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Voorwoord 

In het kader van mijn studie Stedenbouw, aan de Faculteit Bouwkunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven, ben ik dit jaar begonnen aan mijn 
afstudeeropdracht. 

Allereerst heb ik gezocht naar een opdracht die actueel is en waar ik affiniteit mee 
heb. Na aanleiding van gesprekken met mijn begeleiders kwamen we tot een eerste 
opzet. Een literatuurstudie naar het huidige conceptuele denken over stad & land. 

Bedoeling van deze studie was om tot een visie te komen hoe om te gaan met deze 
stedenbouwkundige begrippen, om vervolgens deze visie in een later stadium te 
gaan toepassen in een gebied dat hier betrekking op heeft. Dit verslag is het 
eindresultaat van dit eerste gedeelte van mijn project. 

Al vanaf mijn derde studiejaar raakte ik door verschillende vakken ge"lntrigeerd door 
de combinatie en confrontatie van stedelijke en landelijke elementen. Daarnaast was 
ik erg ge"lnteresseerd in hoe in de toekomst om moest worden gegaan met de steeds 
verdere verstedelijking van Nederland, en in het bijzonder Brabant. 

Voor u ligt het eerste deel van mijn afstudeeropdracht. Dit deel omvat een 
literatuurstudie naar stad & land. In deel II van mijn afstudeeropdracht zal de visie die 
in deel I is ontwikkeld worden toegepast. 

lk wens u veel leesplezier met dit eerste deel van mijn project Stad & Land. 
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Samenvatting 

Voor u ligt het eerste deel van mijn afstudeeropdracht. Dit deel omvat een 
literatuurstudie naar het conceptuele denken over stad en land, waaruit uiteindelijk 
een visie is ontwikkeld. Deze visie Centrumstedelijke Landschappen- Eindhoven, de 
verwevenheid van stedelijke en landelijke elementen, zal worden geprojecteerd op 
een case- study en een ontwerp van dit gebied in het tweede deel van mijn 
afstudeeropdracht. 

Voor deze opdracht ben ik gaan onderzoeken wat de veranderingen in het 
conceptueel denken over stad en land zijn. Zijn de grenzen tussen stad en platteland 
vervaagd of verscherpt? Hoe zal zich dit in de toekomst gaan ontwikkelen? 
Doelstelling was om inzicht te krijgen in de huidige definitie van de grenzen tussen 
stad en platteland, om uiteindelijk een 'nieuw conceptueel denken over stad en land' 
te ontwikkelen. 

Allereerst ben ik begonnen met de bestudering van verschillende artikelen uit het 
blad S&RO van januari 2005. Hieruit kwam de actualiteit van het onderwerp stad en 
land duidelijk naar voren. Ook kwam duidelijk naar voren dat dit onderwerp zich in 
een 'onbekend, niet gedefinieerd' gebied bevindt tussen twee periodes van 
verschillende planconcepten. 

Vervolgens ben ik verder gegaan met het behandelen van een studie 'Stad en Land: 
program ma voor fundamenteel- strategisch onderzoek'. De aanleiding tot deze 
studie, in opdracht van de NRLO en het Netwerk voor Onderzoek en Ontwikkeling 
Ruimtelijk Beleid, is de veranderende relatie tussen stad en (platte)land. Naast het 
traditionele beeld van stad en land komen in toenemende mate andere interpretaties 
en opvattingen en beelden van stad en land naar voren. In deze studie werden 
verschillende discoursen behandeld. Een daarvan (het discours van 'stad en land als 
tegenpolen') is het overheersende denkbeeld van nu en in de afgelopen decennia 
over stad en land. Stad en land worden gezien als tegengesteld aan elkaar. Vanuit 
deze studie gebruik ik het planconcept van plekconcepten mede voor het 
ontwikkelen van de visie Centrumstedelijke Landschappen- Eindhoven. Het is goed 
toepasbaar wanneer men kijkt naar de huidige complexiteit van stad en land. Als 
thema staan de identiteiten van stad en land centraal met als uitgangspunt stad en 
land als stelsel van plekken. De uitdaging van dit discours voor de ruimtelijke 
ordening is het bewust creeren van plekken met uiteenlopende kwaliteiten en sferen. 
Met snijvlakken met het discours van tegenpolen en ecosysteem enerzijds en het 
discours van netwerk- en vastgoed anderzijds. 

Vanuit het onderzoek aan de hand van de artikelen van S&RO en de 
programmeringstudie naar Stad en Land zijn een aantal conclusies duidelijk naar 
voren gekomen. Er is sprake van een verplaatsing van een nieuw soort 
verstedelijking, die leidt tot een visuele 'verplattelanding', dat wil zeggen een 
platteland dat er meer als een platteland uitziet dan voorheen. Het platteland wordt 
steeds meer stad, maar de stad wordt ook steeds meer land. Daarnaast zijn de 
grenzen tussen stad en land steeds moeilijker te definieren. De mentale scheidslijn 
tussen stad en platteland dicteert als het ware de huidige beeldvorming. De trend is 
dat er steeds meer verwevenheid ontstaat tussen stad en land. En deze mentale 
scheidslijn geleidelijk moet zal gaan verdwijnen. 
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Met deze voorlopige conclusies in het achterhoofd, ben ik verder gegaan met het 
ontwikkelen van een ontwikkelingsschets van concepten en denkwijze met 
betrekking tot de stedenbouw en de ruimtelijke ordening in Nederland in de 
afgelopen eeuw. Achtereenvolgens heb ik de boeken van W. Zonneveld 
('Conceptvorming in de ruimtelijke planning', 'Patronen en processen' en 
'Encyclopedie van planconcepten') en het boek 'Nederlandse Stedenbouw van de 
2oste eeuw' van H. lbelings doorgenomen. Daarnaast heb ik de nota's Ruimtelijke 
Ordening en het document 'Chronologie' van het Ontwerpatelier Deltametropool 
geraadpleegd. De nota's ruimtelijke ordening zetten vanaf de tweede helft van de 
vorige eeuw de lijnen uit voor de ruimtelijke planning van planconcepten in 
Nederland. Een opvallend en terugkerend verschijnsel in de nota's ruimtelijke 
ordening was wederom de scheiding tussen stad en land. 

Planconcepten hebben de eigenschap dat ze naar elkaar verwijzen. Er kan daarom 
ook van een bepaalde structuur warden gesproken. Zonneveld deelt in zijn boek de 
conceptvormingsprocessen op in regelmatige afwisselingen van conceptuele 
complexen en conceptuele breukvlakken. Deze planconcepten gaan een 
voortdurende confrontatie aan met een zich veranderde werkelijkheid. Zonneveld 
hoopt met deze studie te hebben aangetoond dat bij de conceptvormingang voor de 
ruimtelijke planning op bovenlokaal niveau sprake is van een golfpatroon. 

Uit de studie naar de stedenbouw in de 2oste eeuw van H. lbelings wordt deze 
golfbeweging bevestigd. Dit door het terugkerende patroon van afwisselende 
perioden van planconcepten met het landelijke element en die afgewisseld warden 
met perioden van planconcepten met het stedelijke element. Hierbij is er sprake van 
een regelmatige sinus- golfbeweging waarbij trends warden herhaald. 

In de loop der tijd kan een verandering in de hoogte van de golfbeweging warden 
geconstateerd. Hierbij moet warden gedacht aan een golfbeweging die zich 
langzaam afzwakt. Dit heeft als gevolg dat stad en land steeds dichter bij elkaar 
komen omdat de landelijke en stedelijke 'intensiteit' steeds kleiner wordt in de loop 
van de afzwakkende golfbeweging. Zo ontstaat dus steeds meer een combinatie van 
stedelijke en landschappelijke kenmerken in Nederland. Er ontstaat een evenwicht 
tussen stad en land. Dit betekent dat er een evenwichtig geheel ontstaat in 
Nederland, waarbij sterke en zwakke elementen tussen verschillende gebieden 
elkaar in harmonie moeten houden of brengen. 

Deze conclusie van een repeterende golfbeweging kan ook warden uitgebreid, zodat 
deze als basis kan dienen voor een visie met betrekking tot een nieuw conceptueel 
denken over stad en land in de 21 ste eeuw. Deze is verwoord in de visie 
Centrumstedelijke Landschappen- Eindhoven. De rode draad voor deze visie is de 
verweving van stedelijke en landelijke elementen, de verweving van stad en land op 
regionaal niveau en specifiek op het gebied in Zuid- Nederland. Aandacht gaat in het 
bijzonder uit naar plekken met een stedelijk en landelijk spanningsveld. Deze twee 
begrippen versterken elkaar in de ruimtelijke vormgeving. De stad wordt nog steeds 
niet gezien als onderdeel van het landschap. De stad, het gebied, waar de stedeling 
woont, verblijft, werkt en recreeert, hoort ook bij dit landschap en maakt onderdeel uit 
van het landschap. Verweving vormt het nieuwe conceptuele denken van stad en 
land. Daar waar verstedelijking al de overhand heeft zal er moeten warden 
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geprobeerd om een landelijke tint hier aan te geven zodat het gebied in evenwicht is 
voor de gebruiker ervan. Harmonie en evenwicht tussen het stedelijke en landelijke 
landschap. 

Voor een verdere en uitgebreidere ontwikkeling van de visie is er voor gekozen om 
deze te ontwikkelen voor het centrumstedelijke gebied van Eindhoven, ofte wel de 
stadskern. Hiermee wordt de binnenstad bedoeld binnen de Tangent en de gebieden 
net daarbuiten. In de visie Centrumstedelijke Landschappen- Eindhoven wordt deze 
omschreven als de binnenstadsrandzones. 

Eindhoven is in het bijzonder een stad, die zich er voor leent groen hoog in het 
vaandel te hebben. Eindhoven is immers de stad van Nederland met het grootste 
groen karakter. Echter is dit niet bij veel mensen bekend dat Eindhoven een zeer 
groene stad is. Tegelijkertijd staat die buitenruimte onder druk omdat de vraag naar 
overzichtelijkheid en veiligheid toeneemt. In het spanningsveld van stad en land 
moet er warden gezocht naar een vervlechting om zo een landschap te creeren dat 
een versmelting zal zijn van elementen van stukjes stad en stukjes land. 

Eindhoven zal haar imago als groene stad verder moeten gaan uitbuiten en een stad 
warden in het groen. Zo krijgt Eindhoven een stadsbeeld met een eigen karakter en 
identiteit. Het bekende Brabantse landschap in combinatie met de technologie. 
Andere kansen die door deze manier van ontwikkelen voor de stad Eindhoven van 
belang zullen zijn is de voorkoming van oververstedelijking, wonen in het groen en 
het gebruik maken van meerdere soorten groen. 

Dael is om voor het centrumgebied van Eindhoven een v1s1e en concept te 
ontwikkelen waarmee verdichte openbare ruimtes met verborgen kwaliteiten in de 
binnenstad extra betekenis en allure kunnen krijgen, waarmee de stad Eindhoven 
haar identiteit kan versterken. De visie Centrumstedelijke Landschappen- Eindhoven 
vormt de basis voor het herstructureren en ontwikkelen van het Dommelgebied dat 
een groen centrumstedelijk stadslandschap moet warden, waarin behoud van natuur 
en het stedelijke landschap voorop komen te staan en meer naar voren moeten 
komen in dit sterk verstedelijkte gebied. Het moet een gebied warden voor de 
Eindhovense, maar oak bezoekende, bevolking, waar het contact tussen stedeling 
en landschap kan warden versterkt. 

Deze visie Centrumstedelijke Landschappen- Eindhoven onderscheidt zich van 
andere visies en beleidsplannen doordat er wordt gestreefd naar een totale 
verweving van stad en land, zich richt op stedelijke gebieden en daarin tracht het 
landelijke element in te passen in plaats van andersom, het een landschap tracht te 
creeren voor de toekomst en er gebruik wordt gemaakt van het begrip contrast als 
positief element in het concept en de vormgeving. Het is een visie die betrekking 
heeft op stedelijke gebieden die een spanningsveld aan gaan met aanwezige, 
ondergeschoven landschappelijke elementen. 
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Hoofdstuk 1 lnhoud afstudeeropdracht Stad & Land 

lnleiding 

De stad Eindhoven heeft mij altijd al gefascineerd. Eind juli 2002 werd daarom ook 
mijn aandacht getrigerd door het artikel ' Eindhoven moet gaan pronken met zijn 
pareltjes. ' (artikel uit het Eindhovens Dagblad (29-07-2002)). Het artikel ging over het feit 
dat Eindhoven wel degelijk wat te bieden heeft, maar dat 'de prachtige plakken' nog 
verstopt zijn en nog geen levendig onderdeel van de stad zijn. Artikelschrijfster Pleun 
van Stralen interviewde Mary-Ann Schreurs, wethouder van Ruimtelijke Ordening, 
die Eindhoven omschreef als een stad die het in zich heeft om een bruisend centrum 
te warden, een stad met internationaal aanzien. 'Het is de stad van de toekomst', 
aldus Schreurs. Daar ik van oorsprong niet uit Eindhoven kom maar het sinds mijn 
studietijd als mijn thuis heb gevoeld en veel affectie heb met de stad en de mening 
van Mevr Schreurs deel, ook geloof in deze mening van Mevr Scheurs, besloot ik 
mijn afstudeeropdracht te focussen op Eindhoven. 
Daarnaast heeft mij vanaf het begin van mijn studie de overkoepelende gedachte 
van stedelijke en landelijke inrichtingsvormen ge"lnteresseerd, omdat deze werden 
gezien als tegenpolen van elkaar. Is dit beeld wat we hebben van stad en land nog 
wel actueel? 
Als nevengedachte ben ik altijd ge"interesseerd geweest in hoe Nederland zal 
groeien en vooral hoe Eindhoven gaat groeien wanneer blijkt dat de Randstad 'vol' 
is. De ruimte zal steeds 'schaarser' warden en wat dan te doen? Moet daar nu al niet 
over na warden gedacht? Hoe zal de verdichting en verstedelijking van Nederland 
zich gaat ontwikkelen? Het is belangrijk om hier vorm aan te geven aangezien de 
ruimte steeds schaarster zal worden en er dus efficient hiermee moet warden 
omgegaan. Wat is de juiste manier van inrichten en gebruiken van deze kostbare 
ruimte? De stad zet steeds meer het platteland onder druk. Het Nederlandse 
landschap zal steeds voller worden. Maar zal dit dan ook uitmonden in een geheel 
landschap? 
De regio Zuidoost Brabant verandert meer en meer in een verstedelijkt gebied waarin 
stad en platteland meer van elkaar afhankelijk worden. Het SRE stelt dat het 
landelijke gebied door de verstedelijking onder druk komt te staan. De regio Zuid
Oost Brabant karakteriseert zich als een stedelijk gebied gelegen rond een centraal 
gelegen groen hart. Vanuit die zienswijze ontstaat een stad die SRE 'de compacte 
Parkstad' noemt. Het gevoel van zuidoost Brabanders dat zij een stedelijk gebied 
bewonen, ontbreekt vrijwel geheel. Hoe kan dit, en wat kan hier aan gedaan warden? 

1.1 Onderzoek naar de stad Eindhoven 

Na mijn keuze om mijn afstudeerproject te richten op de stad Eindhoven ben ik 
begonnen met het analyseren van de stad. Om een goed onderwerp voor mijn 
afstudeeropdracht te kunnen formuleren was het belangrijk om allereerst een 
algemene analyse van Eindhoven te maken om uiteindelijk een gebied of onderwerp 
te kunnen uitkiezen dat interessant was. Bij de analyse van de stad Eindhoven ben ik 
begonnen met het bestuderen van het ontstaan van de stad. Op deze manier is het 
gemakkelijker om te begrijpen hoe de stad is gegroeid. Daarmee is het ook beter te 
onderbouwen hoe deze stad in de toekomst zich verder zou kunnen ontwikkelen. 
Hiervoor heb ik een aantal bronnen geraadpleegd: 
• Centraal Bureau voor de Statistiek 
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• Gemeente Eindhoven 
• Architectenbureau Franken 
• lnternetsite Leer Help 
• Eindhoven in oude ansichten' door J. Govers en W. vd Som men 
• Servaas van de Graaf, Historische beschrijving van het departement Brabant 

(Amsterdam, 1807) 
• http://www.ngw.nl/ 

Hierna ben ik verder gegaan met het bestuderen van de visies en beleidsplannen 
opgesteld door de gemeente Eindhoven. Hierdoor kreeg ik een goed beeld van de 
huidige situatie van Eindhoven en de actuele visies en plannen met betrekking tot de 
stad Eindhoven. De volgende visies en beleidsplannen zijn voor de analyse 
bestudeerd: 
• Visie Centrumgebied Eindhoven 
• Woonvisie 
• Milieuvisie 
• Strategienota 'Dommel binnen de Ring' 
• Structuurvisie Genneper Parken 
• Groenbeleidsplan 

1.1.1 Het ontstaan van de nederzetting 'Eindhoven' 

1.1.1.1 De naam en het wapen van Eindhoven 

Het wapen van de gemeente Eindhoven is officieel vastgesteld op 17 oktober 1923. 
Het geeft een schild weer waarop een leeuw en drie horens zijn afgebeeld, het 
geheel wordt door een kroon voltooid. De leeuw en de hoorns vormen een 
combinatie van de beide wapens van de landheren, namelijk Brabant en van 
Cranendonk (afkomstig van het graafschap Horne). De kleuren zijn de 
oorspronkelijke Brabantse landskleuren. De leeuw, een symbool van moed, was het 
teken van de hertog van Brabant en van zijn macht. De drie horens werden vroeger 
gevoerd door de familie van Horne, de eerste bezitters van de heerlijkheid 
Eindhoven . 

Figuur 1.1.1.1 .1 'Het wapen van Eindhoven' 

De plaats Eindhoven was in het begin van de 13de eeuw een kleine omwalde plaats 
met ± 170 huizen. De stad is waarschijnlijk tussen 1213 en 1232 op last van hertog 
Hendrik I gesticht. Op het kruispunt waar de riviertjes de Gender en de Dommel bij 
elkaar komen, een gebied met een hardere bodem waar nu het Marienhage klooster 
staat, verleende Hertog Hendrik I van Brabant aan de kleine agrarische nederzetting 
en de burgers stadsrechten. De bevolking toentertijd bestond voornamelijk uit kooplui 
en boeren. Om het handelsverkeer te bevorderen van noord naar zuid (Den Bosch -
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Luik) en van oost naar west (Antwerpen - Duitsland) verleende hij tevens het recht 
op een wekelijkse markt. 
De toekenning van de stadsrechten en de wekelijkse markt had verschillende 
voordelen voor deze kleine nederzetting: 

o De rechtspraak kwam in handen van schout en schepenen (de voorgangers 
van het college van Burgemeester en Wethouders) te liggen. 

o Omwonenden van de stad waren verplicht deze weekmarkt te bezoeken. Dit 
was van groot belang voor de instandhouding en bevordering van de handel 
en voor de vergroting van het afzetgebied. De vrije weekmarkt was alleen 
voorbehouden aan de stad; bewoners uit de omtrek waren verplicht met hun 
handelswaar naar Eindhoven te komen en daar op de markt te verkopen. 

o Aan de burgers van de stad Eindhoven werd tolvrijheid verleend. Het 
betekende dat Eindhovense handelaren, oostwaarts tot aan de Maas en 
westwaarts tot Antwerpen, bij het vervoer van hun handelswaar geen tolgeld 
hoefden te betalen. 

Te zien is hoe klein de stad Eindhoven was ten opzichte van de omliggende 
gemeenten, later de stadsdelen. In de 13cte eeuw werden vestigingsgrachten 
gegraven en versterkingen aangelegd die in 1583, op aandringen van Den Bosch, 
door Parma geslecht werden. De grachten volgen het trace van Wal, Keizersgracht, 
Emmasingel en de Vestdijk. De randing aan de noordkant is misschien te verklaren 
door het volgen van de oude bedding van de Gender. Deze rivier werd door de stad 
geleid om onder andere voor eventueel bluswater te zorgen. 
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Figuur 1.1.1.1.2 Kaart 'Eindhoven voor 1860' 
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Schattingen van het inwonersaantal lopen uiteen van een paar honderd tot ongeveer 
1000 personen omstreeks 1232. Van 1400-1450 was deze 1.500-2.000 inwoners, 
rand 1648: geschat op 1.000, rond1736: geschat op 2.000 

In 1791 werd dit per stadsdeel vastgesteld op: Eindhoven: 1.785, Tongelre: 704, 
Eckart: 145, Strijp: 901, Blaarthem: 153, Gestel: 638, Stratum: 461, Woensel: 2.276. 

1.1.1.2 Eindhoven (1831 - 1913) 

Tot aan het einde van de 19de eeuw groeide het inwonersaantal erg langzaam. 
Oorzaken hiervan waren waarschijnlijk de teruglopende economie maar oak 
bijvoorbeeld een aardappelschimmel waardoor er op zijn beurt weer hongerrellen 
ontstonden. Maar oak kreeg Eindhoven te maken met meerdere oorlogen en 
besmettelijke ziekten (pest) en wat grate slachtingen aanrichtten onder de bevolking. 

De redding kwam, toen na eindeloos lobbyen, de aanleg van het Eindhovens kanaal 
geschiedde tussen 1843 en 1846. De snel graeiende Eindhovense industrie kon hier 
alleen maar van prafiteren. Door de voltooiing van het Eindhovens kanaal in 1846 als 
verbindingskanaal tussen de Zuid - Willemsvaart en Eindhoven, kwam de economie 
eindelijk op het goede spoor. De kosten van dit kanaal waren fl.180.000, -, dat werd 
gefinancierd door Eindhovense kapitaalverschaffers. Uiteindelijk kwam de economie 
hierdoor weer op het goede spoor. Koploper was de sigarettenfabriek van de 
allochtonen Mignot en De Block. 

In 1866 was de spoorwegverbinding van Eindhoven met Antwerpen , Brussel, Venlo 
en Keulen klaar, d.m.v. de spoorlijn Luik - Hasselt - Eindhoven met 
goederenemplacement. Dit gaf veel kans aan de opkomende industrie. Vanaf 1870 
was Utrecht en vanaf 1877 was Rotterdam vanuit Eindhoven met de trein te 
bereiken. In 1913 kwam er een spoorlijn via Weert naar de Limburgse kolenmijnen. 
Het station lag toen nag op Woensels grandgebied. Onenigheid tussen de 
gemeentebesturen van beiden dorpen leidde tot annexatie van het stationsgebied 
door Eindhoven. In 1888 begint de paardentram Eindhoven - Geldrap te rijden. Deze 
werd door de stoomtram gesterkt, waardoor de stad een nag beter contact met de 
omgeving kreeg. 

Rand 1855 bracht de sigarenindustrie zijn intocht in Eindhoven. Met de komst van 
Mignot en de Block naar Eindhoven werden er voor het eerst sigaren van een hoge 
kwaliteit voor de exportmarkt gepraduceerd. In 1861 waren er in Eindhoven al 15 
sigarenfabrieken. In 1891 begint Gerard Philips met de fabricage van gloeilampen in 
het voormalige textielfabriekje aan de Emmasingel, een bedrijf dat uiteindelijk een 
belangrijke stempel op Eindhoven zal drukken. Dit betekende het begin van een 
periode van industriele expansie. Philips groeide snel uit tot een wereldconcern met 
vestigingen over de hele wereld. Anton Philips laat in 1906 de villa "De Laak" door 
J.W. Hanrath aan de Parklaan bouwen. 

Deze industriele expansie van Eindhoven is opvallend genoeg voor gratendeels te 
danken aan niet- Eindhovenaren. De sigarenfabrikanten Mignot & De Block en van 
Abbe, textielfabrikant Elias en de gebraeders Philips zijn slechts enkele voorbeelden 
van personen die het voordeel zagen van goedkope arbeiders. Echter, de voorraad 
goedkope arbeidskrachten was niet onuitputtelijk en zorgde ervoor dat de 
werkgevers arbeidskrachten van buiten de regio aan moesten trekken. 
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1.1.1.3 Eindhoven (1914 - 1939) 

De gemeente Eindhoven zoals we die nu kennen bestaat ook nog maar kort. 
Vanwege onder andere de komst van Philips stijgt het inwoneraantal in de 20ste 
eeuw enorm. Door de groei aan werkgelegenheid, maar ook vanwege de verbeterde 
gezondheidszorg en huisvesting, stijgt de aanloop van mensen van buiten naar de 
stad. Philips haalt massaal Drentse gezinnen uit de veenkolonien naar Eindhoven. 
Aan een gezin werd een nogal opmerkelijke eis gesteld. Het betreffende gezin moest 
namelijk drie dochters van boven de veertien tellen. Deze jonge vrouwen gingen aan 
het werk in de radio-industrie. De Drentse gezinnen werden voor een groot deel 
ondergebracht in het 'Drents Dorp' in Strijp nabij de Philipsfabrieken. Dit gebeurde 
vooral in het bijzonder in de periode 1920-1930. 

In 1920, kampten de dorpen Tongelre, Woensel, Strijp, Gestel, Stratum vanwege de 
enorme groei met grote problemen m.b.t. de woningnood maar ook op planologisch, 
sociaal en financieel gebied. De arbeiders in de hard groeiende Eindhovense 
industrie woonden in de omliggende dorpen. De dorpen Tongelre, Woensel, Strijp, 
Gestel en Stratum beschikten niet over de financiele middelen en ruimte om deze 
arbeiders goed te huisvesten of te ondersteunen in geval van werkeloosheid. In 1920 
warden onder andere deze aanliggende dorpen samen met Blaarthem, bij 'Groot
Eindhoven' ingelijfd en ontstaat de Gemeente Eindhoven. 
Opvallend is dat deze laatste met veruit het kleinste oppervlak en aantal inwoners, de 
naamgever wordt van deze 'supergemeente'. De bevolking van Eindhoven, zelf krap 
6.500 inwoners, nam toe met bijna 40.000 inwoners! 

Rond 1920 telde de stadsdelen gezamenlijk ongeveer 45.000 inwoners, in 1925 
waren dit er 64.000 inwoners en in 1930 telde de stadsdelen bij elkaar 95.000 
inwoners. In 1934 wordt de 100.000e inwoner van de gemeente 'Groot- Eindhoven' 
geboren. 

1.1.1.4 Eindhoven (1940 - 1950) 

In de Tweede Wereldoorlog is er van Eindhoven vrij weinig overgebleven. Eindhoven 
is vrijwel helemaal platgebombardeerd. Met als resultaat dat de binnenstad van 
Eindhoven nog maar weinig oude gebouwen kent. 

In 1950 had Eindhoven 143.965 inwoners. Veel arbeiders in de fabrieken werden 
met bussen uit de verre omtrek aangevoerd. 

1.1.1.5 Eindhoven (1951 - 1980) 

Na zware bombardering in de Tweede Wereldoorlog lag er een moeilijke taak voor 
de gemeente Eindhoven voor de heropbouw van de stad. De industrie had veel te 
leiden gehad in deze periode. Vooral door Philips, maar ook de autofabriek van de 
gebroeders van Doorne (OAF), groeide Eindhoven uit tot de stad die het nu is. Heel 
belangrijk was de komst van de tweede technische hogeschool na die van Delft. Na 
WO II werd de roep om hoogopgeleiden alleen nog maar grater. Oat was niet alleen 
het geval bij Philips. De technische universiteit Delft, kon onmogelijk voorzien in die 
groeiende behoefte. Oat de tweede Nederlandse technische hogeschool na veel 
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gelobby in 1956 voet aan de grand kreeg in Eindhoven was mede te danken aan de 
aanwezigheid van het Natlab I Philips en de bloeiperiode die de OAF doormaakte. In 
1986 werd de TH opgewaardeerd tot Universiteit. In 1955 ging de Academie voor 
lndustriele Vormgeving, waar techniek en design werden samengebracht, van start in 
het oude stadhuis aan de Rechtestraat. Deze opleiding verhuisde naar de 
voormalige St. Joriscollege aan de Elzentlaan, alwaar de opleiding zich verder 
ontwikkelde tot een opleiding van internationale allure. 

Veel onderzoeksprojecten en vondsten die in Eindhoven het levenslicht zagen 
kwamen tot stand door samenwerking tussen de industrie en de wetenschap. Juist 
de combinatie van industrie, wetenschap en design, maakt Eindhoven en omgeving 
tot op de dag van vandaag aantrekkelijk voor allerhande innovatieve bedrijfstakken. 

In de jaren '50 beleefde de personenauto een sterke opmars. Dit leidde tot een 
explosieve toename van de verkeersdrukte. De aanleg van de rondweg, waarvoor in 
1940 het groene licht werd gegeven, heeft dit maar ten dele kunnen verhelpen omdat 
het autoverkeer alleen maar verder toenam. 
De Woenselse overweg zorgde echter voor een hoop ongemak, omdat de treinen 
voor het snel toenemende verkeer een steeds grater obstakel ging vormen. Dit werd 
opgelost met de aanleg van het hoogspoor dat in 1953 in gebruik genomen werd. 
Ook in de jaren '60 en '70 kampte de regio Eindhoven wederom met een groat tekort 
aan goedkope arbeidskrachten. Ook deze keer werden vanuit buiten arbeiders naar 
Eindhoven gehaald om de groeiende industrie voort te zetten. Deze keer komen de 
werknemers van buiten Nederland. Spanjaarden, ltalianen en Turken werden hier 
naartoe gelokt om op basis van tijdelijke contracten en verblijf, snel en veel te 
verdienen. Veel van deze gastarbeiders keerden echter niet terug naar hun 
vaderland maar lieten hun gezin overkomen en vestigden zich voorgoed in 
Eindhoven. De Turkse gemeenschap vormt nu veruit de grootste allochtone groep in 
Eindhoven. In 1954 wordt de 150.000e inwoner (Josje Busio) van Eindhoven 
geboren. 

1.1.1.6 Eindhoven (1981-.... heden) 

De gemeente Eindhoven heeft zijn bloei onder andere te danken aan Philips die zich 
daar in 1891 gevestigde. Het heeft een na- oorlogs stadscentrum waar veel 
bioscopen, theaters en musea te vinden zijn. Daar is ook het uitgaansleven in haar 
glorie te zien . Helaas zijn er niet echt veel oude gebouwen te vinden. 

In 1990 is er een start gemaakt met de bouw van de Heuvelgalerie. Uiteindelijk een 
van de belangrijkste elementen voor de herstructurering van het centrumgebied van 
Eindhoven. 

Op 13 februari 1999 wordt de 200.000e inwoner, Lucas van Bergeijk, geboren, 
waardoor Eindhoven 45 raadsleden krijgt. Het woningaanbod in Eindhoven is, in 
2001 , 88.000 huizen waarvan 70% eengezinswoningen, 37% koopwoningen. De 
oppervlakte van Eindhoven beslaat 8.828 hectare waarvan 1 % water. Oat maakt de 
stad Eindhoven op dit moment de grootste stad van Zuid-Nederland en de 5e stad 
van Nederland. 
Uit de geschiedenis van de gemeente Eindhoven blijkt dat voor lange tijd de stad 
ambachtelijk en vooral voor de keuterboer was. Het van oorsprong agrarische 
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karakter van de regio, metals icoon de gemoedelijke Brabantse boer met zijn grate 
kinderschare, is in de loop van de tijd voorgoed verdwenen. 

Vanwege klein aantal ontsluitingswegen en daardoor weinig goede handelswegen 
werd de stad Eindhoven lang aan dit ambachtelijke karakter gekoppeld. Totdat er 
tussen 1843 en 1846 het Eindhovens kanaal werd gegraven. De Eindhovense 
industrie kon hier alleen maar van prafiteren en graeide dan ook in een rap tempo. 
Koploper was de sigarettenfabriek van de allochtonen Mignot en De Block. Daarap 
volgde snel Philips, OAF en veel later de Technische Hogeschool (TH). 
Naast de aanleg van het kanaal, volgde ook het spoor, de tram en later de randweg. 
De handelswegen waren verbeterd en Eindhoven was klaar om te graeien. Wat het 
ook deed. Het inwoners aantal graeide exponentieel. 

In 1920 kampten de dorpen Tongelre, Woensel, Strijp, Gestel, Stratum vanwege de 
enorme graei met grate prablemen m.b.t. de woningnood maar ook op planologisch, 
sociaal en financieel gebied. De arbeiders in de hard graeiende Eindhovense 
industrie woonden in de omliggende dorpen. De dorpen Tongelre, Woensel, Strijp, 
Gestel, Stratum beschikten niet over de financiele middelen en ruimte om deze 
arbeiders goed te huisvesten of te ondersteunen in geval van werkeloosheid. 
Daarom werden deze aanliggende dorpen en het dorp Blaarthem, bij 'Graot
Eindhoven' ingelijfd en ontstaat de Gemeente Eindhoven. 

1.1.2 Visies en beleidsplannen gemeente Eindhoven 

1.1.2.1 Visie Centrumgebied Eindhoven 

In de visie Centrumgebied Eindhoven staat aangegeven hoe de gemeente wil komen 
tot een aantrekkelijker, hoger gewaardeerd stadscentrum, waar meer mensen komen 
en waar mensen langer geboeid blijven door dat centrum. Belangrijkste ideeen uit de 
visie zijn: 
• het benutten van contrasten 
• een betere aanhaking van de binnenstadsrandzones 
• ruimte voor functies 
• verbeteren van de openbare ruimte 
• verbeteren van de bereikbaarheid. 

1.1.2.2 Woonvisie 

De huidige woonwensen vragen om kwaliteit van de woning en de woonomgeving, 
de zogenoemde woonmilieus. Deze hebben een grate invloed op de keuzes van de 
woonconsument. Er wordt gekozen voor een stedelijke woonkwaliteit. Onder kwaliteit 
wordt vooral verschillende woonmilieus met een grate keuzevrijheid bedoeld. 

In de woonvisie is Eindhoven daaram verdeeld in een aantal 'woonmilieus'. Dit loopt 
uiteen van centrumstedelijk tot graenstedelijk. Er blijkt vooral veel vraag naar deze 
twee uitersten. Veel minder vraag is er naar een deel van de woningen in de 
vooraorlogse wijken (voornamelijk de kleine arbeiderswoningen) en de vroeg 
naoorlogse wijken (vooral de standaard eengezinswoningen in een rij). Bij 
nieuwbouw en herantwikkeling van woningbouwlocaties moet de gemeente rekening 
houden met deze woonvoorkeuren. Bij (her)ontwikkeling van locaties in het 
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centrumgebied en omgeving (bijvoorbeeld Strijp S, het Stadionkwartier en het 
Stationsdistrict) zal de nadruk liggen op centrumstedelijk wonen. Dit geldt ook voor 
de kleine uitbreidingslocaties in het centrum. Op deze manier wil de gemeente het 
centrumgebied en de omgeving daarvan gaan verdichten. Voor de 
woningbouwlocaties verder van het centrum (bijvoorbeeld Meerhoven, Tongelrese 
Akkers) wordt de nadruk meer gelegd op groenstedelijk wonen. Ook voor een aantal 
vroeg naoorlogse wijken zal op den duur gekozen worden voor verandering in een 
meer groenstedelijk woonmilieu. Deze wijken zullen enigszins verdunnen. Belangrijk 
daarbij is wel dat gekeken wordt naar de herkenbaarheid van stadsdelen. In 
vernieuwingsprocessen mogen de stadsdelen niet hun eigen identiteit verliezen. 
Verder moeten de stadsdelen 'levensloopbestendig' zijn: in ieder stadsdeel moet het 
mogelijk zijn om een woning te vinden die past in een levensfase. In dit kader zal 
vooral de bouw van seniorenwoningen een impuls moeten krijgen. 
Woonconsumenten stellen steeds meer eisen aan hun woning. Deze moet ruim, 
flexibel en duurzaam zijn en aangepast kunnen worden naar hun wensen. De 
gemeente wil daarom meer keuzevrijheid bevorderen. 

Naast aandacht voor kwaliteit zal er ook in kwantitatief opzicht het een en ander 
moeten gebeuren. Binnen de gemeentegrenzen kan Eindhoven tot circa 2010 nog 
ruim 10.000 woningen bouwen. Het gaat daarbij om enkele uitbreidingslocaties 
(Meerhoven, Tongelrese Akkers), maar vooral om 'verdichting' in het centrumgebied 
en omgeving. Na 2010 zijn de grotere woningbouwlocaties in Eindhoven vol. Voor 
centrumstedelijke woonmilieus zijn er ook na 2010 voldoende mogelijkheden, maar 
voor de meer groenstedelijke woonmilieus moet na 2010 de oplossing buiten de 
gemeentegrenzen worden gezocht. De komende 25 jaar is er buiten de Eindhovense 
gemeentegrenzen 8000-10.000 woningen extra nodig. Onderstaand schema geeft de 
gewenste ontwikkeling van de Eindhovense woningvoorraad tussen 2000 en 2010 
weer. 

1.1.2.3 Milieuvisie 

In de milieuvisie geeft de gemeente aan wat de ambitie is op milieugebied. Het 
milieubeleid volgt sinds korte tijd een andere koers. Het vakgebied milieu heeft nu 
een volwaardige positie gekregen in de gemeente. Daarom moet het accent de 
komende tijd worden gelegd op kansen en kwaliteiten, zodat het milieu kan bijdragen 
aan de gewenste ontwikkeling van de stad. Het milieu wordt gezien als onderdeel 
van plannen en projecten. Oat kan door voorwaarden te stellen voorafgaand aan 
ontwikkelingen, en door het benutten van kansen tijdens het proces. Maar ook wil ze 
actief op zoek gaan naar partners die een bijdrage kunnen leveren aan de 
milieudoelstellingen. Partners als milieu- en groengroepen, woningcorporaties, 
projectontwikkelaars, nutsbedrijven, hightech en duurzaam functionerende bedrijven, 
kennisinstituten en niet te vergeten de inwoners van Eindhoven. De gemeente wil 
een andere rol gaan spelen en actief op zoek gaan naar (vernieuwende) vormen van 
samenwerking om onze milieudoelstellingen waar te maken. Resultaten zullen in 
beeld worden gebracht met behulp van digitale milieukaarten die per gebied en 
milieuthema heldere informatie geven over de problematiek, de aanpak en de 
resultaten. Een ander hulpmiddel is de milieumonitor, waarmee de (beleid)effecten 
van de inspanningen beter in beeld worden gebracht. 
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1.1.2.4 Strategienota 'Dommel binnen de Ring' 

Uit de Strategienota 'Dommelzone binnen de Ring' blijkt dat Eindhoven op 
internationaal niveau meetelt. De nadruk in de Stadsvisie 2010 wordt gelegd op het 
Centrumgebied van Eindhoven. Vandaar dat deze Strategienota voor de Dommel 
binnen de Ring is opgesteld. 

De overkoepelende doelstelling van de Strategienota is om de kwaliteiten van de 
Dommel en zijn omgeving te versterken. Daarnaast moet de Dommel nadrukkelijker 
aanwezig zijn in de binnenstad van Eindhoven. Ook moeten de gebruik- en 
belevingsmogelijkheden van de Dommelzone worden verbeterd door het realiseren 
van een landschappelijke inrichting en het creeren van een net van doorgaande 
wandel- en fietsroutes. Het is bijna mogelijk om het gehele traject langs de Dommel 
te wandelen, echter wordt de Dommel binnen de Ring geregeld doorkruist door 
routes haaks hierop, vaak snel verkeer. Een dergelijke kruising kan een belevenis 
worden door het versterken van de visuele relatie met het water en zijn oevers De 
strategienota neemt het standpunt in dat Eindhoven het zicht met nieuwe 
ontwikkelingen visueel dient te richten naar de Dommel toe en dat de verblijfswaarde 
aan de Dommel moet worden verhoogd. Op een hoger schaalniveau moet een 
imagoversterking, identiteit van Eindhoven aan de Dommel, warden gegeven. 
Karakteriserend voor de ruimtelijke structuur van de stad Eindhoven zijn de groen 
wiggen, die diep het stedelijke gebied binnendringen. Echter alleen in de Stadszone 
en Spoorzone is de Dommel een beek waaraan voornamelijk achter- en zijkanten 
domineren, in een sterk verstedelijkt gebied. 

In de profielschets van Eindhoven 'Stedelijk Knooppunt' staan 3 projecten centraal. 
Waaronder de Dommelzone. Alleen voor de Dommelzone is er nog geen strategisch 
en integraal plan waarmee kan warden bepaald hoe de ontwikkeling van deze zone 
zal zijn. En dus ook nog geen duidelijk beeld van de toekomstige inrichting van deze 
belangrijke groen zone in de stad. De strategienota dient daarom als onderlegger 
voor concrete inrichtingsplannen voor de Dommelzone. Voor een goed en compleet 
passend plan zou een totaal plan moeten worden opgesteld voor de totale 
Dommelzone. 

1.1.2.5 Structuurvisie Genneper Parken 

Genneper Parken is een bijzonder stedelijk groengebied waarin vele functies op het 
vlak van sport, recreatie, cultuur en educatie zijn geconcentreerd. Daarnaast maakt 
Genneper Parken deel uit van de Groene Hoofdstructuur van Eindhoven. Daarom is 
het belangrijk een goede afweging te maken tussen landschappelijke kwaliteiten en 
natuurwaarden en voorzieningen. 

Een aantal duidelijke richtlijnen zijn meegegeven voor de nieuwe structuurvisie: 
Het groenbeleidsplan optimaal uitvoeren 
Geen verdere verliezen aan natuur accepteren 
Geen nieuwe activiteiten, tenzij ... (naar duidelijk evenwicht in conserveren en 
beheerst ontwikkelen) 
Bezien waar kosten effectief kunnen warden gesaneerd. 
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Genneper Parken moet een landschappelijk stadspark worden, waarin behoud van 
natuur en landschap voorop komen te staan. Genneper Parken moet een rustgebied 
zijn voor de Eindhovense bevolking, waar het contact tussen stedeling en landschap 
kan worden versterkt. Bestaande sport-, recreatie-, (museum-), cultuur- en 
educatiefuncties worden in samenhang geexploiteerd binnen voorwaarden vanuit 
behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. In de zone Sportpark - intensieve 
recreatie wordt ruimte geboden voor bijzondere sportvoorzieningen. 

Genneper Parken wordt ingedeeld in vier hoofdzones: 
• Zone 1: Natuur 

Doelstelling voor deze zone is het behoud en de ontwikkeling van natuur en een 
zoveel mogelijk ongestoord verloop van ecologische processen. 

• Zone 2: Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwaarden, cultuur- en 
cultuurhistorische waarden, natuur-, milieu- en cultuureducatie en extensieve 
recreatie. Hier staat een beheersing van het (extensieve) recreatieve gebruik en 
de accentuering van de landschappelijke identiteitsverschillen als doelstelling 
voorop. 

• Zone 3: Sportpark - extensieve recreatie 
Deze zone omvat hoofdzakelijk sport- en recreatiefuncties zoals sportvelden, de 
golfbaan en een volkstuinencomplex. Het beleid is gericht op het behoud en de 
ontwikkeling van een landschappelijk, aantrekkelijk en parkachtig sportgebied 
met een zo beperkt mogelijke bebouwing. 

• Zone 4: Sportpark - intensieve recreatie 
In deze zone liggen voornamelijk binnensportaccommodaties en tennisbanen. 
Binnen deze zone zijn ontwikkelingen mogelijk, mits de totaalkwaliteit van 
Genneper Parken gewaarborgd blijft. 

In de eerste drie zones krijgen nieuwe activiteiten en voorzieningen alleen een plaats 
als er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en er geen 
alternatieve locaties beschikbaar zijn. Mocht er toch besloten worden tot een 
toevoeging of uitbreiding van activiteiten of voorzieningen, dan moet de aantasting 
van natuur- en landschapswaarden gecompenseerd worden. 
In zone 4 is ruimte voor bijzondere sportvoorzieningen met een regionale en (inter) 
nationale) uitstraling. Voorwaarde is wel dat er geen negatieve effecten zijn voor de 
kwaliteit van Genneper Parken als geheel en de ontwikkeling goed is ingepast in het 
landschap. Eventuele aantasting van natuur- en landschapswaarde moet 
gecompenseerd worden. 
Verder geeft de visie aan dat de landschappelijke kwaliteit en het beheer verbeterd 
moeten worden en dat een aantal knelpunten (ontsluiting, parkeren, bewegwijzering 
e.d.) opgelost moeten worden. 

Kernpunten van de Structuurvisie Genneper Parken zijn: 

• Contrasten 
Het contrast tussen de zones voor natuur-, landschap en extensieve recreatie 
enerzijds en sportpark - intensieve recreatie anderzijds moet groter worden. In de 
eerste zones ligt de nadruk op conserveren en in de laatste zone op beheerst 
ontwikkelen. 

• Gevolgen van ontwikkelingen 
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Ontwikkelingen in een zone mogen in principe geen negatieve gevolgen hebben voor 
de kwaliteit van een andere zone of voor de kwaliteit voor Genneper Parken als 
geheel. 

• Een landschappelijk stadspark 
Genneper Parken moet ervaren warden als een ruimtelijk samenhangend 
landschappelijk stadspark. 

• Ecologische, landschappelijke, culturele en recreatieve continu"iteit 
Om te ervaren dat Genneper Parken een ruimtelijk samenhangend landschappelijk 
park is moet continu"iteit verbeterd warden op het gebied van ecologie (b.v. 
faunapassages), cultuur (b.v. cultuur wandelroute) en recreatie ( b.v. realiseren of 
verbeteren van fiets- en wandelroutes ). 

• Natuur en landschap als "ruimtelijke dragers" 
Het versterken van natuurlijke en landschappelijke elementen van Genneper Parken 
kan bijdragen aan het ervaren van Genneper parken als een ruimtelijk 
samenhangend landschappelijk stadspark. Deze natuurlijke en landschappelijke 
elementen zijn de riviertjes de Dommel en de Tongelreep en de oorspronkelijke 
routes in het gebied: de Genneperweg, de Velddoornweg en het Tongelreeppad. 

• Cultuurhistorie 
Genneper parken is een kwetsbaar en contrastrijk landelijk gebied met stadse 
invloeden. Aandacht voor cultuurhistorie betekent niet: 'de huidige situatie bevriezen' 
of 'het opschonen van het landschap'. Het betekent wel dat er een subtiele en 
beheerste ontwikkeling van de cultuur van Genneper Parken moet plaatsvinden. In 
beginsel wordt uitgegaan van 'handhaving, tenzij .. .'. 

Vanaf 2004 zal gewerkt warden aan concrete programma's en projecten om de 
structuurvisie Genneper Parken te realiseren. 

1.1.2.6 Groenbeleidsplan 

In het GBP (GroenBeleidsPlan) zijn de hoofdlijnen van het groenbeleid voor de 
komende jaren vastgelegd. Daarbij is ingespeeld op veranderende zienswijzen en 
actuele problemen en wel: 
• de opwaardering voor de groene ruimte in stedelijke gebieden en vooral voor de 

grotere groenstructuren. Dit in verband met de betekenis voor recreatie, natuur, 
waterbeheer en de identiteit van de stad; 

• de toenemende behoefte om natuur, cultuurhistorie en waterhuishouding 
sterker door te laten klinken in het ruimtelijke beleid; 

• de toenemende discrepantie tussen gewenste en bestaande belevingskwaliteit 
van het groen. 

Daarnaast is ook ingespeeld op de resultaten van een inventarisatie en analyse van 
het groen in Eindhoven. In aansluiting hierop is een ambitieniveau voor het groen 
geformuleerd. Daarvoor is de stelling ingenomen dat Eindhoven als Technologiestad 
een stad is die door bewoners, bedrijven en bezoekers dient te warden ervaren als 
een stad met een hoogwaardig groen woon- en werkklimaat. 
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De doorvertaling van de ambitie naar groenbeleid is vervolgens verankerd in kaders 
voor het ruimtelijke beleid en in kaders die de kwaliteit van het groen aansturen en 
wel als volgt. 

Er zijn kaders opgesteld ter sturing van de ruimtelijke ordening (Ruimtelijke 
Strategieen). Dit is een spreidingsplan (op structuurplanniveau) voor de rode en 
groene functies. Hierbij zijn zes strategieen onderscheiden: 

1. Stad, rood beeldbepalend 
2. Stad, groen beeldbepalend 
3. lntegrale ontwikkeling groen-rood 
4. Structureel stadsgroen 
5. Multifunctioneel groen 
6. Natuur 

Per strategie is het beleid in hoofdlijnen geformuleerd. 

Daarnaast zijn ook kaders opgesteld ter sturing van het concrete "soort groen" 
(Groentypologieen). Hierbij gaat het om een kaart waarmee inzicht wordt gegeven in 
het gewenste "soort groen", waarbij een indeling is gehanteerd in: 
• siergroen 
• standaard cultuurgroen 
• landschappelijk groen 
• natuurgroen 

Het GBP biedt voor de komende jaren de basis voor de groenambitie van Eindhoven 
en daarmee ook voor de daaruit voortvloeiende activiteiten zijnde een verdere 
uitwerking van beleid en een reeks van uitvoeringsprojecten voor beheer en 
(her)inrichting. 

1.1.3 Samengevat 

De Gemeente Eindhoven ontwikkelde zich in een hoog tempo tot een stad van de 
technologie. Dit moderne karakter van technologie en design heeft hedendaags de 
overhand. Ondanks het feit dat de stad tot laat in de 1 gde eeuw bekend stond als 
ambachtelijk en boers is er in een korte tijd vrij veel van dit karakter verdwenen uit de 
binnenstad. Kenmerken als de Dommel, een aantal historische panden in de 
binnenstad, het Eindhovens Kanaal enzovoorts doet ons nog terugdenken aan dit 
vooroorlogse karakter. 

• Ook komt uit bovengenoemde analyse duidelijk naar voren dat groen een 
ondergeschikt element is geweest in de openbare ruimte van Eindhoven van de 
vorige eeuw. In de plannen en visies worden verschillende manieren en ideeen 
geopperd hoe hier mee om te gaan. Om zo de stedelijke en landschappelijke 
elementen in de stad en daar buiten in te passen en te ontwerpen. Vele verschillende 
termen en thema's komen ter spraken die betrekking hebben op stad en land. Er 
wordt gesproken over ruimtelijke kwaliteit, verschillende soorten groen, rustzone, 
centrumstedelijke en groenstedelijke woonmilieus, verdichting en verdunning, milieu, 
landschappelijk stadspark, natuur, landschap, contrasten , de stedeling, van 
oorsprong agrarische karakter van de regio, extensieve en intensieve recreatie, 
groenbeleidsplan, ecologische en recreatieve ambities, van het ambachtelijke 
karakter naar industrie en technologie etc. 

21 



Duidelijk komt naar voren dat veel van deze termen door elkaar heen warden 
gebruikt. Er zal dan ook meer onderzoek nodig zijn naar het conceptueel denken 
over deze begrippen die allemaal verbonden zijn met stad en land. Het conceptuele 
denken over stad en land is in de afgelopen decennia veranderd, grenzen zijn aan 
het veranderen of vervagen. Decennia geleden werden stad en land gezien als twee 
op zich zelf staande landschapsinrichtingelementen die gescheiden van elkaar 
werden ontworpen. Tegenwoordig groeien stad en land door onder andere een 
stijging van de bevolkingsdichtheid en de toename van landbouwbedrijven, die beide 
zorgen voor een verdichting in het landschap, naar elkaar toe. Op deze manier 
verandert ook het denken over de figuurlijke grens tussen stad en land. 

Het aanpassen en het ontwikkelen van een nieuwe visie hierop is nodig om een 
goede onderbouwd ontwerp te kunnen maken voor gebieden die bestaan uit beide 
ruimtelijke inrichtingselementen van stad en land. Er zal moeten warden getracht een 
nieuw conceptueel denken over het 'landschap' te creeren. Met 'een nieuw 
conceptueel denken' wordt bedoeld een visie te creeren door het abstract weergeven 
van denkbeelden waardoor met behulp van een concept, vorm kan warden gegeven 
aan een gebied. 

Om dit te kunnen bereiken voor een gebied in Eindhoven zal eerst naar een hoger 
niveau moeten warden gegaan om de definiering van de grenzen tussen stad en 
land te kunnen bepalen en het 'nieuwe en actuele conceptueel denken' over stad en 
land te bepalen. Bovengenoemde begrippen zullen hierbij warden gebruikt, 
behandeld en/ of warden samengevoegd om zo de termen stad en land te kunnen 
actualiseren en zo goed mogelijk opnieuw te kunnen definieren. 

Hierdoor krijgt mijn afstudeeropdracht een andere wending. Door middel van een 
literatuurstudie naar het huidige conceptuele denken over stad en land wordt er 
getracht een beeld te vormen hoe hier in de komende decennia hiermee om te gaan. 
Pas later zal weer warden ingegaan op een deelgebied in Eindhoven als case- study. 
Deze literatuurstudie is nodig voor de case- study om zo actueel en optimaal mogelijk 
te kunnen ontwerpen met gebruik van de begrippen stad en land. Daarnaast kan de 
literatuurstudie ook als basis warden gebruikt voor andere ontwerp- of 
herstructureringsgebieden in de toekomst. 

1.2 Probleem- vraag- en doelstelling 

Het thema van de afstudeeropdracht is het 'nieuw conceptueel denken over stad en 
platteland'. Dit zal warden geprojecteerd op een case- study van een deelgebied van 
Eindhoven met als doel te kijken in hoever Eindhoven is in het conceptueel denken 
over stad en platteland. 

Probleemstelling 
'Nagaan van de veranderingen in het conceptueel denken over stad en land. Zijn de 
grenzen tussen stad en platteland vervaagd of verscherpt? En hoe zal dit zich in de 
toekomst gaan ontwikkelen?' 

Vraagstelling 
'Is het conceptuele denken over stad en land aan het veranderen? Veranderen, 
versterken of vervagen deze grenzen tussen stad en platteland? Kan er inzicht 
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worden verkregen in het conceptueel denken over stad en land (in de toekomst) door 
middel van een literatuurstudie naar deze begrippen en het maken van een 
ontwikkelingsschets van de afgelopen eeuw met betrekking tot het conceptueel 
denken in de stedenbouw? Kan er een visie worden ontwikkeld zodat zo optimaal 
mogelijk met complexiteit van de begrippen stad en land kan worden om gegaan?' 

Onderzoeksvragen: 
• Is het conceptueel denken over stad en land aan het veranderen? 
• Geldt dit ook voor de regio Zuidoost- Brabant en dus ook voor de stad 

Eindhoven? 

Doelstelling 
Trachten om inzicht te krijgen in de huidige definitie van de grenzen tussen stad en 
platteland door middel van een literatuur- en case- study hiernaar. Om uiteindelijk 
een 'nieuw conceptueel denken over stad en land' te ontwikkelen en deze toe te 
passen op een deelgebied van Eindhoven. 

1.3 Plan van aanpak 

Vanuit de analyse naar de stad Eindhoven, waar ik mee was begonnen bij mijn 
eerdere afstudeeropdracht, ben ik naar een niveau hoger gegaan. Als eerste zal ik 
een literatuurstudie naar de huidige discussie over stad en land en naar de 
complexiteit van de combinatie van deze twee begrippen doen. Gevolgd door een 
onderzoek naar de ontwikkelingen van planconcepten in de 20 ste eeuw. Door 
middel van het bestuderen van deze actuele literatuur en het maken van 
ontwikkelingsschets met betrekking tot conceptuele principes, dat bij zal dragen aan 
een 'nieuw conceptueel denken' over stad en land, zal er worden getracht een eigen 
visie hierover te formuleren. 
Uiteindelijk zullen er aanbevelingen worden gedaan hoe het 'nieuw conceptueel 
denken' te hanteren voor een deelgebied van Eindhoven als case- study. 

In onderstaande tabel volgt het plan van aanpak met bijbehorend hoofdstuk indeling. 
De opdracht wordt verdeeld in drie gedeeltes: 
• Het theoretische gedeelte (hoofdstuk 1, 2, 3 en 4) 
• Het toepassing gedeelte (hoofdstuk 5 + 6) 
• De terugkoppeling (hoofdstuk 7) 

1.4 lndeling werkstuk 

De afstudeeropdracht Stad en Land is opgedeeld in de volgende hoofdstukken: 
• Hoofdstuk 1 lnhoud afstudeeropdracht 
• Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek algemene discussie over stad en platteland 
• Hoofdstuk 3 Ontwikkelingsschets 
• Hoofdstuk 4 Samenhang, conclusies en formulering visie op stad en land, 

ontwikkeling en aanbevelingen "nieuw conceptueel denken over 
stad en land 

Na het voltooien van de literatuurstudie (hoofdstuk 2 en 3) is er een 
Tussencolloquium gehouden, met de tot dan bevonden conclusie met betrekking tot 
een nieuw conceptueel denken over stad en land .. 
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1.5 Wat is conceptueel denken? 
Door middel van het vormen van een visie wordt er getracht abstract denkbeelden 
weer te geven aan een gebied. Door het ontwikkelen van denkkaders en modellen 
wordt er getracht meervoudige concepties, hypothesen of ideeen te formuleren op. 
Feiten worden van een afstand bekeken, zodat ze in een ruimere context en 
langetermijnperspectief kunnen worden geplaatst. 
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Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek Stad & Land 

lnleiding 

Om een goede v1s1e te kunnen ontwikkelen met betrekking tot een nieuw 
conceptueel denken over stad en land was het noodzakelijk om een 
literatuuronderzoek te doen naar het huidige denken over stad en land. 

Dit hoofdstuk is opgedeeld in twee delen. 
Het eerste deel bestaat uit de vermelding en concludering van de geraadpleegde 
bronnen . Voor deze literatuurstudie heb ik de volgende literatuur geraadpleegd: 
• S&RO 1/2005: V/H PLATTELAND 
• Stad en Land- Een programma voor fundamenteel-strategisch onderzoek van 

Mw.Dr.lr. M.C. Hidding, Prof.Dr. D.S. Needham, Dr.Ir. J. Wisserhof 
• Gebiedsgerichtbeleid, http://www.gebiedsgerichtbeleid.nl/, Ministeries van LNV, 

VROM, V&W, het lnterprovinciaal Overleg 

Deel 2 is opgedeeld in de verschillende te behandelende begrippen, dit zijn: 
• Stad 
• (Platte )land 
• Trends 

Deel 1 Bronnen 

2.1 S&RO 1/2005: V/H PLATTELAND 

Het eerste nummer van het tijdschrift S&RO (Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening) 
van 2005 gaat over het Europese platteland dat in rap tempo aan het veranderen is. 
S&RO omschrijft het als volgt: ' ... In sommige gebieden neemt de stedelijke invloed 
toe. Recreatie en landelijk wonen, vullen de vrijgekomen ruimte van de teruglopende 
landbouw. Stedelingen werpen zich op als de hoeders van de plattelandscultuur. 
Elders ontstaat juist het nieuwe achtererf van Europa met marginale landbouw, 
vergrijzing en bevolkingsafname. "Platteland' is een ontoereikend begrip geworden 
om deze uiteenlopende trends te beschrijven .. .' 
Vanwege deze veranderingen op het platteland is S&RO in hun eerste nummer van 
2005 daarom een zoektocht begonnen naar de ontwikkelingen van wat voorheen het 
Europese platteland was, oftewel 'V/H Platteland'. Voor het onderzoek naar het 
huidige en toekomstige conceptueel denken over stad en land zijn er een aantal 
artikels uit het blad S&RO van januari 2005 (01/2005) doorgenomen en samengevat. 
Deze artikels kunnen in een later stadium een bijdrage leveren aan de te ontwikkelen 
visie op het toekomstige beeld van stad en land. 
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De volgende artikels uit het tijdschrift 1 I 2005 S&RO heb ik doorgenomen en 
behandeld die voor mijn onderzoek naar het conceptueel denken over stad en land 
van belang zouden kunnen zijn. 

2.1 .1 Artikel De markt voor landbouwgrond 

A. Segeren, J. Groen, J. Luijt, S&RO 1/2005: V/H Platteland (1) 

Het Nederlandse platteland is voor een groat deel in gebruik als landbouwgrond. 
Schaalvergroting, veranderingen in productiewijze en de behoefte aan een hogere 
productie om uit de kosten te komen of juist daarom drastische verlaging van de 
koste, internationalisering, moeilijkheden met de opvolging in het boerenbedrijf en 
daardoor onzekerheid over het voortbestaan, leiden tot onzekerheden over de 
toekomst van de Nederlandse landbouw. Nu de agrarische bestemming van veel 
landbouwgronden onder economische druk staat zijn andere manieren om de grand 
te gebruiken aantrekkelijk geworden. Met een overheid die minder beperkingen 
oplegt, zijn de grootgrondbezitters min of meer vrij om de grand te verhandelen zoals 
zij willen. 

Grote ruimtevraag 
In een dichtbevolkt land als Nederland is de vraag naar ruimte groat, vroeg of laat zal 
dit ten koste gaan van de hoeveelheid grand die voor landbouw in gebruik is. In de 
noordelijke provincies en Zeeland is de kans op een bestemmingswijziging klein. 
Toch warden ook in dit soort gebieden hogere prijzen betaald dat men op grand van 
de agrarische productiewaarde zou verwachte. Dit heeft een aantal oorzaken: 
Boeren die in de buurt van steden of voor natuurontwikkeling warden uitgekocht, 
zullen hun bedrijf elders voort willen zetten . 
Lage marginale kosten voor een hectare grand. 

Waarom blijven boeren? 
Ondanks de slechte economische perspectieven voor individuele agrariers verkopen 
boeren niet massaal hun grand. Dit komt door de hoge prijzen van grand en 
productierechten. Een tweede reden voor de geleidelijke omschakeling is dat het 
boer zijn een manier van leven is en het bedrijf de pensioenvoorziening is. 

Belangstelling van buiten 
Doordat de grand relatief waardevast is en door het stabiele rendement dat onder 
bepaalde voorwaarden gehaald kan warden , zijn veel institutionele beleggers 
ge"lnteresseerd in landbouwgrond. 

lnvloed van ruimtelijke plannen 
Ruimtelijke vraagstukken warden in andere sectoren veelal opgelost met ruimtelijke 
plannen, waarbij landbouwgrond als reservegrond wordt gezien. Een gevolg is dat 
investeringen in natuur en veiligheid tegen overstromingen gepaard gaan met zo 
hoge kosten dat ze ter discussie komen te staan. De baten in de vorm van een 
betere natuur en meer veiligheid komen hiermee verder in de tijd te liggen: de 
transactiekosten zijn hoger dan verwacht. Een volgende factor is dat de recreatie en 
natuur random de steden moeilijk van de grand komt. Juist op de locaties waar de 
grootste behoefte is aan ruimte voor ontspanning bestaan de grootste tekorten. 
Alternatieve arrangementen 

26 



Het begint met kennis en inzicht over de motivatie van de vragers en aanbieders en 
over de gegroeide praktijken op de grondmarkt. 

2.1.2 Artikel De retoriek voorbij 

E. Buitelaar, B. Needham, S&RO 1/2005: V/H Platteland (2) 

Volgens de schrijvers van dit artikel ligt\ het accent te vaak op aanbevelingen voor 
het ruimtelijk beleid en te weinig proberen te begrijpen waarom dingen gaan zoals ze 
gaan. Pas dan kan warden overgegaan tot aanbevelingen voor het beleid. 
Het manco van planologie manifesteert zich op twee terreinen: 
De ruimtelijke inrichting. Veel planologen hadden allerlei visies over hoe de 
ruimtelijke inrichting er uit zou moeten zien en strooien dan oak met allerlei 
concepten zoals stedelijke netwerken, verstrooide stad, corridors. Er moet meer 
aandacht warden besteed aan de werking van maatschappelijke processen en hun 
impact op de ruimte. Een goed voorbeeld hiervan is de voorstudie van de WRR 'Stad 
en land in een nieuwe geografie'. 
Sturing van de ruimtelijke processen. Hoe kan meer kennis over de mogelijke 
werking van sturing bijdragen aan een betere discussie sturing van ruimtelijke 
processen? Een nadere uitwerking van de thema's ontwikkelingsplanologie en ' rood 
voor groen' \ geeft het antwoord. (oak thema's als top- down versus bottom- up, 
centralisatie versus decentralisatie hadden kunnen warden gekozen) 

Van toelatings- naar ontwikkelingsplanologie? 
Veelal wordt gezegd dat we afscheid moeten nemen van de verouderde 
toelatingsplanologie en dat het tijd wordt voor een meer innovatieve en 
uitvoeringsgerichte manier van plannen: de ontwikkelingsplanologie. De 
ontwikkelingsplanologie is pro- actief en uitvoeringsgericht. Het onderscheid tussen 
ontwi9kkelings- en toelatingsplanologie lijkt sterk op het onderscheid dat binnen het 
grondbeleidgemaakt wordt tussen actief grondbeleid en passief grondbeleid. 
Toelatingsplanologie kan dus zelfstandig of ter ondersteuning van de 
ontwikkelingsplanologie oak tot kwaliteitsverhoging leiden. Slechts gebruik maken 
van ontwikkelingsplanologie leidt in sommige gevallen tot kwaliteitsverlaging. 
'Rood voor groen' is een paging de financiele uitgaven van de overheid te 

verminderen. 
In veel gevallen weten we onvoldoende over hoe sturing van ruimtelijke processen 
werkt en hoe het zou kunnen werken. Nu baseren we veel van onze aanbevelingen 
op niet helder gedefinieerde en geoperationaliseerde concepten en zelfs 
onjuistheden. 

2.1.3 Artikel Drama in de delta 

H. Gulinck, H. Leinfelder, S&RO 1/2005: V/H Platteland (3) 

De Nederlandse landbouw staat aan de vooravond van een drastisch 
saneringsproces. Wat heeft dit voor gevolgen voor de kwaliteit van het landelijke 
gebied? Volgens Hubert Gulinck en Hans Leinfelder moet er bovenal gezocht 
warden naar een herijking van de begrippen landbouw, plattelandsbeleid en 
ruimtelijke ordening. 

De Nederlandse poverheid staat voor 3 grate opgaven: 
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• Een internationale verantwoordelijkheid als het gaat om het gebruik van 
grondstoffen, het produceren van voedsel, energie en andere landgebonden 
productie waarbij de instandhouding van een landelijk apparaat van hoge kwaliteit 
wat van belang is 

• Een oplossing voor grote milieuvraagstukken (zoals bijv de wateropgaven, 
vermestingproblematiek, biodiversiteit) die de capaciteit van de afzonderlijke 
sectoren overstijgt 

• De overheid dient de maatschappij te stimuleren zich in te zetten voor een 
levenskrachtige economie, een hoge leefkwaliteit, een gezond milieu, 
maatschappelijke stabiliteit en ecologische rechtvaardigheid 

Gemeenschappelijk belang 
Van oudsher is er in Nederland een duidelijke koppeling tussen landbouw en 
ruimtelijke ordening, waarbij landbouw zijn territorium gegarandeerd ziet en 
daarbinnen ongehinderd het eigen inrichtingsapparaat kan toepassen. Echter raken 
landbouw en ruimtelijke ordening steeds meer 'ontkoppeld'. Versnelde inkrimping van 
de landbouwsector, blijvende milieudruk, strakkere milieuregels, hoge grondprijzen, 
vergrijzing en stedelijke overdruk zijn kenmerken hiervan. 

Grote opgaven 
Het oplossen van de drie grote opgaven gaat volgens Hubert Gulinck 
Hans Leinfelder niet zozeer om de urgentie van een ruimtelijk plan, om het 
voortbestaan van de landbouw of om de zin van plattelandsbeleid in een 
verstedelijkte context, maar wel om de urgentie van een matrixplan'. Met ' matrix' 
wordt hier bedoeld het geheel van het milieu, de ruimte, het platteland, en de 
samenleving. Hoe verhouden de toekomstige functies en problemen zich tot de 
fysisch- ecologische (bodem- open ruimte- water) en de socio - economische matrix 
van Nederland? 

Verrijking 
Een dringende verrijking van de terminologie voor landbouw, platteland, landgebruik 
en ruimte is dringend nodig. Zo kunnen visies over de toekomstkansen voor het 
Nederlandse platteland wetenschappelijk beter worden onderbouwd en kunnen de 
nodige ruimtelijke voorwaarden die daarvoor geschapen moeten worden beter 
worden gedefinieerd en kunnen vastgestelde tegenstellingen tussen experts en 
belangengroepen ten dele opgeheven worden. 

2.1.4 Artikel Europees platteland tussen marginalisering en verstedelijking 

R. Van der Wouden, hoofdredacteur S&RO, S&RO 1/2005: V/H Platteland (4) 

Ooit was platteland de gebieden buiten de stad, snelweg of spoor. De stedelijke 
invloedssfeer is veel groter dan het stelsel van aaneengesloten stedelijke bebouwing 
en infrastructuur. Stad en platteland zijn in Nederland altijd al sterk economisch 
verweven geweest. Met de suburbanisatiegolf in de jaren '60 en '70 van de vorige 
eeuw verdween het beeld van stad en platteland als 2 gescheiden entiteiten 
definitief. Sindsdien is het debat over de verstedelijking van het Nederlandse 
platteland verder voortgeschreden. Is het agrarische grondgebied van Nederland nog 
platteland, of gaat dat langzamerhand op in een groot stedelijk veld? Door de 
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uitbreiding van de Europese Unie wordt het contrast tussen ons nationale en het 
Europese perspectief alleen maar grater. 

De tijd van de duidelijke grenzen is definitief voorbij. Het gaat niet meer om dichtheid 
versus openheid of aaneengesloten versus verspreide bebouwing, of om industrieel 
en dienstverlening versus agrarisch. Het gaat om invloedsferen en soms ook cultuur 
en mentaliteit, die veel moeilijker zijn at te grenzen. De complexe werkelijkheid van 
de overgangen en invloedsferen moeten opnieuw warden omschreven in duidelijke 
indicatoren en gebiedsindelingen. Dit doet onder meer het ESPON= European 
Spatial Planning Observation Network. 

Stad en platteland, of stedelijk en landelijk, zijn relatieve begrippen en afhankelijk van 
de ruimtelijke schaal. Waar de nationale maatstaven in beide landen aangeven dat 
grate delen van deze gebieden een landelijk karakter hebben, wijst de Europese 
maatstaf ze aan als gebieden binnen de stedelijke invloedsfeer. 

Verstedelijking of marginalisering van plattelandsgebieden heet niet alleen te maken 
met de nabijheid van steden, maar in toenemende mate met de toegankelijkheid. 

2.1.5 Artikel Onbeschermd landbouwbeleid 

D. Strijker, S&RO 1/2005: V/H Platteland (5) 

In de Nederlandse landbouw vinden grate veranderingen plaats. Het beschermende 
landbouwbeleid is aan het wegvallen , de wereldmarkt lijkt de maat der dingen en 
veel boeren haken at. Welke gevolgen heeft dit voor het platteland? 

Oud en nieuw landbouwbeleid 
Het 'klassieke' EU- landbouwbeleid (1960) heeft grate gevolgen gehad voor de 
vormgeving van de Europese en de Nederlandse landbouw. De hoofdlijnen van het 
oude beleid is gehandhaafd tot de MacSharry- hervormingen van 1992. De kern van 
de hervormingen is dat het systeem van hoge prijzen vervangen is door een systeem 
van lage, niet of nauwelijks gesteunde prijzen, aangevuld met inkomenstoeslagen 
voor de boeren. 
De begroting 
De verandering van het beleid gaat verder dan dit. Zo warden aan boeren die gebruik 
maken van Europese ondersteuning meer en meer eisen gesteld met betrekking tot 
de manier van produceren. Ook is er een omvangrijk plattelandsbeleid ontwikkeld , 
dat grotendeels betaald wordt vanuit het budget voor landbouw. 
Afvallen en groeien 
Niet alle bedrijven zijn in staat hun kostprijs aan de veranderde omstandigheden aan 
te passen. De daling van het aantal bedrijven beperkt zich niet tot de gesteunde 
sectoren. 
Emigreren 
Een veel voorkomend misverstand is dat de Nederlandse boeren en tuinders 
massaal emigreren. Het eerste motief is de verbreding van het bestaande 
Nederlandse bedrijf met een buitenlandse tak. Het tweede motief is een gevoed 
gebrek aan de ontwikkelingsruimte en dat leidt doorgaans tot volledige emigratie. 
Schaalvergroting 
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De prijsdruk vanwege internationale concurrentie en het daarmee verband houdende 
aanpassing van het landbouwbeleid is zeker nog niet ten einde. De schaalvergroting 
gaat dus nog wel een poosje door. Het toekomstige plaatje is wellicht at te leiden uit 
de maatvoering van de grotere bedrijven die nu al bestaan. De consequenties van de 
schaalvergroting zijn op verschillende manieren zichtbaar in het landschap. De daling 
van het aantal bedrijven heeft een vermindering van het aantal bedrijfsgebouwen in I 
in actief agrarisch gebruik is tot gevolg. De schaalvergroting uit zich ook in het 
ontstaan van nieuwe, grote gebouwen op het platteland, bijv grote stallen voor 
intensieve veehouderij. Het leidt gaandeweg tot een grofmazige en ook leger 
landschap: de werkbreedtes van de machines worden groter, kavels worden groter, 
bouwblokken worden groter, plattelandswegen worden breder, het vee komt minder 
in de wei. Veel lokaal, provinciaal en nationaal beleid is er nu gericht die ontwikkeling 
te voorkomen, maar de spanning met produceren voor lage prijzen in een 
concurrerende omgeving is evident. 
Niets bijzonders? 
De veranderingen die momenteel in de landbouw optreden zijn niet uniek. De 
afname van het aantal bedrijven en het zichtbaar veranderen van de techniek zoals 
zich dat in de periode 1960tot 1970 heeft voorgedaan, was waarschijnlijk ingrijpender 
dan wat er nu op ons afkomt. Daarbij vergeleken zijn de huidige veranderingen 
landschappelijk en ook maatschappelijk veel minder ingrijpend. De Raad voor het 
Landelijke Gebied en de VROM gaan er vanuit dat de productielandbouw sterk in 
belang afneemt en het platteland daardoor bedreigd wordt. Ze pleiten voor het 
stimuleren van verbrede landbouw (landbouw met allemaal neventakken, ofwel 
plattelandsondernemingen) en zetten zich in voor een grootschalige herinrichting van 
delen van het cultuurlandschap, om het beter bruikbaar te maken voor 
maatschappelijke wensen, vooral op plaatsen nabij de grote steden. 
Orie- lagen model 
Het ministerie van LNV zette de drie- lagen model op: de gedachte is dat een deel 
van de Nederlandse landbouw in staat is te overleven op de (wereld-) markt. Een 
tweede groep landbouwers heeft te maken met allerlei additionele beperkingen op 
haar productiewijze. De derde laag betreft de landbouw die specifieke diensten aan 
de maatschappij levert, waarvoor betaald moet worden door particulieren of overheid. 
Geen dramatische verandering 
De landbouw verandert. Oat is niet alleen nu het geval, dat speelt al veel langer. Die 
veranderingen zijn zichtbaar in het platteland en dat speelt al veel langer. Het 
platteland is naast productieruimte ook consumptieruimte. Ook is er meer aandacht 
nodig voor de invulling van laag twee en drie. Voornamelijk in de rand van het 
stedelijke gebied zijn maatregelen nodig. 

2.1.6 Artikel Publicatie: Laveren tussen regio's en regels 

F.Boonstra, 2004, uitgever Van Gorcum, S&RO 1/2005: V/H Platteland (6) 

Het Nederlandse platteland kampt met tal van samenhangende problemen op het 
gebied van leefbaarheid, verstening, achteruitgang van natuur-, landschap- en 
cultuurhistorische waarden, waterhuishouding en landbouw en milieu. In de jaren 
negentig van de vorige eeuw ontstond een nieuwe beleidsaanpak voor deze 
complexe problematiek. Onder de noemer van ge·lntegreerd gebiedsgericht beleid 
werken sindsdien vertegenwoordigers van overheden, burgers en marktpartijen op 
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regionaal niveau aan oplossingen. Laveren tussen regio's en regels behandelt de 
besluitvorming rond drie concrete voorbeelden van de nieuwe aanpak. 

Vanaf de jaren '90 is er een groeiende beleidsaandacht voor de ge"lntegreerde, 
gebiedsgerichte aanpak in de plattelandsontwikkeling. De opkomst hiervan moet we, 
volgens Froukje, zoeken in de overheersende rol van de goed georganiseerde 
landbouw dertig jaar geleden, waardoor het platteland vaak nu nog vereenzelvigd 
wordt door boeren en koeien. Pas toen de mestproblematiek, samen met de 
algemene, negatieve invloed van landbouw op het milieu en de sociale gevolgen van 
de massale schaalvergroting hoog op de beleidagenda kwam te staan, kwam er een 
kentering in de almacht van de neo- corporatistische arrangement. 

Gebiedsgericht, op maat van de regio, met de juiste actoren, problemen aanpakken 
om onder andere meer draagvlak te creeren, leidde tot een breuk met het gangbare 
sectorale beleid. ROM- projecten, VINEX- wijken en het beleidsconcept van de 
Waardevolle Cultuurlandschappen zagen het levenslicht, met alle hieraan 
gekoppelde nieuwe regels en wetgeving. 

Boonstra ontwikkelt een complex conceptueel kader. Regionale arrangementen rond 
plattelandsontwikkeling kennen volgens haar 4 dimensies: 
1. De dimensie van actoren en coalities 
2. De dimensie die betrekking heeft op de verdeling van macht en invloed 
3. De dimensie van heersende regels 
4. De inhoudelijke dimensie van beleidsthema's 

Het conceptueel kader wordt toegepast op drie 
Plattelandsontwikkelingsprojecten, met telkens een ander initiatief met aparte 
beleidscategorieen en aanzienlijke verschillen in de gebiedsproblematiek. 

Een belangrijke conclusie uit het boek is dat de doelstelling van de gebiedsgerichte 
aanpak door het bevorderen van participatie en het creeren van draagvlak vaak nog 
niet lukt in Nederland (en Vlaanderen ). 

Boonstra toont overduidelijk aan in haar boek dat een beleid per definitie voor elk 
gebied verschillend is en dat er daarom geen kant en klare ingredienten bestaan om 
aan de slag te gaan. 

2.1.7 Artikel Publicatie: Nieuwe bedrijven in oude boerderijen 

F. Daalhuizen, 2004, uitgever Eburon, S&RO 1/2005: V/H Platteland (7) 

Om diverse redenen verdient het hergebruik van vrijkomende bebouwing in het 
buitengebied momenteel meer aandacht dan ooit in de ruimtelijke ordening. Zo 
vraagt de relatief snelle afname van het aantal agrarische bedrijven om zinvolle, 
alternatieve gebruiksvormen. Niet alleen om te voorkomen dat de stoppende boeren 
met waardeloze opstallen opgescheept raakt, maar ook om het landelijke gebied 
economisch levend te houden. 
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2.1.8 Artikel Publicatie: Stadswijk. Stedenbouw en dagelijks leven 

A. Reijndorp, 2004, Uitgever NAI Uitgevers, S&RO 1/2005: V/H Platteland (8) 

Een fundamentele, sociologische analyse van de stadswijk. Orie groepen 
respondenten: 
De oorspronkelijke stedelingen 
De migranten 
De nieuwe stedelingen 
Deze drie respondenten delen alleen 1 ding gezamenlijk, namelijk de stedelijke 
ruimte. Het langs elkaar heen leven is misschien wel inherent aan de stedelijke 
samenleving. De stadswijken zijn verstedelijkt. Voor de jaren '70 gold verhuizen naar 
de voorsteden als een beklinking van sociaal succes. Nu is het wonen in de stad een 
keuze geworden. 

2.1.9 Artikel Rurale gebieden in Europa 

P. Groote, T. Haartsen, P. Huigen, S&RO 1/2005: V/H Platteland (9) 

Het 'Platteland' is volgens wetenschappers moeilijk te definieren, toch blijft het begrip 
in gebruik. Midden- Frankrijk, Noord- Brabant etc. zijn verschillende gebieden, maar 
ondanks dat worden ze allemaal 'platteland' genoemd. Wat ze gemeenschappelijk 
hebben is dat ze zich onderscheiden van de stad. Het onderscheid zat hem erin dat 
ze ' extensiever' zijn. In demografisch opzicht was er op het platteland een lagere 
bevolkingsdichtheid, in morfologisch opzicht was de bebouwingsdichtheid lager en in 
economisch opzicht was de toegevoegde waarde per hectare lager. 

Plattelandsgebieden? 
Het definieren van platteland kan niet alleen worden gedaan naar aanleiding van het 
vergaren van datagegevens en dataverwerking zonder daar een culturele betekenis 
aan te hechten. 

Culturele elite 
Volgens velen was het belangrijkste probleem van het platteland het gebrek aan 
dynamiek: in de stad gebeurde het en waar het niet gebeurde, daar begon het 
platteland. De economische ontwikkeling bleef achter waardoor de belangrijkste 
economische drager, de landbouw, gemoderniseerd moest worden. Waar het vooral 
om ging was de angst dat de culturele waarden die impliciet aan het platteland 
werden toegekend, zoals gemeenschap, betrokkenheid en stabiliteit, zouden 
verdwijnen. Dit kwam echter ook voor in de stad. De culturele elite van een land, die 
vooral in de stad woonachtig is, lijkt steeds beter in staat te zijn om te bepalen water 
op het platteland zou moeten gebeuren. 

ldentiteit en politieke strijd 
In het academische debat veranderde het platteland van een fysiek gebied in een 
sociale of culturele constructie. Platteland werd steeds vaker geanalyseerd als een 
concept waaraan bepaalde culturele waarden toegekend werden. Het gaat 
tegenwoordig niet meer om verschillen tussen gebieden maar om verschillende 
identiteiten van gebieden. Het platteland bestaat niet meer, omdat er veel 
plattelanden tegelijk op dezelfde plaats aanwezig kunnen zijn. 
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Symboolwaarde 
De symboolwaarde van het product is minstens zo belangrijk geworden als de 
gebruikswaarde. De symboolwaarde van het platteland kan kort samengevat worden 
met de begrippen 'rust', 'ruimte' en 'groen'. Rust staat voor het overzicht, de kleine 
aantallen, het voorspelbare. De behoefte aan een vertrouwd ankerpunt in het leven, 
aan de symbolisering van de eigen wortels. Het gevoel van 'thuis' wordt hiermee 
bevredigd. Ruimte staat voor het hebben van tijd en plaats om te ondernemen, te 
denken, te relativeren. Groen hangt samen met het idee van authenticiteit, dat waar 
het in het leven echt om zou draaien. Deze authenticiteit biedt een tegenwicht aan de 
stad, waar de homogenisering toegeslagen lijkt te hebben en alle winkelstraten en 
buitenwijken op elkaar lijken. 

Consumenten 
Ouderen blijken platteland veel meer met sociaal- culturele aspecten zoals rust, 
gezelligheid en gemoedelijkheid te associeren dan jongeren. Ouderen waarderen 
deze aspecten ook positief. Jongeren ervaren rust juist als saaiheid en 
gemoedelijkheid als bemoeizucht en sociale controle. Ze zien het vooral als 
functioneel landbouwgebied. Maar leeftijd is niet de enige variabele. De 
woongeschiedenis heeft ook invloed op het beeld dat mensen hebben van het 
platteland. Mensen met een urbane achtergrond zien platteland vooral als een 
plaatje. Hun beeld van het platteland is vooral gericht op esthetische en visuele 
waarden. Maar het belangrijkste verschil zit hem in de professionele betrokkenheid 
van mensen. Mensen uit de wereld van het plattelandsbeleid en van het 
natuurbehoud zien een heel ander platteland. Zij associeren platteland met 
onthaasten en recreatie in een landelijke en natuurlijke omgeving. 

Tradities in beeldvorming 
Vier landelijke tradities: 
• De naturalistische traditie: deze idealiseert het traditionele plattelandsleven en 

komt vooral bijna de stedelijke middenklasse voor. Bijv. Engeland, Duitsland, 
Nederland en Frankrijk. 

• De agrarische traditie: platteland als onafhankelijk productiegebied, met een 
aparte plattelandscultuur en een traditie van zelfstandige, ondernemende boeren. 
Centraal in deze traditie staat het belang van de landbouw in de economie, het 
demografische belang van agrarische bevolking en het symbolisch belang van de 
landbouw in politieke en culturele organisaties. Bijv. Denemarken, Nederland, 
Duitsland, Frankrijk en Belgie. 

• De Mediterrane traditie: de cultuur in deze landen is gebaseerd op hun stedelijke 
grootheid. Landelijke nostalgie krijgt weinig plaats. Platteland wordt vooral gezien 
als een achtergebleven, slecht alternatief voor de stad gezien. Bijv. Griekenland, 
Spanje, ltalie. 

• De ' margins ' traditie: deze komt voor in gebieden met economische marginaliteit 
waar fysieke omstandigheden de menselijke activiteiten beperken. Door de 
moeilijke omstandigheden zijn sterke rurale gemeenschappen ontstaan die in 
evenwicht zijn met hun omgeving. Bijv: Scandinavie, Zwitserland, langs de 
Atlantische kust van Noord- Portugal tot West- lerland. 

Rurale bijziendheid? 
Volgens het hedendaagse academische debat bestaat platteland dus vooral nog in 
de verbeelding. De nadruk ligt daarbij vooral op de verschillen tussen actoren. Een 
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focus op de overeenkomsten in alle verbeeldingen zou best eens kunnen leiden tot 
de conclusie dater wel degelijk nog een nauwelijks omstreden platteland bestaat. In 
de diverse verhalen, beelden en constructies van platteland komen ruste en ruimte 
eigenlijk altijd naar voren als de karakteristieken van plattelandsgebieden . Wat vaak 
verschillend is zijn de interpretaties van die rust en ruimte. Vinden we dat prettig of 
juist saai? Geborgen of knellend keurslijf? Oat verschil in culturele waardering van 
identieke kenmerken zit hem vooral in de leeftijd van mensen. 

2.1.10 Artikel Rust, ruimte en recreatie 

M. Brinkhuijsen, H. Horlings, F. Stroeken, S&RO 1/2005: V/H Platteland (10) 

Voor de helft van de Nederlanders is de belangrijkste functie van het platteland niet 
langer de voedselproductie, maar 'het bieden van rust, ruimte en recreatie', zo leek 
enkele jaren geleden uit een NIPO- enquete. Nu het traditionele agrarische beheer 
van de groene ruimte onder druk staat is een visie op de betekenis van het 
landschap voor toeristen, recreanten en bewoners van belang. Het landschap is niet 
alleen decor voor vermaak, maar ook zelf onderwerp van vrijetijdsbeleving. 

Vrije tijd is behalve cultuur, ook een economie geworden waar commercialisering, 
thematisering en spektakel het beeld lijken te bepalen. Vrije tijd wordt steeds meer 
gezien als een middel om de eigen identiteit vorm te geven. Je bent wat je doet en 
beleeft en waar je bent geweest. Ook de betekenis van de groene ruimte blijft niet 
wat hij was. Hoe authentieker hoe beter is de trend. De associatie met pret en 
vermaak is snel gemaakt, maar vrijetijdsbeleving is veel complexer 

Vrijetijdsbeleving heeft een pluriform karakter. Het gaat om amusement, om het 
genieten van schoonheid, om informatie en leren, om de mogelijkheid te kunnen 
ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid en op te gaan in een andere wereld. 
Daarom is een grate diversiteit aan activiteiten, voorzieningen en omgeving nodig. Dit 
betekent ook dat een plek of gebied tegelijkertijd meer betekenissen kan en zal 
hebben. Deze meervoudigheid van gebruik en betekenis is een belangrijke pijler. 
Authenticiteit blijkt geen werkbaar begrip. Het 'enige echte' verhaal bestaat niet of is 
niet bekend en dat geeft een zekere vrijheid. 

De perspectiefwisseling van recreatief medegebruik naar recreatieve beleving als 
ontwerpuitgangspunt brengt nieuwe samenhangen aan het licht. In plaats van 
recreatie als een vorm van onvermijdelijk medegebruik van natuur te zien, is het veel 
interessanter om de vraag te stellen hoe het gebied zo aantrekkelijk mogelijk kan zijn 
voor recreanten . De benadering op regionaal niveau laat ook zien hoe imago- een 
beeld dat als kapstok kan dienen voor allerhande voorzieningen en arrangementen
en identiteit- het levende complex van betekenissen die bewoners aan hun omgeving 
toekennen- zich tot elkaar kunnen verhouden. Lokale identiteit en bovenregionale 
imago kunnen in een dynamisch evenwicht met elkaar verzoenen. 

Het is tijd dat recreatie en vrije tijd niet langer at te doen als onvermijdelijk 
medegebruik dat afbreuk doet aan het landschap. Wanneer we de recreatieve 
betekenis van de groene ruimte serieus nemen en niet beschouwen als afzonderlijke 
voorzieningen die een plekje moeten krijgen in het landschap, kan recreatie sturend 
zijn in de landschapsontwikkeling. 
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2.1.11 Artikel Ultragroen wonen 

L vd Berg, M.Hidding, U. Yntema, S&RO 1/2005: V/H Platteland (11) 

Het thema 'landelijk wonen' lijkt in de planologie en ruimtelijke ordening aan een 
opmars bezig. Maar is nog een nieuwe vorm van groen wonen: het 'ultragroen 
wonen'. Naast de overwegende orientatie op nieuwbouwvoor de duurdere 
marktsegmenten, gaat het de auteurs om de mogelijkheid bestaande agrarische 
bebouwing in te zetten voor mensen met minder geld. Zo kunnen de bijzondere 
kwaliteiten van het landelijke gebied warden behouden en versterkt. 
Door studies van het Ruimtelijk Planbureau, LNV en VROM begint er de laatste jaren 
een andere wind te waaien. Onder voorwaarden biedt de Nota Ruimte van 2004 
ruimere mogelijkheden voor bouwen en wonen in het landelijke gebied. De meeste 
nadruk ligt hierbij op realisering van landelijke woonvormen via nieuwbouw, met veel 
aandacht voor 'rood voor groen' constructies en een overwegende orientatie op 
bouwen voor de duurdere marktsegmenten. Opmerkelijk weinig aandacht is er voor 
mogelijkheden om bestaande, merendeels agrarische bebouwing met aanpalende 
cultuurgrond in te zetten als een middel om zowel het landelijk wonen voor 
gemotiveerde mensen zonder veel geld mogelijk te maken als bijzondere kwaliteiten 
van het landelijke gebied te behouden of te versterken. 

Landelijke woonvormen 
We onderscheiden 4 verschillende woontypen: 
1. Wonen in groene wijken 
2. Wonen in dorpen 
3. Wonen in andermans groen 
4. Wonen in eigen groen of wel 'ultragroen wonen' 

Volgens het Ruimtelijk Planbureau is de huidige vraag naar landelijk wonen grater 
dan het aanbod. RPS concludeert dat men wil verhuizen naar een woonmilieu met 
landelijke kenmerken, maar toch vooral op zoek is naar een woning met een tuin in 
een rustige, veilige en groene woonomgeving en liefst in de buurt van winkels. 
Daarom zou het merendeel van de vraag kunnen warden gehonoreerd warden door 
het aanbod van 'wonen in groene wijken' en 'wonen in dorpen' te verruimen. Een 
soort van 'pseudo- platteland'. Voor de 20% verhuisneigende stedelingen die echt 
buiten willen wonen zijn vooral de twee laatste vormen van wonen interessant (het 
'wonen in andermans groen' en 'wonen in eigengroen') Het belangrijkste verschil 
tussen deze 2 woontypen ligt in de verantwoordelijkheid voor het beheer van dit 
groen. Terwijl diegene die in andermans groen wonen profijt hebben van een door 
andere beheerde groene woonomgeving, zijn degene die ultragroen wonen zelf 
verantwoordelijk voor het beheer van een stukje daarvan. Van ultragroen wonen, 
spreken we pas bij woonkavels van minstens een halve hectare, ofwel 5000 m2

. 

Door het woontype 'wonen in groene wijken' en 'wonen in dorp' steeds populairder 
hierdoor warden bij gemeenten, gaat dit ten koste van het ons bekende 
'buitengebied', dus kan het geen kwaad meer te halen uit de mogelijkheden van 
bestaande bouwblokken in het buitengebied. Een kwaliteitsimpuls van deze plekken 
geheel in de lijn van Nieuwe Buitenplaatsen volgens de Visie Stadslandschappen uit 
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1995, kan niet alleen talloze juweeltjes het landschap opleveren, maar vooral ook 
nieuwe woningen voor mensen zonder hoge inkomens. 

Verruiming van mogelijkheden 
Waarom geen nieuwe wooneenheden in al bestaande bebouwing? 
Twee argumenten: 
• Gemeentelijke weerstand tegen het opsouperen van toegekende 

woningcontingenten door het aantal wooneenheden in bestaande gebouwen te 
verruimen. 

• Door angst voor burgerbewoning als bron voor conflict met omliggende agrariers. 
Verruiming van de mogelijkheid tot bewoning van bestaande bebouwing door 
meerdere huishoudens biedt ook kansen om het ultragroene wonen betaalbaar te 
maken voor een ruimer publiek. De ontwikkeling van ultragroene woonobjecten, 
geschikt voor bewoning door meerdere huishoudens, biedt mogelijkheden om in te 
spelen op de vraag van uiteenlopende groepen op de woningmarkt met een voorkeur 
voor echt buiten wonen. Van jonge starters tot ouderen op zoek naar een rustige, 
groene plek, van gezinnen tot alleenstaande, van klussers tot kluizenaars en niet 
alleen behorend tot de hogere inkomenscategorieen. 

2.1.12 Artikel V/H Platteland 

R. Van der Wouden, hoofdredacteur S&RO, S&RO 1/2005: V/H Platteland (12) 

Het Europese platteland verandert in rap tempo. In sommige gebieden neemt de 
stedelijke invloed toe. Recreatie en landelijk wonen, vullen de vrijgekomen ruimte van 
de teruglopende landbouw. Stedelingen werpen zich op als hoeders van de 
plattelandscultuur. Elders ontstaat juist het nieuwe achtererf van Europa met 
marginale landbouw, vergrijzing en bevolkingsafname. 'Platteland' is een 
ontoereikend begrip geworden om deze uiteenlopende trends te beschrijven. Dit is 
een zoektocht naar de ontwikkelingen van wat voorheen het Europese platteland 
was. 

Beeld, cultuur en politiek 
De Engelse plattelandscultuur is sterk vergrijsd. De welvarende nieuwkomers uit het 
stedelijke gebied koesteren de cultuur van het goede plattelandsleven. Door massaal 
lid te zijn van de National Trust bewaken zij de landelijke architectuur en het 
landschap. 

Verstedelijking en marginalisering 
Binnen Europa is er sprake van een tegenstelling tussen ' de nieuwe 
plattelandscultuur' van ex- stedelingen en het wegvallen van de traditionele 
economische en sociale dragers van het platteland, een versnelde differentiatie van 
het platteland. Met aan de ene kant gebieden binnen de invloedsfeer van centrale 
stedelijke netwerken en aan de andere kant de perifere gebieden met marginale 
landbouw en demografische leegloop. 

De suburbanisatiegolf (vooral in Noord -Europa jaren '60 en '70) markeerde het 
begin van een nieuwe fase in het urbanisatieproces. De urbanisatie van tot dan toen 
vooral gericht op de migratie naar de steden, daarna keerde het proces als het ware 
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van binnen naar buiten en verstedelijkte eerst het gebied random de steden en 
vervolgens het wijdere netwerk. 

Actueel zijn debatten over de toekomst van de landbouw, verstedelijking en 
marginalisering, over differentiatie van het platteland, over de toekomst van de 
plattelandscultuur. 

Tussen Veenkolonie en Glazen stad 
Ook in Nederland zijn er veel plattelandsgebieden in de stedelijke invloedssferen 
gekomen. Er komen andere economische dragers als recreatie en dienstverlening en 
stedelijke en landelijke elementen warden samengevoegd tot nieuwe leefstijlen. 
Verstedelijking van het platteland kan zeer goed samengaan met een sterke 
land bouwsector. 

Grand en politiek 
Na aanleiding van de Nota Ruimte spelen de verwachtingen over de agrarische 
sector en de verruimde mogelijkheden voor landelijk wonen een belangrijke ral. En 
be"i'nvloed deze ook de toekomst van het platteland doordat de decentralisatie en 
liberalisering van de ruimtelijke ordening de betekenis van de overheid afneemt 
terwijl die van de private partijen graeit. 

De toekomst van de landbouwgrand wordt als bepalend beschouwd voor het lot van 
het platteland. De agrarische sector krimpt. Wonen, recreatie en nieuwe bedrijvigheid 
vullen de ruimte van landbouw. De stedelingen nemen daarbij echter ook hun eigen 
tradities, gebruiken ... enz. mee. De nog overgebleven landbouwbedrijven in 
verstedelijkte gebieden kunnen de gestegen grandprijzen vaak niet meer opbrengen 
en wijken voor hun expansie uit naar gebieden met lagere grandprijzen. 
De meer beperkte ral van de rijksoverheid en de toenemende betekenis van private 
partijen zijn voor de toekomst van het Nederlandse platteland evenzeer van belang. 
De Nederlandse ruimtelijke ordening worstelt sinds jaar en dag met de verstedelijking 
van het platteland. Het al dan niet handhaven van de scheiding tussen stad en land 
is al sinds de Tweede Nota een beleidsvraagstuk. Wil Zonneveld analyseert de 
veranderingen in de ruimtelijke conceptualisering van het platteland in 
overheidsplannen uit de laatste tien jaar. 

Variatie en verbeelding 
Het verstedelijkingspraces in Nederland is over het algemeen sluipend, dwz. er is 
weinig te merken van de afname van de landbouw in de vorm van braakliggende 
granden, of grate grandarealen buiten de geplande stadsuitbreidingen die 
onmiddellijk een stedelijke bestemming krijgen. Boerenbedrijven hebben 
tegenwoordig een verbreed activiteitenpakket. Er is spraken van een soort 
verstedelijking, die paradoxaal genoeg tot een visuele 'verplattelanding' leidt, een 
platteland dat er meer als een platteland uitziet dan voorheen. Stedelingen kopen 
landbouwbedrijven en beginnen een bedrijf dat meer op de traditionele landbouw lijkt 
dan het bedrijf dater eerst was gevestigd. 

De mentale scheidslijn tussen stad en platteland en het plattelandsbeeld dat daar bij 
hoort, dicteert als het ware de activiteiten van deze stedelingen op het platteland. Als 
dit zo doorzet verdwijnt de traditionele ' boerenstand', maar leeft het 'boeren' als 
activiteit voort. De vrijetijdsboerenbedrijven en hun 'authentieke 
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boerenlandschappen' zijn een manier om de landelijke gebieden opnieuw vorm te 
geven. Wonen is een andere manier. 

2.1.13 Artikel Veranderde beelden van landelijkheid 

W. Zonneveld, S&RO 1/2005: V/H Platteland (13) 

Het citaat Streekplan Gelderland 1996:' Het landelijke gebied wordt zoveel mogelijk 
gevrijwaard van functies die daar niet thuishoren.' weerspiegeld de visie op de inrichting van 
Nederland. De jongste generatie van ruimtelijke plannen laat echter een verschuiving zien. 
Zichtbaar worstelen de jongste plannen met de vraag hoe 'landelijkheid' kan worden 
behouden nu de economische kracht van grondgebonden landbouw afneemt. 

In deze analyse wordt telkens de vergelijking gemaakt tussen de jongste en de 
voorafgaande generatie van ruimtelijke plannen. Twee groepen concepten staan 
centraal in de discussie over wat 'landelijk' is: 
• Zoneringsconcepten= de krachtverhouding tussen landbouw en andere landelijke 

functies 
• Concepten die uitspraken doen over de ontwikkeling van het wonen in het 

landelijke gebied, van hierarchie der kernen naar woonlandschappen, nieuwe 
buitenplaatsen, nieuwe landgoederen etc. 

Zonering: landbouw doet een stapje terug 

Zonering is een klassieke doelstelling van ruimtelijke ordening. Het doel is het 
be"lnvloeden van het grondgebruik zodat functies elkaar niet in de weg zitten. In de 
landelijke context heeft het vooral betrekking op twee functies, namelijk natuur en 
landbouw, met dwars daar doorheen de dimensie van het landschap. In de jaren '50 
en '60 werden geen Zoneringsconcepten gebruikt, alleen naast rood voor 
woongebied en paars voor werkgebieden werd er maar een ander kleur gebruikt: 
groen. Deze kleur kregen alle gebieden die niet bebouwd mochten worden. Eind 
jaren '60, begin zeventig verandert dit. Befaamd is het concept scheiding en 
verweving uit de Derde Nota. Verweving van landbouw en landschap en scheiding 
als het echt niet anders kan. Verweving bleek echter een illusie. Vanaf ruwweg de 
jaren '80 werd het verwervingsconcept grotendeels verlaten. Bekroning van de 
scheidingsoperatie is het concept van de ecologische hoofdstructuur (EHS): natuur 
krijgt een eigen domein toebedeeld . In vrijwel alle provinciale plannen van de latere 
jaren '80 en '90 is een sterk op het principe van scheiding berustende ontwerpen 
terug te vinden. Meestal gat het hier om 4 zones: landbouwzone aan het ene uiteinde 
en 'pure' natuurgebieden aan het andere uiteinde. Sindsdien zijn er een aantal 
ontwikkelingen geweest: 
In veel plannen wordt verweving belangrijker, veel van de grondgebonden, 
agrarische bedrijven zullen hun bestaansbasis moeten verbreden om economisch te 
overleven . De nieuwe verweving moet vooral gestalte krijgen via een 'verbreding' van 
de economische activiteiten die op een landbouwbedrijf kunnen plaatsvinden, ook 
wel 'verbredingperspectief' genoemd. Mogelijkheden van 'verbrede' agrarische 
bedrijfsvoering: productie van energie, waterberging, zorglandbouw, verkoop van 
streekeigeneproducten aan huis of op de boerenmarkten. Opvallend is de krachtige 
opkomst van de term 'platteland', wat ooit het landelijke gebied werd genoemd. De 
groene ruimte, ooit bedacht als pacificatieconcept om allerlei tegenstellingen tussen 
opvattingen over het landelijke gebied te overbruggen, is als concept helemaal uit. 
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Drastisch omgooien van de zonering door een aantal provincies. 

Als we deze twee ontwikkelingen bij elkaar optellen dan ziet de ruimtelijke ordening 
twee landbouwsectoren ontstaan. Aan de ene kant bevinden zich de kapitaal- en 
grondintensieve vormen van landbouw die geacht warden internationaal te kunnen 
concurreren en die daarvoor oak de (fysieke) ruimte krijgen toegemeten. Aan de 
andere kant staan de grondgebonden bedrijven die hun bestaansbasis moeten zien 
te verbreden. Oat dit betekent dat er zich nieuwe functies in het landelijke gebied 
gaan vestigen wordt geaccepteerd. Waar wel mee geworsteld wordt is het antwoord 
op de vraag welke functies toelaatbaar warden geacht in dit verbreed perspectief. 
Veel provincies zijn huiverig voor het toelaten van een breed spectrum aan functies. 
Nieuwe activiteiten moeten kleinschalig zijn, 'passen' bij het landelijke gebied, niet 
leiden tot extra bebouwing en oak niet tot extra mobiliteit. 

Het nieuwe landelijke wonen 
Hoe gemeenten en kernen geacht warden te groeien is 'vastgelegd' volgens het 
sturende concept van 'kernenhierarchie'. In de meeste gevallen staan de 
verschillende kerntypen in de legenda keurig gerangschikt, van groat naar klein. 
Provinciale plannen uit de tweede helft van de jaren '90 combineren deze benadering 
veelal met ruimtelijke contouren. Het zijn de plannen uit de tweede helft van de jaren 
'90 waarin voorzichtigjes gefilosofeerd wordt over nieuwe woonmilieus. Aanstichter 
hiervan is de Visie Stadslandschappen. Uit 1995 geweest. De gedachte was dat de 
nieuwe/ oude woonvormen uitstekend zouden kunnen dienen als kostendrager voor 
landschappelijke herinrichting. Als de landbouw een stap terug doet, moeten andere 
functies de rol van de rentmeester van het landelijke gebied overnemen. 

Er is vrijwel geen provincie meer die niet stelt hoe belangrijk het is dat oak de 
behoefte aan het 'landelijk wonen' gehonoreerd wordt. Aan de andere kant lijkt geen 
enkel provinciaal bestuur bereid om de bestaande kernstructuur op de schop te 
gooien. Er lijken bij de provinciale bestuurders en politici maar weinig voorstanders te 
zijn van complexe Nieuwe Dorpen of 'zwermende' bebouwing. 
Pleidooien over grondexploitatie van de nieuwe, groene woongebieden dat 
toekomstige bewoners gaan meebetalen aan een aantrekkelijke, groene 
woonomgeving die oak nag eens openbaar toegankelijk is warden gehouden. Veel 
van de nieuwe nota' s en plannen trekken namelijk een wissel op nag niet bestaande 
vormen van grondbeleid waarbij kosten en opbrengsten al het ware in een 
gebiedsboekhouding bij elkaar gebracht warden= de rood- voor- groen benadering. 

Dromen in het landelijke gebied 
Nederland hoort tot de meest verstedelijkte delen van Europa. Analytische notities 
van landelijkheid zijn sterk stedelijk gekleurd geraakt. Het is opvallend dat een begrip 
dat wereldwijd wordt gebruikt als aanduiding voor (voormalig) landelijke gebieden in 
een stedelijke invloedssfeer, namelijk peri- urbaan, niet overal gebruikt kan warden. 
Kortom wat een stedelijk gebied in Nederland is in een landelijk gebied in een ander 
Europees land en vice versa. Het ontbreekt dan oak aan in de alledaagse taal aan 
termen om de tegenstelling stedelijk- landelijk om te vormen tot een continuum. In de 
onalledaagse taal van ruimtelijke concepten zijn wel verschillende begrippen 
ge'lntroduceerd om een dergelijk continuum te construeren, telkens met de term 
landschap als onderdeel (stadslandschap, woonlandschap.) Maar als de taal nag niet 
verrijkt is met een nieuw vocabulaire, is het planologisch denken dan aan het 
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veranderen/ Anno 2005 kan warden vastgesteld dat een dergelijk denken in 
tegenstellingen aan het verdwijnen is. Er zijn geen vaste functies en activiteiten meer 
dien een op een aan de predikaten stedelijk dan wel landelijk zijn te koppelen. Maar 
er heerst wel vrees. 

Dergelijke rood- voor- groen ofwel privaat- publieke constructies lijken vooralsnog tot 
dromenland te behoren, evenals het idee van verbrede landbouw als hoeder van het 
landelijke gebied. Hoogste tijd dat de discussie zich gaat toespitsen op de vraag hoe 
nieuwe concepten voor het landelijke gebied instrumenteel gemaakt kunnen warden. 

Daarom is het zo jammer dat provinciale overheden zo sterk lijken vast te houden 
aan het klassieke concept van de hierarchische kernenstructuur. Dan blijven 
bestaande beelden van landelijkheid domineren. 

2.1.14 Artikel Verbindingsofficier tussen stad en platteland 

G. Hage, S&RO 1/2005: V/H Platteland (14) 

'lk mistte het open landschap, de rust, de vrijheid en de sociale cohesie, kortom 
a lies waar het platteland voor staat.' 

'Er zijn zoveel partijen die azen op de vrijgekomen grond, dat ik de kans klein acht 
dat de streek marginaliseert.' 

In andere delen van Nederland, waar grootschalige landbouw niet mogelijk is, ligt de 
oplossing in een verbreding van de activiteiten op het platteland (bijv 
zorgboerderijen, toerisme en sport. 

De publieke financiering van het platteland liep altijd via de landbouw, middels 
subsidie op gewassen. Eisen op het gebied van het beheer van de groene ruimte en 
aan de bedrijfsvoering werden niet gesteld, met alle gevolgen van dien voor milieu, 
natuur en dierenwelzijn. 

Het beheer van de groene ruimte kan niet warden overgelaten aan de markt, want 
dan nemen de projectontwikkelaars het heft in handen en is het gedaan met de 
weidsheid. Ze hebben de hulp nodig van boeren. Geef de boeren een 
ontwikkelingsperspectief en leg dat vast in een Agrarisch Hoofdstructuur. 

2.1.15 Samengevat 

Aan de hand van de bestudering van verschillende artikels uit het blad S&RO van 
januari 2005 blijkt de actualiteit van het onderwerp stad en land. Ook komt duidelijk 
naar voren dat dit onderwerp zich in een 'onbekend, niet gedefinieerd' gebied bevindt 
tussen twee periodes van verschillende planconcepten. Na aanleiding van deze 
literatuurstudie naar stad en land zijn een aantal verschillende en belangrijke punten 
die kunnen warden geconcludeerd. 

De daadwerkelijke grenzen tussen de begrippen 'stad' en 'land' zijn moeilijk of niet te 
definieren. Hierdoor wordt het erg moeilijk gemaakt om de begrippen zelf op een 
manier te kunnen definieren en kloppen vaak ook niet met het beeld dat hierdoor zelf 
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wordt gecreeerd. Stad en platteland, of stedelijk en ruraal? Ook is volgens R. vd 
Wouden de tijd van de duidelijke grenzen definitief voorbij. In het artikel 'Europees 
platteland tussen marginalisering en verstedelijking' verwoord hij het als 'relatieve 
begrippen'. Er is een 'eigen' beeld door de stedeling ontwikkeld van het 
plattelandswezen die niet of nauwelijks overeenkomt met het daadwerkelijke 
platteland en het echte leven op het platteland. Er is een mentale scheidslijn 
ontstaan bij stedelingen tussen stad en platteland, en het plattelandsbeeld dat daar 
bij hoort, dat als het ware de activiteiten van deze stedelingen op het platteland 
verwezenlijkt (het zogenaamde het boeren), maar niet overeenkomt met het echte 
plattelandsleven (de traditionele boerenstand). Het gaat niet meer om dichtheid 
versus openheid of aaneengesloten versus verspreide bebouwing, of om industrieel 
en dienstverlening versus agrarisch. Het gaat om steeds meer invloedsferen en soms 
ook culturele betekenis en mentaliteit, leeftijd en woongeschiedenis, identiteit- en 
symboolwaarde die veel moeilijker zijn at te grenzen. 

De agrarische sector zal in de komende periode sterk afnemen. Grotere bedrijven 
zullen hierdoor in de toekomst meer geclusterd warden gepland. Daar waar geen 
grootschalige landbouw mogelijk is, ligt de oplossing in een verbreding van de 
activiteiten op het platteland zoals bijv zorgboerderijen, toerisme en sport). 

Een nieuwe trend, die zich aan het ontwikkelen is, is die van het 'landelijke, buiten 
wonen'. Het zijn vooral de stedelingen die 'buiten' gaan wonen en hun eigen tradities 
meenemen. Nieuwe landelijke woonvormen zijn het wonen in groene wijken, het 
wonen in dorpen, het wonen in andermans groen (buiten wonen) en een nieuwe 
vorm van groen wonen: het wonen in eigen groen of wel 'ultragroen wonen'. Hierbij 
gaat het om de mogelijkheid om bestaande agrarische bebouwing in te zetten voor 
mensen met minder geld, om de bijzondere kwaliteiten van het landelijke gebied te 
behouden en te versterken. 

Voor de burger is het platteland een plek om te leven, te werken en te genieten. Het 
platteland biedt rust, ruimte en groen voor alle Nederlanders en daarmee 
compensatie voor de drukte van de steden. Daarnaast is het platteland een 
voorraadkamer voor water, natuur en biodiversiteit. De opgave voor het platteland 
luidt daarom: de op samenhangende wijze combineren van een duurzame en 
concurrerende landbouw, een vitale natuur, een vertrouwd platteland en een 
duurzaam beheer en gebruik van water met de wensen van de burger op het gebied 
van wonen, werken en vrije tijd. Dit is terug te vinden in het Vitaal Platteland. 

Grote onduidelijkheid heerst er vaak over het feit wie dan het onbeschermde en 
onbeheerde platteland moet gaan onderhouden . Volgens het artikel 
'Verbindingsofficier tussen stad en platteland' kan het beheer van de groene ruimte 
niet warden overgelaten aan de markt, want dan nemen de projectontwikkelaars het 
heft in handen en is het gedaan met de weidsheid. Ze hebben de hulp nodig van 
boeren. Volgens G. Hage moet je de boeren een ontwikkelingsperspectief geven en 
dit vastleggen in een Agrarisch Hoofdstructuur. 

De verschillende functies moeten dus in samenhang benaderd en gerealiseerd 
warden; het gaat om een evenwichtige benadering van economische, ecologische en 
sociaal-culturele belangen. Geslaagd plattelandsbeleid is ge'lntegreerd 
plattelandsbeleid, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. 
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2.2 Stad en Land: programma voor fundamenteel- strategisch onderzoek 

Mw.Dr.lr. M.C. Hidding, Prof.Dr. D.B. Needham, Dr.Ir. J. Wisserhof, Den Haag, juni 1998 

Het rapport Stad en Land bevat een programma voor fundamenteel-strategisch 
onderzoek naar de communicatie over en weer en differentiatie van stad en land. Het 
programma wordt gekenmerkt door de keuze van 'discoursen' (een min of meer 
samenhangend geheel van denkbeelden over de ruimtelijke organisatie van stad en 
land) als conceptueel kader. Het overheersende denkbeeld nu en in de afgelopen 
decennia over stad en land is het discours van 'stad en land als tegenpolen'. In het 
programma wordt hiermee gebroken met de traditie van gescheiden 
kennisontwikkeling voor de problematiek van stad en die van land. Echter is het zo 
dat andere denkbeelden over stad en land in aantocht zijn. In het programma wordt 
dan ook een benadering gevolgd waarbij onderzoeksthema's liggen op het snijvlak 
van verschillende discoursen. Uit het onderzoek kunnen vernieuwende inzichten 
voortkomen. 

2.2.1 lnleiding onderzoeksprogramma 

"Nieuwe discoursen van stad en land" 

Onderzoekskader 
Dit verslag omvat een voorstel voor een onderzoeksprogramma, bedoeld om bij te 
dragen tot een vernieuwing van het denken over de relatie tussen stad en land. Dit 
onderzoeksprogramma beoogt zowel nieuwe analytische inzichten te genereren als 
nieuwe inzichten betreffende inrichting- en sturingsprincipes voor stad en land. 

Aanleiding 
De aanleiding tot het onderzoek is de veranderende relatie tussen stad en 
(platte)land. Naast het traditionele beeld van stad en land komen in toenemende 
mate andere interpretaties en opvattingen en beelden van (aspecten van) stad en 
land naar voren. 
Het traditionele beeld beheerst nog vaak de discussies over stad-landrelaties, zowel 
in beleid als in wetenschap. De in het overheidsbeleid gehanteerde concepten en 
strategieen voor stad en land lijken tot nog toe meer te berusten op bekende 
patroonkenmerken, dan dat zij aangrijpen bij de processen of drijvende krachten die 
aan de basis liggen van de veranderende relatie tussen stad en land. En in de 
wetenschap valt een tweedeling in het onderzoek naar stad en land te bespeuren 
tussen 'landelijke' en 'urbane' disciplines. 
Kortom, de bestaande interpretatiekaders lijken onvoldoende recht te doen aan de 
Krachten die op de stad-landrelatie inwerken, en bieden onvoldoende zicht op 
innovatief beleid. Nieuwe denkbeelden voor stad en land zijn onvoldoende verkend 
en uitgewerkt, zowel in wetenschappelijk opzicht als wat betreft hun betekenis voor 
het beleid. Ook de relatie tussen tot nog toe dominerende interpretatiekaders en 
recent ontwikkelde denkbeelden is nog onvoldoende doordacht en onderzocht. Een 
en ander is aanleiding tot het onderzoeksprogramma. 

Doel- en probleemstelling 
Het onderzoeksprogramma tracht inzichten en opvattingen op een systematische 
manier in kaart te brengen, de veronderstellingen kritisch te toetsen en het 
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strategisch potentieel ervan grondig te exploreren. Het moet nieuwe inzichten bieden 
in veranderde denkbeelden en praktijken ten aanzien van stad-landrelaties. Het moet 
ideeen genereren op het gebied van beleid voor stad en land relaties in de komende 
10 tot 15 jaar. 

Conceptueel kader, opzet van het rapport 
De theorie achter het conceptuele kader is dat de relatie tussen stad en land een 
product van menselijk denken en handelen is. Mensen gaan uit van verschillende 
perspectieven op stad en land, en dus van verschillende discoursen (= min of meer 
samenhangend verhaal over een bepaald verschijnsel). Lange tijd is er gesproken in 
het geval van stad en land van een dominant discours, of te wel ' stad en land als 
tegenpolen'. Momenteel is dit beeld aan het veranderen. 
Er zijn 3 lagen in een discours: 
• Analytische laag (analyse mbt theoretische invalshoeken die kunnen bijdragen 

aan een beter begrip van de relatie tussen stad en land) 
• Ordeningslaag (planconcepten voor de inrichting van stad en land) 
• Sturingslaag ( mogelijkheden om in de relatie tussen stad en land ten 

intervenieren) 

Er zijn 5 discoursen te onderscheiden: 
1 . stad en land als tegenpolen 

stad en land als duidelijk te onderscheiden entiteiten (klassieke benadering) 
2. stad en land als netwerkactiviteiten 

ruimtelijke- economische relaties staan centraal 
3. stad en land als ecosysteem 

natuurlijke onderlegger van de ruimtelijke inrichting 
4. stad en land als stelsel van plekken 

identiteit van openbare ruimten staan centraal 
5. stad en land als vastgoed 

eigendom van rechten in onroerend goed 

Onderzoeksthema's 
Er zijn 4 thema's gekozen voor het onderzoek, die gesitueerd zijn op het snijvlak 
tussen 2 of meerdere discoursen: 
• discoursen van stad en land 

interne consistentie van de discoursen afzonderlijk 
• stromen in de ruimte 

ligt op het snijvlak van discours van stad en land als netwerk van activiteiten en 
dat van stad en land als ecosysteem 

• bundelingsbeleid in perspectie 
sterkte- zwakteanalyse van het beleid gericht op bundeling van de 
verstedelijking 

• identiteiten van stad en land 
als uitgangspunt stad en land als stelsel van plekken met snijvlak van 
tegenpolen- en ecosysteem enerzijds en netwerk- en vastgoed anderzijds 

2.2.2 Onderzoekskader 

Achtergrond 
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De verandering van de relatie tussen stad en (platte )land wordt in toenemende mate 
steeds meer onderkend. Steeds meer komen er andere, meer procesgeorienteerde 
beelden naar voren, naast het traditionele en statische beeld van stad en land. Dit 
traditionele beeld van stad en land is het beeld van de stad als concentratiepunt van 
industrie, diensten en wonende en het land als open ruimte voor landbouw en natuur. 
Vanwege een tweedeling in de wetenschap in het onderzoek naar stad en land 
tussen 'rurale' en 'urbane' disciplines is er nog maar weinig informatie over de 
interactie van stad en land voorhanden. Het stedelijke en landschappelijke werden 
en warden nog steeds los van elkaar ontwikkeld. 

Doel- en probleemstelling 
Een conceptueel kader moet warden opgesteld voor het bespreekbaar maken van de 
veranderde stad- land relatie. Daarnaast is het belangrijk dat er een visie wordt 
ontwikkeld hoe hier mee om te gaan op middellange termijn (de komende 10 a 20 
jaar). 

De doelstelling van deze programmeringstudie is tweeledig: 
1. Ontwikkeling van een conceptueel kader waarmee de interactie en differentiatie 
van stad en land integraal kan warden bestudeerd dmv concepten en theorieen 
ontleend aan disciplines (o.a. geografie, landschapsecologie, planologie, 
stedenbouwkunde en landschapsarchitectuur) die georienteerd zijn op ruimtelijke 
analyse en vraagstukken van ruimtelijke inrichting en sturing 
2. Selectie van prioritaire onderzoeksthema's op basis van het conceptuele kader en 
Maatschappelijke vraagstukken op middellange termijn. 

De probleemstelling is ook tweeledig: 
1. Welk conceptueel kader leent zich voor de ontwikkeling van een programma voor 
Fundamenteel-strategisch onderzoek van stadland relaties? 
2. Welke aspecten van stadland interacties vragen om fundamenteel-strategisch 
Onderzoek vanwege hun maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie? 

Opzet rapport 
Het rapport is ingedeeld na aanleiding van de tweeledige doelstelling van deze 
programmeringstudie. Deel I biedt een conceptueel kader dat zich leent voor 
fundamenteel-strategische studie van stad-land relaties. Deel II bevat de prioritaire 
onderzoeksthema's die op basis van dit conceptuele kader zijn aangewezen. 

Begrippenkader 
De begrippen 'stad' en 'land' zijn niet eenvoudig in een enkele definitie te vatten. Het 
definieren van deze begrippen is afhankelijk van: 
• tijd en plaats 
• het beeld dat de planningsgemeenschap (planners, ontwerpers, 

wetenschappers, beleidsmakers) 
• de ruimtegebruikers 
• en het 'verhaal' dat zij (bewust of onbewust) over de leefomgeving vertellen. 
Nu naast het traditionele beeld van stad en land in toenemende mate ook andere 
beelden, interpretaties en opvattingen van stad en land opgeld doen, wordt het 
steeds lastiger om stad en land aan de hand van vaststaande dimensies te 
omschrijven. 
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2.2.3 Leeswijzer 

Karakteristiek van deel 1 
Het beoogde eindproduct van dit onderzoek is een programmastructuur, die 
mogelijkheden biedt voor het versterken van samenhang en diepgang in het 
fundamenteel-strategisch onderzoek ten aanzien van de relatie stad-land. In dit 
eerste deel van de studie wordt het conceptueel kader uiteengezet, dat kan dienen 
als basis voor een dergelijke programmastructuur. 

Eisen aan het conceptueel kader 
Een tweetal eisen warden aan het conceptueel kader gesteld: 
1. het conceptuele kader moet zo goed mogelijk toegesneden zijn op het 

empirische object van de studie, i.e. de interactie en differentiatie van stad en 
land. Het daarbij behorende ruimtelijk patroon is dat van punt en vlak. (stad en 
land zijn tegenpolen= punt en vlak ) 

• 

2. het conceptuele kader geschikt moet zijn voor de programmering van zowel 
wetenschappelijk onderzoek van de stad-land relatie (de fundamentele 
component) als onderzoek dat uitzicht biedt op ontwerp en evaluatie van 
interventiestrategieen voor de langere termijn . 

Bouwstenen voor het conceptueel kader 
De genoemde discoursen zijn de belangrijkste bouwstenen ten aanzien van de stad
land relatie . Het begrip discours, ontleend aan Foucault [1988), staat in dit verband 
voor een min of meer samenhangend geheel van denkbeelden, dat wordt 
geconstrueerd en gereconstrueerd in interactie tussen onderzoekers, planners, 
ontwerpers, beleidsmakers, politici en belangengroepen. Elk discours kent daarmee 
een eigen specifieke institutionele setting. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie ingangen voor programmering, te weten: 
'analyse', 'ordening' en 'sturing'. 
• Analyse: onderzoek dat is gericht op het beschrijven, het verklarend 

interpreteren en het toekomstgericht verkennen van ontwikkelingen in de relatie 
stad-land, hoe een en ander tot uitdrukking komt in gebruik en inrichting van de 
ruimte (fundamenteel) (theoretische invalshoeken) 

• Ordening: onderzoek gericht op het ontwikkelen en evalueren van 
planconcepten voor stad en land (strategisch) (planconcepten) 

• Sturing: onderzoek ten aanzien van de inrichting van plan- en 
besluitvormingsprocessen en de instrumentatie van beleid (fundamenteel en 
strategisch) (interventiemogelijkheden) 

In onderstaande tabel is de structuur van het conceptuele kader weergegeven. Het is 
opgebouwd uit de discoursen (bouwstenen van de eerste orde) en de 
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onderzoeksingangen 'analyse', 'ordening' en 'sturing' (bouwstenen van de tweede 
orde). 

Discours 'tegenpolen' 'netwerk' 'ecosysteem' 'plekken' 'vastgoed' 
lngang 
Analyse 
Ordening 
Stu ring 

Opbouw onderzoeksprogramma 
In dit eerste deel van het rapport warden de verschillende bouwstenen van het 
conceptuele kader nader uitgewerkt. 

Hoofdstuk 3: de vijf onderscheiden discoursen 
Hoofdstuk 4: achtereenvolgens de bouwstenen binnen de ingang 'analyse' 
Hoofdstuk 5: achtereenvolgens de bouwstenen binnen de ingang 'ordening' 
Hoofdstuk 6: achtereenvolgens de bouwstenen binnen de ingang 'sturing' 

De relatie met de onderscheiden discoursen vormt daarbij een steeds terugkerend 
thema. 

2.2.4 Discoursen 

lnleiding 

Een van de aanleidingen tot de programmeringstudie was dat veel gangbaar 
onderzoek van stad-land relaties wordt gekenmerkt door een zekere versnippering 
en oppervlakkigheid. Een samenhangend wetenschappelijk fundament voor 
bestudering van de interactie van stad en land lijkt te ontbreken. Het onderzoek van 
stedelijke gebieden en dat van landelijke gebieden vindt veelal nog plaats langs twee 
gescheiden lijnen met ieder hun eigen concepten, theorieen en vraagstellingen. 
De ontwikkeling van postagrarische en postindustriele samenlevingen, zoals de 
Nederlandse, laat echter een toenemende verweving van landelijke en stedelijke 
gebieden zien op verschillende schaalniveaus [cf. Huigen et al., 1992]. Met 
betrekking tot planconcepten valt te denken aan ecopolis, stadslandschap, corridor 
e.d. [Witsen & Zonneveld, 1996]. 

Het ruimtelijk onderzoek bevindt zich in een fase van paradigmaverschuiving. Het 
traditionele paradigma, waarin stad en land als tegenpolen werden gezien, sluit 
steeds minder aan op de huidige maatschappelijke dynamiek. 

In deze studie wordt om die reden de voorkeur gegeven aan het begrip 'discours' 
boven 'paradigma', omdat deze laatste strikt genomen exclusief betrekking heeft op 
de wetenschappen [Kuhn, 1970]. Een discours, echter, wordt gevoerd door 
uiteenlopende gemeenschappen in een samenleving [Foucault, 1988]. Onder de 
nieuwe discoursen zijn er wellicht die beter zijn toegesneden op de actuele stad-land 
interacties dan het traditionele discours van stad en land als tegenpolen. 
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Stad en land als tegenpolen 

De traditionele visie over stad en land is die van 'stad en land als tegenpolen' . Stad 
en land warden gezien als tegengesteld aan elkaar. De relatie tussen stad en land 
als tegenpolen van elkaar kan in ruimtelijk opzicht warden uitgedrukt in termen van 
punten of vlakken. Stedelijke en landelijke gebieden zijn ruimtelijke eenheden die 
elkaar hoogstens overlappen maar veelal van elkaar zijn gescheiden en zeker niet 
zijn verweven. De ruimtelijk al dan niet overlappende tegenpolen manifesteren zich 
op het regionale schaalniveau. 

Dit discours heeft zijn wortels ver terug in de geschiedenis [cf. Derks, 1986]. Karl 
Marx ging zelfs zover te stellen, dat "die ganze okonomische Geschichte der 
Gesellschaft sich in der Bewegung dieses Gegensatzes (stad-land, red.) resumiert" 
[ibid: 504]. Met hem hebben diverse 18e- en 19e-eeuwse wetenschappers de stad
land relatie vooral in termen van economische verhoudingen gedefinieerd. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van daarbij in beschouwing genomen 
aspecten. De industriele revolutie, die zich in de 19e eeuw voltrok, speelde hier een 
belangrijke rol in. Het proces van industrialisatie is tevens bepalend geweest voor de 
wijze waarop de relatie oak in de 20e-eeuwse wetenschap is geconceptualiseerd 
[Derks, 1986: 505]. De industrialisatie kan dan oak als een belangrijke drijvende 
kracht achter het ontstaan van het onderhavige discours warden aangemerkt. 

Ondanks deze verbreding lijkt het discours van stad en land als tegenpolen nag altijd 
sterk verbonden met processen van industrialisatie. Nu de industriele samenleving in 
toenemende mate plaats maakt voor een postindustriele lijkt de perceptie van stad
land relaties in termen van tegenpolen steeds meer aan slijtage onderhevig. Het 
huidige tijdsgewricht lijkt dan oak rijp voor andere discoursen van de relatie stad
land. 

Stad en land als netwerk van activiteiten 

Netwerken kunnen warden gedefinieerd als een structuur van elementen en hun 
onderlinge relaties. Deze structuur fungeert als drager van een proces; het netwerk is 
als het ware de 'bedding' van een bepaalde 'stroom' [Teunissen, 1997]. De structuur 
wordt bepaald door het proces. Het primaat in netwerkbenaderingen ligt bij het 
proces; de structuur is secundair. Centraal staan de interacties in het netwerk. 

Twee verschillende soorten netwerken: 
1. Fysieke: verkeers- en vervoersnetwerken, ecologische netwerken 

(fysiek- ecologisch) 
2. Sociale: organisaties en interorganisationele samenwerkingsverbanden 

(sociaal- economisch) 

Stad en land als netwerk van activiteiten vraagt herijking van het begrippenpaar stad 
en land. Ruimtelijk laat dit discours zich vertalen in een structuur van 'knopen', 'lijnen' 
en 'mazen'. 

De gebieden met een hoge dichtheid aan sociaal-economische handelingsnetwerken 
zouden kunnen warden getypeerd als 'stedelijk' en gebieden waar deze dichtheid 
juist laag is, i.e. de mazen, als 'landelijk' maar 'stad' en 'land' zijn veeleer afgeleiden 
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van de beschouwde interacties. De reikwijdte is afhankelijk van de interacties en 
daarmee verbonden stromen van personen, goederen en informatie en is niet aan 
het regionale schaalniveau gebonden. Deze manier van stad en land als netwerk van 
activiteiten heeft dus de potentie de urbaan-rurale dichotomie te overstijgen. 

Stad en land als ecosysteem 

Bij dit discours warden de ' van nature' gegeven ruimtelijke stromen en cycli als 
uitgangspunt voor de toekomstige inrichting gekozen. Het accent ligt op de 
natuurlijke subtraat. Kenmerken voor stad en land als ecosysteem zijn: 
• Stromen/ cycli: waterstromen, dag- en nacht- of seizoenritmes 
• Kunnen op meerdere schaalniveaus liggen 
Internationale ecologische netwerken zijn hedentendage schaars. Ecosystemen 
komen veelal versnipperd voor. In het natuurbeleid wordt gestreefd naar een 
nationale en Europese ecologische infrastructuur. 
Een duurzame ruimtelijke inrichting ontstaat wanneer de (negatieve) be'lnvloeding 
van stromen en cycli door sociaalruimtelijke activiteiten minimaal is. Dit wordt onder 
andere bereikt door functies op een uitgekiende wijze ten opzichte van de 
ecologische stromen te positioneren. 
Het discours heeft een sterk normatieve en daarbij ontwerpende inslag. Het zou er 
toe kunnen leiden dat er heel andere functiepatronen ontstaan dan die welke ten 
grondslag liggen aan het traditionele onderscheid van stad en land. 

Stad en land als stelsel van plekken 

Belangrijke kenmerken van het discours van stad en land als stelsel van plekken zijn: 
• ldentiteit 
• Steer 
• karakteristiek van de plek 

Elke ruimte heeft een eigen sfeer of karakteristiek, die uitnodigt tot een bepaalde 
betekenistoekenning aan die ruimte waardoor een eigen identiteit kan warden 
toegekend aan die plek en kansen biedt voor een bepaald soort gebruik. Daarmee 
impliceert dit discours een koerswijziging van ruimte ('space') naar plaats of plek 
('place') [cf. Harvey, 1989]. 

Het verschil tussen ' space' en ' place' is: 
• 'space': 'ruimte' is leeg en kan rationeel warden ingericht 
• 'place': 'plek' is niet leeg en laat zich oak niet rationeel invullen, elke plek heeft 

zijn specifieke lokale kwaliteiten 
De uitdaging van dit discours voor de ruimtelijke ordening is het bewust creeren van 
plekken met uiteenlopende kwaliteiten en sferen. 

Het onderscheid in dit discours tussen stad en land kan warden gevonden in de wijze 
waarop betekenis wordt gegeven aan ruimte, al dan niet gestuurd door bewust 
gecreeerde 'images' van landelijkheid of stedelijkheid. Plekken kunnen op 
uiteenlopende schaalniveaus warden gedefinieerd. 
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Stad en land als vastgoed 

Wanneer we kijken naar het discours van stad en land als vastgoed hebben we te 
maken met eigendomsrechten. Onroerend goed is alles wat met de grand is 
verbonden. Dit discours komt voor uit een marktgerichte benadering van de 
maatschappelijke en ruimte ontwikkeling, binnen de grenzen die daaraan door het 
publiek- en privaatrecht zijn gesteld. De ruimtelijke inrichting is te verklaren als de 
uitkomst van deze markt in eigendomsrechten. De overheid heeft in het 
vastgoeddiscours een aanvullende en corrigerende rol ten opzichte van de markt. 
Het verschil in dit openbaarde zich in zowel grondgebruik als grondprijzen tussen het 
centrum van de stad en het omringende platteland met eventueel een geleidelijke 
overgang tussen de twee. 

2.2.5 Theoretische invalshoeken 

lnleiding 

De discoursen steunen op wetenschappelijke analyses van de stad-land relatie. In dit 
hoofdstuk wordt aandacht besteed aan verschillende theoretische invalshoeken die 
als vertrekpunt voor analyse kunnen dienen; het gaat achtereenvolgens om: 
• 'drijvende krachten' 
• 'actoren' 
• 'structuren' 

Drijvende krachten 

Met de invalshoek van drijvende krachten warden processen verstaan, waarvan 
verondersteld wordt dat ze een sterk sturende werking hebben op de 
maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. 

Voor het discours van stad en land als tegenpolen betekent dit het proces van 
industrialisatie en agglomeratiewerking. De theoretische bijdrage van het discours 
van stad en land als netwerk van activiteiten ligt vooral in de bijdrage van 
telecommunicatie en transporttechnologie en de daarmee samenhangende 
processen van schaalvergroting. Voor het discours van stad en land als ecosysteem 
zijn dit de natuurlijke processen, zoals die verankerd liggen in natuurlijke 
organisatieprincipes. Belan~rijk bij dit discours is de opkomst van een sterk 
milieubewustzijn. Voor het 4 e discours heeft het proces van flexibele accumulatie en 
het proces van individualisering een belangrijke rol gespeeld in de maatschappelijke 
en ruimtelijke ontwikkeling ervan. De toenemende commercialisering, de opkomst 
van institutionele beleggers en de internationalisering van het beleggingskapitaal zijn 
oar het discours van stad en land als vastgoed erg bepalend geweest. 

Actoren 

Het gebruik van actoren is een tweede manier die gehanteerd wordt als theoretische 
invalshoek in het onderzoek naar de relatie tussen stad en land. De relatie tussen 
stad en land wordt gerelateerd aan het handelen wanneer we kijken naar de 
theoretische invalshoek van actoren, oftewel het karakter van een handelingstheorie. 
Het kan daarbij gaan om uiteenlopende actoren categorieen als individuen, 
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huishoudens, instellingen en bedrijven. Een andere indeling is die naar private, semi
private of publieke actoren. Centraal staat de structuur waarbinnen de handelingen 
van actoren zich afspelen niet warden geproblematiseerd, maar als een gegeven 
context warden beschouwd. 
Voor de 5 discoursen betekent het gebruik van actoren vanuit deze invalshoek voor 
het onderzoek naar de relatie tussen stad en land het volgende: 
• Stad en land als tegenpolen en netwerk van activiteiten ligt de tijd

ruimtebenadering als analytische basis. 
• Stad en land als stelsel van plekken speelt het idee van de ruimte als 

meervoudige werkelijkheid een belangrijke rol. 
• Stad en land als ecosysteem hebben actoren als milieucooperaties, agrarische 

innovatiegroepen en machtsbalansen enkele belangrijke bijdragen. 
• Stad en land als vastgoed wordt de nadruk gelegd op (rechts)- personen als 

handelende actoren. 

Structuren 

Een derde theoretische invalshoek voor het onderzoek naar veranderingen in de 
relatie tussen stad en land vormen structuren. Aan structuren kunnen vaak 
meerdere dimensies warden onderscheiden, zoals een economische, culturele, 
politieke, institutionele of ruimtelijke dimensie. 
De volgende structuren zijn te onderscheiden per discours: 
• Stad en land als tegenpolen: structuren als centrale plaatsen, stedelijk veld en 

stadsgewest 
• Stad en land als netwerk van activiteiten: chaosmos [Boelens, 1996] of 

agribusinesscomplex 
• Stad en land als stelsel van plekken: locality uit de culturele geografie, het begrip 

contrastructuur [Lengkeek, 1994], de gestructureerde coherentie van Harvey of 
de veldtheorie van Bourdieu. 

• Stad en land als ecosysteem: de eilandtheorie of het oikosbegrip [Derks, 1986] 
• Stad en land als vastgoed: de marktstructuur en de prijsstructuur 

Wisselwerking 

Veelal warden in analyses van stad- land relaties de hierboven genoemde 
invalshoeken in combinatie met elkaar toegepast. In het bijzonder gaat de 
wisselwerking uit tussen actor- en structuurniveau. 

2.2.6 Planconcepten 

lnleiding 

De ordening van stad en land vloeit niet logisch voort uit de analyse van stad- land 
vraagstukken. Mede door wetenschappelijke inzichten kunnen ordeningsprincipes 
gevoed warden en kunnen dus ook een wetenschappelijke basis hebben. Echter zijn 
zij zeker ook het resultaat van creatief ontwerp. Twee categorieen spelen een 
belangrijke rol bij planconcepten: 
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• Ordeningsprincipes 

• ldeeen van ontwerpers en vrijdenkende wetenschappers 

Concepten als ' stedelijke knooppunten' en ' tussenland' lijken niet aan te slaan in de 
samenleving [Witsen & Zonneveld, 1996]. 

Globaal kunnen de volgende typen planconcepten worden onderscheiden: 

• Patroonconcepten (stadsgewest/ compacte stad, restrictief gebied, 'koersen') 

• Procesconcepten (corridor, meerkernige orientatie, 'netwerken en mazen', 
ecologische infrastructuur, ecopolis/ ecoregio, watersysteembenadering, 
cascobenadering) 

• Plekconcepten (stadslandschap, gelijktijdige ruimte, groene metropool, groene 
technotoop, heterotopia) 

• Vastgoedconcepten (prijslandschap) 

Patroonconcepten 
Patroonconcepten zijn gericht op bepaalde ruimtelijke structuren, op historisch 
gegroeide patronen van grondgebruik. Het streefbeeld van patroonconcepten is dat 
van de traditionele stad die fungeert als scherp omgrensde ruimtelijke eenheid, de 
stad als een duidelijk afgebakend geheel. En kan op verschillende schaalniveaus 
worden geprojecteerd: 

• lokaal niveau: de compacte stad 

• regionaal niveau: het stadsgewest 

• nationaal niveau van gebundelde deconcentratie 

Het ordeningsprincipe is gebaseerd op een bundeling van stedelijke functies (ook wel 
bundelingconcepten), zodat een ruimtelijk samenhangend en coherent stedelijk 
draagvlak blijft bestaan. Dit principe is vooral in de Tweede Nota over de ruimtelijke 
ordening uit 1966 met verve uiteengezet en vormt sindsdien de leidraad van het 
ruimtelijke ordeningsbeleid op rijksniveau. Met behulp van deze bundelingconcepten 
moest de snel voortgaande verstedelijking zoveel mogelijk worden tegengegaan. 

Er kan een tweedeling worden gemaakt: 

• concepten die zijn georienteerd op de (omlijnde) stad als ruimtelijk patroon 

• concepten die zijn gericht op het (om- en tussenliggende) landelijke gebied als 
'open' of 'groene ruimte' 

Het concept stadsgewest-als-compacte-stad lijkt, na dertig jaar trouwe dienst, zijn 
langste tijd nu toch te hebben gehad" [Witsen & Zonneveld , 1996: 27]. 

De tegenhanger van de bundelingconcepten zijn de groene ruimteconcepten. Bij de 
eerstgenoemde gaat het om de stad als punt, terwijl de groene ruimteconcepten 
ge"lnspireerd zijn op vlakken tussen deze punten (de landelijke gebieden). Deze 
vormen de contramal van de stedelijke gebieden(de punten/ bollen van de 
bundelingconcepten). De bundeling- en de groene ruimteconcepten zijn dan ook 
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beide gefundeerd in het discours van stad en land als tegenpolen. Ook groene 
ruimteconcepten kunnen op diverse schaalniveaus worden uitgewerkt; de groene 
ruimten kunnen varieren van 'snippergroen' (straal: 10 m) tot 'landschap' (straal: 30 
km) [De Jong & Achterberg, 1996]. 

Planconcepten die zijn gericht op het instandhouden en realiseren van open, groene 
ruimte zijn vooral de restrictieve gebieden en ook de koersen uit de VINEX. 

Zoals de bundelingconcepten dienen ter versterking van het stedelijke draagvlak, zo 
dienen de groene ruimteconcepten het landelijke gebied te versterken en tevens 
open en groen te houden. 

Vier koersen (tendensen landelijk gebied) kunnen worden onderscheiden: 

• agrarische concentratie ('gele' koers) 

• ontwikkeling van grondgebonden landbouw en andere functies ('bruine' koers) 

• verbreding van de plattelandseconomie ('blauwe' koers) 

• landbouw extensivering en natuurontwikkeling ('groene' koers) 

Vanwege een tegenvallende doorwerking van deze koersen in de ruimtelijke 
inrichting, is ook dit planconcept niet opgewassen tegen de maatschappelijke 
dynamiek. 

Procesconcepten 

Een tweede categorie planconcepten is ge·lnspireerd op het denken in termen van 
processen. Deze concepten zijn gebaseerd op de processen of 'drijvende krachten' 
(van natuurlijke en maatschappelijke oorsprong) die aan de basis liggen van (de 
verandering van) deze structuren. 

De drijvende krachten kunnen worden opgedeeld in: 
• Natuurlijke oorsprong: gefundeerd in het discours van stad en land als 

ecosysteem 
• Maatschappelijke oorsprong: gefundeerd in het discours van stad en land als 

netwerk van activiteiten 

Netwerken en processen zijn nauw met elkaar verbonden. Netwerken vormen de 
structuren waarbinnen processen zich afspelen; zij zijn als het ware de 'bedding' 
waarin de betreffende 'stromen' bewegen. Belangrijk is dan ook om zodanige 
beddingen te vormen, dat water en biostromen en/of stromen van personen, 
goederen en informatie zich op de gewenste wijze en in de gewenste richting 
bewegen. 
Enkelvoudige procesconcepten zijn gericht op het creeren van een ideale bedding 
voor een bepaalde stroom. Andere stromen worden min of meer als afgeleiden 
'ingebed'. Bijvoorbeeld: 
• Watersysteembenadering 
• de ecologische infrastructuur 
• het corridorconcept 
• de 'meerkernige orientatie'. 
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Meervoudige procesconcepten beogen de ontwikkeling van structuren waarbinnen 
meerdere stromen optimaal hun weg kunnen vinden. Bijvoorbeeld: 
• de cascobenadering (vooral op het landelijke gebied): aangrijpingspunt in de 

ruimtelijke dynamiek van functies 
• de ecopolis (stedelijke gebieden) of ecoregio: 'strategie van de twee 

netwerken', staat het omgaan met water- en verkeersstromen centraal, van 
lokale tot stadsgewestelijke niveaus. In stedelijke (uitbreiding)gebieden kan het 
concept echter richting geven aan de vorming van 'stadslandschappen', waarin 
traditioneel 'landelijke' functies zijn ge"lntegreerd in 'de stad'. Zo kunnen 
gebieden vorm krijgen die, ondanks hun hoge bevolkingsconcentraties, 
landschappelijk aantrekkelijk en milieuhygienisch verantwoord zijn ingericht: de 
combinatie van de mooie en de schone stad [Tjallingii, 1991]. 

• het concept van 'netwerken en mazen': behouden dan wel creeren van ruimte 
voor laag- dynamische functies. Dit zijn functies met een lange levenscyclus, 
zoals wonen, recreatie, natuur en grondgebonden landbouw. De 'mazen' van 
het 'netwerk', dat de drager vormt van de hoogdynamische functies, dreigen 
'dicht te slibben'. De 'mazen' zijn de lage dynamiek, de 'netwerken' de hoge 
dynamiek. 'mazen'. Van het lokale tot op het internationale schaalniveau 
kunnen 'mazen' worden onderscheiden en kan het concept van netwerken 
worden toegepast. Op lokaal niveau kan het bijvoorbeeld gaan om ruimte voor 
volkstuinen en op internationaal niveau om de al genoemde Europese 
Ecologische Hoofdstructuur. 

Al deze concepten wortelen in het discours van stad en land als netwerk van 
activiteiten als het ecosysteemdiscours. 

Plekconcepten 

De basisgedachte van de plekconcepten zijn ingegeven door een streven naar 
ruimtelijke identiteit en kwaliteit. Centraal staat het creeren van plaatsen met een 
duurzame aantrekkingskracht op grond van hun eigenheid. De identiteit van plekken 
wordt gezocht in uiteenlopende aspecten van de ruimtelijke inrichting. In concepten 
als gelijktijdige ruimte en heterotopia (heterotopia' staat de idee centraal dat een en 
dezelfde ruimte meerdere betekenissen heeft: economisch, sociaal en cultureel) ligt 
het accent op het realiseren van een culturele meerwaarde van de ruimtelijke 
inrichting op lokaal niveau. In ruimtelijke planning en ontwerp zouden al deze 
betekenissen vorm en inhoud moeten krijgen, zodat multifunctionele plaatsen 
ontstaan. In het bijzonder knooppunten zoals stations en pleinen lenen zich voor 
deze benadering, omdat zij door een veelheid aan mensen worden aangedaan. 

Het accent van verweving van cultuur en natuur op regionaal niveau ligt centraal in 
de concepten als stadslandschap, groene metropool en groene technotoop. Dit wordt 
beoogd door bij grootschalige cultuurexpressies, zoals het verstedelijkingsproces, 
rekening te houden met de natuurhistorie van een gebied. 

Vastgoedconcepten 

Dit concept ligt besloten in het discours van stad en land als vastgoed, waarin de 
markt als uitgangspunt geldt. Streefbeeld is een dusdanige ruimtelijke inrichting dat 
de economie in een Pareto-optimale toestand verkeert. Zo kunnen de ruimtelijke 
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verschillen in vastgoedprijzen zichtbaar warden gemaakt door een kaart van het 
prijslandschap te tekenen. En als verwachtingen over stedelijke groei erop wijzen, 
dat op bepaalde locaties de grondprijzen zullen stijgen, bezitten deze locaties 
ontwikkelingspotenties. Vastgoedconcepten hebben vooral betrekking op het lokale 
en/of regionale schaalniveau. 

Relatie met discoursen 

Er bestaat een nauw verband tussen de diverse categorieen planconcepten en de 
onderscheiden discoursen. Een discours veronderstelt bepaalde ordeningsprincipes: 
• het discours van 'stad en land als tegenpolen' heeft de bundelings- en de 

groene ruimteconcepten in zich 
• het netwerkdiscours en het ecosysteemdiscours hebben de procesconcepten in 

zich 
• het plekkendiscours de plekconcepten 
• het vastgoeddiscours de vastgoedconcepten. 

2.2. 7 lnterventiemogelijkheden 

lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de laatste categorie bouwstenen voor het 
conceptuele kader, namelijk de interventiemogelijkheden gesuggereerd door diverse 
besturingsconcepten en -theorieen. Bij maatschappelijke interventie of (be)sturing 
spelen ten minste vier elementen een rol [In 't Veld et al, 1996]: de 
organisatiestructuur van het besturend orgaan (wie bestuurt?); de missie van het dit 
orgaan (waartoe bestuurt dit orgaan?); de beleidsinhoud (wat bestuurt het?); en de 
besturingsfilosofie (hoe bestuurt het?). De nadruk in dit hoofdstuk is gelegd op de 
beleidsinhoud (stad- land relaties) en de besturingsfilosofie. 

In het hiernavolgende wordt onderscheid gemaakt naar de volgende typen 
besturingsfilosofieen [cf. Driessen et al, 1995a]: 
Hierarchische sturing; 
Netwerksturing; en 
Zelfsturing. 

Hierarchische sturing 

Hierarchische sturing wil zeggen, dat een centrale overheid ruimtelijke processen 
direct probeert te be"lnvloeden. Dit is de traditionele wijze van intervenieren. Deze 
besturingsfilosofie staat in de planologie bekend als de handelingsgerichte 
benadering [cf. Muller & Needham, 1989]. 

Netwerksturing 

Een interventietheorie die rekening houdt met de beperkingen van hierarchische 
sturing is de beleidsnetwerkbenadering. In een beleidsnetwerk staat een 
overheidsinstantie temidden van mede- verantwoordelijke instanties en de betrokken 
maatschappelijke actoren of doelgroepen van het beleid. 
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Zelfsturing 

Deze laatste besturingsfilosofie berust op vertrouwen in het zelforganiserende 
vermogen van een samenleving. Zelfsturing kan wel gepaard gaan met een bepaald 
soort interventie van de overheid. Een overheidsinstantie kan immers optimale 
randvoorwaarden scheppen voor het floreren van zelfsturende 
samenwerkingsverbanden. 

Relatie met discoursen 

Er is wel een relatie tussen de besturingfilosofieen en de vijf discoursen maar dit is 
geen een- op- een relatie. Het is niet zo dat het ene discours uitsluitend de ene 
besturingsfilosofie veronderstelt en het andere discours uitsluitend een andere. Wei 
is het zo dat de ene besturingsfilosofie beter past in het ene discours dan in het 
andere. 

2.2.8 Samengevat 

Het overheersende denkbeeld nu en in de afgelopen decennia over stad en land is 
het discours van 'stad en land als tegenpolen'. Stad en land worden gezien als 
tegengesteld aan elkaar. De relatie tussen stad en land als tegenpolen van elkaar 
kan in ruimtelijk opzicht worden uitgedrukt in termen van punten of vlakken. 
Stedelijke en landelijke gebieden zijn ruimtelijke eenheden die elkaar hoogstens 
overlappen maar veelal van elkaar zijn gescheiden en zeker niet zijn verweven. De 
ruimtelijk al dan niet overlappende tegenpolen manifesteren zich op het regionale 
schaalniveau . 
Uit het onderzoek kunnen vernieuwende inzichten voortkomen. De aanleiding tot het 
onderzoek is de veranderende relatie tussen stad en (platte)land. Naast het 
traditionele beeld van stad en land komen in toenemende mate andere interpretaties 
en opvattingen en beelden van (aspecten van) stad en land naar voren. Het 
traditionele beeld beheerst nog vaak de discussies over stad-land relaties, in plaats 
van dat zij aangrijpen bij de processen of drijvende krachten die aan de basis liggen 
van de veranderende relatie tussen stad en land. 

In het onderzoeksprogramma worden vijf discoursen onderscheiden. Naar mijn 
mening is het planconcept van plekconcepten goed toepasbaar wanneer men kijkt 
naar de huidige complexiteit van stad en land. Als thema staan de identiteiten van 
stad en land centraal metals uitgangspunt stad en land als stelsel van plekken. De 
uitdaging van dit discours voor de ruimtelijke ordening is het bewust creeren van 
plekken met uiteenlopende kwaliteiten en sferen. Met snijvlakken met het discours 
van tegenpolen en ecosysteem enerzijds en het discours van netwerk- en vastgoed 
anderzijds. 

Belangrijke kenmerken van het discours van stad en land als stelsel van plekken zijn 
identiteit, steer en karakteristiek van de plek (genius loci). Elke ruimte heeft een 
eigen steer of karakteristiek, die uitnodigt tot een bepaalde betekenistoekenning aan 
die ruimte waardoor een eigen identiteit kan worden toegekend aan die plek en 
kansen biedt voor een bepaald soort gebruik. De identiteit van plekken wordt gezocht 
in uiteenlopende aspecten van de ruimtelijke inrichting. Daarmee vindt er een 
verplaatsing plaats ruimte ('space', is leeg en kan rationeel worden ingericht) naar 
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plaats of plek ('place', is niet leeg en laat zich ook niet rationeel invullen, elke plek 
heeft zijn specifieke lokale kwaliteiten). 
Het onderscheid in dit discours tussen stad en land kan worden gevonden in de wijze 
waarop betekenis wordt gegeven aan ruimte, al dan niet gestuurd door bewust 
gecreeerde 'images' van landelijkheid of stedelijkheid. Plekken kunnen op 
uiteenlopende schaalniveaus worden gedefinieerd. Maar voornamelijk knooppunten 
zoals stations en pleinen lenen zich voor deze benadering, omdat zij door een 
veelheid aan mensen worden aangedaan. 

Stad en land als stelsel van plekken speelt het idee van de ruimte als meervoudige 
werkelijkheid een belangrijke rol. Stad en land als stelsel van plekken: locality uit de 
culturele geografie, het begrip contrastructuur [Lengkeek, 1994], de gestructureerde 
coherentie van Harvey of de veldtheorie van Bourdieu. 
Onder plekconcepten kan worden verstaan stadslandschap, gelijktijdige ruimte, 
groene metropool, groene technotoop, heterotopia. Het accent van verweving van 
cultuur en natuur op regionaal niveau ligt centraal in de concepten als 
stadslandschap, groene metropool en groene technotoop. Dit wordt beoogd door bij 
grootschalige cultuurexpressies, zoals het verstedelijkingsproces, rekening te houden 
met de natuurhistorie van een gebied. 

Concepten als ' stedelijke knooppunten' en ' tussenland' lijken niet aan te slaan in de 
samenleving [Witsen & Zonneveld, 1996]. 

Deel 2 Begrippen 

2.4 Conclusie literatuurstudie stad en land 

2.4.1 Stad 
In deze paragraaf zullen we ons meer richten op de stad. In de programmeringstudie 
naar stad en land en ook de artikels die ik heb doorgenomen wordt er gesproken van 
een soort verstedelijking, die leidt tot een visuele 'verplattelanding', dat wil zeggen 
een platteland dat er meer als een platteland uitziet dan voorheen . Het platteland 
wordt steeds meer stad, maar de stad wordt ook steeds meer land. De stad staat van 
oorsprong omschreven als een grote plaats met een centrum en samenhangende 
bebouwing, ingedeeld in straten en wijken. De stad was de plek waar de activiteiten 
plaats vonden. Zo werden er arbeiderswijken gebouwd met de nodige voorzieningen. 
De grens tussen de stedeling en de plattelandsmens was groot. Vandaag de dag zijn 
grenzen tussen stad en land steeds moeilijker te definieren. Belangrijk zijn identiteits
en symboolwaarde, die beide erg moeilijk zijn at te grenzen. 

Tegenwoordig is er een grotere verwevenheid hier tussen. De huidige stedelijke 
ruimte bestaat uit drie groepen gebruikers: 
1. De oorspronkelijke stedelingen 
2. De migranten 
3. De nieuwe stedelingen 

2.4.2 Platteland 

Het traditionele agrarische beheer van de groene ruimte staat onder druk. Volgens 
het Artikel 'Rust, ruimte en recreatie' is ' ... een visie op de betekenis van het 
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landschap voor toeristen, recreanten en bewoners ... ' van belang, omdat er zo goed 
richting kan warden gegeven aan de ruimtelijke planning hiervan. Om uiteindelijk tot 
een visie te komen wat er met het platteland in de toekomst zal moeten gaan 
gebeuren is het allereerst belangrijk om een goed beeld te krijgen van het huidige 
platteland. 

Het huidige platteland van Nederland verschilt veel met het platteland wat het 
vroeger ooit was. Er is een 'eigen' beeld door de stedeling ontwikkeld van het 
plattelandswezen. Echter is dit beeld niet meer juist en is verandert in de tijd en komt 
niet of nauwelijks meer overeen met het daadwerkelijke platteland en het echte leven 
op het platteland. Dit komt onder andere vanwege het inkrimpen van de agrarische 
sector in de afgelopen decennia. Het zogenaamde het boeren komt niet meer 
overeenkomt met het echte plattelandsleven, de traditionele boerenstand. De ex
stedeling trekt naar het platteland vanwege dit (achteraf onjuiste) beeld en begint 
vervolgens een bedrijf dat meer op de traditionele landbouw lijkt dan het bedrijf dat er 
eerst was gevestigd. Functies als wonen, recreatie en nieuwe bedrijvigheid vanuit de 
stad nemen een gedeelte van deze landbouw in. De stedelingen nemen daarbij 
echter oak hun eigen tradities en gebruiken mee naar het platteland. De nag 
overgebleven landbouwbedrijven in verstedelijkte gebieden kunnen de gestegen 
grondprijzen vaak niet meer opbrengen en wijken voor hun expansie uit naar 
gebieden met lagere grondprijzen. Zo vestigen nieuwe bedrijven zich in oude 
boerderijen. Hierdoor ontstaat er een verstedelijkt platteland. 

Is het agrarische grondgebied van Nederland nag platteland, of gaat dat 
langzamerhand op in een groat stedelijk veld? Is het 'land' (het gedeelte buiten de 
stad) hetzelfde als het platteland? In het dagelijkse leven wordt het woord 'platteland' 
gebruikt om gebieden aan te duiden die buiten de steden zijn gelegen. In de stad 
gebeurde het en daar waar het niet gebeurde began het platteland. Of kan men beter 
spreken van een stedelijke invloedssfeer, die veel grater is dan het stelsel van 
aaneengesloten stedelijke bebouwing en infrastructuur. Platteland wordt omschreven 
als dat wat buiten de steden is gelegen. 

Stad en platteland zijn in Nederland altijd al sterk economisch verweven geweest. 
Met de suburbanisatiegolf in de jaren '60 en '70 ontstond een verlenging van deze 
economische verwevenheid in een nieuw beeld van de ontwikkeling tussen stad en 
platteland. Het beeld van twee volledig van elkaar gescheiden entiteiten verdween en 
er kwam plaats voor meer verwevenheid tussen deze twee begrippen. Om aan te 
geven in hoeverre deze grens werd opgeheven werd geen duidelijkheid geschept. 
Het was moeilijk om aan te geven hoe deze grens werd opgeheven en in hoeverre 
stad en platteland met elkaar werden verweven in oak in hoeverre men daar in is 
geslaagd tot nu toe. 

Het is moeilijk een duidelijk beeld te krijgen van een bepaald gebied. Dit door de 
diversiteit van verschillende soorten gebieden 'platteland'. Het oorspronkelijke 
platteland bestaat niet meer, omdat er veel verschillende plattelanden tegelijk op 
dezelfde plaats aanwezig kunnen zijn. De Nederlandse bevolking ziet als 
belangrijkste functie 'het bieden van rust, ruimte en groen' is. De identiteits- en 
symboolwaarde van het platteland kan kart samengevat warden met deze begrippen. 
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• Rust staat voor het overzicht, de kleine aantallen, het voorspelbare. De 
behoefte aan een vertrouwd ankerpunt in het leven, aan de symbolisering van 
de eigen wortels. Het gevoel van 'thuis' wordt hiermee bevredigd. 

• Ruimte staat voor het hebben van tijd en plaats om te ondernemen, te denken, 
te relativeren. 

• Groen hangt samen met het idee van authenticiteit, dat waar het in het leven 
echt om zou draaien. Deze authenticiteit biedt een tegenwicht aan de stad, daar 
waar groen het onderspit delft aan de stedelijke bebouwing en het gejaagde. 

Er zijn twee variabelen die de gevoelswaarden van de consument van het platteland 
be"lnvloeden, namelijk de leeftijd en de woongeschiedenis. 

Er zijn verschillende functies die aan het platteland, oak wel het landschap kunnen 
word en toegekend: 
• decor van vele verschillende functies (de betekenis van de groene ruimte wordt 

steeds bepalende, hoe authentieker hoe beter is de trend, de associatie met het 
platteland is gauw gemaakt) 

• onderwerp van vrijetijdsbeleving. Vrije tijd wordt steeds meer gezien als een 
middel om de eigen identiteit vorm te geven. Je bent wat je doet en beleeft en 
waar je bent geweest. Een grate diversiteit aan activiteiten, voorzieningen en 
omgeving is hierbij essentieel. Een gebied kan daarom tegelijkertijd meer 
betekenissen hebben door het meervoudig ruimtegebruik. Er vind dus een 
ommezwaai plaats van recreatief medegebruik naar recreatieve beleving als 
ontwerpuitgangspunt. 

• gebruiksvoorwerp voor (landelijk) wonen, werken en de agrarische sector. 

Concluderend kan warden gezegd dat recreatie, vrije tijd, wonen en werken niet 
langer alleen beschouwd moeten warden als afzonderlijke voorzieningen, maar 
moeten warden gezien als onderdeel van het landschap. Wanneer we betekenis 
geven van deze functies aan de groene ruimte, kunnen deze voorzieningen sturend 
zijn in de beeldbepaling van het landschap. 

2.4.3 Trends 

Bij het behandelen van de stad en het land in de vorige paragrafen zijn er 
verschillende trends gedefinieerd. Welke in deze paragraaf zullen warden besproken. 

Door de vele ontwikkelingen op het platteland, in de landbouw en in de stad zijn er 
nieuwe trends ontstaan. Verschillende trends m.b.t. het platteland zijn: 

1. Het Europese platteland verandert in rap tempo. In sommige gebieden neemt 
de stedelijke invloed toe. 

2. Recreatie en landelijk wonen, vullen de vrijgekomen ruimte van de 
teruglopende landbouw. 

3. Stedelingen werpen zich op als hoeders van de plattelandscultuur. 
4. Elders ontstaat juist het nieuwe achtererf van Europa met marginale 

landbouw, vergrijzing en bevolkingsafname. 

Het 'landelijk wonen' buiten op het platteland is een ware trend aan het warden. 
Landelijke woonvormen zijn het wonen in groene wijken, het wonen in dorpen, het 
wonen in andermans groen en een nieuwe vorm van groen wonen: het wonen in 
eigen groen of wel 'ultragroen wonen'. Hierbij gaat het om de mogelijkheid om 
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bestaande agrarische bebouwing in te zetten voor mensen met minder geld, om de 
bijzondere kwaliteiten van het landelijke gebied te behouden en te versterken. 

De mentale scheidslijn tussen stad en platteland dicteert als het ware de huidige 
beeldvorming. De trend is dater steeds meer verwevenheid ontstaat tussen stad en 
land. En deze mentale scheidslijn geleidelijk moet zal gaan verdwijnen. 

De begrippen stad en platteland is ontoereikend geworden om deze uiteenlopende 
trends te kunnen omschrijven, vanwege de veranderingen op dit gebied. Er zal dan 
oak verder onderzoek moeten warden gedaan hoe om te gaan met deze 
veranderingen in het denken over stad en land. Zodat een goede ruimtelijke planning 
voor de komende periode hiervan mogelijk is. 
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Hoofdstuk 3 Ontwikkelingsschets 

lnleiding 

Naast de literatuurstudie is het oak van belang goed inzicht te krijgen in de 
ontwikkeling en het verloop van de ruimtelijke planning met betrekking tot 
planconcepten van de afgelopen 2oste eeuw. Verschillende boeken en 
beleidsplannen heb ik hierover nageslagen. Deze kunnen een belangrijk deel 
uitmaken voor mijn onderzoek naar het conceptuele denken in de afgelopen eeuw. 
En zijn dus van belang voor het vormen van mijn visie over een nieuw conceptueel 
denken over stad en land. Het is van groat belang om kennis en inzicht in het 
ontstaan en de ontwikkeling van het gebruik van planconcepten te vergroten. Zo kan 
door middel van een onderzoek patronen warden opgespoord, die de wijze waarop 
de conceptvorming in de ruimtelijke planning verloopt, kunnen verklaren en verder 
kunnen warden gebruikt voor de toekomst. 
Voor deze ontwikkelingsschets van de conceptvorming van stad en land heb ik de 
volgende literatuur geraadpleegd: 
• Conceptvorming in ruimtelijke planning: Patronen en processen, 

W. Zonneveld, 1991 
• 'Nederlandse Stedenbouw van de 2oste eeuw', Hans lbelings, Nai Uitgevers 

Rotterdam, 1999 
• Nata's Ruimtelijke Ordening, www.vrom.nl 
• Chronologie, Ontwerpatelier Deltametropool, september- december 2002 

3.1 Conceptvorming in ruimtelijke planning- W. Zonneveld 

Patronen en processen, W. Zonneveld 

In de eerste helft van de jaren '80 is er duidelijk sprake van een tendens om meer 
dan voorheen de rol van inhoudelijke denkbeelden te benadrukken. Veelvuldig waren 
termen als concepten, structuurbeelden of -principes in gebruik, waarbij de 
onderlinge verschillen en overeenkomsten vaak niet altijd duidelijk waren. 
De doelstelling van deze studie is als volgt omschrijven: 'de vergroting van kennis en 
inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling en het gebruik van planconcepten '. De 
probleemstelling luidt als volgt: 'door empirisch- en analytisch en verklarend 
onderzoek patronen opsporen in de wijze waarop de conceptvorming in de ruimtelijke 
planning verloopt. Onder conceptvorming wordt verstaan: het proces van 
totstandkoming van de begripsinhoud van ruimtelijke planconcepten en van 
aanpassingen en wijzingen daarin.' 

lndeling in hoofdstukken: 
Deel 1: 

1. inleiding 
2. kernbegrippen 
3. uiteenzetting dat planconcepten naar elkaar verwijzen, zodat van een 

bepaalde structuur kan warden gesproken. Deze duiden we aan als een 
conceptueel complex. Dit heeft een 'harde kern' van belangrijke, strategische 
concepten en een meer vergankelijke 'gordel' van ondermeer instrumentele 
concepten 
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4. processen van conceptvorming, belangrijk hierbij is het conceptuele breukvlak, 
dat aangeeft dat de ruimtelijke planning regelmatig korte perioden kent waarin 
de belangrijkste vigerende planconcepten verdwijnen en vervangen worden 
door nieuwe 

Deel 2: 
Analyse en verklaring van patronen van conceptvorming gedurende zeventig jaar 
bovenlokale planning in NL: 

5. de stedelijke regio 
6. de landelijke regio 
7. de regio's van NL 
8. West- NL 
(hoofdstuk 7 en 8 zullen voor deze literatuurstudie naar stad en land niet worden 
doorgenomen aangezien de discussie over de verhouding tussen het 'Westen' en 
het 'Overig Nederland' hedendaags nauwelijks meer gevoerd wordt) 

Deel 3: 
9. golven van ruimtelijke planconcepten: is er vooruitgang in de ruimtelijke 

planning? 

3.1.1 Het ruimtelijke planconcept 

Het begrip ruimtelijk planconcept is als volgt gedefinieerd: 
'een ruimtelijk planconcept geeft in kernachtige vorm, via woord en beeld, uitdrukking 
aan de wijze waarop een planactor aankijkt tegen de gewenste ontwikkeling van de 
ruimtelijke inrichting, evenals de aard van de interventies die noodzakelijk warden 
geacht.' 

Een sleutelwoord voor wat betreft het materiele object van ruimtelijke planning is 
ruimtelijke inrichting. Er is voor gekozen om het onderzoek alleen te richten op het 
bovenlokale (nationaal en regionaal) niveau. De navolgende studie bevat het 
theoretische kader voor het analyseren en verklaren van patronen van 
conceptvorming. 

3.1 .2 Continu"lteit en verandering van conceptuele kaders 

Veel ruimtelijke planconcepten verwijzen naar elkaar. De keuze om vast te blijven 
houden aan een centrale wijze van stadsuitbreiding (uitbreiding direct grenzend aan 
de bestaande stadgrens) was het sluitstuk van een langdurige discussie over 
mogelijke andere vormen van verstedelijking, zoals decentralisatie in de vorm van 
satellietsteden. Er is sprake bij ruimtelijke planconcepten van hierarchieen. 
Ruimtelijke planconcepten kunnen worden opgedeeld in: 
• strategische planconcepten 
• instrumentele planconcepten 

3.1 .3 Conceptuele structuren 

Planconcepten verwijzen naar elkaar. Een conceptueel complex is een bepaalde 
structuur die kan worden beschreven tussen de verschillende planconcepten. Een 
conceptueel complex heeft een 'harde kern' van belangrijke, strategische concepten 
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en een meer vergankelijke 'gordel' van ondermeer instrumentele concepten. Oat wil 
zeggen dat elke theorie hetzelfde fundament heeft, namelijk de harde kern van het 
program ma. 
Een conceptueel complex is opgedeeld in: 
• 'harde kern' die bestaat uit strategische planconcepten van gelokaliseerde en 

niet- gelokaliseerde planconcepten: het inrichtingsprincipe 
• 'beschermende gordel' rond strategische planconcepten die bestaat uit 

instrumentele ruimtelijke planconcepten (ontwikkelingsconcepten en 
inrichtingsconcepten) die op directe wijze richting geeft aan het 
handelingsniveau in de planning doordat met dit planconcept gebieden en 
locaties worden aangewezen waar een specifiek planning- en 
beleidinstrumentarium wordt ingezet 

niet- gelokaliseerde 
pla nconcepten 

l 
Strategische 
planconcepten 

l 
gelokaliseerde 
pla nconcepten 

Conceptueel complex 

Figuur 3.1.3.1 Structuur van een conceptueel complex 

I nrichti ngs
planconcepten 

l 
lnstrumentele 
planconcepten 

l 
Ontwikkelings
planconcepten 

Het is bijzonder vruchtbaar om voor wat conceptvorming betreft de geschiedenis van 
de ruimtelijke planning te zien als een opeenvolging van conceptuele programma's, 
die aangeduid kunnen worden als conceptuele complexen. 
Verschil lende planconcepten blijken op allerlei wijzen naar elkaar te verwijzen. 
Ruimtelijke planconcepten vormen periodegewijs netwerken, waarbinnen bepaalde 
concepten, die we hebben aangeduid als strategische planconcepten, een meer 
fundamentele betekenis hebben. Zij vormen de harde kern van een conceptueel 
complex. 
Een conceptueel complex kan als volgt worden omschreven: 
'een conceptuee/ complex is een constellatie van onderling gerelateerde ruimtelijke 
p/anconcepten, met a/s harde kern een aantal samenhangende, elkaar 
ondersteunende strategische concepten. Daarbij is sprake van een dergelijke mate 
van consistentie en duurzaamheid, dat deze voor een planningsgemeenschap 
bepalend is voor de opvattingen over de gewenste ontwikkeling van ruimtelijke 
structuren ' 
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3.1.4 Conceptvormingsprocessen 

Vragen die ontstaan met betrekking tot conceptvormingsprocessen zijn: 
• Hoe ontstaat een conceptueel concept? 
• Hoe wordt ermee gewerkt? 
• Waardoor verdwijnt het op een gegeven moment? 

Planconcepten komen niet zomaar op en verdwijnen ook niet zomaar. Een van de 
opvallende regelmatigheden is dat gedurende bepaalde perioden overal in NL sterk 
verwante planconcepten opduiken. Gesteld is dat conceptvorming ge'interpreteerd is 
als een proces dat niet alleen door interne factoren bepaald wordt, factoren die 
samenhangen met de opbouw van de planningstraditie. 
Strategische ruimtelijke planconcepten vormen 'slechts' een interpretatie- en 
oplossingskader. Het strategische kader legt een aantal essentiele aspecten van een 
keuzesituatie vast. Is er een kader tot stand gekomen, dan zal er vanuit deze 'harde 
kern' een voortdurende confrontatie moeten worden aangegaan met een zich 
veranderde werkelijkheid. 
De werkelijkheid verandert voortdurend, zodat zich allerlei ontwikkelingen voordoen 
die bij de aanvang van een conceptueel complex nog niet bekend waren. Uiteindelijk 
ontstaat een voltooide conceptvorming. Verschillende factoren kunnen hiervoor 
worden aangewezen die tot gevolg hebben dat de harde kern van een conceptueel 
complex onder een voortdurende spanning staat. Op den duur kunnen de 
spanningen in de harde kern zo hoog oplopen, dat sprake is van een explosieve 
kwestie. De geldigheid van strategische planconcepten komt onder druk te staan. 
Doordat deze concepten de harde kern van een conceptueel complex vormen, wordt 
hierdoor het voortbestaan van een totaal conceptueel complex bedreigd. Het gevolg 
is dat het conceptuele complex uiteenvalt. 
Maatschappelijke en economische trendbreuken kunnen er de oorzaak van zijn dat 
de normatieve en empirische veronderstellingen niet langer meer als houdbaar 
worden ervaren. Externe factoren waarvan conceptvormingen afhankelijk zijn : 
1. economische ontwikkelingen 
2. mobiliteitsontwikkelingen 
3. politieke ontwikkelingen 
4. demografische ontwikkelingen 
Op het moment dat vigerende kaders herzien moeten worden, kan niet langer 
worden gesproken van normale conceptvorming. Het conceptuele complex krijgt met 
andere woorden te maken met de opkomst van een tegenhanger, ook wel het 
conceptuele breukvlak genoemd: 
'een conceptueel breukvlak is een periode waarin door een explosieve kwestie een 
beeindiging plaats vindt van de levensloop van de harde kern van een conceptueel 
complex. Er ontstaat dat een behoefte aan het vormen van een nieuw oplossing- en 
interpretatiekader, grotendeels opgebouwd uit nieuwe strategische ruimtelijke 
concepten ' 
Doordat er in een conceptueel breukvlak geen breed onderschreven kader meer is 
ontstaan gevoelens van onzekerheid. Er moet een nieuwe harde kern ontwikkeld 
worden . 
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Preparadigmatische Positieve heuristiek Conceptuele breuk Positieve heuristiek 
periode 

Explosieve1--___ ., 
kwestie 

Negatieve heuristiek 

Explosieve 
kwestie 

Negatieve heuristiek 

Figuur 3.1.4.1 Schematische weergave van het verloop van conceptvormingsprocessen 

3.1 .5 De stedelijke regio 

Conceptvorming zonder harde kern (1920-1934) 

• aandringen tot gewestelijke en nationale plannen 
• 2-tal ruimtelijke ontwikkelingen: urbanisatie en suburbanisatie 

urbanisatie: trek naar de stad, vestigingswallen werden geslecht, stedelijke 
gebieden werden steeds omvangrijker 
suburbanisatie: door mobiliteit trekken stedelingen naar aantrekkelijkere 
gebieden 

• thematiek van het grootschalige karakter va de nieuwe stedelijke gebieden en het 
gebrek aan groen als een 'groene' draad door de jaren '20 en '30 

• op het platteland ontstaat lintbebouwing die samen met de suburbanisatie het 
landschap bedreigen 

• 2 modellen voor 'verstedelijkingsvraagstuk': 
* decentralisatie (stad wordt naar het land gebracht) bijv sattelietsteden en 
tuinsteden 
* het land naar de stad te brengen bijv. Tuindorpconcept, groene wiggen, 
parkwegen 

Conceptueel complex: de voltooide toekomststad ( 1934- 1951) 

• voltooide toekomststad: 
* de stad voldoet qua grootte aan de in de toekomstliggende vraag 
* de stad mag een bepaalde omvang niet overschrijden 
ldeeen voor 'nieuwe manier' van uitbreiden wanneer stad voltooid is: 
* satellietsteden 
* organische rangschikking van maatschappelijke elementen 
* groene wiggen concept (groen tot diep in de stad worden gebracht) bijv 
groenstroken, parkweg 
* kernvorming: woongebieden die duidelijke herkenbare eenheden vormen 
(voorloper op de wijkgedachte van na W02), de landelijke variant hiervan is 
het streven naar de gesloten bebouwde kom 
* centrale stadsvorm 
* afronding 

Conceptueel breukvlak: geen stad maar conurbatie (1951- 1958) 

• De Wederopbouwperiode, doelstellingen: 
* herstel van de oorlogsschade 
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* een nieuwe economisch fundament opstellen dmv ontwikkeling van 
industriegebieden 
* wegwerken van woningtekort 

• Ontwikkelingen: 
* door deze doelstellingen zouden stedelijke gebieden drastisch worden 
uitgebreid 
* noodzaak tot behoorlijke onderbrekingen tussen de verschillende stedelijke 
agglomeraties 
* schaalvergroting in het denken ontstaan 
* concepten als groene sheg en de wijkgedachte, conurbatie en stadsgewest 
(conurbatie= de stad op landsdeel niveau) 

Conceptueel complex: expansie en verandering (1958- 1973) 

• jaren '60 periode van economische groei 
• drastische ruimtelijke verandering van Nederland (binnensteden werden 

zakencentra, steden omringd door uitbreidingsgebieden, nieuwe bedrijfsterreinen 
havenbekkens) 

• verwachting was dat Nederlandse bevolking sterk zou groeien en meer ruimte 
zou verlangen en zou leiden tot enorme diffusie van de verstedelijking 

• de leiding geven over dit proces van expansie en verandering was het centrale 
thema in de jaren '60 

• Ontwikkelingen: 
* lngrijpende veranderingen binnen de bestaande stedelijke gebieden wordt 
adhv planconcept- cityvorming gepleit voor de omvorming van delen van de 
binnenstad tot zakencentrum, maar ook voor sanering van verouderde 
woonwijken kortom een reconstructie van het centrumgebied 
* voor een verdeling van de stedelijke groei over de regio wordt voor een 
strategisch concept van overloop gekozen 
* de maximale omvang van een stedelijke agglomeratie werd vastgesteld op 8 
km (ivm het vele gebruik van de fiets door stedelingen) 
* steden mochten niet groeien in zo'n mate dat groene, tussenliggende 
gebiedenvolledig zouden verdwijnen= bufferzone van 4 km (tot op heden geldt 
dit!) 
* nieuwe steden dienden ontwikkelt te worden (= decentralisatie , in de vorm 
van centralisatie elders) 
* introductie planconcepten als conurbatie, stadsgewest en gebundelde 
deconcentratie 
Dit alles is samengevat in het planconcept voor de Nederlandse ruimtelijke 
ordening: conurbanisatie 

• De conurbatie wordt gezien als een stedelijke ruimte die door de geleidende 
werking van open zones is opgebouwd uit afzonderlijke stedelijke gebieden. De 
agglomeraties dienen een zelfstandige ontwikkeling door te maken. De ruimtelijke 
scheiding was typerend voor een conurbatie. Een duidelijke scheiding tussen stad 
en land dat le1 idde tot een beheersing van het stedelijke ruimtegebruik. 
(conurbatie= complex van twee of meer agglomeraties die dicht bijeen gelegen 
zijn) 

• In het planconcept van het stadsgewest wordt uitgegaan van ruimtelijke EN 
functionele uiteenlegging van de stad. (stadsgewest= gewest dat gevormd wordt 
door een aantal samenwerkende gemeenten) 
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• Gebundelde deconcentratie zou er voor moeten zorgen dat geen al te grote mate 
van verspreide verstedelijking ontstaat. 

Conceptueel breukvlak: de bedreiging van suburbanisatie (1973- 1976) 
• jaren '70: rotsvaste vertrouwen in de expansie en verandering begint te wankelen 
• willekeurige deconcentratie is niet langer wenselijk 
• de vrees is dat een desintegratie van het stedelijke milieu ontstaat 
• binnen de nieuwe interpretatie van het planconcept gebundelde deconcentratie 

zou prioriteit moeten worden gegeven aan uitbreiding van en verdichting in de 
bestaande steden. 

• een begin van een verandering ten aanzien van de visie op de verhoudingen 
tussen centrum van de stedelijke regio en de 'randen'. 

Conceptueel complex: concentratie en behoud (1976- 1987) 

• behoud en versterkingen van de structuren in de grote steden, vooral gericht op 
de woon- en leefkwaliteiten, en leidende tot een verlaging van de mobiliteit. 

• het inrichtingsconcept stadsgewest wordt sterk bijgesteld ('een gespreid 
samenstel van een of meer grote centra met omringende kleinere kernen') 

• er wordt getracht nieuwe stedelijke elementen zoveel mogelijk in de stad zelf te 
lokaliseren 

• een zekere uiteenlegging van de stad zou wel moeten doorgaan, maar stedelijke 
ontwikkelingen zouden dan wel moeten worden gekoppeld aan het netwerk van 
openbare vervoersverbindingen en er zou een maximum moeten worden gesteld 
aan de afstanden waarover deze deconcentratie zich zou mogen voltrekken. 

• Concentratie is het concept geworden dat in de meeste plandocumenten wordt 
gebruikt. 

• Het concentratieconcept is vooral gebaseerd op het tegengaan van mobiliteit, 
draagvlak van stedelijke voorzieningen creeren, verdichting van het stedelijke 
gebied. 

• Schaalverkleining in het denken heeft plaatsgevonden. De conceptuele 
vernieuwing heeft vooral betrekking op het lokale planningsniveau: buurten, 
wijken en kleine kernen. 

Geconstateerd wordt dat het streven naar het zoveel mogelijk bouwen in en aan de 
randen van de stad in een spanningsverhouding staat tot de realisering van 
groeikernen. 

Conceptueel breukvlak: de herontdekking van de grote schaal (1987- 1990) 

• En conceptueel breukvlak wordt gekenmerkt doordat bepaalde vraagstukken 
dusdanig problemen oproepen dat het bestaande conceptuele complex niet 
langer meer gehandhaafd kan blijven. 

• 3 explosieve kwesties eind jaren '80: 
* ontstaan van het beset dat de behoefte aan nieuw stedelijk gebied niet 
uitsluitend binnen de contouren van de compacte stad en het stadsgewest kan 
worden opgevangen 
* sterke aandacht voor kwaliteit van het leefmilieu, wat leidt tot de introductie 
van ecologisch getinte planconcepten 
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* de vraag wat zal er gebeuren als in de loop van de jaren '90 de 
binnengrenzen van de Europese gemeenschap zullen wegvallen? 

• Ontwikkelingen: 
* een nieuwe deconcentratie 
* veel open, groene ruimten zijn onder druk komen te staan waardoor de 
groene en blauwe vingers zijn aangetast 
* beset dat wanneer de grote steden willen concurreren met hun buitenlandse 
evenknieen er een aanbod van suburbane, groene woonmilieus of 
tuinstadmilieus moeten zijn. 
* de natuurlijke stad: heropleving van het milieuthema bijv de ecologische 
infrastructuur, groene sheggen, groen netwerk of corridorstructuur. Nieuw is 
het argument dat een aantrekkelijke natuurlijke stad een vestigingsfactor 
vormt in het licht van de internationale concurrentie tussen steden. 
* de belangrijkste verandering in de ruimtelijke planning van de stad is het 
prevaleren van economische doelstellingen. 
* nieuw cityvorming- concept, dat meer om die stadsdelen gaat waarvan wordt 
gehoopt dat die door herstructurering een nieuw, zakelijk elan aan de stad 
zullen geven. Extra is het grootstedelijke vestigingsmilieu en stedelijke 
vernieuwing 

3.1.6 De landelijke regio 

Wonen op het platteland 

Conceptvorming zonder harde kern (tot 1920) 

• preparadigmatische periode 
• Nederlandse bebouwing is overwegend geconcentreerd in duidelijke, herkenbare 

afgegrensde bebouwde kommen 
• 'Suburbanisatiegolf: midden- en hogere klasse gaat op het platteland wonen 

waardoor scheiding tussen woon- en werkplaats ontstaat 
• woningbouw vooral verspreid of lintbebouwing (de plaag van de lintbebouwing) 
• bezwaar tegen lintbebouwing is dat het een ontsiering van natuur en landschap 

betekent 

Conceptueel complex: concentrische uitbreiding (1920- heden (?)) 

• Vooroorlogs complex: streven naar lokale bundeling van het wonen in de 
bebouwde kom 

• centralisatie- concept 
• De naoorlogse streekplanning laat zien dat het strategische concept van centralisatie van dorpsuitbreiding hecht verankerd 

is geraakt. 

• Natuurbescherming: centralisatie, concentratie, gave kern, kernvorming, 
komvorming, rationele uitbreiding en stelselmatige bebouwing 
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Conceptuele breuk: van dorp naar regio (1956- 1960) 

• Conceptuele breuk jaren '50: men gaat zich richten op het enten van het 
nederzettingspatroon 

• benodigde kernen bepaald door uitgangspunt van bereikbaarheid van de dorpen 
te prevaleren boven het voorzieningsniveau 

• Fijnmazig patroon: afstand voor fietsers tot periferie tot de kern max. 5 km 
• schaalvergroting gaat uitgroeien tot explosieve kwestie, actieradius van 

plattelandsbewoners neemt toe door mobiliteit 
• theorie van Christaller als wetenschappelijke legitimering 
• plattelandsbevolking zal zich orienteren op het centrum van een streek 

Conceptueel complex: reconstructie van het bewoningspatroon ( 1960- 1973) 

• Nieuw conceptueel complex jaren '60 en '70: streven naar het behoud van de 
kleine kernen op het platteland staat centraal (=hierarchie der kernen) 

• organische rangschikking van maatschappelijke elementen = organische 
hierarchie (later ook wel aangeduid als functiemenging) 

• platteland moet een reconstructie ondergaan 
• duidelijkere functionele geleding door lokale concentratie en communale 

concentratie van verzorgingselementen 
• uitgangspunten van de gewenste ontwikkeling van het bewoningspatroon op het 

platteland veranderd drastisch 
• Nieuwe ontwikkelingen: 

* overloop 
* gebundelde deconcentratie 
* streekgedachte 
* reconstructie 

Conceptueel breukvlak: dorpsbinding (1973- 1977) 

• geen sprak van reconstructie van bewoningspatronen 
• dilemma: het voorzieningsniveau in de kleine kernen zou ermee gebaat hebben 

dat het aantal inwoners aanzienlijk stijgt. Dit is echter tegenstrijdig met o.a. 
natuur, landschap en het unieke, stedenbouwkundige karakter van vele kleine 
kernen . 

• reconstructie komt hiermee te vervallen, waarmee de conceptuele breuk voor wat 
het rijk betreft een feit is 

Conceptueel complex: handhaving van kleine kernen (1977- 1988) 

• niet de plaats die een kern in neemt in het hierarchische patroon der 
voorzieningen is bepalend voor het aantal woningen dat gebouwd kan worden, 
maar het voortbestaan van maatschappelijke verbanden 

• gestreefd wordt naar evenwichtige verspreiding op provinciaal niveau 
• alleen ruimtelijke concept van hierarchische kernen is behouden 
• Nieuw strategisch concept in het verstedelijkingsbeleid: bundeling 

68 



Een dode kwestie? (1988- ?) 

• de politieke prioriteit die aan de problemen van de kleine kernen gegeven wordt is 
duidelijk afgenomen. 

• Urbane concepten als grootstedelijk vestigingsmilieu, stedelijke vernieuwing en 
stedelijke knooppunten prevaleren in de plandocumenten van het einden van 
deze periode. De problematiek van de kleine kernen is hiermee een dode kwestie 
aan het warden. 

Het landelijke gebied als groene ruimte ('groene ruimte' = landbouw, natuur, 
landschap en openluchtrecreatie) 

Conceptvorming zonder harde kern (tot 1920) 

• prepragmatische periode 
• natuur en landschap dienen beschermd te warden tegen de opdringende 

verstedelijking 
• levendig contact met het groen moet mogelijk blijven 
• natuurmonumenten: van alle kanten began de natuur steeds meer bedreigd te 

warden, na het slechten van de stadswallen, begonnen veel steden zich over het 
omliggende landelijke gebied uit te breiden. 

• Ontwikkelingen: 
* ruilverkaveling 
* de stedeling in de vrije natuur (door o.a. opkomst en verbetering van de 
spoorwegen, populariteit van de fiets, toename van welvaart en vrije tijd) 
* nieuwe uitbreidingen aan de stad hebben geen groenvoorziening 
* nieuw begrip 'recreatie= herschepping van de stadsbewoner 

Conceptueel complex: Natuurbescherming en de herschepping van de stadsbewoner 
(1920- 1950) 

• Natuurbescherming wordt erg belangrijk 
• Strategische concepten: 

* centralisatie: gestructureerde verstedelijking 
* concentrische uitbreiding: ordening van natuurruimte (later in de jaren '80 
overeenkomend met het concept 'ecologische infrastructuur) 

• Ontwikkelingen : 
* ontstaan van parkwegen 
* groene wiggen 
* natuurbanen 
* verweving 

• Herschepping= ontspanning in de openlucht 
• modernisering van agrarische sector zorgt uiteindelijk voor een breukvla van deze 

periode 

Conceptueel breukvlak: geen symbiose maar uiteenlegging van functies (1954 (?)-
1958) 
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• Nederlandse economie diende opnieuw opgebouwd te worden 
uitbouw van de industriele sector: 

• landbouwsector kreeg duidelijke rol hierin: 
* de export van agrarische producten deviezen moet opleveren 
* agrarische sector als leverancier van grondstoffen voor de industrie 

• Ontwikkeling: 
* een zo hoog mogelijke productie per persoon per hectare 
* mechanisatie 
* landbouwgebieden moesten een inrichting krijgen die het gebruik van 
moderne methodes toe zou laten 
* Ruilverkavelingwet 1954 
* Landbouwgronden werden verontrustend gevonden 
* Het bieden van recreatiemogelijkheden begonnen uit te groeien tot een groot 
probleem 
* ontstaan van agglomeratie parken: recreatiegebieden van groter formaat 
* symbiose (verweving van functies) verdwijnt 
* de functies landbouw en recreatie werden afgesplitst van de twee ander 
functies natuur en landschap (wat leidt tot het nieuwe conceptuele complex 
van functiescheiding en schaalvergroting) 

Conceptueel complex: scheiding van functies en grootschalige inrichting (1958-
1973) 
• Concept van agglomeratieparken slaat aan in de jaren '60 
• ontstaan van 'groene sterren'= elementen van formaat 
• plannen tot aanleg van groene sterren is een indicatie van een streven naar 

scheiding van functies in het landelijke gebied 
• groene sterren als monofunctionele gebieden 
• Nieuwe concepten: 

* scheiding van functies 
* grootschalige inrichting (agglomeratie parken 

• Twee soorten landelijke gebieden: 
* gebieden met een overwegend grote schaal 
* gemengd agrarische- recreatieve gebieden met fraaie landschappelijke 
elementen 

Conceptueel breukvlak: bedreiging van natuur en landschap ( 1973- 1977) 
• groene ster in jaren '70 in diskrediet 
• verdwijning van concepten als uiteengelegde stad, cityvorming, reconstructie 
• weerstand tegen monofunctionele gebieden en het kleinschalige denken 
• Nieuwe concepten: 

* functiemenging 
* forumfunctie= recreatie niet alleen meer in het 'groen' maar ook in het 'rood' 
van de stad 
* Nationale Parken en Nationale Landschappen 

• streven naar het behoud van natuur en landschap, beset dat 
landbouwontwikkelingen evenzeer negatief gevolgen hebben 

Conceptueel complex: verweving en kleinschaligheid ( 1977- 1988) 
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• Verweving van wezenlijke betekenis is voor ruimtelijke verscheidenheid in het 
land 

• pas als verweving niet kan moet door scheiding geprobeerd warden de zwakkere 
functies in het landelijke gebied te beschermen 

• 2 strategische concepten; 
* verweving 
* scheiding 

• Belangrijk is de schaal waarin deze concepten zich zouden moeten afspelen 
• Geconstateerd wordt dat de mate van scheiding en verweving bepaald wordt door 

de ligging van de relevante ruimtelijke elementen ten opzichte van elkaar 
• 2 categorieen zones warden gedomineerd door scheiding: 

* landbouw 
* natuur 

• 2 categorieen zones warden gedomineerd door verweving: 
* landschap 
* openluchtrecreatie 

• een zonering van het landelijke gebied is in de jaren '70 en '80 aan te treffen. Er 
kan gesproken warden van een succesvolle doorwerking van de concepten 
scheiding en verweving 

Conceptueel breukvlak: naar een nieuwe scheiding van functies (1988- 1990) 

• het conceptverweving was de lont van de explosieve kwestie , het is zeer 
problematisch de naoorlogse landbouw te verzoenen met belangen van natuur en 
landschap 

• eind jaren '80 ligt er een grate nadruk op een ruimtelijke scheiding tussen 
landbouw enerzijds en natuur en landschap anderzijds 

• Nieuwe concepten: 
* ecologische hoofdstructuur= gestreefd moet warden naar een duurzame 
instandhouding van natuur- en landschapswaarden 
* ecologische infrastructuur 

(hoofdstuk 7 en 8 zullen voor deze literatuurstudie naar stad en land niet warden doorgenomen 
aangezien de discussie over de verhouding tussen het 'Westen ' en het 'Overig Nederland' 
hedendaags nauwelijks meer gevoerd wordt) 

3.1 . 7 Galven van ruimtelijke planconcepten 

Gereguleerde verstedelijking (1920- 1949) 

Deze periode staat bekend als de periode van de opkomst van de regionale 
planning. Het geconcentreerd bouwen binnen de bebouwde kom wordt als enige 
gewenste vorm gezien van 'verstedelijking' op het platteland. Behoud van natuur en 
landschap is de belangrijkste, achterliggende doelstelling en vormt oak het 
overheersende thema. 
De populariteit van het inrichtingsconcept tuindorp wees erop dat de stad een 
overzichtelijke, groene woonomgeving aan haar bewoners moest bieden. Dit bleek 
oak uit inrichtingsconcept van de groene sheg. 
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De oplossing in het AUP van 1934 was een decentralisatie binnen de stad, 
aangezien het bedrijfsleven de stad nog steeds als voornaamste vestigingsplaats 
koos. 
De stad van de toekomst moest dus een duidelijk herkenbare, gelede structuur 
hebben, met veel groen. Dit leidde tot een grate populariteit van het concept van de 
parkweg en andere, verwante inrichtingsconcepten. 
Suburbanisatie in de vorm van lintbebouwing bedreigde de natuur. Een 
decentralisatie diende daarom in de bestaande stad te warden gevonden. 
De harde kern van de conceptuele complexen uit deze periode kan daarom warden 
omschreven als een streven naar gereguleerde verstedelijking. 

Schaalvergroting (1949- 1958) 

Een belangrijke conceptuele vernieuwing. Verstedelijking werd bezien vanuit een 
perspectief van stedengroepen en conurbaties. De explosieve kwesties werden 
gevormd door de verwachting dat het groen uit het westen van het land zou 
verdwijnen en dat ruimte voor verdere groei in de toekomst verloren zou gaan. Vrees 
was er voor te grate stedelijke gebieden. Er dient een afronding van de groei van de 
stedelijke agglomeraties plaats te vinden. Er is 'een gezonde wisselwerking tussen 
stad en land' . Het vooroorlogse (kleinschalige) concept van de groene wig wordt 
opgetild naar nieuwe schaalniveaus. Bufferzones tussen steden moeten in stand 
warden gehouden of warden vergroot. 
In 1949 kwam de eerste 'versie' van het concept van spreiding . Ook deed een 
belangrijk strategisch concept zijn intrede: ruilverkaveling. Dit leidt tot een versnelling 
van de veranderingen in het landelijk gebied. De 'eigen' inbreng van de ruimtelijke 
planning wordt gevormd door een streven naar evenwicht: een balans tussen 
uitbouw van stedelijke gebieden en het behoud van open ruimten. De bescherming 
van natuur en landschap lijkt geen prioriteit meer te hebben. 

De reconstructie van Nederland ( 1958- 1973) 

Centraal staat in deze periode de veranderingen in de inrichting van de Nederlandse 
leefruimte. Cityvorming in de binnenstad en sanering en reconstructie van de 
omringend oude woonwijken zouden de Nederlandse steden een nieuwe structuur 
moeten geven. 
Door ruilverkaveling zouden de landbouwgebieden moeten veranderen in optimaal 
(dus grootschalig) ingerichte, agrarische productielandschappen. Kleiner kernen 
zouden op het platteland van de toekomst geen functie meer hebben. 
Het streven naar het ontstaan van territoriale samenlevingsverbanden (wijkgedachte) 
was op zijn retour. 'Restante' van het anti- stad- denken zien we terug in het 
overloop- concept: de meeste grate steden hebben hun maximale omvang bereikt. 
Stadsuitbreiding moet dus in nieuwe centra gelokaliseerd warden. In de loop van de 
jaren '70 geven suburbanisatie en toename van het autobezit aanleiding tot het 
ontstaan van het stadgewest- concept. Dit betekent het ontstaan van de regionale 
stad, ipv de buurt of wijk. Ook ontstaan hierdoor grootschalige stedelijke zones. 
De scheidslijnen tussen het Westen en Overig Nederland zouden wegvallen. 
Eveneens werd de abrupte scheiding tussen stad en land, 'rood' en 'groen' 
aanzienlijk genuanceerd. De plattelandsbewoner zou zijn blik richten op de stad. De 
stedeling zou zijn vertier op het platteland zoeken (groene sterren). 
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Onzekerheid (1973- 1976) 

Zorg voor het leefmilieu prijkt als een nieuw probleem op de agenda. Een afkeer voor 
de jaren '60 ontstaat. Grote behoefte aan ruimtelijke differentiatie. Een verdere 
homogenisering van de Nederlandse leefruimte wordt afgewezen. Stad en land 
moeten nadrukkelijk van elkaar gescheiden warden. Een verdere suburbanisatie van 
het landelijke gebied moet stopgezet warden. 
Ruilverkaveling heeft in de agrarische sector een verwoestend spoor in de natuur en 
het landschap achtergelaten. 
Het wordt duidelijk dat de meeste strategische planconcepten niet meer 
gehandhaafd kunnen blijven. 

Behoud van stad en land (1976- 1988) 

Er vormen zich nieuwe strategische planconcepten die als belangrijkste kenmerk 
hebben dat de schaal waarop zich het verstedelijkingsproces afspeelt aanzienlijk 
verkleind moet warden. Bundeling is het belangrijkste motto van de 
Verstedelijkingsnota. 
Functiemenging op regionaal niveau. Op lagere niveaus zet het streven naar 
verweving van stedelijke functies zich voort: de binnenstad is niet alleen bestemd 
voor city- functies, maar ook voor het wonen en de stedelijke recreatie. En de 
woonwijken moeten ook een vestigingsplaats kunnen bieden voor bedrijvigheid die 
niet al te hinderlijk is. Geen steriele slaapwijken, maar levendige stadskwartieren. 
Verweving is echter een planconcept dat vooral gerelateerd is aan het landelijke 
gebied. Dit strategische concept is een paging om vanuit een ruimtelijk 
ordeningskader greep te krijgen op de ontwikkelingen in het buitengebied. Het 
concept heeft als doelstelling om verschillende belangen (landbouw, natuur, 
landschap en recreatie) met elkaar te verzoenen . Verweving 'waar en zoveel' als 
mogelijk. 

Nieuw elan (1988- 1990) 

Een discussie over de verhouding tussen het 'Westen' en het 'Overig Nederland' lijkt 
nauwelijks meer gevoerd te warden, in tegenstelling tot de laten jaren '50. Het 
inrichtingsprincipes van Nederland, lijkt aan het einde van de jaren '80 uit 3 
elementen te bestaan: 
• De Randstad (als groeipool van NL) 
• De Stedenring Centraal Nederland (als economisch kerngebied) 
• De Regio's 
Het 'falen' van een conceptueel complex lijkt voor wat de landelijke gebieden betreft 
de inleiding te vormenvoor een conceptueel breukvlak. Openlijk gaat erkend warden 
dat de doorwerking van het concept verweving teleurstellend geweest is. Hiermee is 
de 'relatieproblematiek' niet uit het aandachtsveld van de ruimtelijke planning 
verdwenen, maar krijgt een nieuwe invulling. Het concept ecologische infrastructuur 
lijkt de inleiding te gaan vormen tot een nieuwe, op scheiding gebaseerd conceptueel 
complex. 
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Continu"lteit en verandering 

Zonneveld hoopt met deze studie te hebben aangetoond dat in de conceptvorming 
de ruimtelijke planning op bovenlokaal niveau sprake is van een golfpatroon. Er 
kunnen een drietal fases warden onderscheiden. Nadat gedurende enige jaren is 
geworteld met een bepaalde thematiek, ontstaat op een zeker moment een 
consensus. Oat getypeerd is als de preparadigmatische fase in de conceptvorming. 
Er hoeft echter niet telkens bij een totaal nulpunt te warden begonnen. Dit wordt 
veroorzaakt doordat sprake is van een onderstroom van planconcepten die 'van allen 
tijden' zijn. Deze basisprincipes kunnen we omschrijven als: 
'een ruimtelijk planconcept dat gedurende een langdurige aaneenges/oten periode 
gehandhaafd is gebleven. Een conceptuele breuk fast de geldigheid van een 
basisprincipe niet aan' 
Een aantal basisprincipes zijn: 
1 . bebouwing moet geconcentreerd warden in bebouwde kommen en niet 

ordeloos verstrooid in het buitengebied 
2. streven naar een geleding van stedelijke gebieden, elke stad moet groen 

dooraderd zijn, steden moeten niet op een concentrische wijze uitbreiden (een 
cirkel die steeds grater wordt) maar via radiale sectoren 

3. streven naar een hierarchisch opgebouwd kernenpatroon 

3.1.8 Samengevat 

De studie van Wil Zonneveld naar de conceptvorming in de ruimtelijke planning bevat 
het theoretische kader voor het analyseren en verklaren van patronen van 
conceptvorming. Vandaar dat deze studie een belangrijk deel uitmaakt van mijn 
onderzoek naar het conceptuele denken in de afgelopen eeuw, wat kan gaan 
bijdragen aan een nieuw conceptueel denken. Zonneveld bevestigd dit door te 
stellen dat:' het bijzonder vruchtbaar is om voor wat conceptvorming betreft de 
geschiedenis van de ruimtelijke planning te zien als een opeenvolging van 
conceptuele programma's, die aangeduid kunnen warden als conceptuele 
complexen.' Het is belangrijk om kennis en inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling 
van het gebruik van planconcepten te vergroten. Zo kan door middel van een 
onderzoek patronen warden opgespoord, die de wijze waarop de conceptvorming in 
de ruimtelijke planning verloopt, kunnen verklaren en verder kunnen warden gebruikt 
voor de toekomst. 
Planconcepten verwijzen naar elkaar. Er kan dan van een bepaalde structuur warden 
gesproken. Zonneveld duidt dit aan als een conceptueel complex. Een conceptueel 
complex heeft een 'harde kern' van belangrijke, strategische concepten en een meer 
vergankelijke 'gordel' van ondermeer instrumentele concepten. 
Het is het gehele samenstel van gerelateerde ruimtelijke planconcepten die onderling 
invloed op elkaar uitoefenen. Daarbij is sprake van een dergelijke mate van 
consistentie en duurzaamheid, dat deze voor een planningsgemeenschap bepalend 
is voor de opvattingen over de gewenste ontwikkeling van ruimtelijke structuren. 
De conceptvormingsprocessen bestaan uit een afwisseling van conceptuele 
complexen en conceptuele breukvlakken. Opvallend is dat deze complexen en 
breukvlakken regelmatigheden zijn van perioden. Ze komen niet zomaar en 
verdwijnen oak niet zomaar. Het conceptuele breukvlak geeft aan dat de ruimtelijke 
planning regelmatig korte perioden kent waarin de belangrijkste vigerende 
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planconcepten verdwijnen en vervangen worden door nieuwe planconcepten. De 
strategische ruimtelijke planconcepten die de 'harde kern' van het conceptuele 
complex vormen, zijn 'slechts' een interpretatie- en oplossingskader. Het legt een 
aantal essentiele aspecten (het kader ) van een keuzesituatie vast. Er zal dan vanuit 
dit kader een voortdurende confrontatie moeten worden aangegaan met een zich 
veranderde werkelijkheid. 
Deze werkelijkheid verandert voortdurend, zodat zich allerlei ontwikkelingen 
voordoen die bij de aanvang van een conceptueel complex nog niet bekend waren. 
Uiteindelijk ontstaat een voltooide conceptvorming. Verschillende factoren kunnen 
worden aangewezen die tot gevolg hebben dat de harde kern van een conceptueel 
complex onder een voortdurende spanning staat. Op den duur kunnen de 
spanningen in de harde kern zo hoog oplopen, dat sprake is van een explosieve 
kwestie. De geldigheid van strategische planconcepten komt onder druk te staan. 
Maatschappelijke en economische trendbreuken kunnen er de oorzaak van zijn dat 
de normatieve en empirische veronderstellingen niet langer meer als houdbaar 
worden ervaren. Externe factoren waarvan conceptvormingen afhankelijk zijn: 
1. economische ontwikkelingen 
2. mobiliteitsontwikkelingen 
3. politieke ontwikkelingen 
4. demografische ontwikkelingen 
Doordat deze concepten de harde kern van een conceptueel complex vormen, wordt 
hierdoor het voortbestaan van een totaal conceptueel complex bedreigd. Het gevolg 
is dat het conceptuele complex uiteenvalt. Op het moment dat vigerende kaders 
herzien moeten worden, kan niet langer worden gesproken van normale 
conceptvorming. Zo ontstaat er een tegenhanger van het conceptuele complex, het 
conceptuele breukvlak. Een conceptueel breukvlak dat periode waarin er een 
behoefte ontstaat voor het vormen van een nieuw oplossings- en interpretatiekader. 
Doordat er in een conceptueel breukvlak geen breed onderschreven kader meer is 
ontstaan gevoelens van onzekerheid. Er moet een nieuwe harde kern ontwikkeld 
worden. 

Voor mijn onderzoek naar het hedendaagse conceptuele denken over stad en land 
heb ik, door middel van een matrix- weergave van de bestudering van de 
belangrijkste strategische en instrumentele ruimtelijke planconcepten van de 
stedelijke en landelijke regio van het begin van de 20518 eeuw tot 1990 volgens 
Zonneveld, een compleet overzicht van de conceptprocessen van Zonneveld 
gemaakt. Deze zal uiteindelijk met andere bronnen worden samengevoegd, zodat er 
een totaal compleet beeld van het verloop van de concepten in de 20518 eeuw kan 
worden geformuleerd. 
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Zonneveld hoopt met deze studie te hebben aangetoond dat bij de conceptvorming 
voor de ruimtelijke planning op bovenlokaal niveau sprake is van een golfpatroon. Er 
kunnen twee fases warden onderscheiden, dat wil zeggen er is een terugkerend 
ritme van conceptuele complexen en breukvlakken. Nadat gedurende enige jaren is 
geworteld met een bepaalde thematiek, ontstaat op een zeker moment een 
consensus. Oat getypeerd is als de preparadigmatische fase in de conceptvorming. 
Er hoeft echter niet telkens bij een totaal nulpunt te warden begonnen. Dit wordt 
veroorzaakt doordat sprake is van een onderstroom van planconcepten die 'van allen 
tijden' zijn . Deze zijn ruimtelijk planconcepten die gedurende een langdurige 
aaneengesloten periode gehandhaafd zijn gebleven. Een conceptuele breuk tast de 
geldigheid van een basisprincipe niet aan. 
Een aantal basisprincipes volgens Zonneveld zijn: 
• bebouwing moet geconcentreerd warden in bebouwde kommen en niet 

ordeloos verstrooid in het buitengebied 
• streven naar een geleding van stedelijke gebieden, elke stad moet green 

dooraderd zijn, steden moeten niet op een concentrische wijze uitbreiden (een 
cirkel die steeds grater wordt) maar via radiale sectoren 

• streven naar een hierarchisch opgebouwd kernenpatroon 
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3.2 'Nederlandse Stedenbouw van de 20ste eeuw'- H. lbelings 

Hans lbelings, Nai Uitgevers Rotterdam, 1999 

Een overzichtelijke inleiding op de geschiedenis van de NL stedenbouw, behandelt 
dmv een benadering van onder andere het maken van stedenbouwkundige 
ontwerpen, de denkbeelden over stedenbouw en de ruimtelijke ordening en het 
(overheid-) beleid per decennia van de 2oste eeuw. 
Uitgangspunt is: de wens om te belichten hoe in de loop van de eeuw de gebouwde 
omgeving van gedaante is veranderd en wat de achterliggende ideeen en krachten 
zijn geweest 
De grate lijnen die zich in de 2oste eewse stedenbouw in NL laten ontdekken, zijn die 
van een voortgaande verstedelijking en een toename van beschikbare 
planningsinstrumenten. 
Volgens H. lbelings is 'de lange levensduur van ideeen kenmerkend voor de 
stedenbouwkundige praktijk, net als 'de trage start' ervan . Het duurt vaak lang 
voordat concepten in de praktijk warden gebracht. 
In de woningwet is opgenomen dat uitbreidingsplannen na tien jaar moeten warden 
herzien vandaar de indeling in decennia (waarschijnlijk). 
Hier volgt een samenvatting van het boek 'Nederlandse Stedenbouw van de 2oste 
eeuw'. 

3.2.1 Stadsbouwkunst- 1900-1910 

Rond de eeuwwisseling was Nederland een land dat bestond uit dorpen en kleine 
steden. Nederland bestond uit ruim vijf miljoen mensen. Rond 1900 waren er 24 
gemeenten met 20.000 inwoners. De drie grootste hiervan waren Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag. Kleinschaligheid was het kenmerk van het toenmalige 
Nederlandslandschap. 
Pas aan het einde van de 19de eeuw kwam de trek vanuit het platteland naar de stad 
op gang, waardoor pas laat in vergelijking met andere landen kon warden gesproken 
van verstedelijking. Een belangrijke stimulus voor de verstedelijking was de 
verschuiving van de werkgelegenheid van de landbouw naar de handel, de industrie 
en de dienstverlening. Behalve de steden in het westen veranderde ook andere 
kleinere steden en dorpen waaronder Eindhoven door de industrialisatie van 
aanzien. Er werden pakhuizen, fabrieken en silo's maar ook woningcomplexen voor 
de arbeiders gebouwd. 
Tijdens deze ontwikkeling van verstedelijking ontstond ook een kleine tegengestelde 
beweging de stad uit. Dit was veelal alleen weggelegd voor welgestelde, die zich 
verplaatste naar gebieden waar 'het zenuwprikkelende stadsgewoel' nog niet was 
doorgedrongen. Hans lbelings beschreef deze verplaatsing naar het nieuwe 'buiten 
won en' als volgt:'... 'het 'buiten wonen' vond plaats in villaparken in bossen en 
duinen. Het natuurlijke landschap werd daarbij getransformeerd tot schilderachtige 
parken, volgens de principes van de Engelse landschapsstijl, met slingerende 
wegen, en een afwisseling van grillig groen en onregelmatige waterpartijen .' Maar 
ook werd er met deze landschappelijke kenmerken vormgegeven aan de stedelijke 
villawijken die in deze periode werden ontworpen. 
Vanaf het begin van de 2oste eeuw werd het, voor gemeenten met meer dan 10.000 
inwoners of een bevolkingstoename van meer dan 20 % in de laatste 5 jaar, wettelijk 
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verplicht gesteld om uitbreidingsplannen op te stellen. Deze verplichting werd 
opgenomen in de Woningwet van 1901. Onder het bestemmingsplan werd toen de 
bepaling van wegen, water en bebouwing verstaan. 
Vanaf het einde van de 19de eeuw tot in de jaren '20 van de 20519 eeuw werd met een 
hoge graad van detaillering ontworpen. Deze manier detaillering is kenmerkend voor 
een benadering die de boventoon voerde in de stedenbouwkundige praktijk in deze 
periode en wordt oak wel de 'stadsbouwkunst' genoemd. Het uitgangspunt van deze 
benadering was dat de 'nutsvraag' (volgens Berlage) op een esthetische manier 
moest warden beantwoord. Dit esthetische stadsbeeld werd nagestreefd door van 
het stedenbouwkundige ontwerp een samenhangende ruimtelijke compositie van 
straten, pleinen en plantsoenen te maken. De voornaamste bouwsteen voor deze 
compositie was de architectuur en woningbouw: de gesloten gevelwanden van grate 
woongebouwen en bouwblokken bepalen de vorm van de omhulde stedelijke ruimte. 
Kenmerkend voor deze periode was dat de stad gezien werd als ongezond oord. De 
krotten en sloppen en de vermenging van industrie en wonen werden als ongezond 
ervaren. Door hygienische maatregelen zou hier verbetering in moeten warden 
aangebracht. Het streven naar een scheiding van wonen en industrie is in veel 
stedenbouwkundige plannen terug te zien. Echter zal dit nag lang duren voordat 
deze scheiding daadwerkelijk tot stand kwam. 
De taak van de stedenbouwer was om vorm te geven aan dergelijke vraagstukken. 
Aan het begin van de 20519 eeuw werden hierbij 2 hoofdrichtingen onderscheiden: 
• Formele richting (volgens Berlage de gestyleerde richting) 
De nadruk lag hierbij op symmetrie en assen (bijv zoals in de Barokke stad). 
Steekwoorden zijn 'zuivere regelmaat' en 'het ideale karakter'. 
• lnformele richting (volgens Berlage de schilderachtige richting) 
Hierbij lag de nadruk op harmonie van de onregelmatige ordening (bijv zoals in de 
Middeleeuwse stad) 
Tijdens deze periode is duidelijk te zien dat als uitgangspunt de stad als hierarchie 
werd beschouwd. Een hierarchie die in het platte vlak bestond uit het centrum en de 
rand en de aanwezigheid van duidelijke hoofdrichtingen in buurten en wijken. 
Stedenbouw werd in deze periode niet gezien als vastomlijnd werkterrein van een 
specifieke beroepsgroep. Het waren veel architecten die zich bezig hielden met de 
stadsbouwkunst. 
Door de economische opleving omstreeks 1895 nam de vraag naar kantoorruimte 
toen. Praktisch was om de verschillende ondernemingen in elkaar nabijheid te 
vestigen. Deze handel en dienstverlening stimuleerden vervolgens de vesting van 
cafes, restaurants, hotels, winkels en warenhuizen en daarmee kwam een 
geleidelijke verdringing van het wonen in de binnenstad op gang. Voor een betere 
bereikbaarheid werd in het centrum in veel steden verkeersdoorbraken voorgesteld 
en verbredingen van hoofdroutes gemaakt. Kortom de kleinschalige structuur van de 
oude centra met een nieuw patroon van andere dimensies. 
Het streven naar vorm van esthetische samenhang en orde van de stedelijke ruimte 
met duidelijk begrensde straten en pleinen in de stedenbouw zou nog meerdere 
decennia daarna warden toegepast. 

3.2.2 Tuinstad en stedelijk bouwblok- 1910-1920 

De tuinstadgedachte is een van de belangrijkste denkbeelden geweest in de 
stedenbouw van de jaren '10. In 1898 al introduceert E. Howard de tuinstad in 
Engeland, later vertaald in zijn boek 'Garden Cities of To- Morrow'. Howard 
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ontwikkelde onder andere door de toenemende overbevolking en de chaotische graei 
van steden het concept van een concentrische opgezette nieuwe stad van maximaal 
30.000 inwoners met alle voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren. Rand 
het centrum ligt een ring met ruime woonwijken in het graen, vervolgens een 
parkzone die het wonen, scheidt van de industrieen de buitenste ring. Buiten de stad 
loggen de landbouwgebieden. De stad heeft door de concentrische opzet een 
afgerande vorm waardoor verdere graei niet mogelijk is. 
Een echte tuinstad is in Nederland nooit tot stand gekomen. Wei is er gewerkt met de 
ideeen over een 'landelijke' vorm van stedelijkheid. In plaats van de stenige stad 
richtte men de aandacht op het ontwerpen van dorpsachtige woonwijken. Echter 
voldeden deze woonwijken nauwelijks aan de omschrijving van de tuinstad van 
Howard. 
In de arbeiderwijken die in deze periode werden gebouwd door de 
fabrieksdirecteuren, was de graene, dorpsachtige karakter oak terug te vinden. Oak 
in Eindhoven werd door Philips het Philipsdorp gebouwd. 
M.J. Garanpre Moliere hield zich bezig met hoe de dorpse rust van de tuinstad kon 
warden verenigd met de harde werkelijkheid van het moderne stadsleven. Hij zag de 
tuinstad als 'een tendens van een georganiseerde vlucht uit de samenleving'. 
Volgens Granpre Moliere was het tuindorp een typisch tijdsverschijnsel en bestond 
naast de 'tuinstad- bouw' (vooral terug te vinden in grate en kleine gemeenten) oak 
een 'monumentale stadswoning- bouw' (alleen te vinden in de grate steden). 
De meeste woningcomplexen uit de jaren '10 bestaan uit gesloten bouwblokken, 
waarvan de woningen gericht zijn op de straat. 
Vanaf 1910 ontstaan verschillende verandering, met als basis begrip een grate 
schaal verandering, zoals brede straten, plantsoenen en graen zijn ruim opgezet en 
de woongebouwen tors. De graei van de bevolking, de toename van het verkeer en 
de uitbreiding van industrie en bedrijvigheid leidden tot een grater ruimtebeslag. De 
vraag wie dit in goede banen zou moeten leiden, is in het begin van de 2oste eeuw 
meermalen onderwerp van discussie geweest. Een officiele erkenning van de 
stedenbouw als zelfstandige discipline blijft alsnog uit. Vanaf de jaren '10 ontstaat 
wel een prafessionalisering hiervan. 

3.2.3 De regionale stad- 1920-1930 

Tot ver in de jaren '20 bleven de stadsbouwkunstideeen en de tuinstadgedachte de 
stedenbouwkundige praktijk beheersen. Maar er kwamen oak nieuwe opvattingen 
met betrekking tot een verandering van de stad als gesloten bouwblokken naar een 
stad met vrijstaande woongebouwen, strakenbouw of woon- en kantoortorens in de 
open ruimte. Echter zou het lang duren voor dat deze ideeen zouden warden 
toegepast. Steeds meer verplaatste de benadering van de stedenbouw zich naar 
enkele opgaven die meer gericht was op de hoofdlijnen. Oak werd er een begin 
gemaakt met het verruimen van het blikveld . Steeds vaker werden stedelijke 
vraagstukken in een regionaal verband geplaatst. In 1924 werd de grandslag gelegd, 
bij het congres van de International Garden City and Town Planning Association in 
Amsterdam, van regionale ontwikkeling en planning van steden. De stad moest in 
een ruimer verband warden gezien. In de jaren '20 was het duidelijk dat een 
regionale aanpak een vereiste was. Voorbeelden hiervan zijn: 

1. de plannen van W.G. Witteveen voor Rotterdam in 1928 
2. het gewestelijke plan dat J.M. Casseres in 1930 maakte voor Eindhoven 
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In Eindhoven, dat door de annexatie van omliggende dorpen in omvang was 
toegenomen, vormde vooral Philips de motor achter de stedelijke groei. Voor 
Casseres zou het ontwerp voor Eindhoven een opmaat zijn voor de streekplannen 
van de jaren '30. Veelomvattende plannen voor grote gebieden, waarbij het survey 
(economische en sociologische vooronderzoek) een cruciale plaats innam. 
In deze plannen van de jaren '20 stonden de infrastructuur van autowegen en de 
scheiding van functies centraal. Bij de scheiding van functies werden wonen en 
werken zo veel uit elkaar getrokken. Groen vormde in veel gevallen een bruikbaar 
middel om dit te bewerkstelligen. Dit resulteerde in het ontstaan van 3 modellen: 
• radiaalmodel: een stelsel van radiaalwegen (radialen) 

- bepaald door de bestaande ligging van hoofdstraten en -wegen 
- groene wiggen die als taartpunten de stad in steken 

• concentrischmodel : de aanleg van een of meerdere ringwegen (concentrisch) 
- bepaald door de bestaande ligging van voormalige omwallingen of langs de 
singelgrachten 
- aaneenrijging van parken, plantsoenen en voormalige stadswallen tot groene 
wiggen in of rond de stad 

• een combinatie hiervan (mengeling van radialen en concentrisch) 
De nadruk op de grote lijnen en de abstractie van de stedenbouw is gedurende het 
grootste gedeelte van de 2oste eeuw bepalend gebleven. Een consequentie die aan 
de abstractie van de stedenbouw was dat de stedenbouwkundige structuur vaak niet 
te herkennen was in wat op het eerste gezicht een mengelmoes van bebouwing leek 
te zijn, ook wel onzichtbaarheid genoemd. 
In de jaren '20 bleef het merendeel van de stedenbouwkundige plannen gebaseerd 
op opvattingen die al eerder in de eeuw waren ontwikkeld zoals de tuinstadgedachte 
en de stadsbouwkunst. De werkelijke nieuwe vorm die tot ontwikkeling kwamen, 
bleven ideeen op papier. Het belangrijkste idee van de jaren '20 was de 
strokenbouw, als alternatief op de gesloten bebouwing. 

3.2.4 De functionele stad- 1930-1940 

In de jaren '20 was het duidelijk dat een regionale aanpak een vereiste was, wat 
vooral gold voor grote steden als Rotterdam en Eindhoven. In 1931 kreeg de 
regionale planning een officiele juridische status met een nieuwe wijziging van de 
Woningwet. Met de opkomst van de regionale planning kreeg onderzoek een 
prominentere plaats. Op basis van survey kon een streekplan worden gemaakt. 
Mede door deze manier van onderzoek bleven resultaten uit (onzekerheid over de 
bevolkingsgroei, welvaartsontwikkelingen en toename van het verkeer) waardoor 
gemaakte plannen niet verder kwamen dan het papier. Oat het ruimtelijke ontwerp op 
grote schaal een zelfstandige discipline was bleek met de oprichting van de 
Nederlands Stedenbouwkundige (SNS) in 1935, de tegenhanger van de Bond 
Nederlandse Architecten. Al leidden de streekplannen zelden tot concrete stappen, 
de benadering van ruimtelijke vraagstukken op regionaal niveau leverde wel allerlei 
nieuwe inzichten op: 
• geconcludeerd werd dat het westen van Nederland een groot verstedelijkt 

gebied was, in 1938 bekroond tot Randstad 
• het Amsterdamse Bos maakte deel uit van het Algemeen Uitbreidingsplan van 

Amsterdam, dat in 1934 een officiele status kreeg en dat geschiedenis heeft 
geschreven als een van de gaafste voorbeelden van functionalistische 
stedenbouw 
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Centraal in de stedenbouw van de jaren '30 staan 2 thema's: 
• De functionele stad 

bijzonder aan dit concept was de radicaliteit waarmee de gangbare noties 
tegemoet getreden werden. Het gebruikelijke streven van functiescheiding 
kreeg in de functionele stad een specifieke uitleg: het stedelijke leven werd 
teruggebracht tot 4 hoofdfuncties, namelijk wonen, werken, ontspannen en 
verkeer, die ruimtelijk volledig van elkaar gescheiden werden. 

• De rationele bebouwingswijze 
Dit is het 'hygienische'component van de stedenbouw, 'licht, lucht en ruimte' 
werd vertaald in de stedenbouw door open bebouwing, toetreding van veel 
frisse lucht en zonlicht 

Een verschil van opvatting zat in de mate waarin een open bebouwing als 
stedenbouwkundig principe werd omarmd. Want die had niet alleen te maken met 
een voor iedereen aanvaardbare en nastrevenswaardige normen van licht, lucht en 
ruimte, maar evenzeer met een sterk esthetisch bepaalde voorkeur voor een open en 
dynamisch stadsbeeld. 

3.2.5 Wederopbouw- 1940-1950 

De Tweede Wereldoorlog heeft enorme consequenties gehad voor de stedenbouw 
en ruimtelijke ordening van Nederland: 

1 . het ontwrichtte vele steden en dorpen 
2. de infrastructuur werd compleet vernield 
3. tijdens deze bezetting werd er weinig gebouwd 

Vanaf 1940, het begin van de Duitse bezetting, ontstonden volop aan plannen voor 
de wederopbouw en hielden stedenbouwkundige en architecten zich bezig met de 
toekomst van Nederland. Hierdoor zou er sprake van kunnen zijn geweest dater een 
snelle wederopbouw aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zou plaatsvinden. 
Echter door het ontbreken van politieke overeenstemming was de voornaamste 
reden voor de trage gang van zaken. Oak waar de wederopbouwplannen snel 
werden gemaakt, duurde het door de omvang van de schade, het tekort aan 
bouwmaterialen en de benarde economische omstandigheden jaren voordat 
Herrijzend Nederland gestalte kreeg . Wat wederopbouw heette was vrijwel altijd een 
vernieuwing. Er ontstond een nieuwe benadering van de stad en de stedenbouw, die 
uitging van een open stadsbeeld. In stedenbouwkundig opzicht waren alle 
wederopbouwplannen dynamisch, open en meer dan ooit gericht op het laten 
doorstromen van het verkeer. 
De na- oorlogs stedenbouw kenmerkt zich door: 
• openheid 
• tendens tot schaalvergroting 
Kortom een open en grootschalig stadsbeeld. 
De opgave van de wederopbouw bestond niet alleen uit het herstel van door 
oorlogsschade verwoeste dorpen, stadsdelen en steden . Oak het lenigen van de 
woningnood vormde een enorme taak. Vanaf de Tweede Wereldoorlog is er een 
groat tekort geweest aan woningen. Oorzaken hiervan waren: 

1. de verwoesting van een groat aantal woningen 
2. de na- oorlogse geboortegolf 

Dit maakte de planning van nieuwe woonwijken noodzakelijk. Zo ontstond oak de 
'wijkgedachte': een maatschappelijke benadering van de stad, waarbij de organische 
samenhang tussen massa en individu centraal staan. Dit betekende een gelede stad, 
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opgebouwd uit kleine buurten die samen een wijk vormden, die opgingen in een 
stadsdeel. De stad werd echter wel gezien als een te groot geheel, waarin het 
individu zich veloren zou kunnen wanen. 

3.2.6 De open stad- 1950-1960 

De jaren '50 stonden in het teken van de wederopbouw en uitbreiding. De 
Nederlandse economie had het vooroorlogse niveau bereikt en vanaf dat moment 
nam de welvaart weer toe. Het herstel van de gebouwde omgeving nam veel tijd in. 
Tot in de jaren '60 werd er gestaag doorgebouwd vanwege de wederopbouw, maar 
vanwege een woningvoorraadtekort. De woonwijken van de jaren '50 bestonden 
hoofdzakelijk uit stroken laagbouw en middelhoogbouw. Hierbij stond de 
'wijkgedachte' centraal. Dat wilde zeggen een afwisselende compositie van 
laagbouw en middelhoogbouw, dat zorgde voor de huisvesting van een gevarieerde 
bevolking (bejaarden en gezinnen in laagbouw, jonge gezinnen, paren en 
alleenstaanden in flats) . Wat de 'wijkgedachte' was op het niveau van buurt en 
stadsdeel, was de ruimtelijke ordening op landelijke schaal namelijk een instrument 
om vorm te geven aan de maatschappij. 
Voor het eerst werden beleidsvoornemens voor de nationale ruimtelijke ordening 
vastgelegd. In 1958 verscheen de nota Het Westen des Lands. Deze moest een 
evenwichtiger ontwikkeling van bevolking en bedrijvigheid ontstaan om verschillen 
tussen de Randstad en de rest van Nederland te verkleinen en om te voorkomen dat 
de Randstad verstopt zou raken . Deze nota werd snel opgevolgd door de 1519 Nota 
Ruimtelijke Ordening in 1960. De nota staat aan het begin van een reeks 
waarschuwingen dat het westelijk deel van Nederland overbevolkt zou raken. Een 
aantal aspecten staat dan ook centraal: 
• landelijke spreiding (spreidingsbeleid Randstad) 
• concept van 'overloop' (van bestaande en nieuwe steden in en bij de Randstad) 
Voor vele stedenbouwkundige plannen, vooral voor nieuwe woonwijken, in de jaren 
'50 werden er twee uitgangspunten als basis genomen: 
1. de stad zou een afgeronde vorm moeten hebben 
2. er moest gezorgd worden voor een stedelijke omgeving waarin het individu zich 

niet verloren zou voelen 
De open stad die ontstond door de aanleg van ruim opgezette woonwijken in 
strokenbouw, was optimaal geschikt voor autoverkeer. Door een enorme toename 
van het aantal voertuigen ontstond er een grote uitbreiding van het netwerk van 
auto(snel)wegen. 
De jaren '50 markeren de opkomst van plattegronden van Europa met Nederland als 
middelpunt en het beset dat de planning in Nederland altijd in internationaal 
perspectief zou moeten worden gezien. Aan Nederland werd daarom een 
zogenoemde 'poortfunctie' tussen West- Europa en de wereldzeeen toegeschreven. 
Steden transformeerden in deze jaren enorm door de aanleg van infrastructuur, maar 
ook door ingrijpende saneringen en krotopruimingen. 

3.2.7 Megastructuren- 1960-1970 

De stedenbouw in de jaren '60 wijkt nauwelijks at van wat er in de jaren daarvoor 
was bedacht. De principes in de jaren '50 en dus ook in de jaren '60 zijn samen te 
vaten in de 'wijkgedachte' (rechthoekige compositie van laagbouw, middelhoogbouw 
en hoogbouw). Kenmerken voor de jaren '60 is de megastructuur (architectonische 

83 



complexen met de omvang van een stadsdeel of soms wel een stad) waarin deze 
'wijkgedachte' werd gebruikt, maar ook de definitieve instelling van nationale 
planning (in 1960 1 ste Nota Ruimtelijke Ordening en in 1965 Wet op de Ruimtelijke 
Ordening). In de 1ste Nota Ruimtelijke Ordening werd veel aandacht besteed aan het 
niet- verstedelijkt gebied. Er werd een pleidooi gehouden voor ruilverkaveling die 
aangrijpend zijn geweest voor het aanzien van het landschap dat steeds meer 
bepaald ging worden door grote, regelmatige percelen agrarisch land. 
In 1966 ontstond alweer de 2de Nota Ruimtelijke Ordening, waarmee een juridische 
en bestuurlijke hecht was verankerd . Er was wetgeving, een scala aan 
structurerende organen op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau en een 
overheidsbeleid dat in nota's over ruimtelijke ordening was vastgelegd. In deze nota 
was voor het spreidingsbeleid een specifiek concept bedacht: gebundelde 
deconcentratie, een middenweg tussen concentratie en spreiding om zo de 
bevolkingsspreiding te bevorderen. Tegelijkertijd moest worden voorkomen dat het 
land door ongecontroleerde suburbanisering zou dichtslibben. Daarom werd de groei 
zo veel mogelijk geconcentreerd in een beperkt aantal gemeenten. Ook stond in 
deze nota voor het eerst het milieu centraal onder de noemer van 'lucht, geluid, 
straling'.Het oude idee van recreatiegroen als buffer tussen wonen en industrie werd 
opgeheven. Maar ook werd in deze nota de bevolkingsgroei als groot probleem 
gezien. 
Een aantal nieuwe 'concepten' die in de jaren '60 in opkomst kwamen waren: 
• de 'open groene' stad 
• het woonerf 
• scheiding van verkeerssoorten 

3.2.8 De herbergzame stad- 1970-1980 

In de jaren '70 ontstond er een fundamentele andere aanpak. De grootschalige 
saneringsvoorstellen van de jaren '60 maakten plaats voor een voorzichtiger 
benadering, die uiteindelijk zou leiden tot de stadsvernieuwing in bestaand stedelijk 
gebied en tot een cultuur van woonerven, laagbouw en kleinschaligheid in nieuwe 
wijken. 
Eind jaren '60 kwam er steeds meer kritiek op grootschalige bouwprojecten. 
Kleinschaligheid en herbergzaamheid werden de nieuwe trefwoorden van de 
stedenbouw in de jaren '70 . Een opmerkelijk verschijnsel was de negatieve houding 
ten opzichte van de stad, die steeds vaker werd gezien als onleefbare betonwoestijn 
en asfaltjungle. Dorps en landelijk werd het ideaal van deze periode. De anti
stedelijke mentaliteit werd kracht bij gezet door de opkomst van de populariteit van 
het woonerf en de nieuwe rage van de woonboerderij op het platteland. Dit 
betekende een enorme omslag in de stedenbouw. Hoogbouw raakte volledig uit de 
gratie en zelfs in het verstedelijkte gebied zocht men naar dorpse rust. 
De jaren '70 was de tijd van de opkomst van de rondwegen het 
verkeerscirculatieplan. 
In 1973 verscheen de 3de Nota Ruimtelijke Ordening. Deze nota bestond vooral uit 
discussie- en deelnota's, structuurschetsen en planologische kernbeslissingen. 
Symbolisch voor deze periode was de omslag van het grootschalige en op de auto 
gerichte karakter van de stedenbouw naar een kleinschalige op de lopende, 
fietsende en spelende mens gerichte benadering. 
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De antistedelijke mentaliteit van de stedenbouw in de jaren '70 had een directe 
invloed op het inwonersaantal van de grate steden. Het gevolg was dat kleine steden 
en dorpen in korte tijd veranderde in grate stedelijke gebieden. 
In de jaren '70 leidde de WRO van 1965 voor een opkomst van het vlekkenplan, 
waarin de bestemmingen slechts werden aangeduid. Vervolgens werd het plan vlek 
voor vlek uitgewerkt waarbij de rode draad vaak uit het oog werd verloren . 
Gecombineerd met de 'bloemkoolstedenbouw' (kronkelende wegen en woonerven) 
leverde dit een diffuus beeld dat soms leidde tot onsamenhangende vormen van 
stedenbouw. 
In deze periode ontstond, als een reactie op de suburbanisatie, de gedachte dat in 
de binnenstad oak moest warden gewoond. 

3.2.9 De compacte stad- 1980-1990 

Was in de jaren '70 de 'dorpse' stedenbouw als rode draad geweest voor het 
vormgeven van de openbare ruimte, kwam juiste daar tegenover in de jaren '80 de 
'stedelijke' stedenbouw weer op. Vanaf het begin van de jaren '80 kwam de stad 
weer in de mode, de metropool werd het voorbeeld. De terugkeer van de hoogbouw 
en de herontdekking van de waarde van het gesloten bouwblok waren tekenend voor 
de veranderende opvattingen. Een nieuw belangrijk punt hierbij was de sociale 
veiligheid. Orde en structuur (overzichtelijkheid), krachtige vormen en een 
monumentaliteit waren steekwoorden voor deze periode. 
Er ontstond een 'gethematiseerde' stedenbouw (themastedenbouw), die voort kwam 
uit een hang naar legitimatie van de stedenbouw. In de jaren '80 werd deze 
legitimatie gevonden in de omgeving. Er werd vaak naar aansluiting gezocht op het 
landschap. 
De herontdekking van de stad plaatste oak hoogbouw opnieuw in de belangstelling . 
Aan de bescheiden hoogbouwgolf lag het idee van de compacte stad ten grondslag. 
De compacte stad was een begrip dat in deze periode opdook. Een stad met een 
hoge dichtheid een menging van functies was om allerlei redenen (levendig, 
versterking lokale economie, remming groei mobiliteit) wenselijk. 
Oak in de 4de Nata Ruimtelijke Ordening van 1988 kwam deze visie van het beleid 
van concentratie (oak wel stedelijke vernieuwing) naar voren. Deze stand haaks 
tegenover de idee van de jaren '70 van de gebundelde deconcentratie. Het Groene 
Hart (het agro-industriele gebied tussen de steden van de Randstad) werd tot 
verboden bouwterrein verklaard. Centraal stand het herontwikkelen van allerlei zones 
in de stad die hun oorspronkelijke functies verloren hadden. 
De suburbanisering, die ondanks de nieuwe aandacht voor de stad gewoon door 
ging, was op een dubbele manier verbonden met de groei van de mobiliteit. Het 
algemeen geworden autobezit maakte de suburbanisering mogelijk en andersom 
stimuleerde deze gespreide verstedelijking het autoverkeer. Deze suburbanisering 
betrof naast het wonen oak het werken. De werkgelegenheid verdween in grate mate 
uit het centrum (ondanks het beleid van concentratie). Overal langs uitvalswegen en 
auto(snel)wegen ontstonden bedrijvenparken. De periferie, een mode woord uit de 
jaren '80, waar deze bedrijvenparken tot stand kwamen, leek in stedenbouwkundig 
opzicht vaak een niemandsland. 
Met de herontdekking van de stad, ontstond een hernieuwde aandacht voor de 
openbare ruimte in de stad . De inrichting van pleinen, parken en straten werd in de 
jaren '80 een steeds meer belangrijkere ontwerpopgave. Steeds vaker werden 
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parken ontworpen met nauwelijks groen en vandaar was het maar een kleine stap 
naar het ontwerpen van pleinen en andere openbare stadsruimten. 

3.2.10 Nieuwe uitbreidingen- 1990-2000 

Aan het begin van dit laatste decennia van de 20518 eeuw verschijnt als aanvulling op 
de 4de Nota Ruimtelijke Ordening een 4de Nota Extra, ook wel VINEX genoemd. Wat 
vroeger uitbreidingswijken werd genoemd, heette nu ineens VINEX- wijken, het 
bouwprogramma tot 2005. Midden jaren '90 komt de uitvoering van deze wijken op 
gang. 
In de jaren '80 werd er veel aandacht besteed aan de externe omstandigheden, 
waarbij waterwegen, waterlopen, specifieke bouwtypen en markante 
landschapsonderdelen als aanknopingspunt dienden. Ook werd er vaak gebruik 
gemaakt van een thematisering. Voorbeelden van deze toepassingen zijn het type 
woning, de toegepaste materialen, de indeling van de gevel, de inrichting van de 
openbare ruimte en de soorten bomen en struiken. 
Deze benadering waarbij de ontwerper tot in detail vastlegt hoe de bebouwing, 
bestrating en beplanting eruit moet gaan zien, is in veel woonwijken in de jaren '90 
terug te vinden, zodat elke wijk en elke buurt een eigen herkenbare identiteit had of 
kon krijgen. 
Ook werd in deze periode de stadscentra grondig onder handen genomen. Een 
nieuw fenomeen hierin waren de shopping malls. 
De veranderingen in woonwijken uit de jaren '50 en '60 maakten deel uit van de 
tweede golf stadsvernieuwing. Nadat begin jaren '90 de klassieke stadsvernieuwing 
in wijken uit de vooroorlogse periode zo goed als voltooid was, diende zich met de 
naoorlogse wijken een nieuwe opgave aan. Ook vonden in de jaren '90 
megaprojecten met veel politieke en publieke belangstelling plaats als HSL- lijn en 
Betuwelijn. 
Projecten als de Nieuwe Kaart van Nederland zijn typisch voor de periode van 
bezinning waarin de stedenbouwkunde zich aan het eind van de 20518 eeuw bevond. 
Er was ook belangstelling naar de hypothetische vraag 'wat als?'. In een plan van 
MVRDV bijvoorbeeld is de denkbeeldige situatie opgeroepen van de provincie 
Noord- Brabant als een groot stedelijk gebied met iedere gemeente een functie. Zo is 
er een plan van Schie 2.0 van de Randstad gemaakt als een grote metropool. Een 
onderdeel van die kaart zijn de railverbindingen, weergegeven als op een metrokaart 
van Londen of Parijs. 
Volgends lbelings zouden deze hypothetische voorstellen kunnen worden opgevat 
' ... als middelen om het denken over de inrichting van Nederland op een ander spoor 
te zetten, om los te komen van vaste veronderstellingen en om op een nieuwe 
manier aan te kijken tegen de stedenbouw en ruimtelijke ordening. Voor de 
stedenbouwkunde, die zich in de twintigste eeuw heeft ontwikkeld tot zelfstandige 
discipline, en die is geprofessionaliseerd en geinstitutionaliseerd, kunnen zulke 
vormen van reflectie warden gezien als teken van volwassenheid. ' 
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3.2.11 Samengevat 

Voor de conceptvorming van de voor ans liggende nieuwe periodes is het bijzonder 
efficient om de geschiedenis van de ruimtelijke planning te zien als een opeenvolging 
van conceptuele programma's. Het is belangrijk om kennis en inzicht in het ontstaan 
en de ontwikkeling van het gebruik van planconcepten te vergroten. Zo kan door 
middel van een onderzoek, patronen warden opgespoord, die de wijze waarop de 
conceptvorming in de ruimtelijke planning verloopt, kunnen verklaren en verder 
kunnen warden gebruikt voor de toekomst. Uit het vorige hoofdstuk, de bestudering 
van de conceptuele principes van W. Zonneveld, bleek al dat 
conceptvormingsprocessen regelmatigheden zijn van perioden. Het is een 
opeenvolging van conceptuele programma's. 

Na het bestuderen van het boek 'Nederlandse Stedenbouw van de 2oste eeuw' van 
H. lbelings, welke in de voorliggende paragrafen is beschreven, is gebleken dat er 
een regelmatige sinus- golfbeweging kan warden herkend in het verloop van de 
planconcepten in de vorige eeuw. Trends warden herhaald . 
Vanaf het begin van de 2oste eeuw is er duidelijk meer aandacht voor de landelijke 
kenmerken en het groen (in de stad). Dit trekt door tot in de jaren '20, waarna er 
minder aandacht voor planconcepten over dit thema komt en meer aandacht komt 
voor het stedelijke. Dit is bijvoorbeeld te zien in planconcepten als het open en 
dynamische stadsbeeld en thema's als de functionele stad en de rationele 
bebouwingswijze. Deze trend loopt door tot in de jaren '40 waar de aandacht voor de 
stad op zijn top zit. Er is sprake van de wederopbouw en er ontstaat een nieuwe 
benadering van de stad en de stedenbouw, die uitging van een open stadsbeeld met 
een tendens tot schaalvergroting. De wijkgedachte komt op in deze periode. Er is 
voornamelijk alleen aandacht voor bebouwing, wederopbouw en vernieuwing. De 
overgang van het stedelijke naar het meer landschappelijke vind plaats in de jaren 
'50. Waarin nag wel veel aandacht is voor de wijkgedachte met stroken laagbouw en 
middelhoogbouw. In de loop van de jaren '60 neemt deze trend van verstedelijking 
weer snel at en ontstaan er nieuwe planconcepten voor de ruimtelijke planning van 
Nederland als de open groene stad, gebundelde deconcentratie, het woonerf en 
komt er aandacht voor het milieu. De 4e nota is hierin het omslagpunt, meer 
milieugericht. Vooral in de periode tussen 1970 en 1980 zijn er veel ontwikkelingen 
die zorgen voor snelle veranderingen in het denken over het vormgeven van de 
stedenbouw. De stad is een ondergeschikt kindje geworden en er heerst zelfs een 
negatieve houding ten opzichte van de stad. Dorps en landelijk wordt als het 
ideaalbeeld gezien. Woonerven, laagbouw en kleinschaligheid zijn termen van deze 
periode. Maar zo snel als het kwam vertrekt de aandacht oak weer van het landelijke. 
Vanaf de jaren '80 ontstaat de hoogbouw en de daarbij horende trend van 
verstedelijking. De compacte stad, het gesloten bouwblok, suburbanisering vormen 
de kenmerken van deze stedelijke periode. Eind 2oste eeuw warden shopping malls 
gebouwd en stadscentra flink aangepakt. ldentiteit wordt een steeds belangrijker 
onderwerp. 
De amplitude en de duur van de terugkerende golfbeweging wordt steeds kleiner en 
korter. Zo ontstaat steeds meer een combinatie van stedelijke en landschappelijke 
kenmerken in Nederland. Er ontstaat een soort van evenwicht tussen stad en land. 
Dit betekent niet dat overal in Nederland een vervlechting van stad en land plaats 
vindt, maar dat er een evenwichtig geheel ontstaat in NL waarbij sterke en zwakke 
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elementen tussen verschillende gebieden elkaar in harmonie moeten houden of 
brengen. 

3.3 Nota's Ruimtelijke Ordening 

3.3.1 De Nata Westen des Lands (1958) 

De Nata Westen des Lands is de voorloper van de eerste nota voor de ruimtelijke 
ordening. Na WOii vond de regering het nodig verstedelijkingsvraagstukken uit 
nationaal oogpunt te bezien . Het grootste probleem vond men de stormachtige 
ontwikkeling van het Westen van Nederland. Het probleem in het Westen des Lands 
wordt beheerst door een veelvoudige concentratie. Het is geen zeldzaam 
verschijnsel, dat zich aan de monding van een grate rivier een stedelijke en 
industriele ontwikkeling concentreert, maar vooral in de Rijndelta gaat dit echter 
samen met een sterke concentratie van agrarische belangen, recreatie en 
vreemdelingenverkeer. 

De Randstad dreigt dicht te groeien naar binnen, dan wel aaneen te groeien tot een 
stedelijke ring. Dit moet voorkomen warden, want de druk op de 
Randstad bij een bevolkingsgroei tot 5,5 miljoen (of later meer) zal groat zijn. 
Wil men dan ook de huidige open structuur handhaven dan zullen de sterke 
groeikrachten ten dele elders een uitweg moeten kunnen vinden. 

Zo tekenen zich drie hoofdlijnen af: 
1. Behoud van de historisch gegroeide centra op de stedelijke ring als blijvende en 
ruimtelijk apart gelegen zwaartepunten. 
2. Behoud van een agrarisch middengebied als centrale ruimte van groat formaat. 
3. Expansie van de gehele Randstad in de uitwaartse richting 

Het toekomstbeeld voor 1980 is als volgt geformuleerd: 
1. Duidelijke afbakening van gebieden voor agrarische ontwikkeling en gebieden in 
de stedelijke steer. 
2. Behoud van de grate agglomeraties als ruimtelijk zelfstandige elementen van goed 
bewoonbaar formaat. 
3. Expansie van de Randstad naar buiten 

3.3.2 Eerste Nata Ruimtelijke Ordening (1960) 

De congestie in het westen door de toestroom van vele duizenden mensen vormde 
de aanleiding voor de Eerste Nata betreffende de Ruimtelijke Ordening. Een 
spreidingsbeleid moest dat voorkomen. Door de economie in het noorden en het 
oosten te stimuleren zou de verhuisstroom naar het 'Westen des Lands' warden 
afgeremd. 
De Eerste Nata schetst een groeimodel voor de Randstad, uitgaande van de 
bestaande ring van afzonderlijke steden random een groen, open middengebied: het 
Groene Hart. Deze steden moesten een veilige en overzichtelijke woonplaats 
vormen; in een aaneengegroeide metropool zou de stedeling ten onder gaan. De 
steden in het westen mochten dus niet te groat warden en niet aan elkaar groeien. Er 
moesten herbergzame woonwijken komen, die een veilige leefomgeving zouden 
vormen voor de vele jonge gezinnen. Het Groene Hart moest van verstedelijking 
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verschoond blijven. Dit gebied was belangrijk voor de voedselproductie in de 
Randstad en verschafte recreatiemogelijkheden. Voor aanvullende woonruimte 
moesten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht aan de buitenkant van de stedenring 
terecht. Alleen Den Haag mocht binnen de ring aan de slag. 

De nota handelt niet of nauwelijks over internationale aspecten in de ruimtelijke 
ordening, omdat over een eventuele Europese samenwerking nog teveel 
onzekerheid bestaat. Het document is vooral een verzameling van demografische 
gegevens. Hij bevat een summier hoofdstuk over het regeringsbeleid over de 
ruimtelijke ordening. 

De hoofdlijn is een aan de moderne omstandigheden aangepast netwerk van 
bebouwingskernen, in een organische hierarchie opgebouwd uit: 
1. levenskrachtige dorpen: plattelandskernen met een verzorgende centrumfunctie 
van lokale betekenis en een woonfunctie ten aanzien van verzorgende en agrarische 
bevolkingsgroepen. 
2. streekcentra: kernen van stedelijk karakter met een verzorgende functie ten 
aanzien van een hele streek; de grotere fungeren ook als 
concentratiepunten van de hele industrie 
3. grote steden in de orde van 100.000-200.000 en meer inwoners als 
zwaartepunten van de gebieden buiten het Westen des Lands. 
4. de Randstad Holland als Nederlands metropool 

Tegelijkertijd warden hoofdlijnen voor die Randstad gegeven: 
1. vermindering van de ruimtelijke bezwaren door afleiding van ontwikkelingen naar 
gebieden buiten het Westen. 
2. behoud historisch gegroeide centra op de stedelijke ring als blijvende en ruimtelijk 
apart gelegen zwaartepunten. 
3. behoud agrarisch middengebied als grate centrale ruimte. 
4. expansie van de gehele Randstad in uitwaartse richting. 
5. wederzijdse afstemming van plannen voor Randstad en inpolderingen in 
IJsselmeer en Deltagebied. 

3.3.3 Tweede Nata Ruimtelijke Ordening (1966) 

De opzet van deze nota is anders dan de voorgaande. Er is geen sprake meer van 
het Westen en Overig Nederland, maar van Nederland als een geheel. Spreiding van 
bevolkingsgroei naar gebieden buiten de Randstad blijft wenselijk. Alie prognoses 
voor de groei van de bevolking wezen uit, dat er rand de eeuwwisseling twintig 
miljoen mensen in Nederland zouden wonen. De grootste angst was, dat de 
Randstad zou uitdijen en samensmelten tot een onbestuurbare stad met getto's en 
sloppenwijken. 

Het antwoord was 'gebundelde deconcentratie'. Op enige afstand van de stedenring 
werden groeikernen aangewezen waar nieuwe woningen in grate aantallen konden 
warden gebouwd waaronder Lelystad, Purmerend en Maarssenbroek. Vanwege de 
grate toestroom van bewoners zou hier vanzelf ook eigen bedrijvigheid ontstaan. 
Oat beleid werd gecombineerd met een bufferzonebeleid waardoor de bestaande 
steden in de Randstad slechts beperkt konden groeien. De scheiding tussen de grate 
steden werd gepland. Het stedelijke concept werd gecompleteerd met een dicht 
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netwerk van autowegen; van het autogebruik werd toen nog niets dan goeds 
verwacht. 

Om de ongebreidelde suburbanisatie tegen te gaan wordt een alternatief 
aangeboden in de vorm van de 'gebundelde deconcentratie' - waarin zowel 
elementen zitten van concentratie in het urbanisatiepatroon en van 
deconcentratie. Daarnaast wordt een vergelijking met West- Europa 
ge·introduceerd. Zolang een volk groeit en zich economisch en cultureel ontplooit, 
heeft dat zijn weerslag op de inrichting van het land. 

De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, nu en in de toekomst, is niet los te zien 
van de ligging in Europa. In dat grotere kader lijkt Nederland geografisch gezien zelfs 
meer een streek dan een land. Een dergelijke situatie noopt er in bijzondere mate 
toe, de nationale ruimtelijke conceptie mede te baseren op de ontwikkelingen over de 
grenzen. 

Een structuurschets wordt in deze nota ge·introduceerd als weergave van mogelijke 
ontwikkelingen. Het is een indicatieve kaart, de zgn. 'blokjeskaart', die voor lagere 
overheden een richtinggevende achtergrond moet bieden. Het steeds intensievere 
gebruik van de Nederlandse bodem leidt tot een groeiende onderlinge verwevenheid 
van het ruimtelijke beleid van de verschillende overheden. 

In die situatie is voor een goede afstemming van de plannen op elkaar een duidelijke 
weergave van het regeringsbeleid gewenst. De regering hecht bijzondere waarde 
aan een nauw samenspel tussen de overheidsorganen. 
De schets is tevens van belang om mensen in een brede kring te laten meedenken 
met de toekomstige ruimtelijke problemen in ons land. 

3.3.4 Derde Nota Ruimtelijke Ordening (1973-1983) 

Deze nota kwam tussen 1973 en 1983 in verschillende etappes tot stand. De 
aanleiding voor de nieuwe nota was, dat al vrij snel na het uitkomen van de Tweede 
Nota bleek dat het met de bevolkingsgroei sterk zou meevallen. Geen reden voor 
paniek. Ondertussen was er wel een trek van de bevolking uit de stad op gang 
gekomen die mede mogelijk werd gemaakt door het toenemende autobezit. Veel 
mensen ruilden in die jaren hun verouderde stadswoning in voor een 
nieuwbouwwoning buiten de stad. Voor het eerst speelden wonen en werken zich 
niet noodzakelijk in dezelfde plaats af. Vooral de dorpen profiteerden van deze trek 
uit de stad; de groeikernen konden niet op eigen kracht van de grond komen. 

De Derde Nota moest de scheefgroei onder controle zien te krijgen. Het uitgangspunt 
van de Tweede Nota (gebundelde deconcentratie) werd voortgezet en er werden elf 
groeikernen aangewezen. Nieuw in de Derde Nota was het instrumentarium om de 
verstedelijking hier te stimuleren, zoals grondkosten- en infrastructuursubsidies. 
Vanaf 1975 werd in de grote steden de stadsvernieuwing, door middel van subsidie 
voor stedelijke herstructurering, op poten gezet. Verder kwamen er regelingen 
voor nationale parken en landinrichting. 

Nederland wordt als een geheel behandeld in deze nota, maar er is wel een 
onderscheid gemaakt naar stedelijke en landelijke gebieden. ' ... Ruimte is in 
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grote delen van Nederland een schaars goed geworden ... De vraagstukken van de 
steden zijn in de laatste jaren voor ieder zichtbaar geworden; de snelle ontluistering 
van belangrijke delen van het platteland treft velen .. . '. Er blijft een dichotomie 
tussen verstedelijkt en landelijk gebied. Dit komt ook tot uiting in de splitsing in 
een Orienteringsnota, een Verstedelijkingsnota en een Nota Landelijke Gebieden. 

In de Verstedelijkingsnota werd het groeikernenbeleid uit de tweede nota voortgezet, 
maar er tekende zich tegelijkertijd een voorkeur at voor bouwlocaties in 
stadsgewesten in de onmiddellijke omgeving van de grote steden. Wat opvallend aan 
deze nota is dat de Randstad haar dominantie verliest. Nederland wordt als een 
geheel behandeld. Daarnaast heeft men de intentie het hoge abstractieniveau van 
het beleid te koppelen met wat er feitelijk gebeurt in de ruimtelijke inrichting. Hiertoe 
doet de lagenstructuur haar intrede. Thema's zijn onder andere steden en 
landschap. Deze elementen warden later in een aparte structuurschets opgenomen. 

3.3.4 Structuurschets Stedelijke Gebieden (1983) 

In de structuurschets van 1983 wordt de Randstad als een apart element 
opgenomen. De Verstedelijkingsnota wordt hierin nader uitgewerkt voor de periode 
1985 tot eind jaren negentig. 

Er wordt voor de verschillende landsdelen, stadsgewesten en steden rekening 
gehouden met de bestaande regionale verschillen. In dit verband zijn vooral de 
regionale verschillen, die samenhangen met de mate van verstedelijking van 
betekenis. Op grond hiervan warden drie soorten gebieden onderscheiden: 
1. De sterk verstedelijkte (de Randstad) 
2. De matig verstedelijkte (de Brabantse stedenrij, Arnhem/ Nijmegen, de Twentse 

stedenband en de steden in Zuid- Limburg en hun directe omgeving) 
3. De weinig verstedelijkte (overig Nederland) 

De uitwerking van deze structuurschets vindt plaats tegen de achtergrond van een 
zich stabiliserend spreidingspatroon van bevolking en activiteiten over het land en 
een dalende behoefte aan ruimte voor nieuwe uitbreidingen. 

De Structuurschets Stedelijke Gebieden 1985 bevat de uitwerking van de 
beleidsvoornemens uit Structuurschets uit 1983. 

Samengevat wordt het accent in het ruimtelijke beleid verschoven naar versterking 
van de grote steden en bouwen in stadsgewesten. Verdichting krijgt een duidelijke 
voorkeur. Als dit niet mogelijk is, moeten locaties aan de rand warden gekozen, en 
daarna eventueel locaties op afstand in aansluiting op bestaande kernen (het 
compacte stadbeleid). 

3.3.5 Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (1988) 

Het motto van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening was: 'Nederland in 2015, daar 
wordt nu aan gewerkt'. Voor het eerst richtte het beleid zich op de volgende eeuw en 
ruimtelijke kwaliteit werd centraal gesteld. Oat wil zeggen: de kwaliteit van de 
ruimtelijke inrichting zou tegemoet moeten komen aan de (hoge) eisen die nieuwe 
bedrijven in een internationale context stellen. Voor het eerst werden de 
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overzichtelijke stedelijke structuren en de situering van steden rondom een open 
groen middengebied aangemerkt als kanskaart van Nederland. Die specifieke 
voordelen zou Nederland beter moeten uitbuiten in de internationale concurrentie. De 
beide mainports met de achterlandverbindingen via weg, water, rail en buis, kregen 
alle kansen zich te ontplooien en voor het eerst werd uitgebreid aandacht besteed 
aan de groeikansen van Schiphol. 
Verder stuurde de Vierde Nota aan op vergroting van het economische kerngebied 
van de Randstad tot de steden in Noord-Brabant en Midden-Gelderland en een 
geconcentreerde ontwikkeling van stedelijke knooppunten elders in Nederland zodat 
deze op regionaal niveau een meerwaarde zouden kunnen bieden. En werden er 
veel nieuwe woningen op het programma gezet om te kunnen voldoen aan de nog 
altijd grote vraag naar goede woonruimte. 

3.3.6 Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (1994) 

Aan de vooravond van de parlementaire behandeling van de Vierde Nota viel het 
tweede kabinet-Lubbers. Het derde kabinet-Lubbers nam de nota weliswaar over, 
maar voegde er het nodige aan toe vanwege de grote vraag naar goede woonruimte 
waarmee in 1994 de Vierde Nota Extra, werd samengesteld. 
Vooral 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. De uitgangspunten van de Eerste Nota uit 1960 sloten naadloos aan bij deze 
compacte-stadbenadering: behoud van grote open ruimten en een duidelijke 
scheiding tussen stad en land. Met regio's en provincies werden afspraken gemaakt 
over de realisatie van de benodigde woningen, gekoppeld aan grondkostensubsidies 
en bijdragen voor openbaar vervoer en groen. De afspraken werden vastgelegd voor 
de periode tot 2005. 

3.3. 7 Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (2001) 

Centraal staat in deze nota het thema: Ruimte maken, ruimte delen. De Vijfde Nota 
Ruimtelijke Ordening legt de principes voor de inrichting van Nederland vast. Het 
gaat daarbij om de periode tot 2020, met een doorkijk naar 2030 en het gaat om de 
hoofdlijnen van beleid. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: wonen, 
woonlocaties en verstedelijking, natuur, landschap en waterbeheer, bereikbaarheid 
en het ruimtelijk accommoderen van de economie. 

Vooral het denken in stedelijke netwerken is positief. Hierbij wordt er steeds een 
integrale afweging gemaakt tussen gemeenten onderling ten aanzien van 
investeringen in wonen, werken en infrastructuur. Dit voorkomt versnippering. De 
Vijfde Nota geeft aan dat voor alle centra in het stedelijke netwerk geldt dat er in 
een basiskwaliteit wordt voorzien wat betreft de bereikbaarheid per openbaar 
vervoer en auto. Slechts enkele centra bereiken een topniveau op dit gebied. 
Om het onderscheid tussen bebouwing en natuur vast te kunnen stellen wordt er in 
de Vijfde Nota gebruik gemaakt van rode en groene contouren. 
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Bij het ontwikkelen van knooppunten in een stedelijk netwerk wordt er in de Vijfde 
Nata Ruimtelijke Ordening primair geredeneerd vanuit het personenvervoer. Bij 
voorkeur warden de spoorwegstations in grate steden als knooppunten aan gewezen 
waar zich dan een koppeling tussen wonen, werken en voorzieningen zou moeten 
ontwikkelen. 

De Vijfde Nata Ruimtelijke Ordening erkent dat de vervoersactiviteiten op de 
luchthaven Schiphol en in de Rotterdamse haven deel uitmaken van internationale 
cq. intercontinentale netwerken. Naast het versterken van de mainportfunctie, zal er 
een ral voor de havens zijn als 'information facilitators' in mondiale netwerken 
random bepaalde praductcategorieen. 

Een aantal aspecten warden behandeld in deze nota: 
• Nederland als Eurapese regio 
• stad en land 
• water 
• Deltametropool 

3.3.8 Nata Ruimte 

In de Nata Ruimte wordt de v1s1e van het kabinet op het nationaal ruimtelijke 
plangebied van Nederland vastgelegd tot 2020 Het is vooral de manier van sturing, 
het 'hoe', die is veranderd ten opzichte van de eerdere voornemens en niet zozeer 
de beleidsinhoud, het 'wat'. Meer 'ontwikkelingsplanologie' en minder 
'toelatingsplanologie'. Het kabinet kiest voor 'decentraal wat kan, en centraal wat 
moet'. 
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de 
verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat ans in 
Nederland ter beschikking staat. 
Meer specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier algemene doelen: 
versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland 
bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland 
barging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden 
barging van de veiligheid. De regio Eindhoven/Zuidoost-Brabant wordt in deze 
nota als 'brainport' omschreven. 
Het rijk wil verstedelijking en infrastructuur zoveel mogelijk bundelen in nationale 
stedelijke netwerken, economische kerngebieden en hoofdverbindingsassen. 
'Bundeling van verstedelijking en infrastructuur' en 'organiseren in stedelijke 
netwerken' zijn de beleidsstrategieen die het rijk hanteert voor economie, 
infrastructuur en verstedelijking. 
De hieruit afgeleide beleidsdoelen zijn: 
• ontwikkeling van nationale stedelijke netwerken en stedelijke centra 
• versterking van de economische kerngebieden 
• verbetering van de bereikbaarheid 
• verbetering van de leefbaarheid en sociaal-economische positie van steden 
• bereikbare en toegankelijke recreatievoorzieningen in en rond de steden 
• behoud en versterking van de variatie tussen stad en land 
• afstemming van verstedelijking en economie met de waterhuishouding 
• waarborging van milieukwaliteit en veiligheid . 
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3.3.9 Samengevat 

De rode draad door alle nota's in de afgelopen 55 jaar is de vraag naar aantrekkelijke 
woon- en werkruimte. Maar ook de nog steeds een zichtbare scheiding tussen stad 
en land en het open houden van open gebieden centraal in het beleid. 
In onderstaand overzicht is een opsomming gemaakt van alle nota's ruimtelijke 
ordening in de 2oste eeuw met de belangrijkste punten per nota. 

Concept spreldlngsbefeid Concept gebuldetde deoon- Coocept: doofZetten get>oo- Concept; ruifn:elijke kwaliteit Concept: compact&- st.ad- Concept ~e 
centr.ltie de6de deconcenlratie + slaat. centraal benade!Ylg netwerken m.b.t mOOiiliel, 

verstedeliitdng 'rode en groene conk>tnn' 

Silullllle: Snuatie: Sltuatia: 
stormachlige ontwMtkeltng congesUe i1 het orate vraag naar 

ruirnteljJ(e ordent™J 
OOOt orate groel 
inwoners NL 

VSl het Msten van Westen doof 
Nedwlandd toeslroom vai vete 

duinnden mensen 

3 hoofdlijnen: 
1. Behoud van de historlsch 
gegroekle centra 
2. Behoud van een 
agrslsch mlddengebtod 
J. Expansie v:an de gehete 
Rmdstsl 

2 hoofdlljnen: 4 hootdlitflen: 
1. afremmen stroom naa 1. nieuwe oroeikemen op 

Westen des Lilnds eo6ge afstand val de 
2. groei model Randstad stedenrinQ 

(Groene Hart} 2. ontwikketing buffer 
zone-""'8kl 
(Randstad) 

l . schekting tlJS'S8fl grae 
stllden 

4 . stedeijk concept werd -een dlchl nel:wef'tl. wai 

aulowegen 

Sttuatie· Situatle: 
bevakingsoroei val een votgende eeuw 
ster1< mee VergOOno aantiil l 
wel al trek vanlit de econonndle kernen 
stad naasl de Randstad 
voor het 98fSI wonen (economisch netwef1() 
en werken NIET in 
Clezelkte Siad 

6 hoofdlijoen: 
1 contro6eren oroei Yd 

Oroeikemen 
2. stimulering verstede

lijklng 
3. halt aan onevenredtge 

oroel van de kletnere 
kemeo 

4 stadsvernieuwinQ 

4 hoold~nen: 
1. meer aandacht voor 

n.imt~-ke kwalileit/ 
Wuichmo m.b.t. strvc
turertno en situeMo 
van steden rondom eer 
~oenmiddengebied 
VOOf betera intematio
nale concurre .... ie 

5. - YOO< naUon•" 2. 
paOl.en en landinrk:h-

vergroting economlsch 
kemoeb6ed van de 
Ranmta<l lot de steden 
i'I N-B~bant en 
Midden-Gekiefland 

llno 
6. ondersteuninQ mlieu

Yl1endelijke 
landbouw- methode 3. geconcentre&fde 

ontwikketillQ stedetljke 
krooooooten -. .. 
Nl 

4. veel nieuwe woningen 

Figuur 3.3.9.1 Ontwikkelingsschets Nota's Ruimtelijke Ordening 

sttuatie: Sluatie: 
Door val van het kabt- Rulmte nt3ken/ rUmte 
net aan de vooravood delen 
van de 4e nota wordt 
door het nM!tMe kabt-
net e:dra's aan de not 
gevoegd 
AWnerende milieu-
prolllemen 

4 hookJlijnen: 
1. bedrljven en woninger 

eem vestkJen In de 
steden, daama aan dE 
rand van de stad, 
daarno1 pas op afst.anc 
van de t>estaande 

e hoofdlJnen. 
1. WOOl!fl 

2. 'lll'OOl'llokaties 
3 versl-Jl<'10 
4. 
5. 
6 . 

natuur 

steden 7. 

landschap 
waterbeheer 
bereikbaaftleid 
ruimtelijk accomo
deren van de econo
mie 

2. meec aandacht voor 8. 
av 

3. ontwikke6ing van --voorbednjfsJollaties 
4 . compact&- stad- beoa 

derino(1enola)= 
llehoud van QrOte 
C>peObare rutmte + 

sd'leidinf,J tus5en Stad 
en land 

Bronvermell ng: Miniaterie van VROM 

Duidelijk komt naar voren dat er het steeds 'gemakkelijker' werd om een beleid op te 
stellen voor de ruimtelijke planning van Nederland, wanneer er veranderingen 
plaatsvonden. En dat ook de sturing van dit beleid steeds ' losser' aan banden 
werden gelegd. 

Vanwege veranderende economische vooruitzichten en leefbaarheidproblemen in de 
grate steden is men bezig met het opstellen van het vervolg op de vijfde nota 
ruimtelijke ordening, de Nota Ruimte. Op dit moment is de Nota Ruimte opgesteld en 
wordt hierover gedebatteerd. Voor de komende decennia staan de volgende 
aspecten in de ruimtelijke planning van Nederland centraal: 
• Sturingsfilosofie en ruimtelijke visie 
• Netwerken en steden 
• Water en groene ruimte 
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Situaie: 
stormachtige ontvlikkeling 
van het 11\Alstm van 
Nederlandd 

3 hoofdlijnm: 
1. Behoud van de historisch 
gegroeide centra 
2. Behoud van een 
agrarisch mid dengebi ed 
3. Expansie van de gehele 
Randstad 

Concept spreidingsbeleid 

Situatie: 
congestie in het 
Westen door 
loestroom van Vele 
dlizenden mensen 

2 hoofdlijnen: 
1 _ atremmen stroom n 

Westen des Lands 
2. groei model Randstad 

(Groene Hart) 

Concept gebundelde decon- Concept doorzetten gebun- Concept: ruimtelijke kw.iliteit Concept: compacte- stad-
centratie dekle deconcenlr.ltie + stlat cenlr.ial benadering 

verstedelijking 

Situatie: 
orote vraao naar 
ruintelijke ordening 
dOOI" grote groei 
irrwooer.; NL 

4 hoofdli;len: 
1. nieuwe groei<emen op 

enige ilfStlnd van de 
stedenling 

2. ontwikkeling bu!Ter 
zone-- beleid 
(Randstad) 

3_ scheiding tussen orote 
steden 

4. stedelijk concept werd 
gea>n.,ieteerd met 
een dicht netwerk van 
autowegen 

Situatie: 
bevolkingsgroei val! 
sterll mee 
wel al trek vanuit de 
s1ad 
voor het eerst wonen 
en werken NIET in 
dezelftle stad 

6 hoofdlijnen: 
1. controleren groei vd 

oroeikemen 
2. smrulering ver.;tede-

lijking 
3_ halt aan onevenredige 

groei van de kleinere 
kemen 

4 _ stadsvemieuwing 
5_ regeling voor naOOrlal 

parl<en en lanoorich-
Mg 

6. ondersteuning milieu-
vriendelijke 

landbouw- methode 

Situatie: 
een votgende eeuw 
Vef!J'Oling aantll 
economische kemen 
naast de Randstad 
( economisch nelwefl() 

4 hoofdlijnen: 
1. meer aandacht voor 

ruimtelijke kWaliteitl 
inrichtino m.b.l struc-
turering en situering 
van steden rondom 
(10en middengebied 
voor betere intematic>-
naJe concurrentie 

2. veroroting economiscn 
kemgebied van de 
Randstad lot de steden 
in N--Brilbant en 
Midden-Oelderland 

3_ oeconcentreerde 
ontwikkeling sledelijke 
knooppunten eldef'S in 
NL 

4 _ veel nieuwe woningen 

Situatie: 
Door val van het kabi
net aan de vooravond 
van de 4e nota wortlt 
door het nieuwe kabi
net extr.i's aan de no 
gevoegd 
Alamerende milieu
problemen 

4 hoofdlijlell: 
1 _ bedrijven en woni 

eerst vestigen in de 
steden, daama aan d 
ran<! van de stad, 
daam.a pas op a 
van de bestlande 
s1eden 

2 . meer aandacht voor 
ov 

3_ ontwikkeling van 
bereikbaarheidsprofiel 
voor bedrijfslol<Jlties 

4 _ c:on.,acte- stad-
dering ( 1 e not!)= 
behoud van grOle 
openbare ruimte + 

scheiding tussen stad 
en land 

Concept sledelijle 
netwerken m.b.l mobilitiet, 
'rode en groene con11J1.11en' 

Situatie: 
Ruim1e maken/ ruim1e 
delen 

8 hoofdljnen: 
1. wonen 
2 woonlok.aties 
3_ ver.;ledelijking 
4 _ natuur 
5_ landschap 
6. waterbeheer 
7_ bereikbaarfleid 
8- ruim1elijk accoroo-

deren van de econ<>-
mie 

Bronvermel ng: Ministerie van VROM 

Ontwikkelingsschets Nota 's Ruimtelijke Ordening 



• Gebieden en thema's 
• 'rijksbrede' visie 

Erg belangrijk is voor Nederland om de internationale concurrentiepositie te 
versterken. Dit kan o.a. door middel van het versterken van de regio Eindhoven/ 
Zuidoost- Brabant als brainport. Ook moeten krachtige steden en een vitaal 
platteland worden bevorderd. Dit kan door het ontwikkelen van een vitaal platteland 
door de aanleg van robuuste ecologische verbindingen, meer variatie in 
woningaanbod, in de stad meer hoogstedelijke milieus, voorkomen van trek van 
midden- en hogere inkomens uit de stad, ontwikkelen van nationale stedelijke 
netwerken (bundeling van verstedelijking en economische activiteiten). 

lnvesteert zal moeten worden in de kwaliteit van de natuur, in de basiskwaliteit voor 
steden en dorpen door een goede balans te vinden tussen rood en groen/ blauw en 
door het ontwikkelen van greenports, in 'bundeling van verstedelijking en 
infrastructuur' en 'stedelijke netwerken'. Er zal een landschapontwikkeling plaats 
moeten vinden die zorgt voor kwaliteit door het ontwikkelen van groen in en om de 
stad (specifieke rol voor voormalige rijksbufferzone), nationale landschappen, meer 
kansen voor het buitengebied, duurzame en vitale landbouw. 
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3.4 Chronologie, Ontwerpatelier Deltametropool 

Dit document geeft een grof overzicht van 'wat vooraf ging' in de 2oste eeuw met 
betrekking tot de nota's ruimtelijke ordening. En is uitgevoerd in opdracht van het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

De volgende tijdsbalk is opgesteld met betrekking tot de nota's ruimtelijke ordening 
door het ontwerpatelier Deltametropool: 

3.4.1. 1958 De Ontwikkeling van het Westen des Lands 
Aan het eind van de jaren '50 beginnen de Rijksnota's Ruimtelijke Ordening 
beginnen hun carriere. De Rijksdienst voor het Nationale Plan is dan de 
Rijksplanologische Dienst. Het eerste stuk is de Nata Westen des Lands uit 1958. 
Het streven wordt gezet om de omvang van de grootste Nederlandse steden te 
beperken tot 1.000.000 inwoners. Het spreidingsbeleid wordt geformuleerd om zo dit 
getal niet te overschrijden. 

3.4.2 1960 Nata betreffende de ruimtelijke ordening in Nederland 

In 1960 wordt de eerste 'echte' rijksnota, de Nata betreffende de Ruimtelijke 
Ordening, uitgebracht. Centraal stad het 'waar', het hiervoor genoemde 
spreidingsbeleid wordt verder uitgewerkt. 

3.4.3 1966 Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland 

In de Tweede Nata wordt het 'hoe' van de spreiding, 'gebundelde deconcentratie', 
onderwerp van beleid. Wei steden, maar wel kleiner. 

3.4.5 1977 Derde nota over de ruimtelijke ordening 
Bij de ontwikkeling van de Derde Nata in 1977 wordt verder nagedacht over de 
operationalisering en budgettering. Zo ontstaat ook de verstedelijkingsnota. 

3.4.6 1988 Vierde nota over de ruimtelijke ordening 
In 1988 neemt de Vierde Nata 'het milieuvraagstuk' als centraal vraagstuk. 

3.4. 7 1992 Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra 
Met de VINEX wordt de compacte stad ontwikkeld. 

3.4.8 2001 Vijfde nota over de Ruimtelijke Ordening 2000/2020 

In de Vijfde Nata wordt ingegaan op de geringe slagkracht van het rijk tegenover de 
autonome processen en bestemmingplan overcapaciteit en wordt de regio 'aanzet' 
verklaard. In tegenstelling tot de VINEX, die door de aanwijzingen van bovenaf een 
strak grondbeleid vergde, laat de Vijfde Nata de precieze locaties in het ongewisse. 
Tegelijkertijd is er een instrumentarium in de maak waarmee de gemeenten op 
moderne wijze hun 'voorkeursrecht' kunnen doen gelden. 

3.4.9 NU en in de toekomst 

Hedentendage wordt er meer volgens het systeem van 'bottom- up' gewerkt. Er 
wordt gewerkt met een meer horizontale coordinatie en integratie met de andere 
ministeries en meer verticale coordinatie en integratie met de regio's en de steden. 
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De Rijksbouwmeester heeft besloten in zijn beleid ten aanzien van planning en 
architectuur te studeren op nieuwe vormen van ruimtelijke regie, operationalisering 
van de Architectuurnota en de (her)introductie van het ontwerp en de ontwerpende 
discipline op de grate schaal. 

3.4.10 Samengevat 

Zoals eerder al geconcludeerd fungeert het beleid voor de ruimtelijke ordening als 
een rode in de ruimtelijke planning in Nederland. Duidelijk komt wederom dat het 
sturen van dit beleid steeds makkelijker werd. Het bestuderen van de Chronologie 
heeft geen nieuwe conclusies naar voren gebracht. Enkel alleen bevestigingen welke 
al eerder in dit onderzoek waren geconcludeerd aan de hand van de nota's 
ruimtelijke ordening. Een korte samenvatting van de Chronologie is te zien in 
onderstaande tabel. 

~oncepc spre ..... rv:x.oo::mo.... Coocept het '\Yaar', voor de 
so<eldlngwon!ICW9lNL 

Doet streven om de grootste aangewazen d.m.v. hortz00+ 
NI Sfeden te bepeBen k>t tale coon:lnatie met andere 
, 000 000 inw ministeOes 

Situatle: Situabe: 
veetvoudtge conceo- Steri<e or~ 
lriltte 
ont1taan sledeNjke 
ring (Randstad) 

Concept: het 'hoe' . 
QebUndelde deconcentratie 

SituaHe: 
NL als t ge/leet 

Situalie: 
NL ab Qeheel maow 
~ ondefscheid 
tussen stedelijke en 
landetijke gebioden 

J hoold~neir • _,,.,,: J hoo«!lijnan: 2 hooldlijneo: 
1 behoulhlslorische 

centra 
behoud aoramc.h 
middenQebied 

3 . expanste Randstad 

Toekom- (1980) 
o dUdetiJl;e grenzen 

lussen........,. 
gel)ieden 
behoul-tie 

o e.xpansle Ran<tstad 

t . tevenskrachliOedorpel 1. not-ruimtetijke 1. -YOOfsted~ke 
2 streekcantra conceptie t>aseren op herslructl¥8ring 
3. orote steden ontwikkeinoen over de 2. stadsvemietJNinO 
4. Randstad als NL Qll!OZen 

metJopool 2. introductie structull"- 3- dating: 
schet:s o Orient;itienota 

J. goeOe alstonYning van o Ver5le<leijldr19"10la 
planJlllfl 0 Notil ...._. gebit!d 

Verste<leijldn9snola. 
voof1(eurbouw ln 
stadsoewesten 
Ran<bladV911ie51 
-tie 
intrede lagenstruduur 
lhema's steden en 
landschap 
(SlructwBCheb 1983) 

Figuur 3.4.10.1 Ontwikkelingsschets Chronologie 
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lijkheden van de stedeo in he! 
westen om 'ICktoende massa 
te hebben 't'OOI'" Internationale 
concurrentie 

Siuatie: 
oennoe slaQkracht van 
het Ilk tegenover de 
;iutonome processen 

Bronver h~ding : Chronologie , Ontw ~rpatelier Oeltametropool 



CD 
CD 

Ooel: streven om Cle grootste 
NI steden le beperken tot 
1.000.000 inw. 

Concept het 'waar'. voor de 
spreiding wordtover NL 
aangewezen d.m.v. horizon
tale coonlinatie met andere 
ministeries 

Situatie: Situatie: 
veelvoudige concen- Stefl<e groei 
tratie 
ontstaan stedelijke 
ring (Randstad) 

3 hoofdlijnen: 
1. behoud historisdle 

centra 
2. behoud agrarisch 

middengebied 
3. expansie Randstad 

Toekomstbeeld (1980): 
o dijdefjJ<e grenzen 

tussen bepaalde 
oel>ieden 

o behoud agglomeratie 
o expansie Randstad 

4 hOOfdlijnen: 
1. levenskr.ichtige dolpe 
2. streekcentra 
3. grote steden 
4. Randstad ats NL 

metropool 

Ontwikkelingsschets Chronologie 

Concept he! 'hoe' , 
gebundekle deconcentratie 

Situatie: 
NL als 1 geheel 

3 hooldlijnen: 
1. nationale ruintelijke 

conceptie baseren op 
ontwikkeingen over 
grenzen 

2. introductie structrnr
schets 

3. goede afstemming va 
plannen 

Situatie: 
NL als geheel maar 
wel onderscheid 
tussen sledelijke en 
lilndelijke gebieden 

2 hooldlijnen: 
1. subsidie voor stedMjke 

hefstructurering 
2. stactsvemieuwing 

3-deling: 
o Orientatienota 
o Versledelijkjngsnota 
o Nola Landelijke gelJied 

Verstedelijkingsoota: 
vooll<eur bouw in 
sladsgewesten 
Randstad vef1iest 
dominatie 
intrede lagenstructwr 
thema's steden en 
lands chap 
(structuurschels 1983) 

bundeling van de moge
ijkheden van de steden in he 
westen om voldoende massa 
te hebben voor internationale 
concurrentie 

Concept c:ompdcte stad Concept 
netwerken 

Siluatie: 

e 

geringe slagkr.icht van 
he1 rijk tegenover de 
autonome processen 

Bronve elding: Chronologie, On rpatelier Deltametropool 



3.5 Conclusie Ontwikkelingsschets 

Een opvallend en terugkerend verschijnsel in de nota's ruimtelijke ordening was de 
scheiding tussen stad en land. Deze scheiding leeft tot op heden in de gedachte van 
mensen, met betrekking tot stad en land. De nota's ruimtelijke ordening zetten vanaf 
de tweede helft van de vorige eeuw de lijnen uit voor de ruimtelijke planning van 
planconcepten in Nederland. Aan het eind van de jaren 80 ontstaat er een 
conceptueel breukvlak, door de val van het kabinet aan de vooravond van de 4e nota. 
Er wordt door het nieuwe kabinet extra's aan de nota toegevoegd waardoor in 1994 
de Vierde Nata Ruimtelijke Ordening Extra een feit is en er geconcludeerd mag 
warden dater een nieuwe conceptueel complex zich in deze periode aandient. Deze 
periode duurt tot het einde van de jaren '90 waarna zich een conceptueel breukvlak 
aandient. Hierdoor ontstaat in het begin van de 21e eeuw een verschuiving van de 
VINEX die een strak grondbeleid van bovenaf voerde naar de 5e Nota die de 
precieze locaties in het ongewisse laat. Er is een instrumentarium in de maak 
waarmee de gemeenten op moderne wijze hun 'voorkeursrecht' kunnen doen 
gelden. In deze periode is er een geringe slagdracht van het rijk tegenover de 
autonome processen. Zie onderstaand tabel. 

Conceptueel complex 

Jaren '90 

Conceptueel breukvlak 

Begin nieuwe 
eeuw 

Figuur 3.5.1 Conceptvorming jaren '90 en begin 21ste eeuw 

Planconcepten hebben de eigenschap dat ze naar elkaar verwijzen. Er kan daarom 
oak van een bepaalde structuur warden gesproken. Zonneveld deelt in zijn boek de 
conceptvormingsprocessen op in regelmatige afwisselingen van conceptuele 
complexen en conceptuele breukvlakken. Deze planconcepten gaan een 
voortdurende confrontatie aan met een zich veranderde werkelijkheid. Zonneveld 
hoopt met deze studie te hebben aangetoond dat bij de conceptvormingang voor de 
ruimtelijke planning op bovenlokaal niveau sprake is van een golfpatroon. 
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Uit de studie naar de stedenbouw in de 2oste eeuw van H. lbelings wordt deze 
golfbeweging bevestigd. Dit door het terugkerende patroon van afwisselende 
perioden van planconcepten met het landelijke element en die afgewisseld worden 
met perioden van planconcepten met het stedelijke element. Hierbij is er sprake van 
een regelmatige sinus- golfbeweging waarbij trends worden herhaald. In de loop der 
tijd is er een verandering in de hoogte van de golfbeweging geconstateerd. Hierbij 
moet worden gedacht aan een golfbeweging die zich langzaam afzwakt. Dit heeft als 
gevolg dat stad en land steeds dichter bij elkaar komen omdat de landelijke en 
stedelijke 'intensiteit' steeds kleiner wordt in de loop van de afzwakkende 
golfbeweging. Zo ontstaat dus steeds meer een combinatie van stedelijke en 
landschappelijke kenmerken in Nederland. Er ontstaat een soort van evenwicht 
tussen stad en land. Dit betekent niet dat overal in Nederland een vervlechting van 
stad en land plaats vindt, maar dat er een evenwichtig geheel ontstaat in NL waarbij 
sterke en zwakke elementen tussen verschillende gebieden elkaar in harmonie 
moeten houden of brengen. 

Deze conclusie van een repeterende golfbeweging kan ook worden uitgebreid, zodat 
deze als basis kan dienen voor een visie met betrekking tot een nieuw conceptueel 
denken over stad en land in de 21ste eeuw. 

Aan de hand van de conclusie van de bestudering van de nota's ruimtelijke ordening 
kan hier richting aan worden gegeven. lnvesteert zal moeten worden in de 
basiskwaliteit voor steden en dorpen door een goede balans te vinden tussen rood 
en groen/ blauw. Er zal een landschapontwikkeling plaats moeten vinden die zorgt 
voor kwaliteit door het ontwikkelen van groen in en om de stad, nationale 
landschappen, en meer kansen voor het buitengebied. 
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Figuur 3.5.2 

Concept: spreidingsbelekl 

Ooel: streven om de uroot-
ste NI steden te beperken 
Ult 
1. 000.om lnw. 

stluatie: 
•veefVoudtge concentratle 
• ootstaan stedeNtke ring 
f\andstad) 

l hoOfd Ht nen: 
1. behoud hlstorlsche cen . 

•• 
2. behoud agrarlsd'I mld-
deogebled 
l. e)CIJmsle Rlmd!llad 

Toekomstbeeld (1980): 
o dukteUtke grenzen tus
sen bepaalde gebleden 
o behoud •glorneratte 
o e>tpansie Rmdstad 

Figuur 3.5.3 

-ll · --1920-1950 

1910-1920 1920-1930 
Tuinstad en De regional• 

stedelljk bouw- stad 
blok 

Overzicht 2oste eeuw 

Concept: hel ~r', voor 
de sprekling wordt ovs 
NL amgewezen d.m~ hor-
lzontale coordlnatle ma 
andere nintsteries 

spreldlngsbelekl 

Sill:ul!llle: 
• Sterkegroel 
• congstie In het Westen 
doortoestroomvm vele 
dulzenden mensen 

4 hoof'clijnen: 
1. latenslcrachtlge dorpen 
2. streekcentra 
l. urote Sleden 
4. Randstad ftls NL 
ml!lropont, gruel model 
Rmdstad 
5. M'remmen stroom naar 
W!sten des lands 

concept: het 'hoe' , 
geb!Xldelde deconcentratie 

Slualle: 
•Nlals1geheel 
• urotevraag naar rulml:ell-
jke ordenina door grote 
groei lnwonen NL 

7 hoofdl)nen: 
1. naUonale rukntelijke 
conceptla b3s•en op 
ontwikkallngen ov• de 
grenzen 
2. tntroductla structuw
schets 
J. goede l'lfstetnt*lg van .......... 
4. nla.iwe groeikemen op 
enlge afstandvan de ,._.,. 
5. ontwikkellng buft'erzone. 
beieid (fWM:lstad) 
6. stedelllk concept ...:tfd 
gecort1)1eteerd met een 
dlcht netwerk van autowe
gen 
7. sch el ding tussen grote ....... 

f----a 
1973 

_.. ..... -..... 1 117~1!77 I --I 1110-1111 I 1951-1973 mi.1111 

Concept: doorzetten ge. 
btsldelde de£on~ratie • 
vursledelijkng 

Sill:uatte: 
•NL als geheel near W8I 
ondssdleld tussen ste. 
deqlat en landelltke geble. -• bwolkingsgroei valt st erk .... 
• wal al lrmc vanuit de stad 
• voor hel eerst wona1 en 
YllNfft!;enNET in dezelfde .... 
l hoofdlijnen: 
t. vsstedelijkJng • Slads,...n1..-., 
2. naitlonale pa-km en 
landlnrichllng 
l. ondersteunlng milieu
vriendeliike landbouw
mrthode 

l- delng: 
o OrtentdlauJla 
o V.stedelltkinusnota 
o Nota Laidelljke gebled 

""'5tedeliilinusnota 
- bouw in sd:adsgewestl!n 
- Raidstad veriest domkla-
ue 
- thema's !laden en land
~~ (slruduurschets 

Concept: 'eenheld In wr. Concept: C0"1ta::te stlld 
scheklenheid': 

blald&lnu van de moue. 
l ijkheden ViWI de steden in 
hel westen omvok:loende 
massa te hebbm voor Inter-
na:lonale conaurentle 

ruintellljke kwallteil std 
centraal 

Situatie: Sih121Ue: 
• een volgende eww • Door villl van hel !Cabinet 
• '-'trgrotlng aantat ecooo. aan devoor<Wond van de 
mlsche kernen naast de 4e nota wordl. door het 
n..-ao (economlsch nhtuwe kabi- net e>dra's am 
ne1wer10 de nota gewegd 

• Alamerende milleuproble. 
men 

4 hoofdlijnon: 4 hoofdMjnen: 
1. mHH" a:andacht W<M" rut- 1. bedrltiten en wonlngen 
rnl:etij"8 kwaliteltJ inrlchtlng eerstve11111gen In de 
m.b.t. structmertnu en steden, daa'"na aan de rand 
sHuering vai steden ron- van de stad, daa'mll paa 
dom een groen mkldenge. op arstmd van de be
bied voor belere n:ernatlo stamde steden 
nale concurrentle 2. rneer mndacht war OV 
2. vergrotlng ecooonOch J. ontwtkkellng van 
kemoebMtd wn de beretkbaarheklsprofiel 
Rmdstadtotdesteden In voorbedrlJslOk:aOes 
N-Brabant en Midden- 4. c:on.,acte- stad-
G eldedl!lld benaderlng (1e notat• 
3. gemncentreerde behoud vai grote opm-
ontwll*eling stedellike bare r"*'1«e + sc:heldklg 
knooppuncen elders In NL tussen stM en land 
4. Wei nleuwe wonlngen 

1111 

Concept: stedelike 
netwerlen m.b.t mobilltlet, 
'rode en uroene contouren' 

Slualle: 
• gertnge slagkracht van 
hat rllk tegenover de aulo-
nome processen 
• Rulmte makenfrulnte -
8 hoofdlijnen: 
1.wonen 
2. woonlokatles 
l. verstedelljking 
4.nl!llu...-
S. laulschap 
6. wMerbeheer 
7. berenmaarheld 
8. rulll'fellik accormderen 
vat de ecooomfe 

bronvermelc g: www.VROM .nr Ontwerpale ~r Oelarnetropool Chronijogi:e 

Totaaloverzicht ontwikkelingsschets 20ste eeuw 
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Concept: spreidingsbeleid 

Doel: streven om de groot
ste NI steden te beperken 
tot 
1.000.000 inw. 

Situatie: 
• veelvoudige concentralie 
• ontstaan stedelijla! ring 
(Randstad) 

3 hoofdlijnen: 
1. behoud historische cen. 
1ra 
z behoud agrarisch mid
dengebied 
3. e>q:>illlsie Randstad 

Toekomstbeeld (1980): 
o duidelijke grenzen tus. 
sen bepaal de gebieden 
o behoud agglomeratie 
o expansie Rillldstad 

Concept: h et 'waar' , voo r 
de spreiding wordt over 
NL ailllgewezen d.mlL hor
izontale coordinatie met 
andere rrinisteries 

spreidingsbeleld 

Situalie: 
• sterla! g ro ei 
• congstie in het Westen 
do or toestro om Villl viii e 
duizenden mensen 

4 hoofdlijnen: 
1. lwenskrachtige dorpen 
2. streekcentra 
3. grote steden 
4. Randstad als NL 
metropool, groei model 
Rillldstad 
5. afremmen stroom naar 
1M!sten des Lands 

Concept: het ' hoe', Concept: doorzetten ge. 
gebundelde deconcentratie bundelde deconcentralie + 

verstedelijking 

Situatie: 
·NL als 1 geheel 
• grotevraag naar ruimtEl i
jke ordening door grote 
groei inwoners NL 

7 hoofdlijnen: 
1. natio nale ruimtelii la! 
conceptie baseren op 
ontwikla!li ngen over de 
grenzen 
2.. introductie structuur
schets 
3. goede al"stemming van 
plannen 
4. nieuwe groeikemen op 
enige afstillldvan de 
stedening 
5. ontwikkEling butrerzonB
beleid (Randstad) 
6. sted El ijk concept we rd 
geco 1111 leteerd met een 
dicht netwerk van autowe
gen 
7. scheiding tussen grote 
st eden 

Situatie: 
·NL als geheel maar wEI 
onderscheid tussen stB
delij la! en land El ijke gebi B
den 
• bevolkin gsgroei valt st erk 
mee 
• wel al trek vanuit de stad 
• voor h et eerst won en en 
werken N IET in dezElfde 
st ad 

3 hoofdlijnen: 
1. versted El ijkin g + stads
vernleuwing 
2.. nationale parken en 
landinrichting 
3. ondersteuning rrilieu
vriend El ijke land bou w. 
methode 

J. deling: 
o Orientalienota 
o VerstedElijkingsnota 
o Nota Lillldetijla! gl!b ied 

Verstedelij ki ngsnota: 
. bouw In stadsgewesten 
. Rillldstad verliest domina
tie 
. them a' s st eden en land
schap (structuurschets 

Totaaloverzicht ontwikkelinqsschets 2oste eeuw 

concept: 'een heid in ver. Concept: co 1111 acte st ad 
scheidenh ei d': 

bundEling Villl de mogB
lijkheden van de steden in 
het westen om v oldoende 
massa te hebben voor inter
nalionale conrurrentie 

ruinielijke kwaliteit staal 
centraal 

Situatie: 
• een volgende eeuw 
• Vergroting aantal econo
mische kernen naast de 
Randstad (econorrisch 
netwerk) 

4 h oofd lij nen: 
1. me er aand acht vo or ru i
mtelij la! kwaliteitl inrichting 
m.b.t. structurering en 
siluering Villl steden ron. 
dom een groen middenge. 
b ied voor bet ere internatio 
nale concurrentie 
2. vergroting econorrisch 
kem gebied van de 
Randstad tot de steden in 
N-Brabant en Midden
GElderiillld 
3. geco ncentreerd e 
ontwikkeling stedelijla! 
knooppunten Elders in NL 
4. veel nieuwe woningen 

Situatie: 
• Do or val van h et kabi net 
aan de vooratond van de 
4e nota wordt door het 
nleuwe kabi- net eldra's aan 
de nota gevuegd 
• Alamerende milleuproblB
men 

4 hoofdlijnen: 
1. bedrijven en woningen 
eerst vesti gen in de 
st eden, daarna aan de rilll d 
van de stad, daarna pas 
op afstilll d van de be
stailll de st eden 
2. meer aandacht voor OV 
3. ontwikla!ling van 
b ereikbaarheid sp rofiel 
voor bedrijfslokaties 
4. co 1111 acte- st ad. 
benadering (1e nota)= 
behoud Vllll grole open. 
bare ruimte + sch ei ding 
tussen stad en land 

Concept: stedelijla! 
netwerla!n m.b. t mo bi liti et, 
'rode en groene contouren' 

Sltualie: 
• geringe slagkracht van 
het rlJ k teg 111 over de auto. 
no me processen 
• Ruimle makenl ruirrte 
delen 

8 hoofdl ljn en: 
1.wonen 
2. woonlokaties 
3. verstedelijking 
4. naluur 
5. I an dschap 
6. wciterbeheer 
7. b ereikbaarh ei d 
8. ruirrtelijk accomoderen 
villl de econ ornie 

bronvermeld g: www.VROM .nV Ontwerpatel r Delametropool Chronologie 



Hoofdstuk 4 Visie Centrumstedelijke Landschappen Eindhoven 

lnleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is er geconstateerd dat er sprake van een 
regelmatige sinus- golfbeweging waarbij trends warden herhaald. Hierbij moet 
warden gedacht aan een golfbeweging die zich langzaam afzwakt. Dit heeft als 
gevolg dat stad en land steeds dichter bij elkaar komen omdat de landelijke en 
stedelijke 'intensiteit' steeds kleiner wordt in de loop van deze golfbeweging. Zo 
ontstaat dus steeds meer een combinatie van stedelijke en landschappelijke 
kenmerken in Nederland. Er ontstaat een soort van evenwicht tussen stad en land. 
Dit betekent niet dat overal in Nederland een vervlechting van stad en land plaats 
vindt, maar dat er een evenwichtig geheel ontstaat in NL waarbij sterke en zwakke 
elementen tussen verschillende gebieden elkaar in harmonie moeten houden of 
brengen. Dit is de aanzet voor een nieuw conceptueel denken over stad en land 
waarin twee ruimtelijke elementen met elkaar warden verweven. 

Stad, land, het stadslandschap, verstedelijking, ontstedelijking. Dit zijn woorden die 
de laatste decennia voortdurend aan bod komen in de discussie over ruimtelijke 
ordening. Metropolitaanse of grootstedelijke vraagstukken, de ruimtelijke 
versnippering en kleinsteedse problematiek, die kenmerkend zijn voor de ruimtelijke 
ordening in Nederland, zijn hier onderwerp van. Alie plannen en scenario's 
reflecteren de wijze waarop in het heden wordt aangekeken tegen het Nederlandse 
landschap. Het feit dat de betekenis van de woorden 'stad', 'land' en 'landschap' 
voortdurend lijken te veranderen geeft aan dat de discussie over ruimtelijke ordening 
en verstedelijking meer dan voorheen een fundamenteel karakter heeft gekregen. 
Het strekt zich uit tot onze leefwijze en cultuur als geheel. De vraag is of het gebied 
tussen de vier grootste steden in het westen van Nederland een metropool is of 
bezig is dit te warden. Of dat het juist een typisch voorbeeld is van de Nederlandse 
kleinsteedse versnippering. 

Uit het literatuuronderzoek blijkt de actualiteit van het onderwerp stad en land. Het is 
een 'onbekend, niet gedefinieerd' gebied dat zich tussen twee periodes van 
verschillende planconcepten bevindt. Stad en land groeien door onder andere een 
stijging van de bevolkingsdichtheid en de toename van landbouwbedrijven, die beide 
zorgen voor een verdichting in het landschap, steeds meer naar elkaar toe. Door 
deze veranderingen verandert oak het denken over de figuurlijke grens tussen stad 
en land. Er zal moeten warden getracht een nieuw conceptueel denken over het 
'landschap' te creeren. Met 'een nieuw conceptueel denken' wordt bedoeld een visie 
te creeren door het abstract weergeven van denkbeelden waardoor met behulp van 
een concept, vorm kan warden gegeven aan een gebied. 

Na aanleiding van deze literatuurstudie naar stad en land zijn een aantal 
verschillende en belangrijke punten die naar voren kwamen die in de volgende 
paragraaf zullen warden besproken. 
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4.1 Conclusie literatuurstudie Stad & Land 

4.1.1 De ontwikkeling van planconcepten 

Voor een goede voorzetting en een eenduidige verdere ontwikkeling van de 
stedenbouw in de 21 ste eeuw is het belangrijk om de ontwikkelingen binnen de 
stedenbouw met betrekking tot de planconcepten van de eeuw die hier aan vooraf 
ging analyseren. Zodat een gegronde visie over een nieuw conceptueel denken over 
de inrichting van stad en land kan warden geformuleerd. 

Planconcepten bestaan uit conceptuele complexen en breukvlakken. Deze 
complexen en breukvlakken zijn regelmatigheden van perioden. Er hoeft echter niet 
telkens bij een totaal nulpunt te warden begonnen. Dit wordt veroorzaakt doordat 
sprake is van een onderstroom van planconcepten die 'van alien tijden' zijn. Deze 
zijn ruimtelijk planconcepten die gedurende een langdurige aaneengesloten periode 
gehandhaafd zijn gebleven. Een conceptuele breuk tast de geldigheid van een 
basisprincipe niet aan . 
Uit mijn onderzoek is gebleken dat er een regelmatige sinus- golfbeweging kan 
warden herkend in het verloop van de planconcepten in de vorige eeuw. Trends en 
planconcepten ontstaan en warden herhaald. De amplitude en de duur van de 
terugkerende golfbeweging wordt steeds kleiner en korter. Zo ontstaat steeds meer 
een combinatie van stedelijke en landschappelijke kenmerken in Nederland. Een 
logisch gevolg is dat Nederland zich zal gaan ontwikkelen als een landschap waarin 
er een evenwicht tussen stad en land is. Dit betekent niet dat overal in Nederland 
een vervlechting van stad en land zal plaats moeten vinden, maar dat er een 
evenwichtig geheel moet gaan ontstaat in NL waarbij sterke en zwakke elementen 
tussen verschillende gebieden elkaar in harmonie moeten houden of brengen. 

0 
z 
:j 

0 
~ 
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COMPLEX 

COMPLEX 

COMPLEX ... . 

BREUKVLAK 

BREUKVLAK 

Figuur 4.1.1.1 Golfbeweging 

In de ontwikkeling van planconcepten in de loop van de 20816 eeuw is er een 
verandering in de hoogte van de golfbeweging geconstateerd. Hierbij moet warden 
gedacht aan een golfbeweging die zich langzaam afzwakt (zie illustrerend plaatje 
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hierboven ). Dit heeft als gevolg dat stad en land steeds dichter bij elkaar komen 
omdat de landelijke en stedelijke 'intensiteit' steeds kleiner wordt in de loop van de 
afzwakkende golfbeweging. Zo ontstaat er steeds meer een combinatie van 
stedelijke en landschappelijke kenmerken in Nederland. Er ontstaat een evenwicht 
tussen stad en land. lnvesteert zal moeten worden in de basiskwaliteit voor steden 
en dorpen door een goede balans te vinden tussen rood (paars) en groen (blauw). Er 
zal een landschapsontwikkeling plaats moeten vinden die zorgt voor kwaliteit door 
het ontwikkelen van groen in en om de stad, nationale landschappen, en meer 
kansen voor het buitengebied. 

De ontwikkeling van planconcepten in de stedenbouw van de20ste eeuw als een 
repeterende golfbeweging zal worden uitgebreid, zodat deze als basis kan dienen 
voor een visie met betrekking tot een nieuw conceptueel denken over stad en land in 
de 21ste eeuw. 

4.1.2 Het huidige 'Stad' en 'Land' 

De daadwerkelijke grenzen tussen de begrippen 'stad' en 'land' zijn moeilijk of niet te 
definieren. De tijd van de duidelijke grenzen is definitief voorbij. Het gaat niet meer 
om dichtheid versus openheid of aaneengesloten versus verspreide bebouwing, of 
om industrieel en dienstverlening versus agrarisch. Het gaat om steeds meer 
invloedsferen en soms ook culturele betekenis en mentaliteit, leeftijd en 
woongeschiedenis, identiteits- en symboolwaarde die veel moeilijker zijn at te 
grenzen. 

Vanaf de 2de helft van de 2oste eeuw werden stad en platteland in Nederland steeds 
met elkaar in verband gebracht. Met de suburbanisatiegolf in de jaren '60 en '70 
ontstond een verlenging van deze economische verwevenheid in een nieuw beeld 
van de ontwikkeling tussen stad en platteland. Het beeld van twee volledig van 
elkaar gescheiden entiteiten verdween steeds meer en er kwam plaats voor meer 
samenhang tussen deze twee begrippen. Om aan te geven in hoeverre deze grens 
werd opgeheven werd geen duidelijkheid geschept. 

4.1.3 Huidige trends 

Door de vele ontwikkelingen op het platteland, in de landbouw en in de stad zijn er 
nieuwe trends ontstaan. Trends als ruimtelijke kwaliteit, verschillende soorten groen, 
rustzone, centrumstedelijke en groenstedelijke woonmilieus, verdichting en 
verdunning, milieu, landschappelijk stadspark, natuur, landschap, contrasten, de 
stedeling, van oorsprong agrarische karakter van de regio, extensieve en intensieve 
recreatie, groenbeleidsplan, ecologische en recreatieve ambities, van het 
ambachtelijke karakter naar industrie en technologie doen hun intrede. 

De mentale scheidslijn tussen stad en platteland dicteert als het ware de huidige 
beeldvorming. De trend is dater steeds meer verwevenheid ontstaat tussen stad en 
land. En deze mentale scheidslijn geleidelijk zal gaan verdwijnen. 
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4.1.4 Samengevat 

Een grate interesse voor plekken met een stedelijk en landelijk spanningsveld is de 
basis voor deze visie over centrumstedelijke gebieden. Voordat deze visie kon 
warden geschreven zijn vele bronnen geraadpleegd om uiteindelijk tot een krachtige 
denkwijze te kunnen komen. De rode draad voor deze visie zal de verweving van 
stedelijke en landelijke elementen, de verweving van stad en land (op regionaal 
niveau, Zuid- Nederland) zijn. Oak de ontwikkeling van een nieuw soort landschap 
(het 'Stadslandschap') zal een belangrijk onderwerp zijn. Uiteindelijk zal ik me richten 
op het gedeelte Noord- Brabant en Eindhoven. 

Deze visie concentreert zich op plekken binnen een centrumstedelijk gebied waarbij 
er naast deze verstedelijking oak nag landelijke elementen aanwezig zijn, die in dat 
gebied niet in harmonie met elkaar zijn. 

Een andere belangrijk uitgangspunt van de visie Centrumstedelijke Landschappen
El ndhoven is dat stad en land niet langer meer zullen warden gezien als twee van 
elkaar las staande stedenbouwkundige elementen. Heden ten dage warden deze 
begrippen als twee apart staande elementen in de stedenbouw gezien die van elkaar 
moeten warden gescheiden. Er is gebleken uit mijn onderzoek dat stad en land 
steeds meer een wordt. Mijn visie hierop is dat juist deze twee begrippen in de 
ruimtelijke vormgeving elkaar kunnen versterken en dus met elkaar moeten warden 
verweven: verweving van stad en land. 

De stad hoort oak bij het landschap. Een belangrijke conclusie uit het 
literatuuronderzoek was dat er verschillende soorten landschappen bestaan die allen 
buiten de stad liggen. De stad wordt niet gezien als onderdeel van het landschap. De 
stad, het gebied waar de stedeling woont, verblijft, werkt en recreeert zich hoort oak 
bij dit landschap en onderdeel uit maakt van al die andere landschappen. Hierbij 
introduceer ik het Stadslandschap, dat ik verder zal gaan uitwerken en zal gaan 
toepassen. 

Uiteindelijk zal dit onderzoek zich gaan toespitsen op de huidige situatie van stad en 
land in de stad Eindhoven. 

4.2 De opdracht 

De huidige hoogdynamische stedelijke ontwikkeling leidt tot een toenemende druk op 
de kwaliteit en kwantiteit van de groene ruimte. Voor de gewenste, evenwichtige 
benadering van zowel de rode als de groene ontwikkelingen, van compacte naar 
complete stad, is een strategisch beleidskader nodig dat een duurzame 
grondstructuur definieert en beleidsstrategieen formuleert. Het beleid voor de 
groenvoorzieningen voor de gemeente Eindhoven is aan herziening toe. 
Aanleidingen daarvoor zijn in het bijzonder: 
• Het na te streven algemene ambitieniveau van groen; onder meer in relatie tot 

het na te streven imago van Eindhoven. 
• De herwaardering voor de groene ruimte in de stedelijke gebieden. 
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• De 'stedelijke ontwikkeling' ('rood') en 'ontwikkeling groenstructuur' ('groen') 
worden teveel gescheiden van elkaar benaderd. 

• De toenemende wenselijkheid om natuur, cultuurhistorie en waterhuishouding 
sterker door te laten klinken in het ruimtelijke beleid. 

Achterliggende doelen onder andere zijn: 
• Functiemenging 
• een betere aanhaking met het centrumgebied 
• vergroten van de functionaliteit van het centrumgebied, ruimte ontwikkelen voor 

functies 
• verbeteren van de openbare ruimte 
• het benutten van contrasten 
• verbeteren van de huidige infrastructuur 
• ontwikkelen van een 'landmark' 
• meerwaarde creeren voor bestaande (historische) natuur (de Dommel) 
• vergroten van de (sociale) veiligheid 
• Gestructureerde verdichting 
• het verlengen van de verblijfsduur; 
• Gevoel van eenheid en evenwicht, rust, ruimte, openheid en een 'gezond 

parkgevoel' 
• het verhogen van de waardering 
• het vergroten van het aantal bezoekers 

Mijn visie is een aanvulling op de visie Centrumgebied Eindhoven, het 
Groenbeleidsplan, Stadsvisie 2010 en Samen Stad. 

4.2.1 Gebiedsafbakening 

Voor de ontwikkeling van de visie is er gekozen voor het centrumstedelijke gebied 
van Eindhoven, ofte wel de stadskern. Hiermee wordt de binnenstad bedoeld binnen 
de Tangent en de gebieden net daarbuiten. In de visie Centrumgebied Eindhoven 
wordt deze omschreven als de binnenstadsrandzones. Dit bestaan uit: 
• De noordelijke binnenstadsrandzones wordt begrensd door de Fellenoord, 

Vonderweg, Willemstraat, Emmasingel, Stationsweg en Dommel. De stadskern 
heeft in dit gebied een "bruggenhoofd" in de locatie 't Schimmelt. 

• De westelijke binnenstadsrandzones ligt tussen de MauritsstraaUEdenstraat, 
Willemstraat, KeizersgrachUWal en de Dommel. 

• De zuidelijke binnenstadsrandzones bevindt zich ten zuiden van de Dommel, 
waarbij de binnenstad in deze zone doordringt met de locaties Van 
Abbemuseum en Schellens e.o. 

• De oostelijke binnenstadsrandzones tenslotte wordt begrensd door de Dommel, 
Stationsweg en de Vestdijk. 

4.3 Visie 

4.3.1 Visie Stad & Land 

Er is een toenemende fysieke verwevenheid tussen de stedelijke bebouwing en de 
landelijke omgeving, die leiden tot het zichtbaar 'in elkaar vloeien' van stad en land. 
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De openbare ruimte van de stad is hierdoor de afgelopen decennia in hoog tempo 
veranderd. Een aantal zichtbare ontwikkelingen zijn hier aan vooraf gegaan in de 
'klassieke' openbare ruimte van de stad, onder andere: 
• enorme toename van de fysieke mobiliteit 
• toename van de informatietechnologie 
• ontstaan van nieuwe gedragspatronen van burgers 
• ontwikkeling van de openbare ruimte naar een hoger schaalniveau 
• de overgang van een industriele naar een post- industriele stedelijke economie 
Deze ontwikkelingen maken dat de economische en culturele actieradius van deze 
actoren het gebied van de stedelijke openbare ruimte ver te buiten gaat. De schaal 
van bebouwing en landelijke omgeving neemt toe, de openbare ruimte is tot ver 
buiten de stad is uitgebreid. Openbare ruimte is daarmee een begrip geworden 
waarin verschillende schaalniveaus met elkaar zijn verknoopt. Sommige daarvan zijn 
stedelijk, andere niet. Het begrip 'stedelijkheid' kan dus niet meer, zoals voorheen, 
meeliften op de rug van de openbare ruimte. Sommige delen van de openbare ruimte 
warden gedomineerd door de nieuwe kantoren van de dienstverlenende bedrijven, 
andere zijn veranderd in uitgaanscentra voor bezoekers uit de wijde omgeving, nog 
weer andere zijn het domein van migranten geworden. Deze ontwikkelingen vragen 
om nieuwe benaderingen van de stedelijke openbare ruimte . 

In de ideeen over de stedenbouw van vooroorlogse modernistische stromingen als 
de CIAM wordt die verwevenheid als een positieve opgave van de stedenbouw 
gezien. Koolhaas neemt het standpunt in dat er in Nederland geen plaats gemaakt 
kan warden voor een (groot)stedelijk milieu tot de vaststelling dat alles in potentie 
stedelijk kan warden, en dat het begrip 'stad' dus zijn specificerende karakter is. 

Nederland heeft een lange geschiedenis op het gebied van ruimtelijke ordening. De 
strijd tegen het water, de beperkte ruimte en de bescherming van het landschap 
maken dat noodzakelijk. De overheid zorgt voor beleid op het gebied van ordening 
en inrichting van het land(schap), door aan te geven waar wel en waar niet mag 
warden gebouwd. Ook in de Nota Ruimte van het Ministerie van VROM wordt dit 
instrument gehanteerd. Er wordt gesteld dat er binnen bepaalde groene contouren 
niet mag warden gebouwd, en binnen rode contouren wel. 

Op een andere manier moeten warden nagedacht over de ruimtelijke kwaliteit en 
haar beleving. Uitdaging is juist om een contour te ontwerpen waarbinnen groen en 
rood in harmonie met elkaar voorkomen om zo deze schaarse ruimten in Nederland 
zo optimaal mogelijk te gebruiken. 

De openbare ruimte komst steeds meer in gedrang. Hier kunnen een aantal 
oorzaken aan ten grondslag liggen. De openbare ruimte vormt zelfs soms een 
restruimte te midden van netwerken en knooppunten. 

Nederland is totaal verstedelijkt. In de periode 1900 - 2000 zijn de grenzen tussen 
stad en land compleet diffuus geworden en is het Nederlandse landschap bijna 
volledig verstedelijkt. Nederland staat de komende decennia dan ook voor twee 
belangrijke opgaven: een verdere intensivering van de steden en het ontwikkelen van 
het platteland. Er is sprake van een 'hybride landschap' doordat de grenzen tussen 
stad en land zijn vervaagd. Het transformeren van dit landschap door vervlechting 
van de visuele kenmerken van stad en land is uitgangspunt van mijn visie over het 
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nieuw conceptueel denken over stad en land. Nadruk moet liggen op een meer 
landschappelijke stedenbouw, ipv van een stedenbouw waarbij de stad centraal 
stond en het platteland een ondergeschikt kindje was. De namen ruimtelijke planning 
en stedenbouw maken al duidelijk dat het belangrijk is om de ruimte die we hebben 
in NL goed te plannen en aandacht te besteden aan de bouw van de steden. Echter 
is hierbij in de afgelopen eeuw het platteland als een logisch gevolg van de 
stedenbouw geweest. Ook de natuur in en om de steden moet worden gepland en 
worden ontworpen. Nieuw is de landenbouw dat samen met de discipline van 
stedenbouw een landschap moet gaan creeren voor Nederland. Landen- en 
stedenbouw vertegenwoordigen de wijze waarop Nederland een weg zoekt tussen 
behoud van landschappelijke kwaliteit en het creeren van stedelijke identiteit. Zo 
ontstaat een harmonieus stedenlandschap. Aandacht moet vooral worden besteed 
aan het binnenstedelijke gebied. De ontwerpwijze moet er zorg voor dragen de 
identiteit van zowel het stedelijk als landelijk gebied wordt behouden en versterkt. In 
het landschap zijn de sporen van het verleden terug te vinden en het is waardevol 
deze cultuurhistorie te bewaren voor volgende generaties. 

Een nieuw conceptueel denken zal moeten worden ontwikkeld die als basisprincipe 
de verweving van stad en land zal doorzetten maar meer beredeneerd moet worden 
vanuit de verweving van het landelijke in de stad in plaats van andersom. 
Zeker kan worden gesteld dat er in de afgelopen eeuw een duidelijke vooruitgang 
heeft plaatsgevonden in de ruimtelijke planning. Dit is vooral te zien in een ritmische 
golfbeweging van ruimtelijke planconcepten waarvan de tijdsperiode en de hoogte 
ervan per golf steeds korter werd. Waaruit oak kan warden geconcludeerd dat er 
steeds meer aandacht kwam voor de ruimtelijke planning in Nederland waardoor de 
conceptuele complexen en breukvlakken elkaar steeds sneller opvolgden. 

Zonneveld eindigt zijn onderzoek van de stedelijke en landelijke regio in 1990. Op 
dat moment is er net volgens hem een nieuwe periode van een conceptueel 
breukvlak, vanaf 1988- 1990, aangebroken . Algemeen omschrijft hij deze periode als 
een nieuw elan, waarbij de herontdekking van de grate schaal voor de stad erg 
belangrijk is en op in de landelijke regio naar een nieuwe scheiding van functies moet 
worden gezocht en de vraag wordt gesteld of het wonen op het platteland een dode 
kwestie is? De Randstad wordt gezien als een nationale groeipool hierin, waarbij 
expansie van deze regio centraal staat. Volgens de conceptprocessen van 
Zonneveld zal dit breukvlak van korte duur zijn. En zal weer moeten worden 
opgevolgd door een conceptueel complex. 
Hoe ziet deze periode van dit conceptueel complex eruit? Met behulp van deze visie 
Centrumstedelijke Landschappen- Eindhoven wordt er getracht hier een bijdrage aan 
te leveren hoe om te gaan met deze kwestie in de komende decennia. 

Verweving vormt het nieuwe conceptuele denken van stad en land. Daar waar 
verstedelijking al de overhand heeft zal er moeten warden geprobeerd om een 
landelijke tint hier aan te geven zodat het gebied in evenwicht is voor de gebruiker 
ervan. Harmonie of evenwicht tussen het stedelijke en landelijke landschap. 

Visie op het ontwikkelen van een landschap: 

1. ontwikkelen van meer landelijke elementen in een stedelijk gebied (= 
ontwikkelen van een nieuwe soort landschap: het Stadslandschap) 
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2. ontwikkelen van meer stedelijke elementen in een landelijk gebied 

4.3.2 Visie op Brabant en Eindhoven 

In het bijzonder Eindhoven is een stad die zich er voor leent groen hoog in het 
vaandel te hebben. Eindhoven is immers de grootste stad van Nederland met een 
groen karakter. Echter is dit niet bij veel mensen bekend dat Eindhoven een zeer 
groene stad is. Tegelijkertijd staat die buitenruimte onder druk omdat de vraag naar 
overzichtelijkheid en veiligheid toeneemt. Om deze reden is het noodzakelijk dat er 
meer klein groen in het centrumstedelijke gebied van Eindhoven komt. 
Zo luidt de hoofdmoot van de visie Centrumstedelijke Landschappen- Eindhoven. 
Eindhoven is een stad van de technologie en Brabantse gezelligheid. Deze 
combinatie van stedelijke en landelijke elementen moet meer duidelijk naar voren 
komen. In het spanningsveld van stad en land moet er warden gezocht naar een 
vervlechting om zo een landschap te creeren dat een versmelting zal zijn van 
elementen van stukjes stad en stukjes land. 
Het GBP geeft aan dat er 'een opwaardering voor de groene ruimte' in stedelijke 
gebieden en vooral voor de grotere groenstructuren in Eindhoven moet gaan 
plaatsvinden. Dit onder andere in verband met de betekenis van de identiteit van de 
stad, de toenemende behoefte om natuur, cultuurhistorie en waterhuishouding 
sterker door te laten klinken in het ruimtelijke beleid'. 
Er zullen steeds meer appartementen en woontorens (moeten) komen waarbij juist 
het behoud maar vooral ook de planning en inrichting van openbaar groen een 
belangrijk element zal zijn. De stad Eindhoven moet meer klein stedelijk groen (zoals 
openbare stadstuintjes, hofjes, watertjes) in het centrum van de stad krijgen naast de 
bestaande grotere stukken openbaar groen aan de rand van de stad zoals het 
Stadwandelpark, de Genneper Parken, de Wielewaal. 
Het zal een combinatie warden van groot groen aan de rand van de stad plus 
meerdere kleine gebieden groen binnen in het centrumgebied (tot in het hart van de 
stad) waar woontorens en dergelijke zullen gaan toenemen. Ruimte zal hiervoor 
moeten word en gereserveerd. 
Deze openbare stadstuinen moeten voor een open en gezond parkgevoel gaan 
dienen in de binnenstad van Eindhoven. Ook de stadsvisie van de gemeente 
Eindhoven sluit hierbij op aan dat klein groen meer moet warden benadrukt. Er zal 
zeer divers warden omgegaan met buitenruimtes. Deze varieren van zeer ruime 
gebouwde buitenruimtes tot gezamenlijk omheinde tuinen. 
De kantoren, woontorens, appartementen en andere bebouwing in de stad nestelen 
zich als beelden in een landschapspark, sculpturen in een beeldentuin. Een woon-, 
werk- of verblijflocatie waar de seizoenen aan je voorbijtrekken. Waar de dynamiek 
van de natuur de dagelijkse stedelijke sleur uniek maakt. De natuur en bebouwing 
regeren samen in harmonie. Een buitenkans voor een karakter met ruimtelijke 
beleving, dynamiek en vrijheid. Karakteristieke van het landelijke als ruimte en 
privacy, een rustige buurt, onthaasting, parkachtig groen, struweelrijke begroeiing, 
authentieke bosstroken, rustig en ontspannen, maar ook winkels, bedrijven, 
voorzieningen en een hoogwaardige openbaarvervoersverbinding zullen een 
combinatie vormen van het stadsbeeld . Woonwijken, aan de rand van het stedelijke 
gebied , vloeien over in het meer landelijke gebied waar de stedelijkheid 
ondergeschikt is aan de natuur. 'Wonen in het groen' staat centraal waarbij de 
bewoners zelf dan weer het landschap moeten onderhouden. 
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Eindhoven zal haar imago als groene stad verder moeten gaan uitbuiten en een stad 
worden in het groen. Zo krijgt Eindhoven een stadsbeeld met een eigen karakter en 
identiteit. Het bekende Brabantse landschap in combinatie met de technologie. Mijn 
mening betreffende de identiteit van Eindhoven als stad van de toekomst voor 
techniek en design wordt onderbouwd in het GBP. Zij nemen ook de stelling in dat 
'Eindhoven als Technologiestad een stad is die door bewoners, bedrijven en 
bezoekers dient te worden ervaren als een stad met een hoogwaardig groen woon
en werkklimaat'. 
Andere kansen die door deze manier van ontwikkelen voor de stad Eindhoven van 
belang zullen zijn is de voorkoming van verstedelijking, wonen in het groen en het 
gebruik maken van meerdere soorten groen, dus een grotere variatie in meerdere 
gebieden. 
In de visie Centrumgebied Eindhoven, die de gemeente opstelde in oktober 2002, 
komt ook duidelijk naar voren dat de gemeente wil komen ' ... tot een aantrekkelijker, 
hogergewaardeerd stadscentrum, waar meer mensen komen en waar mensen langer 
geboeid blijven door dat centrum .. .' . Dit sluit aan bij mijn doel om voor het 
centrumgebied van Eindhoven een visie en concept te ontwikkelen waarmee moeilijk 
te ontwerpen en verdichte openbare ruimtes met verborgen kwaliteiten in de 
binnenstad extra betekenis en allure kunnen krijgen, waarmee de stad Eindhoven 
haar identiteit kan versterken. Dit door kleinere leefbare en gebruiksvriendelijke 
gebieden te ontwikkelen waar mensen zich thuis voelen, waar stedelijke en landelijke 
elementen samenkomen, waar het aangenaam vertoeven is en waar mensen veilig 
voelen, passeren en langer verblijven en dus langer geboeid blijven door dat 
specifieke karakter dat het centrum van Eindhoven te bieden heeft. Deze visie, 
genaamd visie Centrumstedelijke Landschappen- Eindhoven, vormt de basis voor 
het te ontwikkelen concept en de manier waarop dit dan uiteindelijk moet worden 
vormgegeven. De visie Centrumstedelijke Landschappen- Eindhoven is de basis 
voor het herstructureren en ontwikkelen van de 'Dommelboulevard' dat een groen 
centrumstedelijk stadslandschap moet worden, waarin behoud van natuur en het 
stedelijke landschap voorop komen te staan en meer naar voren moeten komen in dit 
sterk verstedelijkte gebied. Het moet een rustgebied zijn voor de Eindhovense, maar 
ook bezoekende, bevolking, waar het contact tussen stedeling en landschap kan 
worden versterkt. 

4.3.3 Visie op concept 

Vanuit de visie kan er verder worden gaan met de formulering van het concept. 
Belangrijkste ideeen en uitgangspunten uit de visie Centrumstedelijke 
Landschappen- Eindhoven zijn: 
• verweving van groene en stedelijke ontwikkelingen (rood/ paars en groen/ 

blauw) 
• verhogen ambitieniveau van de groenstructuur 
• functiemenging 
• een betere aanhaking met het centrumgebied 
• vergroten van de functionaliteit van het centrumgebied, ruimte ontwikkelen voor 

functies 
• verbeteren van de openbare ruimte 
• herwaardering voor de groene ruimte in de stedelijke gebieden 
• het benutten van contrasten 
• verbeteren van de huidige infrastructuur 
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• ontwikkelen van een 'landmark' 
• meerwaarde creeren voor bestaande (historische) natuur (de Dommel) 
• vergroten van de (sociale) veiligheid 
• gestructureerde verdichting 
• het verlengen van de verblijfsduur; 
• gevoel van eenheid en evenwicht, rust, ruimte, openheid en een 'gezond 

parkgevoel' 
• het verhogen van de waardering, streven naar imago en identiteit van 

Eindhoven 
• het vergroten van het aantal bezoekers 
• toenemende wenselijkheid om natuur, cultuurhistorie en waterhuishouding 

sterker door te laten klinken in het ruimtelijke beleid 

Vanuit het concept verweving ontstaat er een nieuwe conceptuele denken over stad 
en land. Daar waar verstedelijking al de overhand heeft zal er moeten warden 
geprobeerd om hier een landelijke tint aan te geven zodat het gebied in evenwicht is 
voor de gebruiker ervan. Harmonie of evenwicht tussen het stedelijke en landelijke 
landschap. Mogelijke concepten voor de sturing voor de ruimtelijke inrichting van een 
centrumstedelijk gebied (voor het groene (land) en rode (stad) functies) kan warden 
opgedeeld in de volgende strategieen: 
1 Stad (rood) 
2 Land (groen) 
3 Stad beeldbepalend, land ondergeschikt (veel rood, weinig groen), doel is het 

ontwikkelen van meer landelijke elementen in een stedelijk gebied 
4 Land beeldbepalend, stad ondergeschikt (veel groen, weinig rood), doel is het 

ontwikkelen van meer stedelijke elementen in een landelijk gebied 
5 Evenwichtig geheel van stad en land (rood wordt paars, groen wordt blauw), doel 

is dit zo te behouden 

In dit betoog zal ik me toespitsen op mogelijkheid 3 om de landelijke elementen die 
wel aanwezig zijn in een stedelijk gebied, maar nog niet echt naar voren komen, op 
te waarderen zodat deze een extra impuls aan de stedelijke openbare ruimte kan 
geven. 

Als uitgangspunt neem ik aan dat de bestaande landschappelijke kwaliteiten en 
stedelijke kwaliteiten van een bestaand gebied zo veel mogelijk moeten warden 
uitgebuit. Negatieve aspecten van het land en de stad moeten zo veel mogelijk 
warden geelimineerd. Dit benaderd het principe van het concept van de Tonwcountry 
van E. Howard, maar dan op een kleinere schaal. 
Ebenezer Howard presenteerde in 1898 in zijn boek Garden Cities of To-Morrow 'the 
marriage of town and country'. Hierin kwamen alle voordelen van de stad, zoals 
werkgelegenheid, winkels, uitgaansvoorzieningen, kunst en cultuur samen met de 
vergezichten, parken, frisse lucht en de kabbelende beken van het landelijke gebied. 
Hij wilde een stad ontwerpen die de voordelen van de stad en het land verenigde. 
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Figuur 4.3.3.1 Ebenezer Howard: 'Garden Cities of To-Morrow' 

4.4.4 Visie op contrast 

Als een van de belangrijkste aspecten van de visie wordt genoemd 'het benutten van 
contrasten'. Tegenstellingen maken het gebied spannend. Het huidige spanningsveld 
wordt extra versterkt door het gebruik van contrast. Dit maakt het gebied 
aantrekkelijker. Natuurlijke materialen bij high tech kunststof en ronde vormen bij 
vierkante. 

Het contrast tussen de landelijke elementen (de Dommel) en de stedelijke elementen 
(vooral de infrastructuur en het station) moet extra warden versterkt waardoor het 
gebied een eigen identiteit krijgt. 

Lange tijd is het denken over de stedelijke openbare ruimte bepaald door het idee 
van scherp te trekken functionele ruimtelijke grenzen: de grens tussen stad en land, 
de functionele grenzen binnen de stad tussen woon-, werk- en recreatiegebieden, de 
grenzen tussen wijken met een verschillende sociale status. In zekere zin paste dat 
idee ook wel bij de realiteit van de industriele stad. 

Doormiddel van het aannemen van het concept van contrast en dit te gebruiken als 
kenmerk tussen de verschillende stadslandschappen en atmosferen kan er vorm 
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warden gegeven aan een stedelijk gebied met landelijke invloeden in een 
stedenbouwkundig ontwerp. 

Het begrip contrast geeft een aantal aanknopingspunten, dat de basis kan vormen 
voor een stedenbouwkundig plan voor de openbare ruimte. Contrast kan 
betekenisvol zijn in de uitwerking door middel van het gebruik van vormen, lijnen en 
van kleur in het uiteindelijke ontwerp, tegenstellingen die elkaar ontmoeten en 
doorkruisen en daardoor zorgen voor een duidelijk contrast. Een optimale openbare 
ruimte kan gecreeerd warden door contrasten met elkaar te laten botsen en 
waardoor het karakter van dat gebied versterkt en uitgebuit kan warden. 

Contrast is een visuele tegenstelling, een helderheidverhouding tussen het lichtste 
en donkerste. Het wordt veel gebruikt als kunstbegrip. Het (sterkste) contrast wordt 
bereikt (en dan alleen) wanneer een element tegenover zijn tegen- element wordt 
geplaatst. Een contrast ontstaat uit tegenstellingen die elkaar opzoeken, die juist een 
samenhangende identiteit hebben, twee schijnbaar tegengestelde krachten of 
eigenschappen. Het zijn niet zomaar elementen die elkaar opzoeken, elkaar 
tegenkomen. Het zijn elementen die een achterliggende, soms onzichtbare, 
onderlinge relatie of connectie met elkaar hebben. Elementen zijn in een bepaalde 
orde geplaatst, neergelegd, gegroepeerd in een ruimte omdat ze een verband met 
elkaar hebben, dezelfde kleur, geur, achtergrond etc. of juist het tegenovergestelde 
ervan, maar daardoor een relatie met elkaar aangaan. Er is geen contrast als je maar 
een van de twee tegengestelde elementen hebt. Een element of eigenschap is een 
deel van een contrast, een deel van het geheel, dat een onlosmakelijk koppel 
vormen. Het bestaat uit een netwerk van tegenstellingen van twee of meerdere 
elementen ervan. Door het herhalen, sequentie, repeteren van de elementen waar 
het contrast uit bestaat wordt het contrast extra versterkt. Door o.a. symboliek, 
spontaniteit een samenhang te geven en de geschikte conceptkeuze verkrijg je een 
dynamisch, evenwichtig geheel. Contrast betekent verzet, tegenstrijdig, oppositie. 
Een rechte lijn tegenover een gebogen lijn, zwart tegenover wit, bol tegenover 
vierkant, zacht tegenover hard enzovoorts. Een contrast kan extra warden 
bekrachtigd door de juiste tegenstrijdigheden tegenover elkaar te zetten, en kan 
daardoor volledig warden uitgebuit. Het versterkt de visie voor het 
stedenbouwkundige plan. 

Het begrip kan op verschillende manier warden gehanteerd. Er kan onderscheidt 
warden gemaakt tussen een overlapping van de grenzen van de contrastelementen 
of een duidelijke scheiding door strakke grenzen van de elementen. Ook kan er 
gekozen warden in het repeteren, sequentie van het contrast- elementen of juist de 
scheiding van deze twee elementen, Belangrijk blijft hierin dat de keuze een 
versterking van het uiteindelijke ontwerp tot gevolg moet hebben. 

Door het contrast gescheiden van elkaar te ontwerpen, is het gebied geen geheel 
meer. Er ontstaan twee gebieden die dan op zichzelf met elkaar contrasteren, en 
geen geheel contrast meer vormt. Door herhalingen die dichter op elkaar liggen, ook 
al is het in een groat gebied, wordt het concept van contrast als basis sterker. 
Herhaling zorgt voor herkenning en dus voor rust (Jan des Bouvrie). 

Stad en land warden met elkaar verweven in gebieden waar deze elementen een 
spanning met elkaar aan gaan. De contrastwerking moet hierdoor aan warden 
gegaan. Land en stad moeten een geheel warden. Dit wordt beoogd door de visie 
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Centrumstedelijke Landschappen- Eindhoven. Hierin worden van beide begrippen de 
positieve punten gebruiken zodat ze in harmonie met elkaar kunnen samenleven en 
samenwerken. 

Er is een duidelijke verweving van de stedelijke en landelijke elementen nodig om dit 
stadslandschap te ontwikkelen, die door heldere en duidelijke vormgeving 
(eenduidigheid en eenvoud) een eigen element blijven maar waarin wel deze 
contrasterende elementen voor een eenheid en harmonie zorgen. 

De contrastwerking wordt versterkt door het repeteren en sequentie van de 
contrastelementen. Echter moeten de tegenstellingen groot genoeg zijn, zodat de 
grenzen duidelijk blijven. 

4.4.5 Visie op plekkenconcept 

Het platteland is een symbool voor een plek om te leven, te werken en te genieten. 
Het platteland biedt rust, ruimte en groen voor alle Nederlanders en daarmee 
compensatie voor de drukte van de steden. Het overheersende en vooral traditionele 
denkbeeld nu en in de afgelopen decennia over stad en land is die van 'stad en land 
als tegenpolen'. Stad en land wordt gezien als tegengesteld aan elkaar. Uit de 
programma- studie naar stad en land wordt bevestigd dater, vanwege veel nieuwe 
veranderingen, aanleiding is tot een nieuw soort conceptueel denken over de 
veranderende relatie tussen stad en (platte)land, om zo een nieuwe en 
aangescherpte visie te kunnen ontwikkelen. 

Het planconcept van plekconcepten is goed toepasbaar wanneer men kijkt naar de 
huidige complexiteit van stad en land. Als thema staan de identiteiten van stad en 
land centraal met als uitgangspunt stad en land als stelsel van plekken. Het doel is 
om bewuste plekken te creeren met uiteenlopende kwaliteiten en sferen, en daarmee 
de verweving van contrasterende elementen te verwezenlijken. 

Belangrijke kenmerken van stad en land als stelsel van plekken zijn identiteit, steer 
en de karakteristiek van de plek. Elke ruimte heeft een eigen steer of karakteristiek, 
die uitnodigt tot een bepaalde betekenis toekenning aan die ruimte waardoor een 
eigen identiteit kan worden toegekend aan die plek en kansen biedt voor een 
bepaald soort gebruik. De identiteit van plekken wordt gezocht in uiteenlopende 
aspecten van de ruimtelijke inrichting. Daarmee vindt er een verplaatsing plaats 
ruimte ('space', is leeg en kan rationeel worden ingericht) naar plaats of plek ('place', 
is niet leeg en laat zich ook niet rationeel invullen, elke plek heeft zijn specifieke 
lokale kwaliteiten). Het onderscheid in dit discours tussen stad en land kan worden 
gevonden in de wijze waarop betekenis wordt gegeven aan ruimte, al dan niet 
gestuurd door bewust gecreeerde 'images' van landelijkheid of stedelijkheid. Plekken 
kunnen op uiteenlopende schaalniveaus worden gedefinieerd. Maar in het bijzonder 
knooppunten zoals stations en pleinen lenen zich voor deze benadering, omdat zij 
door een veelheid aan mensen worden aangedaan. 

Oat het concept van plekken aansluit bij de visie van verweving van stad en land 
blijkt uit het volgende: 
• Plekconcepten bieden ruimtelijke identiteit en kwaliteit 
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• Doormiddel van dit concept kunnen plekken warden gecreeerd waar lang en 
kart kan warden verbleven, dit sluit aan bij de visie van verweving van stedelijk 
(kart) en landelijk (lang) elementen 

• Gelijktijdige ruimte (heterotopia= een en dezelfde ruimte die meerdere 
betekenissen heeft) 

• Culturele meerwaarde op lokaal niveau 
• Multifunctionele plaatsen 
• Het concept van plekken is vooral goed te toe te passen op stations en pleinen 
• Vanwege veelheid aan mensen en de veelzijdigheid (multi-culti) en veelheid 

aan type mensen is de verwevenheid van stad en land iets extra's voor een 
gebied 

• Verweving cultuur en natuur op regionaal niveau (oude concepten als 
stadslandschap, groene metropool, groene technotoop) 

• Grootschalige cultuurexpressies 
• Natuurhistorie belangrijk 

4.4.6 Visie op de functies 

Zoals eerder al genoemd is het vergroten van de functionaliteit van het 
centrumgebied en het ontwikkelen van ruimte voor meerdere functies een van de 
belangrijke aspecten met betrekking tot de visie op functies. Daarnaast is 
functiemenging een belangrijk element in een centrumstedelijk gebied aangezien 
oppervlaktes minimaal zijn. Door het toepassen van meerdere functies kan er warden 
beoogd dat de verblijfduur wordt verlengd, maar oak het aantal bezoekers hiermee 
wordt vergroot. Imago en identiteit Hierbij speelt een imago of identiteit van een 
gebied erg mee. Door het ontwikkelen van een 'landmark' kan een eigenkarakter van 
het gebied warden verkregen. Voor de ontwikkeling van woon- en werkgebouwen is 
het belangrijk dat deze verdichting gestructureerd wordt aangepakt, ter voorkoming 
van verspilde ruimte. Horeca, detailhandel, hotels, cultuur en ontspanning zijn erg 
belangrijk bij het ontwikkelen van een groen centrumstedelijk gebied. 

4.4.7 Visie op ruimtelijke kwaliteit 

Het belangrijkste voor de verwezenlijking van die ambitie is het zorgdragen voor een 
duurzame groenstructuur en een volwaardige plaats van de groene in de woon- en 
werkomgeving. Uit de analyse is voorts gebleken dat de kwaliteitsambitie vooral 
gericht moet warden op de ontwerpkwaliteit en op het niveau van onderhoud en 
renovaties. Dael hiervan is: 

• richting te geven aan de versterking van het groene imago van Eindhoven 
• de kwaliteit van het groen beter af te stemmen op het wensbeeld van de 

gebruiker 
• de eigenheid van iedere plek beter te benutten 
• verbeteren van de openbare ruimte 
• herwaardering voor de groene ruimte in de stedelijke gebieden 
• verhogen ambitieniveau van de groenstructuur 

Het gebied moet ervaren warden als een ruimtelijk samenhangend landschappelijk 
stadszone, door het behouden van de huidige stedelijke elementen en kwaliteiten en 
deze uit te breiden met en het verhogen van de aanwezige landelijke elementen. De 
basis is een stedelijke atmosfeer door de ligging van het gebied en zal daarom oak 
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vanuit deze atmosfeer verder warden ontwikkeld. Het versterken van natuurlijke en 
historische elementen van het huidige gebied kan bijdragen aan het ervaren van 
deze plek als een ruimtelijk samenhangend landschappelijk stadsplek. Het natuurlijke 
element, maar ook oorspronkelijke historische routes, paden en (spoor)wegen. 
Hoogbouw zal in de komende decennia een belangrijke vorm van bebouwing warden 
in de binnenstad. Door het gebruik van hoogbouw blijven of komen er meer gebieden 
vrij die kunnen warden gebruikt voor openbaar centrumstedelijk groen. 

4.4.8 Visie op infrastructuur 

De huidige maatschappij is er een van haasten en onthaasten. Wanneer men van 
snel van de ene plek naar de ander plek wil komen wil men niet onnodig om moeten 
rijden, fietsen of lopen. Daarom moet er een verbetering komen van de huidige 
infrastructuur. Om te ervaren dat een gebied een ruimtelijk samenhangende plek is 
moet er voor warden gezorgd dat er een continuHeit wordt ontwikkeld d.m.v. 
bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes. Ook moet er warden getracht door middel van 
verbindingsroutes om een betere aanhaking op het winkel- en uitgaanscentrum te 
krijgen. 

4.4.9 Visie op veiligheid 

Voor het centrumstedelijke gebied moet de (sociale) veiligheid warden vergoot. Er 
moet een gevoel van eenheid en evenwicht, rust, ruimte, openheid en een 'gezond 
parkgevoel' heersen, war men zich thuis voelt. 

4.4.10 Samengevat 

Deze visie Centrumstedelijke Landschappen- Eindhoven onderscheidt zich van 
andere visies en beleidsplannen door: 
• De visie en concept van totale verweving van stad en land (in het zuidelijk deel 

van Nederland) 
• De ontwerpstrategie richt op stedelijke gebieden en daarin tracht het landelijke 

element in te passen of naar voren te laten komen, i.p.v. andersom 
• Daadwerkelijk tracht een Stadlandschap te ontwikkelen voor de toekomst 
• Gebruik wordt gemaakt van het begrip contrast in het concept en de 

vormgeving 
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