ze aantrekkelijke verblijfsruimten vormen en de ontmoetingskans vergroten. 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een aantal plekken in Brandevoort gekeken in hoeverre Krier is geslaagd 

in het realiseren van zijn visie. De plekken die achtereenvolgens worden behandeld zijn de groene pleinen in de 

Schutsboom en de binnenplaats van een bouwblok, het Sterkenstraatje en de Middellaan in de Veste. Deze 

plekken vertegenwoordigen elk een voor Brandevoort zeer karakteristieke openbare ruimte, waar Kriers 

ontwerprichtlijnen in meer of mindere mate zijn toegepast. 

Het is daarom interessant om te bekijken hoe deze plekken in de praktijk beleefd worden en of bewoners zich , 

naast deelname aan het verenigingsleven, ook laten verleiden tot sociale interactie op straat. Mede aan de hand 

van een aantal gesprekken met bewoners wordt in de volgende paragrafen dieper op deze plekken ingegaan. 

■ 



Jet de Laat, Biesveldje 

Tussen de ''pioniers" (de eerste bewoners van het plein) was vrij veel onderling contact. Omdat de hele buurt, 

min of meer tegelijkertijd, bezig is met verhuizen komt men elkaar regelmatig tegen en raakt men aan de praat. 

De eerste paar maanden waren de erfafscheidingen in de achtertuinen nog niet aangelegd en dan kom je in de 

achtertuin ook nog makkelijk met elkaar in contact. Tegenwoordig is dat contact mindergeworden. Mede omdat 

veel van de eerste bewoners alweer vertrokken zijn. Er is ook geen vereniging van eigenaars zoals in de Veste 

het geval is en waardoor je automatisch meer met elkaar in contact komt. Er wordt door de bewoners van het 

Biesveldje niets georganiseerd op het veldje. Dat is ook moeilijker dan in de bouwblokken omdat het geen eigen 

terrein is en dus voor partytenten en dergelijke een vergunning aangevraagd moet worden. Voor Halloween zie 

je wel dat enkele pleinen erg hun best doen om er iets moois van te maken. Dus er bestaat wel een zekere vonn 

van binding tussen bewoners. Het contact vindt verder vooral plaats via de spelende kinderen op het pleintje. 

Ouders staan te kijken naar hun kroost en raken aan de praat. Mensen kennen elkaar dus wel goed en helpen 

elkaar waar nodig. Als je dan zelf geen kinderen hebt is dat contact wat minder. Ik ben echter zelf zeer actief als 

vrijwilliger binnen Brandevoort, dus voor mij is er geen tekort aan sociale contacten. Behalve de Halloween 

optocht vinden alle activiteiten plaats in en om de Veste. Er zijn mensen in de Buitens die het gevoel hebben dat 

alles zich in en op de Veste concentreert en de Buitens er steeds minder bij betrokken worden. Maar de Veste is 

het centrum van de wijk en tevens het boegbeeld van Brandevoort. In die zin is het begrijpelijk dat hier de meeste 

activiteiten zich concentreren. Zeker activiteiten die een regionale aantrekkingskracht hebben. 

Martin Otten, Karthulzerserf 

Aan het plein wordt jaarlijks een buurt barbecue georganiseerd, waaNoor het hele Karthuizerserf en enkele 

aangrenzende woningen worden uitgenodigd. Dit initiatief is dooreen klein aantal bewoners van het eerste uur 

genomen in 2002 en deze zomer vindt afweerde zevende barbecue plaats. 

Het eerste initiatief kwam tot stand toen de meesten van de eerste bewoners van het Karthuizerserf ingetrokken 

waren in de nieuwe woning. Een tweetal gezinnen stuurde een brief rond waarin stond dat het hen na de 

geleverde verhuis inspanningen van de afgelopen maanden een leuk idee leek om eens nader kennis met 

elkaar te kunnen maken in de vonn van een barbecue. Dit werd een succes en elk jaar wordt door andere 

bewoners zo'n avond georganiseerd. Deelname is vrijblijvend, sommige bewoners hebben het na een paar jaar 

wel weer gezien, maar nieuwe bewoners nemen hun plaats dan weer in. Zo blijven er elk jaar ongeveer 45 

huishoudens op af komen. In de zomer zie je volgens Martin regelmatig buurt barbecues in Brandevoort 

wanneer je door de wijk wandelt. 

Martin noemt als grote verschil met de Veste dat er geen duidelijke bewoners organisatie in de Buitens is. 

Wanneer je rond de kerst naar de Veste kijkt zie je over de gehele wal kerstverlichting aan de dakrand hangen. 

Er wordt een hoogwerker geregeld en iedereen doet mee. In de Buitens zie je soms een groepje van drie of vier 

woningen die gezamenlijk iets doen, maar veel groter wordt het vaak niet. 



Groene pleinen 
Publieke gebruiksruimte 

De publieke ruimte in de Buitens bestaat voornamelijk uit woon straten en (speel)veldjes. In de Veste bestaat de 

openbare ruimte uit woonstraten en pleinen. Wat de pleinen zijn voor de Veste, dat zijn de groene ruimten voor 

de Buitens. In deze openbare ruimten moet het sociale buitenleven zich afspelen. Vanuit deze optiek kun je de 

veldjes in de Buitens dan ook beschouwen als groene pleinen, aangezien ze een zelfde ontmoetingsfunctie 

vervullen als de pleinen in de Veste. 

Omschrijving 

In Plan Schutsboom nemen de groene pleinen een bijzondere plek in de wijk in en zijn ze niet los te zien van de 

bebouwing die de veldjes omsluit. Deze bebouwing wijkt sterk af van de gangbare bebouwing in Plan 

Schutsboom. Eerder in dit verslag is hier al even kort bij stil gestaan. Plan schutsboom kenmerkt zich door veel 

tweekappers en vrijstaande woningen , uitgevoerd in rode en bruine baksteen. Rondom de groene ruimten is 

echter consequent een gesloten bebouwing toegepast en zijn de gevels zonder uitzondering in het wit 

opgetrokken. Er zijn in Plan Schutboom negen van deze groene open ru imten aangelegd en ondanks dat de 

veldjes allemaal verschillend van vorm en grootte zijn, vertonen ze hierdoor toch opvallend veel samenhang. 

Deze in het oog springende vormgeving geeft de ruimten ook extra betekenis. Het maakt dat de ruimten meer 

zijn dan een grasveldje in een ruim opgezette woonbuurt. Het contrast tussen een willekeurige woonstraat en 

een groene ruimte is dermate groot dat je duidelijk een andere stedelijke ruimte betreedt. De ruimte is een 

duidelijk afgebakend gebied met slechts enkele toegangswegen. Door de opvallende witte wand die de ruimte 

omsluit krijgt het idee datje je op een plein bevindt nog meer gestalte. 

In tegenstelling tot de openbare ruimten in de Veste, die later in dit hoofdstuk beschreven worden, kennen de 

groene pleinen een duidelijke scheiding tussen de verkeersfunctie en de verblijfsfunctie. Rondom de groene 

ruimte ligt een woonstraat die bestraat is met klinkers. Deze bestrating is dezelfde als die in de gehele 

Schutsboom wordt toegepast. Omdat de woonstraten verkeersluw zijn, is verblijven op straat goed mogelijk. 

Ook parkeren vindt grotendeels op straat plaats , waar in de overige woonstraten veelal op eigen erf wordt 

geparkeerd. Hierdoor wordt het zicht op het groen op enkele plaatsen wat belemmerd. De woningen grenzen 

niet direct aan de straat, maar zijn hiervan gescheiden door een ondiepe voortuin . 

De groene ru imte zelf heeft een verblijfsfunctie en in een aantal gevallen een recreatieve functie. Een aantal 

veldjes is uitgerust met speeltoestellen, anderen zijn niet toegerust met meubilair. Bij het plaatsen van 

speeltoestellen is de commissie spelen & groen sterk betrokken. Deze commissie bepaalt, in samenspraak met 

bewoners, of er behoefte is aan speeltoestellen en welke typen. De uiteindelijke beslissing ligt echter bij de 

gemeente. Het Bies veldje kenmerkt zich door een grote volwassen boom die karakter geeft aan het gehele plein 

en behoort tot één van de beeldbepalende natuurlijke elementen die in wijk terug te vinden zijn . Jet de Laat, een 

bewoonster die uitkijkt op deze ruimte, vertelde dat de grote witte touringcar met vinex toeristen , die eens in de 

zoveel tijd Brandevoort aandoet, vaak ook naar deze plek rijdt omdat de groene ruimte zo'n karakteristieke 

uitstraling heeft. 

■ 
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Gebruik 

In het kinderrijke Brandevoort worden de groene pleinen voornamelijk gebruikt om te spelen. De ruimten 

hebben dan ook een recreatieve functie. Door de pleinvormige opzet van de ruimte is vanuit de woningen goed 

zicht op de openbare ruimte. De geparkeerde auto's zijn daarbij over het algemeen niet hinderlijk aanwezig . Er is 

dan ook een gezonde sociale controle binnen de groene pleinen. Ontmoetingen tussen bewoners vinden 

voornamelijk via de kinderen plaats. Ouders die langs het veld een oogje in het zeil houden, raken met elkaar 

aan de praat en zo ontstaat een lichte sociale binding tussen bewoners. Men kent de meeste mensen op het 

plein wel van gezicht en omdat ook bewoners van de omringende straten gebruik maken van de ruimten, gaan 

de contacten vaak ook wat verder. De veldjes mogen niet worden gebruikt om honden uit te laten. Contact 

tussen hondenbezitters vindt hier dan ook weinig plaats . 

De groene pleinen zijn geen collectief eigendom van bewoners, zoals met de binnenplaatsen in de Veste het 

geval is. Van functionele of politieke bindingen tussen bewoners is hier daarom geen sprake. Bewoners hebben 

geen gemeenschappelijke belangen en de noodzaak om zich te verenigen is daarom niet aanwezig. De directe 

woonomgeving wordt door de gemeente onderhouden en via de verschillende commissies en de 

klankbordgroep kan hier op wijkniveau invloed op worden uitgeoefend. In dit opzicht functioneert het groene 

plein niet veel anders dan speelveldjes in andere nieuwbouwwijken. 

Toch geeft wonen in een witte enclave aanleiding om dingen voor de pleinbewoners te organiseren zoals uit de 

gesprekken met bewoners blijkt. Zo wordt er bijvoorbeeld een keer per jaar een barbecue georganiseerd op het 

Karthuizerserf. Verder organiseert de activiteiten commissie jaarlijks een Halloween optocht die een route door 

de Schutsboom heeft. Voor enkele pleinen is dit de aanleiding om de woningen in Halloween stijl aan te kleden . 

Hoewel er op de groene pleinen geen noodzaak voor contact is in de vorm van politieke binding tussen 

bewoners, zie je dat er dus toch een aantal initiatieven door bewoners wordt genomen om iets voor de directe 

woonomgeving te organiseren. Opvallend is dat het dan vaak gaat over initiatieven die zijn genomen tijdens de 

"verhuisfase" van de eerste bewoners. Mensen proberen in die fase nieuwe sociale contacten op te doen om 

zich zo sneller thuis te voelen in de wijk. Dit gegeven geldt natuurlijk niet alleen voor de groene pleinen, maar is 

een herkenbaar verschijnsel op nieuwbouwlocaties. 

Het is echter wel zo dat een afgebakende eenheid, zoals een blok of in dit geval een plein of groene ruimte, dit 

proces vergemakkelijkt. Als initiatiefnemer is het eenvoudig een grens te trekken wie bij een activiteit te 

betrekken en een aanleiding te vinden (we moeten elkaar als plein wat beter leren kennen). Andere bewoners 

van de straten er omheen zijn natuurlijk welkom, maar het blijkt moeilijker om hier een organisatie op touw te 

zetten omdat het geen afgebakend gebied is. 

Samenvattend 

Voor de groene pleinen in Plan Schutsboom geldt kortom dat ze worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn . 

Kinderen spelen er graag en er is voldoende sociale controle door de stedebouwkundige opzet. De ruimte is niet 

exclusief voor pleinbewoners, ook bewoners van de aangrenzende woonstraten maken er gebruik van. De 

drempel om de ruimte als niet-bewoner te betreden is dan ook laag. Daarnaast hebben de ruimten een extra 

kwaliteit door de pleinvorm gevormd door de wanden er omheen en de opvallende witte gevels die deze 

pleinvorming verder versterken. Hierdoor hebben bewoners toch een gemeenschappelijke deler en is er sprake 

van een vorm van monumentale binding op blokniveau. Hierdoor wordt de drempel om met elkaar in contact te 

komen net wat lager dan in een gemiddelde woonstraat, zonder datje je als niet-bewoner ongewenst voelt. 
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Voorbeeld van een bouwblok in de Veste 

FankderK/nderen, Bro«letwel 

Frank vertelt dat blok 2 één van de best georgan/$eerde blokken is. Bewoners zijn zeer actief in het organiseren van 

activiteiten. Frank woont nu 5 jaar in Brandevoort en de meeste contacten met zijn omgeving zijn ontstaan in de beginfase. 

Tifdens de periode dat de meeste mensen verhuizen, raak je eenvoudig mat elkssr aan de praat en zo ontstaat het eerste 

contact. Samen met de buren (Hserstudlo Sclssors) heeft hU een gemeenschsppe/Qk ontwerp laten meken voorde achtertuin. 

De achtertuinen van de woningen In de Veste zijn niet zo diep en op deze manier hebben ze meer ruimte en vrijheid. In die tijd 

is Frank ook In hst bestuur getreden van de Vereniging van Elgensets. 

Eén van de eerste wapenfeiten van de Vereniging van Eigenaars was het aanleggen van nieuwe bestrating op het 

binnenterrein. Hier lag geel gravel, maar dit was wigens de bewoners slecht aangelegd. Omdat het tetreln gebruikt wordt sis 

pertceerplssts, zorgde dit bij slecht weer tot veel overlast door plassen en modder. Inmiddels is het blnnentetrein bestraat. De 

VvE is met succes met Bouwfonds in overleg gegaan om een deel van de kosten op hen te kunnen vema/en. Ulteindelyk 

hebben beide partijen ieder de helft betaald. Daamssstzijn erefspra/cen gemaakt overerf afscheidingen naar de binnenplaats 

toe. Besloten Is dat die In blok 2 niet zo hoog zijn dat je er niet ovemeen kunt kijken. Op deze men/er probeert men het 

onderlinge contact en het unieke karakter ven een gezemenlljke binnenplaats te beKlrderen. 

Blok 2 heeft niet alleen een act/eva Vereniging van Elgenaers. Ook worden er door bewoners jaarlijks meerdere activiteiten 

georganiseerd. De verpaderingen van de VvE worden hier ook voor gebruikt. Men kent elksar goed en vindt het belangtij/c dit 

contact In stand te houden. Jaarlijks wordt er door bewoners een bloldeeat geo,ganiseerd. Frank verteld dal hier In principe 

alleen b/okbewoners voor worden uitgenodigd. Hf Is er zelf een voorstander van geen buitenstaanders toe te laten. Tussen 

blok 2 en 3 steel een torentje met appa,tementen dal niet bij Hn van deze twee blokken hoort en ook geen onderdeel Is van de 

VvE. Deze mensen zijn als het ware blo/doos. Na een dlscuule binnen de organisatie zijn deze mensen mln of meer 

"geadopteerd" door blok twee. ZJj feesten nu ook mee. Nssst de feesten vinden er enkele malen per jaar uitjes plaats. Een 

barbecue kan volgens Frank spontaan uitgroeien lot een grote happening opde binnenplaats. 

De sociale controle binnen het blok op de binnenplaats Is scherp. Een vreemde op de binnenplaats valt snel op en wordt 

aangesproken door bewoners. Frank verteld dat hij een onbekende zeker zal vragen wet hij of zij deer zoekt Ik vroeg Frank of 

hij de voordeur wel eens gebruikte en hij vertelde del bijna alles via de achterdeur gast. Die gast ook bijna nooit op slot, 

iedereen ken binnen komen lopen. 

1 



2 Bouwblok 
Collectieve privéruimte. 

D 
De ontwikkeling van het bouwblok in verschillende Europese steden vertoont een duidelijke onderlinge 

overeenkomst. Het traditionele bouwblok is erg gesloten en er bestaat een groot onderscheid tussen de 

buitenkant en de binnenkant van de blokken. Langzamerhand verliest het binnenste van het blok steeds meer 

haar belang en wordt het blok steeds verder open gegooid. Hiermee verandert het karakter van de private 

centrale ruimte in een gemeenschappelijke en openbare ruimte. Het bouwblok is, naast dat het voor woonruimte 

zorgt, tevens vormgever van de stedelijke ruimte. Het gevaar van een bouwblok is dat hiermee een deel van de 

stad kan worden afgesloten en zo uit het netwerk van de openbare ruimte kan worden gefilterd (Sporen van de 

Stad, afstudeerverslag Sabine Hogen hout). 

In Brandevoort vormt het traditionele, en dus gesloten bouwblok, de bouwsteen van de Veste. De bouwblokken 

definiëren niet alleen heel sterk de openbare ruimte in de Veste, maar inherent aan het gesloten bouwblok is de 

binnenruimte die hierdoor wordt gevormd. Deze binnenplaatsen zijn in de Veste in eerste instantie bestemd als 

parkeerruimte voor blokbewoners. De auto wordt hierdoor zoveel mogelijk uit de openbare ruimte geweerd, 

zodat deze ruimten weer het domein van de voetganger kunnen worden en ontmoeting en sociale interactie op 

straat plaats kunnen vinden. 

Vereniging van Eigenaars (VvE) 

Wanneer je een woning koopt in een bouwblok, koop je ook een stukje eigendomsrecht van de binnenplaats. 

Het binnenterrein is daardoor in het gezamenlijke bezit van de bewoners en wordt beheerd door een Vereniging 

van Eigenaars. Wanneer je in het blok komt wonen, wordt je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars. 

Woningen die geen parkeerplaats op het binnenterrein hebben, zoals de torens met appartementen op de 

hoeken, vallen niet onder deze regeling. Blok 2 telt bijvoorbeeld 4 7 woningen. Dit betekent dat 1/47 deel van het 

terrein in theorie van jou is. Deze ruimte is dan ook alleen toegankelijk voor bewoners. Door het lidmaatschap 

van de VvE ben je medeverantwoordelijk voor het binnenterrein. Eén a twee keer per jaar vindt er een verplichte 

vergadering plaats met het bestuur van de VvE. Men is tevens verplicht jaarlijks een financiële bijdrage te 

leveren aan de VvE om te voorzien in onderhoud. De hoogte hiervan wordt door het bestuur, in overleg met de 

bewoners, bepaald. In blok 2 heeft men deze bijdrage nu voor vijf jaar vastgelegd, zodat men weet waar men 

aan toe is. Een voorbeeld van wat een Vereniging van Eigenaars kan bereiken, is te vinden in het kader op de 

pagina hiernaast aan de hand van een gesprek met Frank Otten. 





Gebruik 

De primaire functie van de binnenplaats is parkeren. De ruimten zijn daar ook op ingericht. De bouwblokken in 

de Veste worden niet allemaal door dezelfde projectontwikkelaar gerealiseerd , daarom is de inrichting niet 

overal hetzelfde. De verharding op de binnenplaatsen kan uiteenlopen van asfalt tot bestrating of gele gravel, 

zoals in het voorbeeld van blok 2 naar voren komt. De meeste binnenplaatsen hebben twee in- en uitgangen. 

Deze entrees zijn afgesloten door een hek. Mensen hebben een afstandbediening en een sleutel waarmee het 

hek geopend kan worden. Van binnenuit kan men ook zonder sleutel het hek openen. 

De binnenplaatsen worden in de praktijk voor veel meer doeleinden gebruikt dan alleen parkeren. Zo bieden de 

binnenplaatsen een ideale omgeving voor (kleine) kinderen om te spelen. Doordat de ruimte middels een hek 

afgesloten is voor de buitenwereld, kunnen ouders hun kinderen hier veilig laten spelen. Wel wordt door de VvE 

een beroep op de ouders gedaan om erop toe te zien dat de kinderen niet te veel in de buurt van de auto's 

spelen. Veel bouwblokken hebben gezamenlijk besloten om enkele speeltoestellen op de binnenplaats te 

plaatsen. Zo wordt door bewoners zelf een functie aan de binnenplaatsen toegevoegd. 

Er zijn in de Veste ook niet veel andere mogelijkheden voor kinderen om te spelen. Frank Otten heeft na veel 

overleg en discussie met de gemeente de aanleg van een tijdelijke speeltuin in de Veste kunnen realiseren om 

tegemoet te komen aan de wens van veel huishoudens in de Veste. Naast dit kleine speeltuintje bij het tijdelijke 

winkelcentrum van de Veste kan er in de ecozone gespeeld worden. Dit is voor kleine kinderen echter niet ve ilig, 

omdat deze ruimte door de verlaagde ligging uit het zicht van de woningen ligt en er veel water is. Ook zijn er 

daar geen speelvoorzieningen aangebracht. Oudere kinderen en pubers hanger er bij goed weer wel af en toe 

rond , maar de kans is groot dat je dan aangesproken wordt door omwonenden of de wijk agent omdat de 

ecozone daarvoor niet bedoeld is. Op straat wordt volgens Frank dan ook niet zo veel gespeeld. Tenminste niet 

in de Veste. De levendigheid op straat is volgens hem in de Buitens groter. Daar speelt het leven zich meer op 

straat af. Een aantal blokken heeft een parkeergarage onder de binnenplaats. De binnenplaats van deze 

blokken kunnen hierdoor zelfs volledig voor recreatief gebruik worden ingericht. Zo is voor blok 5 een 

basketbalveld en een tafeltennistafel in het ontwerp van de binnenplaats opgenomen. 

De sociale controle is zeer groot op de binnenplaatsen. Een niet-bewoner, die toevalligerwijs binnen heeft 

kunnen komen, wordt meteen herkend en aangesproken door bewoners. Bewoners zijn zeer territoriaal als het 

op de binnenplaats aankomt en beschouwen het als privé-ruimte. Door het gemeenschappel ijke bezit van de 

ruimte is de binnenplaats te betitelen als collectieve privé-ruimte. 

Bewoners komen door deze binnenplaats veelvuldig met elkaar in contact. Het betreft hier dan contact op de 

binnenplaats zelf, maar het bezitten van een stukje binnenplaats geeft ook aanleiding om elkaar elders te 

ontmoeten. Dit is een gevolg van het automatische lidmaatschap van de VvE. De vergaderingen hiervan vinden 

vaak in het MFC plaats of in sommige gevallen bij een bewoner thuis. Bewoners voelen zich zeer betrokken bij 

het wel en wee van hun binnenterrein. Dit is ingegeven doordat bewoners zelf verantwoordel ijk zijn voor het 

terrein. Bindingen tussen bewoners die hierdoor ontstaan kunnen worden beschouwd als een vorm van 

politieke binding. Bewoners zijn in eerste instantie bezig hun eigen woonomgeving op een gewenst niveau te 

brengen of te houden, meer dan dat ze ook op persoonlijk vlak in elkaar geïnteresseerd zijn. De bijeenkomsten 

zijn echter vaak ook aanleiding voor het ontstaan van sociale bindingen tussen bewoners , getuige de 

blokfeesten en barbecues die binnen de blokken worden georganiseerd. In blok 2 hebben bewoners ook een 

aantal keer per jaar een blok-uitje. 

De blokken zijn ook op het internet goed georganiseerd. Zo heeft bijna elk blok een eigen webpagina met een 

link op startpagina Brandevoort waar bewoners zich aan elkaar voor kunnen stellen. Er worden foto's 

uitgewisseld en met een inlogcode krijgen bewoners toegang tot vergader verslagen en belangrijke informatie 

met betrekking tot het binnenterrein. 





Bewoners voelen zich dus zeer betrokken bij het wel en wee van hun binnenterrein. Dit is ingegeven doordat 

bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor het terrein. Bewoners komen daardoor veel met elkaar in contact, 

zowel in sociaal opzicht, bijvoorbeeld via de kinderen, als op politiek niveau met betrekking tot het onderhouden 

van het binnenterrein. 

Een belangrijke constatering bij het gebruik van de binnenplaatsen is dat veel bewoners volledig op de 

binnenplaats zijn georiënteerd en niet op de straatzijde van hun woning. Dat begint 's morgens wanneer men de 

auto pakt om naar het werk te gaan. Daarvoor vertrekt men via de achterdeur en men komt aan het eind van de 

dag weer via dezelfde weg terug. De plaatsing van de eerder genoemde speeltoestellen op de binnenplaatsen 

draagt hier ook een steentje aan bij. Het belang van de achterzijde wordt nog eens extra benadrukt doordat een 

groeiend aantal bewoners op de poort of de schuur aan de achterzijde hun huisnummer hebben aangebracht. In 

een aantal blokken, waaronder blok 2 is binnen de VvE afgesproken dat schuttingen niet zo hoog mogen zijn dat 

je er niet overheen kan kijken. Op deze wijze willen ze het open, sociale karakter van de binnenplaats 

bevorderen. Zoals op de foto's hiernaast is te zien zijn niet alle bewoners het hier mee eens, maar dit is een 

uitzondering die de regel lijkt te bevestigen. 

Naar binnen gericht 

Uit het voorgaande blijkt dat de bouwblokken in de Veste zich kenmerken door actieve verenigingen van 

eigenaars en een intensief gebruik van de binnenplaatsen voor verschillende doeleinden buiten alleen het 

parkeren. In vergelijking met het belang dat bewoners hechten aan hun binnenplaats!, is de interactie tussen de 

verschillende blokken onderling minimaal te noemen. De gemeenschappelijke belangen die bewoners hebben 

met hun binnenplaats leiden tot een situatie waarin het blok zeer naar binnen is gekeerd en waarbij eigenlijk alle 

activiteiten zich achter de poorten afspelen. Initiatieven voor een buurtfeest zijn er in de Veste tot op heden niet 

geweest. 

Samenvattend 

Vreemd genoeg is de laatste van de 22 ontwerpuitgangspunten van Krier de volgende: 

Binnenplaatsen worden zo ontworpen dat ze overdag gebruikt kunnen worden als speelterrein door 

kinderen. Dit kan worden gezien als "spelen op straat", wat voor kinderen avontuurlijker is dan spelen 

in een speciaal ontworpen speeltuin. 

Krier is zonder twijfel geslaagd in zijn opzet, maar hij lijkt zichzelf hier tegen te spreken. Het belangrijkste doel 

van zijn ontwerp is om het leven op straat een positieve impuls te geven en mensen daar met elkaar in contact te 

laten komen. Hoewel dat laatste zondermeer gebeurt, vinden die ontmoetingen nu wel plaats binnen de vier 

muren van het gesloten bouwblok. Een zelfde vraagteken kan gezet worden bij het voornemen om de 

binnenplaats van het Palladium in te richten als een park voor ouderen. Dit is natuurlijk leuk voor deze mensen, 

maar alles wat binnen het blok gebeurt, gebeurt niet op straat. De Veste lijkt zo te bestaan uit allemaal 

afzonderlijke enclaves, waarvan de bewoners elkaar alleen op binnenplaatsen tegenkomen of binnen de 

verschillende verenigingen en commissies die de wijk rijk is. Ontmoetingen op straat lijken alleen weggelegd 

voor hondenbezitters, want de honden trekken zich niets aan van poorten en binnenplaatsen. 
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3 Sterken straatje 
Semi-openbare ruimte 

Tegenover de collectieve privéruimten die door de binnenwanden van de bouwblokken worden begrensd, staat 

de publieke ruimte van de Veste die wordt gevormd door de buitenwanden van deze blokken. Door deze blokken 

op verschillende wijzen ten opzichte van elkaar te plaatsen ontstaan afwisselende ruimten in de Veste die elk op 

een andere manier beleefd kunnen worden. Volgens de filosofie van Krier.KohlArchitecten hebben deze straten 

en pleinen met elkaar gemeen dat ze plaats bieden aan alle aspecten en dimensies van het openbare leven en 

niet slechts een verkeersfunctie hebben. Na het Sterkenstraatje, dat in dit hoofdstuk wordt toegelicht, komt in 

het volgende hoofdstuk de Middellaan aan de orde. 

Het Sterkenstraatje in de Veste is een voorbeeld van een typisch straatje dat sterk appelleert aan het gevoel van 

een historisch stadje. Het straatje is gelegen tussen de korte zijden van twee bouwbokken (blok 1 en blok 13) 

aan de buitenste band van de Veste. Aan de kant van de Veste wal wordt de straat begrensd door een 

appartementencomplex dat als poortgebouw dient. Dit complex in de vorm van een toren is één van de 

hoekoplossingen in de buitenste wand van de Veste en daardoor van buiten de Veste duidelijk herkenbaar door 

de opvallende architectuur. De Kopersteeg, tussen blok 11 en 12 is een vergelijkbaar straatje zoals op de 

plattegrond te zien is. 

Het Sterkenstraatje is een zogenaamde "secondaire" straat, wat betekent dat de straat een lage plek inneemt in 

de verkeershiërarchie van de Veste. De bebouwingshoogte is met twee lagen en een kap dan ook lager dan die 

aan de hoofdstraten. De straat heeft een "knus" straatprofiel. Het straatprofiel is met 9 meter niet eens heel erg 

smal, maar doordat de woningen direct aan de straat grenzen wordt een besloten ruimte gecreëerd. Direct aan 

de gevels van de woningen ligt een smalle strip van maximaal een meter breed, die binnen de kavelgrens valt. 

Deze strip is standaard bestraat met klinkers en vormt de overgang tussen de privéruimte in de woning en de 

straat. Veel bewoners richten deze strook in met enkele potplanten of een bankje om de eigen woning een 

persoonlijk aanzien te geven. Dit verlevendigd het straatbeeld en zo wordt de harde overgang tussen privé en 

publiek enigszins verzacht. Een enkele bewoner heeft de standaard bestrating zelfs vervangen door 

kinderkopjes, maar over het algemeen blijft de bestrating onaangetast. Naast deze privéstrip ligt een voetpad 

van ongeveer anderhalve meter breed en in het midden van de ruimte ligt de weg zelf. Deze stroken zijn van 

elkaar gescheiden door een stoeprand, maar zijn met hetzelfde type klinkers bestraat. 

Gebruik 

Beperkte verkeersfunctie 

Het Sterkenstraatje is zeer autoluw. Er is geen doorgaande verkeersfunctie voor autoverkeer. Er mag ook niet 

geparkeerd worden langs de weg. Bewoners hebben hun parkeerruimte in het bouwblok. Halverwege de straat 

bevindt zich de entree naar de binnenplaats en dat is ook meteen de enige reden waarvoor de straat door 

autoverkeer wordt gebruikt. Deze entrees zijn of alleen voor binnenkomend, of alleen voor uitgaand verkeer. 

Voor het Sterkenstraatje betekent dit dat er vooral aan het eind van de middag, wanneer bewoners terug komen 

van hun werk, wat meer verkeer is in de straat. 

De straat heeft wel een doorgaande verkeersfunctie voor langzaam verkeer. Het poortgebouw aan het uiteinde 

van de straat biedt een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Deze onderdoorgangen maken echter 

geen logisch onderdeel uit van een langzaam verkeerroute, waardoor maar weinig mensen gebruik maken van 

deze mogelijkheid om hier de Veste te verlaten of binnen te komen. Dit maakt dat de straat een zeer beperkte 

verkeersfunctie heeft, wat de levendigheid van het straatbeeld niet ten goede komt. 
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Onbenutte potentie 

Door de verkeersluwe situatie in het Sterkenstraatje en de pleinvorming door de drie grotendeels gesloten 

wanden, kan de ruimte ook worden beschouwd als een plein. De ruimte lijkt hierdoor uitermate geschikt om te 

verblijven en te ontmoeten. Kinderen kunnen er veilig spelen en ouders kunnen eenvoudig een oogje in het zeil 

houden doordat de woningen meteen aan de straat grenzen. Bewoners kunnen, net als op de groene pleinen, 

op een ongedwongen manier met elkaar in contact komen via de kinderen. In de praktijk wordt de ruimte echter 

nauwelijks gebruikt om te verblijven en blijft de potentie van de plek als speel en ontmoetingsruimte grotendeels 

onbenut. 

Op de eerste plaats heeft dit te maken met het (onverwachte) succes van de binnenplaatsen van de 

bouwblokken. Zoals uit het vorige hoofdstuk naar voren kwam, gebruiken bewoners van de Veste deze ruimte 

liever voor hun sociale contacten dan de ruimte voor hun woning. Dit gaat ook op voor bewoners van het 

Sterkenstraatje. Ruimtelijk verschilt het Sterkenstraatje niet eens zoveel van het bouwblok. Het voelt als een 

binnenplaats met drie gesloten wanden in plaats van vier. Maar bewoners hebben geen gezamenlijke belangen 

in de straat. Ze zijn via de VvE verbonden met hun bouwblok, maar niet met de ruimte voor hun huis. Contacten 

met buurtbewoners lopen dus vaker via de achterdeur dan via de voordeur. 

Daarnaast speelt de inrichting van de straat een rol. Deze biedt geen mogelijkheden en ook geen aanleiding om 

te verblijven. Speeltoestellen staan er niet, omdat deze niet in het gewenste straatbeeld passen en er zijn geen 

publieke bankjes geplaatst waar mensen gebruik van kunnen maken. Er zijn dus wel enkele bewoners die een 

bankje voor het huis hebben geplaatst, maar vaak is dit alleen bedoeld als aankleding en wordt er niet 

daadwerkelijk gebruik van gemaakt. 

Hoge betredingsdrempel 

Opvallend aan het Sterkenstraatje is de hoge "betredingsdrempel" die de ruimte heeft. Naast het feit dat 

bewoners nauwelijks gebruik maken van de ruimte, nodigt de straat ook niet uit voor niet-bewoners. Doordat de 

ruimte een zeer beperkte verkeersfunctie heeft en er verder geen aanleiding is om er te verblijven maakt de 

straat een verlaten indruk. Het besloten karakter dat veroorzaakt wordt door de pleinwerking van de wanden en 

de vele ramen die meteen aan de straat grenzen, maakt dat de ruimte als niet-bewoner onprettig is om te 

betreden. Een doorgewinterde vinex toerist zal snel een foto maken en doorlopen. Of, zoals een bewoonster uit 

plan Schutsboom het omschreef: "Het Sterkenstraatje? Daar wil ik niet dood gevonden worden." Hoewel de 

ruimte in principe openbaar gebied is, lijk je gevoelsmatig een privéruimte te betreden. Het goede zicht vanuit de 

woningen op de straat draagt daar, in combinatie met het smalle straatprofiel, sterk aan bij. Het geeft je het 

gevoel dat je in een soort etalage staat. Je voelt je exposed. De sierplanten en overige persoonlijke uitingen voor 

de woningen geven de ruimte verder het karakter van een soort binnentuin, waar je als buitenstaander niet thuis 

hoort. 

Samenvattend 

Samenvattend kan dus gesteld worden dat het Sterkenstraatje ruimtelijk als een plein kan worden beschouwd. 

De ruimte blijft echter grotendeels onbenut. Dit komt onder andere door een zeer beperkte verkeersfunctie en 

een hoge betredingsdrempel voor niet-bewoners. Verder laat de inrichting te wensen over als het gaat om 

verblijven. Publieke bankjes, speeltoestellen en groen zijn er niet te vinden omdat het gewenste "beeld" 

belangrijker wordt gevonden dan het gebruik. Dit alles maakt dat de ruimte kan worden beschouwd als een semi 

openbare ruimte . Het is een ruimte die in principe openbaar is en voor iedereen toegankelijk, maar die door 

verschillende factoren voelt als privé ruimte . 
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4 Middellaan 
Transitieruimte 

De Middellaan is de tweede openbare ruimte in de Veste die nader uitgelicht wordt. Het meest in het oog 

springende aspect van de ruimte is dat deze wordt doorsneden door de gracht die door de Veste loopt. Deze 

gracht is ook bovenregionaal bij een groot publiek bekend en zal in het volgende hoofdstuk nog uitgebreider aan 

de orde komen. 

De Middellaan wordt, net als het Sterkenstraatje, aan de kant van de Veste wal begrensd door een opvallend 

poortgebouw met appartementen. De laan heeft wel een grotere lengte dan het Sterkenstraatje en heeft 

daardoor niet de pleinwerking en de beslotenheid die het Sterkenstraatje kenmerkt. Het profiel van de 

Middellaan is in totaal 20 meter breed. Woningen grenzen direct aan de straat, zoals in de Veste gewoon is. Een 

stoep van anderhalve meter breed scheidt de gevel van het weggedeelte. In tegenstelling tot het Sterkenstraatje 

is er geen strook privéruimte voor de woning . De kavelgrens valt samen met de voorgevel. De stoep voor de 

woningen is daarom minder uitbundig ingericht dan op plekken waar wel een strip privéruimte voor de woning 

ligt. 

Het profiel wordt in tweeën gesplitst door de 5 meter brede gracht. Deze gracht wordt aan weerszijden begeleid 

door een stoep en daaraan grenst een strook bestemd voor parkeren. Hiervan maken voornamelijk bewoners 

van het appartementencomplex gebruik, aangezien zij geen parkeerruimte op de binnenplaatsen hebben. 

Tussen de parkeerplaatsen in staan enkele nieuw aangeplante bomen. De rijbaan is 3 meter breed en is 

eenrichtingsverkeer. De ene kant is om de Veste in te rijden , de andere om de Veste te verlaten. 

Gebruik 

De Middellaan is in tegenstelling tot het Sterkenstraatje wel een doorgaande verkeersroute voor gemotoriseerd 

verkeer. De laan heeft een functie voor de verkeersafwikkeling van de Veste en zal, als het winkelgebied 

opgeleverd is, daar een steeds belangrijkere rol in gaan spelen. Vooralsnog maken vooral bewoners van de 

aanliggende woningen en appartementen gebruik van de straat. Ook fietsers maken gebruik van het 

weggedeelte. Voetgangers gebruiken de stoep langs de woningen. Het stukje stoep dat langs de gracht loopt, 

nodigt blijkbaar niet uit om te gebruiken. Deze ruimte wordt vooral gebruikt om in en uit te stappen. Misschien 

komt dit ook door het lage hekje dat langs de rand van de gracht is aangebracht. Eén verkeerde stap en je ligt in 

het water. Bovendien kun je op zo'n laag hekje niet lekker "hangen" om voorover leunend, op je gemak, naar het 

water te kijken. 

De laan heeft geen verblijfsfunctie. Er kan op straat worden gespeeld, maar andere plekken in de Veste lenen 

zich daar beter voor. Ook hier speelt mee dat bewoners de binnenplaats van het bouwblok gebruiken voor de 

meeste buitenactiviteiten . Contact met de overburen gaat niet verder dan herkenning. Fysieke ontmoetingen 

zijn door de gracht niet mogelijk. 





De gracht 

Hoewel de Middellaan met de gracht een bijzondere extra kwaliteit heeft, laat de belevingswaarde van de gracht 

nog te wensen over. Op de eerste plaats vormen de geparkeerde auto's een fysieke barrière naar het water toe. 

Ze ontnemen tevens het zicht op het water vanaf de straatkant en vanuit de woningen. Ook het lage waterpeil 

speelt een rol , doordat het water hierdoor nauwelijks zichtbaar is in de relatief smalle gracht. Daardoor is het 

water niet voelbaar aanwezig in de straat. Verder is het jammer dat er niet meer aandacht is besteed aan de 

inrichting van de kades aan weerskanten van de gracht. Het wandelgedeelte is zeer smal en mist rustpunten in 

de vorm van bijvoorbeeld zitbankjes. Verder staan de lantaarnpalen op bepaalde plekken hinderlijk in de weg, 

waardoor een wandeling langs het water met bijvoorbeeld een kindeiwagen een ingewikkelde zaak wordt. Een 

verbeterde wandelroute zou de levendigheid in de Middellaan zeker ten goede komen. De gracht loopt vanaf de 

Middellaan in een grote lus, via de Plaetse, dwars door de Veste en sluit aan weerszijden aan op de ecologische 

zone. Dit is een interessante wandelroute voor het winkelende publiek, de vinex toerist of gewoon voor een 

blokje om. Vooralsnog blijft de gracht steken bij zijn functie als beeldelement en draagt hij niet sterk bij aan de 

beleving van de straat. 

Samenvattend 

Het profiel van de Middellaan is met 20 meter vrij breed en door deze ruimere opzet en de doorgaande 

verkeersfunctie voor zowel gemotoriseerd verkeer als langzaam verkeer, voelt de ruimte overduidelijk aan als 

publieke ruimte. Het is niet onprettig om hier langs de woningen te wandelen. In principe zou de gracht als een 

"spannend" element kunnen dienen dat mensen als het ware uit de huizen trekt. Helaas komt dit er door 

verschillende oorzaken niet uit. Door het ontbreken van een echte verblijfsfunctie en een matig gebruik van de 

extra kwaliteit in de vorm van de gracht, gedraagt de ruimte zich vooral als transitieruimte. Hiermee verschilt de 

straat niet zo veel van de overige transitie ruimten in Brandevoort. Het is jammer dat niet beter is nagedacht over 

het gebruik van de ruimte en dat het beeld dat de ruimte op moet roepen belangrijker is geacht. Het decor is 

mooi, maar de functionaliteit hiervan blijft helaas achter. 
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Groene pleinen 
Publieke gebruiksruimte 
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• Scheiding verkeer- en verblijfsfunctie 
• Recreatieve functie 
• Mentale binding door zeer herkenbaar beeld 
• Contact via kinderen 
• Buurt BBQ 
• Publ iek toegankelijk 
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• Geen gemeenschappelijk belang 
• Geen politieke binding 
• Broze sociale binding 

Door de afwijkende kleur en gesloten bebouwing 
aan de groene pleinen is er, ondanks het 
ontbreken van een gezamelijk belang, toch 
sprake van bepaalde binding tussen bewoners. 
Een duidelijk afgebakend gebied in combinatie 
met een heldere gebruiksfunctie geeft blijkbaar 
toch aanleiding tot saamhorigheidsgevoel en 
verbondenheid . 
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Binnenplaatsen 
Collectieve privéruimte 
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• Gemeenschappelijk bezit / belang 
binnenplaats (groepsgevoel} 

• Verschillende gebruiksfuncties 
(Parkeren/verblijven/spelen) 

• "Politieke" binding door VVE 
• "Sociale binding" via verplichte contacten 
• Blokfeesten/BBQ/weekendje weg 
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• Geïsoleerde, besloten ligging 
• Geen toegang buitenstaanders 
• Geen interactie met omgeving 
• Alles wat binnen het blok gebeurd, 
gebeurt niet op straat 
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Ondanks dat de binnenplaatsen in beginsel geen 
voorzieningen hebben om de verblijven , nodigen 
de plekken toch uit tot sociale interactie. 
Een gemeenschappelijk belang en de exclusiviteit 
van de binnenplaats spelen hierin een belangrijke 
rol. 
Blokbewoners hebben meer voeling bij hun 
medeblokbewoners aan de andere kant van het 
blok dan met de overburen. 

Sterkenstraatje 
Semi-openbare ruimte 
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• Smal "knus" straatprofiel 
• Publiek toegankelijk 
• "Mentale" binding door karakteristieke 

Bebouwing 
• Autoluw en voetgangersvriendelijk 
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• Geen verblijfsfunctie 
(geen aanleiding voor verblijven) 

• Geen doorgaande verkeersfunctie 
(cul de sac) 

• Geen gemeenschappelijke belangen 
• Gevoelsmatig privé ruimte voor 
niet-bewoners 

• Hoge "betredingsdrempel" 

Ruimtelijk verschilt het Sterkenstraatje niet zoveel 
van het bouwblok. Het voelt als een binnenplaats 
met drie gesloten wanden in plaats van vier. 

Functioneel heeft het Sterkenstraatje echter 
weinig te bieden. Er is geen gebruiksfunctie en 
daarom draagt het nauwelijks bij aan de sociale 
interactie in de openbare ruimte. Het knusse 
straatje lijkt slechts een decor te zijn. 

Middellaan 
Transitie ruimte 

~@(;;3□\l0@\'17@ @~}[QJ(@)@\l@fl 

(,,':3@© □@0@ 00']\l@[)'@©\lÖ® 

• Beeldelement aanwezig dus potentieel 
veel Vinex toeristen 

• Parkeren op straat (appartementen) 
• Verkeersfunctie langzaam- en 
gemotoriseerd verkeer 

• Voetgangersvriendelijk door verkeersluwe 
Opzet 
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• Moeilijk contact met overburen door 
barrièrewerking gracht 

• Meeste activiteiten op binnenplaats 
• Geen verblijfsfunctie en gebruiksvoorzieningen 
• Geen logische doorgaande route 
• Onbenutte potentie gracht; water fysiek 

niet sterk aanwezig door parkeren en laag 
Waterniveau, slechte wandelroute langs water 

Door de ruimere opzet en met name de 
doorgaande verkeersfunctie voelt de ruimte als 
publieke ruimte. 

Door het ontbreken van een echte verblijfsfunctie 
en een matig gebruik van de extra kwaliteit in de 
vorm van de gracht, gedraagt de ruimte zich 
vooral als transitieruimte. Hier liggen echter ook 
kansen voor verbetering. 

1 



5 Evaluatie sociale interactie in de openbare ruimte 

Het echte, traditionele ontmoeten op straat lijkt niet meer zo van deze tijd. Ontmoetingen tussen bewoners in de 

openbare ruimte vinden tegenwoordig hoofdzakelijk plaats via de kinderen. Zo ook in Brandevoort. Hierbij helpt 

het dat Brandevoort, net als veel andere nieuwbouwwijken, een kinderrijke buurt is. 

Bijzonder aan Brandevoort is dat, naast toevallige ontmoetingen op straat, veruit het grootste aantal 

ontmoetingen plaatsvindt op de binnenplaatsen van de bouwblokken. Daar ontstaat een hechte gemeenschap 

tussen blokbewoners. Gemeenschappelijke belangen en een duidelijke gebruiksfunctie van deze ruimte blijken 

hiervoor de belangrijkste initiators te zijn. Een knusse ruimte alleen is niet genoeg. Enerzijds is het succes van 

deze binnenplaatsen een positief gegeven voor de sociale binding met de buurt in Brandevoort. Anderzijds, zo 

blijkt uit het functioneren van het Sterkenstraatje en de Middellaan, gaat dit ten koste van de levendigheid op 

straat. Toch één van de speerpunten van het ontwerp van Krier. 

Op de pagina hiernaast is een overzicht gegeven van de verschillende aspecten die een rol spelen bij het wel of 

niet slagen van een plek als ontmoetingsplek. Hierin zijn plaatsspecifieke aspecten opgenomen, zoals 

bijvoorbeeld de gracht in de Middellaan, maar ook aspecten die minder fysiek zijn en bij alle plekken een rol 

blijken te spelen. 

Je ziet dat het hebben van een gemeenschappelijk belang bij een bepaalde plek, eigenlijk meteen alles 

bepalend is voor het functioneren van die plek. De aankleding, de gebruiksfunctie en de voorzieningen blijken 

van ondergeschikt belang te zijn. De binnenplaatsen blinken immers niet uit in schoonheid en functionaliteit. 

Is dat gemeenschappelijke belang er niet, dan winnen de traditionele en fysieke factoren weer aan belang. Je 

ziet dan dat de herkenbare witte woningen, de pleinwerking en de heldere gebruiksfunctie van de groene 

pleinen het in sociaal opzicht gewoon (niet bijzonder) goed doen. 

Het ontbreken van een gebruiksfunctie, zoals het Sterkenstraatje duidelijk laat zien, heeft een negatieve invloed 

op het ontmoeten op straat. Dan blijkt dat het besloten en knusse karakter alleen, niet voldoende is. Sterker nog, 

het kan zelfs extra nadelig uitpakken doordat de betredingsdrempel van de plek erg hoog wordt. 

Een kanttekening is hier echter op zijn plaats. Zowel het Sterkenstraatje als de Middellaan zijn onderdeel van 

een bouwblok. Als gevolg hiervan ondervinden ze "concurentie" van de succesvolle binnenplaatsen. Wellicht 

zouden beide plekken in een andere situatie beter functioneren , maar dat is voor dit onderzoek niet nader 

bekeken. 

Een duidelijke gebruiksfunctie van een ruimte is dus van essentieel belang voor het slagen van een openbare 

ruimte. Wanneer er geen aanleiding is in een ruimte te verblijven, dan gaat dit ten koste van de levendigheid op 

straat en daarmee ook van de ontmoetingsfunctie van deze ru imte. Duidelijk is geworden dat in veel gevallen het 

beeld van het pittoreske dorpje Brandevoort belangrijker wordt gevonden dan het gebruik ervan . Hierdoor 

blijven de aanwezige potenties vaak onbenut, zoals bij de gracht in de Middellaan. Maar ook het gebruik van de 

markthal, die in het volgende hoofdstuk aan de orde komt, laat te wensen over. Dit zijn plekken in de openbare 

ruimte waar daadwerkelijk fysieke ontmoetingen plaats kunnen vinden, maar waar nu slechts nog een mooi 

plaatje voor in het fotoboek geschoten kan worden. 
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Brandevoort in Beeld 1 
"Gecreöerd erfgoed draagt significant bij aan de binding van bewoners met Brandevoort." 

/Elke l:nnen in ''wonen in gecreëerd erfgoed" 

Deze quote van Elke Ennen doet sterk terugdenken aan de wasmiddelen reclames van een aantal jaar geleden. 

Hierin werd bewezen dat product X significant witter waste dan product Y. Of het ene product was significant 

goedkoper dan het andere. Op een bepaalde manier past deze manier van uitdrukken erg goed bij Brandevoort. 

Brandevoort kan beschouwd worden als een product dat in de markt is gezet om goed te verkopen. Brandevoort 

is een totaalpakket en Brandevoort bindt significantbeterl 

In zekere zin klopt dit ook. Uit hoofdstuk 4, Socialiteiten in Brandevoort, blijkt dat Brandevoort een bloeiende clvil 

society heeft, wat vrij uniek is voor een relatief jonge nieuwbouw locatie. Inwoners van Brandevoort laten zich 

niet categoriseren als Helmonder, Eindhovenaar of "import". Men is vooral Brandevoorter. Dat komt aan de ene 

kant door de topografische ligging. Doordat Brandevoort zo afwijkt van haar omgeving, hoort het daar ook 

meteen niet bij en staat de wijk bij voorbaat op zichzelf. Aan de andere kant speelt de thematisering van 

Brandevoort hier een belangrijke rol. Dit thema genereert trots en een gezamenlijke identiteit. Men kiest voor de 

sfeer die bij Brandevoort hoort, men wil daar bijhoren en wil zich er voor inzetten om de gewenste sfeer te 

bereiken en te behouden. Functionele binding als voornaamste reden voor binding met de buurt, zoals werd 

beschreven in de theorie voorafgaand aan dit onderzoek, lijkt in Brandevoort te zijn vervangen door 

MonuMentale binding. Er zijn een aantal beelden van Brandevoort die ervoor zorgen dat de wijk zich 

onderscheidt van andere nieuwbouwwijken en waardoor juist in Brandevoort deze civil society is ontstaan. 

lh dit hoofdstuk wordt dan ook geprobeerd een verband te leggen tussen het toepassen van thematische 

beeldelementen en het grote aantal activiteiten dat bewoners van Brandevoort in hun buurt ontplooien en de 

daaruit voortvloeiende binding met de buurt. 



J 



1 De ansichtkaart 

Deze bijzondere situatie in Brandevoort is het beste te omschrijven aan de hand van een ansichtkaart. Een 

ansichtkaart van een gemeente is een kaart die met een klein aantal typische foto's een direct herkenbaar beeld 

schetst van de betreffende gemeente. Vaak zie je in één oogopslag om welk dorp, stadje of zelfs streek het gaat. 

De beelden die voor een ansichtkaart gebruikt worden bevatten vaak een aantal blikvangers, zoals een kerk of 

een ander bijzonder gebouw dat je meteen herkent. Deze blikvangers zijn bij een groter publiek bekend 

waardoor de ontvanger meteen ziet waar de kaart vandaan komt. Een kaart van Parijs bevat bijna zonder 

uitzondering een beeld van de Eiffeltoren, Amsterdam toont zijn grachten, Eindhoven het Evoluon en Helmond 

zijn Kasteel. Een ansichtkaart bevat vaak ook enkele foto's en beelden van plekken die niet meteen een belletje 

doen rinkelen bij een groot publiek, maar die wel typerend zijn voor de betreffende gemeente. Zo kan er een 

bepaald park zijn afgebeeld of een kunstwerk ergens op een plein. Soms zie je een bijzonder detail van een 

woning, dat typisch is voor een bepaald deel van de stad. Deze beelden maken de kaart interessant omdat het 

extra informatie verschaft aan de ontvanger over de gemeente die hij of zij nog niet had. 

De afbeelding op de pagina hiernaast laat een oude ansichtkaart van Helmond zien, ergens uit de jaren 60. 

Hierop staan een aantal beelden die de meeste mensen uit de regio direct associëren met Helmond. Het kasteel 

heeft vanzelfsprekend een plaats op de kaart verdiend, maar ook een tweetal kerken en het marktplein staan er 

op. Op een wat lager schaalniveau (als het gaat over regionale bekendheid) zijn de Warande en de brug over de 

haven afgebeeld. Op de kaart is zelfs het beeld van een sportcentrum opgenomen, dat in die lijd waarschijnlijk 

nog erg vernieuwend was en daarom iets was waar Helmond zichzelf mee op de kaart wilde zetten. 

Het bijzondere is dat de beelden die voor deze oude Helmondse ansichtkaart gebruikt zijn probleemloos 

vervangen kunnen worden door beelden uit Brandevoort, zonder dat de kaart zijn geloofwaardigheid verliest. 

Op de volgende pagina is deze ansichtkaart van Brandevoortweergegeven. Er is een ansichtkaart ontstaan van 

het pittoreske dorpje Brandevoortonderde rook van Helmond. Er zijn een aantal blikvangers opgenomen, zoals 

de kerk en de markthal, maar ook het aanzicht van de Veste zelf. Daarnaast zijn wat minder in het 

oogspringende, maar voor Brandevoort op buurtniveau zeker ook belangrijke, beelden van natuurlijke 

elementen en typische erfafscheidingen afgebeeld. Brandevoort heeft als nieuwbouwlocatie, zelfs nu nog 

slechts de helft ervan gerealiseerd is, al voldoende beelden die op verschillende schaalniveaus een herkenbaar 

beeld kunnen schetsen van de wijk. Het zijn juist deze beelden, de beelden die een plaatsje verdienen op de 

ansichtkaart, die bepalend zijn voor de MonuMentale binding van bewoners met hun buurt. Deze beelden 

genereren een gevoel van trots en bepalen voor een groot deel de identiteit van de Brandevoorter. Het zijn ook 

deze beelden die het verschil maken met andere Vinex locaties en waardoor Brandevoort in beeld en gebruik 

boven het vinex maaiveld uitsteekt. 





2 Verschillende schaalniveaus 

De beeldelementen die op de ansichtkaart zijn opgenomen of hier (in verband met ruimtegebrek) net niet op 

terecht gekomen zijn, hebben verschillende functies in de wijk. Net als op het Helmondse origineel staan er 

elementen afgebeeld die bij een groot publiek bekend zijn en elementen die op kleinere schaal een belangrijke 

bijdrage leveren aan de identiteit van Brandevoort. Om dit inzichtelijk te maken zijn de beeldelementen 

onderverdeeld in drie schaalniveaus, te weten; 

• (Boven)Regionaal niveau 

Hieronder vallen de beeldelementen die bij een breed publiek bekend zijn. Deze 

elementen worden vrijwel direct geassocieerd met Brandevoort en functioneren als het 

visitekaartje van de wijk. 

• Wijkniveau 

Hieronder vallen de elementen die op wijkniveau (Veste en de Buitens) een belangrijke 

bijdrage leveren aan het thema van Brandevoort en de beeldvorming van de bewoners 

zelf. (Boven)regionaal spreken deze elementen (vooralsnog) minder tot de verbeelding. 

• Buurtniveau 

Hier gaat het om de elementen die een bijdrage leveren aan de identiteit en beeldvorming 

van de bewoners van één specifieke buurt of straat in Brandevoort. Op wijkniveau zijn 

deze elementen minder van belang voorde beeldvorming. 

Op de volgende bladzijde is schematisch weergegeven op welke schaalniveaus de beeldelementen een 

belangrijke bijdrage leveren aan de identiteit van (de) Brandevoort(er). Tevens is in dit overzicht aangegeven 

waar de elementen zich in de wijk bevinden. Opvallend is dat de meeste beeldelementen in de Veste terug te 

vinden zijn. De twee beeldelementen die vooral op buurtniveau een rol spelen zijn in de Buitens gelegen. 

3 De beeldelementen 

Er is een zevental elementen, dat het beeld van Brandevoort in sterke mate bepaalt. Dit zijn elementen die 

thuishoren op de ansichtkaart, omdat ze Brandevoort op verschillende schaalniveaus maken tot wat het is. Het 

zijn ook de elementen waaraan bewoners zich mentaal zijn gaan binden en de elementen waardoor 

Brandevoort in de wijde omtrek tot de verbeelding spreekt. In de toekomst zullen hier ongetwijfeld nog enkele 

elementen bijkomen, met name op buurtniveau. Het is echter te verwachten dat deze elementen onder het kopje 

"Gebiedseigen Elementen" of "Erfafscheidingen" zullen vallen. 

De beeldkenmerken waar het om gaat zijn de volgende: 

• "Skyline" de Veste 

• DeGracht 

• De Vestingwal 

• De Kerk 

• De Markthal 

• Gebiedseigen elementen 

• Erfafscheidingen 
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4 "Skyline" de Veste fI"[('f' rtÛ] ')'10 
De Skyline van de Veste wordt gevormd door de buitenste ring van de Veste. Deze ring vormt heeft bestaat uit 

een aaneenschakeling van woningen en heeft slechts enkele openingen naar binnen toe. De ring (die nu nog 

een halve ring is) wordt bestaat vooralsnog uit de Broederwal en de Neerwal. De Veste is, zoals eerder vermeld, 

hoger gelegen dan de omringende Buitens en de ecologische zone. De woningen aan de buitenzijde van de 

Veste hebben daarnaast een extra (vierde) woonlaag en extra detaillering ten opzichte van de woningen aan de 

binnenzijde van de Veste. Dit alles maakt dat Brandevoort een zeer duidelijk gedefinieerde skyline heeft. De 

ecologische zone rondom de Veste speelt hierbij een belangrijke rol. Door deze brede groene strook wordt het 

contrast tussen landscape en townscape extra versterkt, waardoor de buitenwand van de Veste zeer in het oog 

springt wanneer je Brandevoort nadert. De hoeken en de openingen in de wand zijn daarnaast gemarkeerd door 

markante torentjes en poortgebouwen, waardoor het geheel een imposante indruk maakt. 

Functie 

De skyline van de Veste is vooral een beeldelement. (Boven)regionaal vormt het aanzicht van de Veste het 

visitekaartje van Brandevoort. Het speelt een belangrijke rol bij de marketing van het concept Brandevoort. 

Zowel vanaf het spoor als vanaf de Brandevoorter Dreef is de wal het meest en het eerst in het oog springende 

element van de wijk. Het beeld blijft eenvoudig plakken in de herinnering van bezoekers en bewoners en het is 

vaak het eerste wat men omschrijft wanneer naar Brandevoort wordt gevraagd. 

Op wijkniveau markeert de skyline van de Veste het centrum van de wijk. De Veste staat letterlijk en figuurlijk 

bovenaan in de hiërarchie van Brandevoort. Daarnaast levert de dominante aanwezigheid van de Veste in het 

"straatbeeld" een belangrijke bijdrage aan het operationaliseren van het concept Brandevoort voor bewoners. 

Bewoners worden er keer op keer aan herinnerd in wat voor een bijzondere wijk ze wonen. 

Huiskamer effect 

Tot slot speelt de buitenwand van de Veste op wijkniveau en op buurtniveau een rol bij de manier waarop de 

openbare ruimte binnen de Veste wordt beleefd . Wanneer je de veste nadert zie je een eenheid, het lijkt haast 

één gebouw en dat terwijl geen gevel hetzelfde is. Wanneer je de Veste binnenkomt is het dan ook net of je 

ergens binnen bent, je voelt je beschut, veilig, ergens, geborgen, een heel apart gevoel. Je bent nieuwsgierig, 

wat zal er nog gaat komen. Het voelt als binnenkomen. Doordat de overgang tussen binnen en buiten zo scherp 

is vormgegeven krijgt de openbare ruimte extra betekenis. Van de openheid van de ecologische zone sta je 

plotsklaps in de kleinschaligheid van de Veste. 

Ik noem dit het "huiskamer effect". Dit huiskamereffect zorgt voor een gevoel van geborgenheid en geslotenheid 

voor bewoners. Het geeft hen tevens een gevoel van exclusiviteit. Het huiskamer effect heeft invloed op de wijze 

waarop Brandevoorters met elkaar omgaan in de Veste. Zoals je netjes hallo zegt als je thuis komt, zo lijkt alsof 

mensen elkaar in de Veste ook makkelijker groeten op straat. Aan de andere kant krijg je als buitenstaander het 

gevoel dat je ergens binnen bent gestapt waar je niet thuis hoort. Hoewel alle straten in de Veste volledig 

openbaar gebied zijn, overheerst het gevoel van exclusiviteit. Het is niet zo dat bewoners elkaar allemaal 

kennen of herkennen. Toch val je op wanneer je niet in de Veste of in één van de Buiten woonachtig bent. Waar je 

in sommige steden of wijken nog kan verdwalen in anonimiteit, ben je je in de Veste constant bewust van je 

omgeving. Woon je er niet, dan ben je slechts op bezoek. Als bewoner voelt de Veste als thuis en daar is men 

trots op. 
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Regio Wijk Buurt 

Beeldfunctie: 
- Visitekaartje van Brandevoort 
- Zichtbaar vanaf spoor en Brandevoorter 

Dreef 
- Skyline van Brandevoort door de verhoogde 
ligging en de bijzondere poortgebouwen 

Gebruiksfunctie: Nee 

Beeldfunctie: 
- Markering centrum van de wijk 
- Operationaliseren van thema Brandevoort 
voor bewoners 

Gebruiksfunctie: Nee 

'Beeldfunctie: Beeldf~nctiei - - -
- Visitekaartje Brandevoort - Operationaliseren van thema Brandevoort 
- Belangrijk element beeldvorming historische voor bewoners 
binnenstad 

Gebruiksfunctie: 
- Fotopunt Vinex toeristen 

Beeldfunctie: 
- Versterkt/bevestigt hel beeld van de 
vestingstad 

- Tastbaar sfeer element / attribuut 

Gebruiksfunctie: 
- Wandelroute en rustpunt Vinex toeristen 
- Fotopunt Vinex toeristen 

Gebruiksfunctie: 
- Routing winkelgebied 

Beeldfunctie: 
- Operationaliseren van thema Brandevoort 
Voor bewoners 

Gebruiksfunctie: 
- Nauwelijks 

Beeldfunctie 
- Geen 

Gebruiksfunctie: 
- Poortfunctie 
- "Huiskamereffect" 

Beeldfunctie: 
-Geen 

Gebruiksfunctie: 
- Geen 

1 ············· .. 

I Beeldfunctie: 
1- Geen 
1 

1 Gebruiksfunctie: 
1

- Versterken huiskamereffect 
!-Toegang naar Ecozone 
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5 De gracht ffi 
De architectuur van de Veste vertoont overeenkomsten met de typische Amsterdamse grachtenpanden. Een 

gracht kon in de Veste dan ook niet ontbreken. De gracht neemt een prominente plaats in in de Veste en loopt in 

een lus helemaal langs het centrale langgerekte winkelplein de Plaetse. De twee uiteinden van de gracht 

monden middels een watervalletje uit in de "slotgracht", de ecologische zone. Met een pompinstallatie wordt 

ervoor gezorgd dat het water in de gracht blijft stromen, zodat vuil zich niet kan ophopen en een onhygienische 

situatie ontstaat. 

Functie 

De grachten in Amsterdam waren vroeger noodzakelijk om overtollig water uit de polder af te kunnen voeren. 

Daarnaast vormden ze belangrijke waterroutes naar het centrum om handel te drijven. Later werden ze gebruikt 

als open riool en tegenwoordig hebben ze voornamelijk een recreatieve functie. Geen van deze zaken is op de 

Brandevoortse gracht van toepassing. De gracht is hier slechts onderdeel van het decor, om de gelijkenis met 

het historische stadje nog duidelijker in het straatbeeld te brengen. Wonen aan een gracht is populair en het 

beeldelement geniet dan ook buiten Brandevoort voldoende bekendheid. De belangrijkste functie van de gracht 

is dan ook een (boven)regionale beeldfunctie. Vooralsnog heeft de gracht geen gebruiksfunctie. Ook wordt de 

gracht grotendeels aan het straatbeeld onttrokken door de auto's die langs de gracht geparkeerd staan. 

6 Vestingwal 

Rondom de Veste ligt een vestingwal die, samen met de aangrenzende slotgracht, de illusie van het 

vestingstadje Brandevoort volledig maakt. De bakstenen vestingwal contrasteert sterk met de groene 

ecologische zone die de Veste verbindt met de Buitens. De wal draagt bij aan de abrupte overgang tussen stad 

en land die de Veste kenmerkt. De hoeken van de vestingwal zijn ingericht als uitzichtpunten over de 

ecologische zone. Ze zijn voorzien van een gele gravellaag en er staan enkele bankjes. Langs de Vestingwal 

kan (in de toekomst) helemaal om de Veste heen worden gewandeld. Verder is vanaf de wal op enkele plaatsen 

via een trap de ecologische zone te bereiken. 

Functie 

(Boven)regionaal heeft de Vestingwal net als de buitenste wand van de Veste een belangrijke functie in de 

beeldvorming van Brandevoort voor niet Brandevoorters. Ook voor de Vestingwal geldt dat het een visitekaartje 

is voor Brandevoort. De wal is het eerste tastbare element dat direct verwijst naar "de sfeer van weleer" die 

Brandevoort wil uitstralen. De wal is onderdeel van de skyline van de Veste, maar is ook een losstaand attribuut. 

Zonder de wal zou de skyline nog bestaan, maar de wal voegt juist het stukje kunstmatige historie toe, waardoor 

het beeld van de Veste als Vestingstadje gaat leven en geloofwaardig wordt. De vestingwal is op dit 

schaalniveau dan ook in de eerste plaats een beeldelement. 

Op wijkniveau levert de Vestingwal ook een belangrijke bijdrage aan de beeldvorming en het operationaliseren 

van het concept van het vestingstadje. Daarnaast heeft de wal een gebruiksfunctie. Natuurlijk wordt de wal niet 

gebruikt waar vestingwallen in de loop der eeuwen voor werden gebruikt; bescherming voor een boze 

buitenwereld. Hoewel je dit in figuurlijke zin misschien wel zo zou kunnen opvatten, omdat een Brandevoorter in 

de eerste plaats Brandevoorter is en geen Helmonder of Eindhovenaar. Maar de functionaliteit van de wal 

bestaat er vooral uit dat men er kan wandelen en dat op de hoeken de mogelijkheid bestaat even te verbl ijven. 

Tot slot draagt de vestingwal op buurtniveau bij aan het "huiskamereffect" van de Veste doordat het contrast 

tussen "buiten"en "binnen" nog eens extra wordt versterkt. Samen met de woningen aan de wal en de slotgracht 

ontstaat het beeld van een vesting die moeilijk te nemen is. Eenmaal binnen voel je je veilig en geborgen. 



Regio Wijk Buurt 

Beeldfunctie: 
- Completeren beeld traditionele dorpskern 
- Pas opgeleverd; moet nog bekendheid 
winnen 

Gebruiksfunctie: 
- Geen 

Beeldfunctie: 
- VersterkUbevestigd het beeld van de 
traditionele dorpskern 

- Tastbaar sfeer element; attribuut 
Gebruiksfunctie: 
- Dickensnight / Brandevoorterdag 
- Fotopunt Vinex toeristen en trouwerijen 

Tàeeldfunctie: 
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7 Markthal ITT7 
Eenmaal binnen in de Veste, op de Plaetse, staat een grote gietijzeren markthal. Een element datje niet direct in 

een nieuwbouwlocatie zou verwachten. De markhal markeert het winkelgebied van de Veste en is geheel in de 

stijl van Brandevoort ontworpen. De gemeente Helmond en Krier.Kohl Architecten was er veel aan gelegen om 

dit project te kunnen realiseren. De hal werd als een belangrijke factor gezien van de detaillering van de wijk om 

het thema van Brandevoort extra kracht bij te zetten. De gemeente heeft daarom veel energie gestoken om de 

financiering rond te krijgen. 

Functie 

Ook de markthal is een uniek object in Brandevoort dat heel sterk aan het gevoel van een gezellig historisch 

stadscentrum appelleert. Door de centrale ligging en de opvallende verschijning mag de markthal op de 

ansichtkaart zeker niet ontbreken. Ook de Markthal heeft dus een (boven)regionale uitstraling, zij het in mindere 

mate dan de typische Brandevoort architectuur en de Vestingwal. De hal wordt letterlijk uit het zicht gehouden 

van de buitenwereld door het besloten karakter van de Veste. Het is de extra krent in de pap, maar je moet 

daarvoor wel fysiek de Veste in. De Markthal heeft vooral een functie op wijkniveau. De hal is een belangrijk 

beeldobject in het grote geheel van elementen, die samen de identiteit van Brandevoort bepalen. Hierbij is de 

Markhal een tastbaar attribuut, net als de wal, dat de sfeer van de wijk geloofwaardiger maakt. 

In tegenstelling tot de eerder beschreven beeldelementen, is de markhal meer dan slechts een beeld. De hal is 

een gebruiksvoorwerp, een attribuut. Als gebruiksobject vormt de hal het epische centrum voor een aantal 

activiteiten in de wijk. Zo hebben Dickensnight en de Brandevoorterdag hun belangrijke activiteiten in en rond de 

markhal. Ook worden de Brandevoorter concerten in deze hal gegeven. De functie als gebruiksobject laat 

echter nog veel te wensen over. Dickensnight vindt één keer per jaar plaats en de Brandevoorterdag slechts 

eens per twee jaar. De rest van de tijd ligt de hal er verlaten bij en wordt deze vooral gebruikt als romantische 

setting voor trouwfoto's van pasgetrouwde stelletjes. Ook voor vin ex toeristen is de hal een geliefd fotopunt. Het 

zou de levendigheid van het centrum ten goede komen wanneer de markhal niet alleen topografisch, maar ook 

in gebruik het middelpunt van Brandevoortzou vormen, bijvoorbeeld door een weekmarkt. 

8 Kerktoren 

Als je de Veste simpel wilt omschrijven, kun je zeggen dat de Veste bestaat uitgesloten bouwblokken met hier en 

daar een plein en een kerk op het hoofdplein. Volgens Krier is een kerk een noodzakelijk onderdeel van een 

stad(sdeel). De kerk is volgens hem nodig als identificatiepunt, "ook al is hij nog steeds fel gekant tegen de wijze 

waarop de Christenen alle zielen bijeen bracht in een tempel om ze vervolgens te indoctrineren ."(www.aorta.nu) 

Vandaar dat ook Brandevoort een kerk heeft. Zonder kerk is het stadje niet compleet. In Brandevoort is deze 

"kerk" geïntegreerd in het gebouw van het Multiculturele Centrum. Aan de achterzijde van dit centraal gelegen 

gebouw is een toren gebouwd die heel sterk aan een kerk refereert. 

Functie 

Net als de markthal is de kerktoren een beeldobject dat het plaatje van de traditionele dorpskern completeert. De 

kerk heeft geen kerkelijke functie , het beeld hiervan volstaat. Ook voor de kerktoren geldt dat deze voor de 

beeldvorming op (boven)regionaal niveau minder in het oog springt dan bijvoorbeeld de skyline van de Veste. 

Dit komt echter ook omdat de toren relatief nieuw is en nog bekendheid moet winnen. In potentie kan deze toren 

ook als visitekaartje van Brandevoort gaan gelden. 

Als beeldobject heeft de kerk vooralsnog vooral een functie op wijkniveau . De kerk markeert de plek waar veruit 

de meeste activiteiten plaatsvinden in Brandevoort, Mulifunctioneel Centrum 't Brandpunt. Waar de kerk 

vroeger in de dorpen het middelpunt van de samenleving was, fungeert nu het MFC als brandpunt van de 

gemeenschap. In die zin heeft de kerktoren een grote symbolische waarde. 

De gebruiksfunctie van de toren is minimaal en doet niet in de minste mate denken aan een kerkelijke functie. De 

toren functioneert als entree van de parkeergarage voor voetgangers en op blokniveau biedt de toren als portiek 

toegang tot enkele appartementen boven het MFC. 
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9 Erfafscheidingen ~ 
Een veelgebruikte manier om de samenhang binnen een buurt ruimtelijk te versterken is het gebruik van 

gemeenschappelijke erfafscheidingen. Aan deze erfafscheidingen is een bepaalde buurt meteen te herkennen. 

In het deelplan de Brand wordt consequent gebruik gemaakt van witte tuinhekjes als erfafscheiding. 

Omdat de witte hekjes in de Brand zeer bepalend zijn voor het straatbeeld is de"white picket fence" als symbool 

genomen voor het principe dat ook in de andere deelgebieden is toegepast. Een bijkomstigheid is dat deze vorm 

van erfafscheiding ook in het Amerikaanse New Urbanism veelvuldig wordt toegepast. 

Functie 

Op de eerste plaats hebben de erfafscheidingen natuurlijk een gebruiksfunctie. Het woord zegt het al, ze 

markeren de grenzen van de erven van bewoners. Erfafscheidingen spelen voornamelijk een rol op buurt en 

straatniveau en dan met name in de Buitens. 

De witte erfafscheidingen hebben op buurtniveau ook een functie in de beeldvorming. De beeldkanonnen voor 

de grote massa bevinden zich veelal in de Veste, maar in de Buitens bevindt zich ook een aantal elementen dat 

de identiteit van de plek versterkt. In de Brand zijn dat witte hekjes, geheel in overeenstemming met de koloniale 

bouwstijl. De Stepekolk werkt met haagjes om het landelijke karakter te versterken en de Schutsboom 

benadrukt de notabele sfeer met sjieke zwart metalen erfafscheidingen. Deze elementen geven de Buitens een 

stukje eigenheid mee waarmee bewoners zich eenvoudig kunnen identificeren. Men hoort ergens bij , ook 

wanneer men niet In de Veste woont. 

10 Gebiedseigen elementen 

De Veste kenmerkt zich door een relatief hoge dichtheid en veel stedelijke elementen om haar identiteit uit te 

dragen. De Buitens vormen hiervan de landelijke tegenhanger. Dit contrast komt niet alleen tot uitdrukking in de 

stedebouwkundige opzet en de architectuur. Ook zijn er in de Buitens veel gebiedseigen elementen gebruikt en 

behouden om plekken meer eigenheid te geven. Deze elementen helpen de Buitens het rustige groene wonen 

uit te stralen en bieden tevens herkenningspunten aan bewoners. Zoals in de omschrijving van Brandevoort al 

werd aangegeven zijn veel volwassen bomen gebruikt in de Buitens, al dan niet op de oorspronkelijke plaats. 

Ook zijn enkele bestaande boerderijen bewaard gebleven die voor de volledigheid ook in deze categorie vallen. 

Functie 

Op reg ionaal niveau spelen gebiedseigen elementen geen rol van betekenis. De (boven)reglonale bekendheid 

van de wijk wordt niet bepaald door een boom of een park. Op buurtniveau bepalen deze elementen echter voor 

een belangrijk deel de Identiteit van de Buitens. Hoewel minder nadrukkelijk aanwezig, maken deze elementen 

ook deel uit van de identiteit van Brandevoort en verdienen ze een plek op de ansichtkaart. 

Waar de Veste het moet hebben van opvallende bouwwerken waarmee bewoners zich kunnen identificeren, 

wordt in de Buitens, op buurtniveau, gewerkt met gebiedseigen elementen. Veel volwassen bomen uit het 

gebied zijn behouden of op een andere plaats in het plan terug geplant, Brabantse driehoeken vervangen de 

pleinen van de Veste en op enkele plekken is een bestaande boerderij behouden. Op deze kleine schaal 

vervullen de elementen dus een beeldfunctie. Ze dragen bij aan de identiteit van de deelgebieden en daarmee 

aan de uitstraling van Brandevoort als geheel. Op de ansichtkaart verschaffen deze elementen een beeld aan 

de ontvanger die hij misschien niet direct achter Brandevoort had gezocht. Het kan iemand nieuwsgierig maken 

om eens een kijkje te komen nemen. 

Als gebruiksfunctie spelen de gebiedseigen elementen ook een rol. Kinderen spelen graag op de grasveldjes en 

tussen de bomen en de struiken. Daarnaast vormen de markante bomen en parkjes oriëntatiepunten voor 

bewoners, waar het vermogen om je te kunnen oriënteren in veel nieuwbouwwijken vaak te wensen overlaat. 
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11 Beeldfunctie vs gebruiksfunctie 

In de omschrijvingen van de beeldelementen is een trend waar te nemen dat naar mate het schaalniveau en 

daarmee de invloedssfeer van de beeldelementen kleiner wordt, de gebruiksfunctie toeneemt. Een kenmerk 

van alle beeldelementen is dat de beeldfunctie zeer belangrijk is maar op regionaal , en in mindere mate op 

wijkniveau, speelt gebruik nauwelijks een rol. Het cliché dat Brandevoort slechts een decor is wordt hierdoor 

bevestigd. Echter is de beeldfunctie óók belangrijk omdat het een significante bijdrage levert aan de binding die 

bewoners hebben met hun buurt. In het geval van Brandevoort gaat het hier om de (Monu)Mentale binding. 

Het kunstmatige karakter van Brandevoort is ook meteen het grote verschil met "natuurlijk gegroeide steden". 

Een kerk in Helmond en een Amsterdamse gracht is in de eerste plaats gebouwd met een functionele reden. Ze 

hebben een hele duidelijke gebruiksfunctie. Op de tweede plaats komt pas de beeldfunctie, vaak zelfs bij toeval. 

Een beeldfunctie speelt bij kerken natuurlijk altijd een belangrijke rol, maar was nooit de reden een kerk te 

bouwen. In Helmond (en natuurlijk gegroeide steden in het algemeen) hebben alle beelden, onafhankelijk van 

het schaalniveau waarop zij acteren, op de eerste plaats een gebruiksfunctie en daarna pas kunnen zij een rol 

spelen als beeldfunctie. 

In Brandevoort is niets natuurlijk gegroeid. Brandevoort wil vooral een beeld creëren en leent hiervoor 

elementen die zich voor deze beeldvorming in de loop van de geschiedenis bewezen hebben. De vestingwal is 

echt niet meer nodig om de Veste te beschermen tegen de wilden en woestelingen uit Mierlo-Hout. Ook de kerk 

is slechts een beeld. Kerken worden in heel Nederland al jaren steeds minder bezocht en worden steeds vaker 

herbestemd. Toch bouwt men in Brandevoort een kerktoren. In Brandevoort hebben de meeste gebouwen geen 

gebruiksfunctie meer, ze dienen slechts een beeld. 

Het belang van de beeldfunctie 

Beelden als de markthal, de kerktoren en andere ornamenten die in dit hoofdstuk zijn besproken beschreven 

hebben misschien in gebruik weinig invloed op contacten tussen mensen. In tegenstelling tot het MFC, wat in de 

eerste plaats een ontmoetingsfunctie heeft, gaat men niet massaal onder de markthal staan om met elkaar te 

kletsen. Wel is het zo deze elementen samen op verschillende schaalniveaus een sterk collectief vormen in de 

beeldvorming die mensen van Brandevoort hebben. Praat men over Brandevoort, dan praat men over de 

woningen aan de wal, de markthal, de kerktoren en de gracht. Hier willen mensen bijhoren, en bewoners zijn 

trots dat dit in hun wijk aanwezig is. Dit leidt er in mijn optiek toe dat men zich actief wil inzetten voor de wijk, meer 

dan in een wijk waar men neutraal trots op is. De MonuMentale binding met de buurt is in Brandevoort dan ook 

een belangrijke factor en de architectuur en thematisering speelt daarbij een prominente rol. MonuMentale 

binding leidt er toe dat mensen meer activiteiten ontplooien in hun wijk en daardoor ook vaker met elkaar in 

contact komen. Mentale binding kan op deze manier leiden tot sociale binding, maar dat hoeft niet altijd . Hierbij 

spelen andere factoren als homogeniteit en gedeelde interesses ook nog een rol. 

Feit is dat de beelden in Brandevoort een belangrijke rol spelen in het sociale functioneren van de wijk en het 

trotse gevoel dat veel bewoners hebben om Brandevoorterte zijn. 





Slotbeschouwing 

Nu het onderzoek is afgerond en alle onderdelen hiervan in beeld zijn gebracht, zal ik in deze afsluitende 

beschouwing terugblikken op de verschillende facetten die in het onderzoek aan bod zijn gekomen. 

Met dit onderzoek heb ik geprobeerd inzichtte verschaffen in de sociale verbanden die in Brandevoort aanwezig 

zijn. Hierbij heb ik mij in het bijzonder gericht op de relatie die er bestaat tussen de fysieke omgeving (het 

stedebouwkundige ontwerp) en manier waarop bewoners zich in sociaal opzicht in deze omgeving gedragen. 

Deze insteek is mede ingegeven omdat het ontwerp van Brandevoort gebaseerd is op een aantal 

ontwerprichtlijnen die zouden moeten leiden tot een wijk waar men elkaar weer fysiek zou ontmoeten. De vraag 

of een gemeenschap maakbaar is en welke factoren hierop van invloed zijn stond hierbij centraal. 

Uit de literatuurstudie, die uiteindelijk heeft geleid tot dit onderzoek, komt naar voren dat er heel verschillend 

wordt gedacht over de maakbaarheid van gemeenschappen. Een groot aantal theoretici is van mening dat 

omgangsvormen tussen bewoners, zoals deze in traditionele (dorps)gemeenschappen bestonden, niet langer 

van deze tijd zijn. Buurtcohesie heeft volgens hen definitief plaats gemaakt voor netwerkcohesie, waarbij de 

buurt nog slechts de uitvalsbasis is. Tegelijkertijd blijkt er een groeiende behoefte te zijn aan houvast en 

geborgenheid in een tijd dat steeds meer zekerheden wegvallen. 

New Urbanism blijkt een stroming te zijn binnen de stedebouwkunde en de architectuur die juist wel gelooft in de 

maakbaarheid van gemeenschappen met traditionele omgangsvormen. New Urbanism wil aan de hand van 

traditionele ontwerprichtlijnen letterlijk terug naar de gemeenschap van vroeger in een tijd waarin deze definitief 

tot het verleden lijkt te behoren. 

Juist deze ogenschijnlijke tegenstelling wakkerde mijn interesse aan om te onderzoeken of deze twee 

gedachten met elkaar te verenigen zijn. Ik heb mijn onderzoek daarom gericht op de wijk Brandevoort in 

Helmond, omdat deze wijk op het eerste gezicht veel overeenkomsten vertoont met New Urbanism projecten. 

In het hoofdstuk Brandevoort & New Urbanism is getoetst of en in hoeverre deze vergelijking in de praktijk 

opgaat. Uit deze vergelijking komt naar voren dat er een nuance moet worden aangebracht in deze stelling. 

Hoewel de uitgangspunten van New Urbanism en Brandevoort veel met elkaar gemeen hebben, zijn de 

projecten qua stijl niet vergelijkbaar. Daarom is onderscheid gemaakt tussen de verschijningsvorm van de 

projecten en de intentie die de ontwerpers hadden met het plan. De verschijningsvorm van Brandevoort is om 

verschillende redenen net wat anders dan de Amerikaanse voorbeelden. Wel kun je stellen dat zowel de New 

Urbanists in Amerika, als Rob Krier met Brandevoort, dezelfde intentie hebben met hun ontwerpen. Beiden 

streven naar het creëren van een wijk waar de verloren gewaande binding met de buurt en ontmoeten op straat 

weer terug worden gebracht in de wijk. Ze willen dit bereiken door een ontwerp gebaseerd op traditionele 

ontwerprichtlijnen, waarin speciaal wordt gelet op het creëren van ontmoetingsplekken, het uitbannen van de 

auto en het ontwerpen op menselijke maat. 

Uit de omschrijving van Brandevoort komt naar voren dat de wijk in een aantal opzichten eigenlijk niet veel 

anders is dan de meeste andere vinexlocaties. Echter steekt Brandevoort boven dit vinexmaaiveld uit door een 

verregaande thematisering, die op vrijwel alle schaalniveaus van de wijk terug te vinden is. Nou is het hebben 

van een thema voor vinexwijken zeker niet uniek, maar de wijze waarop dit in Brandevoort is doorgevoerd is 

weldegelijk bijzonder. Brandevoort geniet daardoor een relatief grote bekendheid, niet alleen in de regio, maar 

ook daarbuiten. 

Daarnaast blijkt uit het hoofdstuk "Socialiteiten in Brandevoort" dat in Brandevoort opvallend veel activiteiten 

georganiseerd worden door bewoners zelf. Bewoners organiseren zich, zijn actief in vele verenigingen, 

commissies en besturen en zijn over het algemeen zeer begaan met hun wijk. Belangrijk gegeven hierbij is dat 

veruit de meeste initiatieven bottom-up zijn ontstaan, zonder inmenging van bovenaf. Brandevoort maakt 

blijkbaar iets los in zijn bewoners, datje in de meeste andere vinexlocaties niet ziet. In Brandevoort is al sprake 

van een levendige civil society, wat vrij uniek is voor zo'n een jonge wijk. 



In het hoofdstuk Ontmoeten op Straat wordt duidelijk dat deze civil society niet direct een gevolg is van de 

stedebouwkundige opzet van de wijk. Ontmoetingen tussen bewoners vinden nauwelijks op straat plaats. De 

groene pleinen tonen wel aan dat een besloten (niet gesloten) open ruimte een positieve invloed heeft op sociale 

contacten met de buurt. Ook de homogene bebouwing draagt hier aan bij . Mensen horen hierdoor automatisch 

een beetje bij elkaar. Dit verlaagt de drempel voor contact. Homogene bebouwing en een besloten karakter zijn 

echter niet per definitie voldoende. Dit blijkt uit de situatie in met name het Sterkenstraatje. Wat hier ontbreekt is 

een gebruiksfunctie voor de ruimte, wat ten koste gaat van de levendigheid, terwijl deze plek volledig voldoet 

aan de ontwerprichtlijnen van Krier. 

De inrichting van de ruimte blijkt opvallend genoeg een ondergeschikte rol te spelen in het wel of niet 

aantrekkelijk zijn voor gebruik. De binnenplaatsen zijn in beginsel puur ingericht als parkeerruimte. Toch werd de 

ruimte al vrij snel voor meerdere doeleinden gebruikt. Later is de inrichting door de bewonersvereniging 

aangepast aan de nieuwe gebruikers met speeltoestellen en een plek voor bijeenkomsten of blokfeesten. Je 

zou ook kunnen zeggen dat de noodzaak om bij elkaar te komen om verbeteringen aan te brengen op zijn beurt 

weer een positieve bijdrage levert aan binding met de buurt. 

Naast beslotenheid en een gebruiksfunctie, speelt dus een andere factor een erg belangrijke rol. Het betreft hier 

het hebben van een gemeenschappelijk belang in een ruimte. Doordat mensen deze belangen samen 

behartigen komen ze automatisch veelvuldig met elkaar in contact. Gemeenschappelijke belangen spelen ook 

een rol bij de keuze van bewoners om zich via één van de in het MFC gevestigde verenigingen of commissies in 

te zetten voor de wijk. Men is trots op hun wijk en de uitstraling die deze heeft naar buiten en wil dit graag in stand 

houden, of er zelfs iets aan toevoegen" 

In het laatste hoofdstuk, Brandevoort in Beeld, leg ik een link tussen het ontstaan van de sterke binding van 

bewoners met de buurt en de thematisering van de wijk. Binding met de buurt vindt in Brandevoort plaats via 

MonuMentale binding. In mijn onderzoek heb ik hiervoor de metafoor van de ansichtkaart gebruikt. Deze binding 

met de buurt uit zich vooral in het ontstaan van een vroeg volwassen , of in elk geval snel groeiende, civil society, 

een sterke en invloedrijke organisatiestructuur en het grote aantal activiteiten dat bewoners in Brandevoort 

ontplooien. 

Deze MonuMentale binding met de buurt leidt tot sociale interactie tussen bewoners. Deze sociale interactie 

vindt dus niet op straat plaats, maar voor het overgrote deel binnen 'vier muren". 

• Binnen de muren van het MFC 

• Binnen de muren van het bouwblok 

• Op de groene pleinen 

De bouwblokken zijn een soort vrijplaatsen, waar binnen Brandevoort verder alles volgens strakke richtlijnen is 

vastgelegd. Blijkbaar voelen bewoners een behoefte om optimaal van deze vrijheid te profiteren en voor zichzelf 

een ideale plek te creëren. Deze vrijheid heeft men in het MFC ook en juist daar ontstaan interessante 

initiatieven voor de buurt. 

Wat in de openbare ruimten die in dit onderzoek aan bod zijn gekomen ontbreekt, is een duidelijke 

gebruiksfunctie. Wanneer er geen aanleiding is in een ruimte te verblijven gaat dit ten koste van de levendigheid 

op straat en daarmee ook van de ontmoetingsfunctie van deze ruimte. Duidelijk is geworden dat in veel gevallen 

het beeld van het pittoreske dorpje belangrijker wordt gevonden dan het gebruik ervan. Hierdoor blijven de 

aanwezige potenties vaak onbenut, zoals bij de gracht in de Middellaan. Maar ook het gebruik van de markthal 

laat te wensen over. Dit zijn plekken in de openbare ruimte waar daadwerkelijk fysieke ontmoetingen plaats 

kunnen vinden, maarwaarnu slechts nog een mooi plaatje voorde ansichtkaart geschoten kan worden. 

Terugkoppeling naar de theorie: 

Binnen het woondomein is sprake van een verschuiving van de sociale en economische dimensie van het 

wonen, naar een culturele en politieke dimensie. In Brandevoort zie je dit verschijnsel zeer duidelijk terug. De 

culturele dimensie zie je vooral terug bij Brandevoort in Beeld. Waar voorheen een gedeeld verleden de 

bindende factor was tussen bewoners, is dat in Brandevoort vervangen door een gedeelde identiteit, 



veroorzaakt door bijzondere plekken in de bebouwde omgeving, de zogenaamde (monu)mentale binding. 

De politieke dimensie komt heel sterk naar voren op de binnenplaatsen. Bewoners komen met elkaar in contact 

door gedeelde belangen voor het in stand houden van de directe woonomgeving. Deze politieke binding kan 

sociale bindingen tot gevolg hebben, maar dit hoeft niet. Politieke redenen van binding worden vaak 

geassocieerd met gated communities en in zekere zin kun je de bouwblokken ook als afzonderlijke 

afgeschermde gemeenschapjes zien. 

Krier mikte met zijn ontwerp op een revival van gemeenschapszin. Als aanhanger van de traditie van community 

saved geloofde Krier in de maakbaarheid van een sociale dimensie binnen het woondomein. Uiteindelijk kreeg 

hij een culturele en politieke dimensie in Brandevoort. 

Dit wil echter niet zeggen dat gemeenschappen niet maakbaar zijn en dat er definitief sprake is van community 

lost. Wanneer je Brandevoort letterlijk vergelijkt met een traditionele dorpsgemeenschap met klassieke 

samenlevingsverbanden, dan lijkt Krier minder geslaagd in zijn opzet. 

Echter, het bouwen van een op oude tradities gebaseerd woonconcept geeft weldegelijk aanleiding tot sociale 

interactie tussen bewoners. Uiteindelijk zie je dat dit leidt tot een grotere binding met de buurt. De 

beweegredenen om zich voor de buurt in te zetten zijn anders dan ze traditioneel waren en misschien ook 

anders dan dat Krier dit voor ogen had, maar het uiteindelijke resultaat is dat men zich weldegelijk in wil zetten 

voor de buurt. Een gedeelde identiteit en de daaruit voortvloeiende trots blijken de hedendaagse vervangers te 

zijn van gedeeld verleden en functionele binding met de buurt. Juist de historiserende architectuur en de 

thematische beelden blijken een sleutelrol te spelen. De stedebouwkundige opzet is minder van belang. 

Concluderend kan dan ook gesteld worden dat er een tegenstelling bestaat tussen ontwerp(doelstelling) en 

gebruik en daarmee tussen theorie en praktijk. Plekken, ontworpen door Krier ter bevordering van onderling 

contact en levendigheid op straat, blijken niet het gewenste effect te hebben doordat een duidelijke 

gebruiksfunctie ontbreekt. Andere plekken, zoals de binnenplaats, hebben weldegelijk een positief effect op de 

sociale interactie tussen bewoners, maar hebben juist een averechts effect ten aanzien van het leven op straat. 

Deze binnenplaatsen dirigeren het leven juist van de straat af. Daar staat tegenover dat Brandevoort een 

bloeiende civil society kent op basis van MonuMentale binding . 

Het antwoord opde vraag ofde doelstellingen van Brandevoortgehaald zijn is dus tweeledig . 

Ja: Brandevoort leeft, interacteert, organiseert en socialiseert. Dit alles door de monumentale binding. 

Nee: 

Mensen hebben blijkbaar nog altijd de behoefte om op een bepaalde manier sociaal met elkaar om te 

gaan in hun buurt. 

Brandevoort doet al deze dingen binnen, terwijl de intentie was het ontmoeten op straat terug te 

brengen. Het blijkt dus lastig om precies te plannen hoe mensen zich op een bepaalde plek 

gedragen. Ondanks de strakke regie van Brandevoort vindt men toch genoeg ruimte om de wijk op 

een eigen manier te gebruiken. 

Geslaagd of niet, bewoners zal het verder een worst wezen. Zij hebben het prima naar hun zin in Brandevoort en 

ontmoeten elkaar waar zij dit het prettigst vinden. Zij zijn trots op hun Brandevoort, net zoals de bewoners van de 

township, waar ik in het voorwoord aan refereerde, trots zijn op hun buurt. Als stedebouwkundige vind ik dit nog 

altijd de belangrijkste graadmeter bij het beoordelen van een plan . 
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