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Voorwoord" 

Op de eerste plaats wil ik de mensen bedaYlken die het :r.wge

lijk maa....1cten, dat ik kon studere~; rr ... !1. mijn ouders en 

Bea, mijn vrouw. 
Dan de andere~ die een inbreng hebben gehad bij de tot 

standkoning van dit verslag. 
Ik noem f'.1.ijn begeleider Peter Tholen, die intens:ef mee
gedacht en ..-gew,:;rkt heeft en dat tn een bijzonder prettige 

sfee!'. 

Verder professor Apon, die zon<ler zijn meni~g op te d!'ingen 
I:!iij in deze C})gave mij1;._ •::eg liet vinden. 'Zijn inzic!"'~t cp 

allerlei situaties (studieprak.tijk) heeft nijn ogen voor 

mee~dere dingen geope~a. 
Ook <la:r..k: ik de overiee leden van de exarr:enccL1missie: 

professor Ka"'.lerling en Piet Eeekma.'1., voor hun medewerking. 

Tot slot da.rik ik de :-:,eer de Jong van de stedebous-::.•~1..u1dige 

dicr!:.st te Den 3oBch, die mij in het begin van_ .:ie studie 

va.."1 info!':.iatie voorz.ac en ·11at tege~s:pel ~,muit de J::r'a.kti jk 

leverde. 
Natuurlij!t ook da~ :l:?.n de ;;_:::nsen die dcor hun ü1te:,:,es:se en 

opbouwende kri tie:,: bijgoë.rs.gen hebben in het stuci_j epr":ices. 

Ik heb €et:r?.c::,-,t ~'let Yer.;:;l~g ::hi5eli:k on te zette:':. .. 

Verder heb ik ge:p:rcûcercl or. zo :r_in r.;o;elijk ~:s},e::::.1..;:;Cfie of 

specifiek hou,.vx.;.r. 

voor iede2-..,e::m te iezen is. 

Ik hoop • 

Dick !.'.e:i. s. 

Eaart 1976 
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Inleiding. 

In de loop van je studie merk je dat je kennis toeneemt, 

maar dat tevens de inhoud van de studie grotere proporties 

gaat aannemen. 

Het is net als bij het beklimmen van een berg. Het uitzicht 

wordt steeds groter. 

Om niet te verdwalen in je studie, moet je een bepaalde 

richting inslaan, je een bepaald doel stellen. 

Je kiest je richting op het terrein waar je je het meest 

thuis den..~t te voelen. 

Bij mezelÎ ontdekte ik een ontwerpdraxg; ik werd aangetrok

ken door de invloed die bepae.lde ruimten, vormen, materi

alen, konden hebben op het gebruik en de ervaringswereld 

van de mens. 

Ik besloot on mij in de afJtudeerperiode te richten op het 

ontwerpen. 

Nu houdt het woord 11 ontwerpen 11 een heleboel Lri. 

Wat, waar, hoe en v.'aaroI'.1 va..."'1 het ontwerpen? 

Er zijn ook allerlei the~a's die betrekking hebben op ont
werpen. 

Mijn intentie is vcoral gericht op het gebr:.1:i.k en de erva

rinc;sno&el:i. ,~k~1cde:n die je in het o!"lt·.v<?rp biedt. 

In de st'1diesitu.2:t:i.e i1eb je àe m.oc:'.,eJ.ijbieid o:-:: je je daari·:1 

te verè.ie:;,en. 

Ik heb gesteld dat ik me '/ril gaCL.-n. l'ici1te:'1 op het :m_t·Nerpen 

niet doelgeric~t, ko2en en/of verblijve:::.. 

Deze doelstellin; }:2~··1 '.vorien a2:r:.&cvuld r::et de eis :lie ik 

zijn, on:ia.t ik :::iiet 8si:1;lloed 01:il.Je ·:,orien doe::- de oplo.3-

sing, r.-,2.ar z~lf een o-ploc;sL:.g wilde vir.::en. 
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Zo'n werksituatie vond ik in het uitbreidingsplan Noord 1 

te 's-Hertogenbosch. 
Het handelt, kort cezegd, om een uitbreidingsplan van onee

veer 6000 wonin13"en ten noorden van Den Bosch. 

Centraal gelegen in die wijk is een terrein net de bestem

ming van stadsdeelcentru1I1. 
Dit stadsdeelcentruI,1 krijgt een verzorgende funktie voor 

de \vijk lToord 1 en bestaat uit vrinkels, sociaal-cuJ.turele 

funkties, ka."ltoorruimten, woningen etc. Voornamelijk funk.

ties met een openbaar karakter. 
Gezien het programma en de gegeven situatie besloot ik om 

mij tijdens het afstuderen bezig te houden met het geven 

van een aisie op dat gebied en :met het ontwerpen van nader 

te kiezen delen van dat ·gebied. 

Een ander :pilllt was, dat ik wilde bekijken in hoeverre je 

bepaalde fu_11kties in dat gebied met elkaar kon verweven, 

integrere::1. 

Kijken we on ons heen, dan zien we een duidelijke funktie

splitsing zowel in het groot (wonen, werken, rekreëren), 

als in het kleiner verb2J1d (winkelcentra, sportcentra,ont

spcmninss8cntra etc.) 

Is deze fu_riktiespli tsinG zo strineent toegepast, nodig? 

t"'."et dit als achtergro~1d, als een soort probleer::stelli:.g, 

begon ik deze opdracht. 
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Korte toelichting bestemmingsplan 
's- Hertogenbosch Jloord 1 1972, 

Het bestemr.1ingsplan 1972 is een gewijzigde versie van 
een besteII1Tiingsplan dat in 1966 voor Noord 1 gemaakt 

was. 
Het plan 1972 heeft betrekking op twee gemeenten, n.l. de 
gemeente 's-Hertogenbosch en de gemeente Rosmalen, in tegen
stelling tot het plan 1966, waar naast de genoemde gemeen
ten ook Empel en Meerwijk bij betrokken waren. 
Verder wijkt het plan 1972 van het plan 1966 af, door de 
gev.rijzigde verkeersstruktuur en door de vermindering van 
het percentage hoogbouw. 

De begrenzing van het plan. 

Aan de noordzijde door de toekomstige linker-maasoeverweg, 
aan de oostzijde door de rijksrondweg, aan de Zl1idzijde 

door het spoor (richting J~ijmegen) en aan de westzijde 
door de spoorlijn en de oude rijksweg naar Utrecht. 
De gemeentegrens Den Bosch/ Rosmalen is tevens de erens 
van het pla~gebied van Den Bosch en Rosrr.alen. 
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De-ontsluiting van het stadsdeel, 

Gordelweg: loopt gedeeltelijk paralel met de spoorweg 

naar !Ujmegen. 

Bru.istensingel: fungeert als invalsweg vanuit Rosmalen. 
Gestreefd V1ordt naar een volledige aa.--i.slui ting 

van deze weg op de nie".lwe rijksrondwëg. 

Radiaal Noord, (Rompertse baan) verbindt het zviaartepmt 

va.~ het stadsdeel met de binnenstad van 
Den 3osch~Deze v,eg heeft geen aa...").slui ting met 

de Gordelweg. 
Hambakenweg: vormt de hoofdo:c,tslcüting voor het toekom

stige stadsdeel Maaspoort, dat ten noorden van 

Moord 1 komt te liggen. 
Ba.lkv:eg: tweede verbinding tussen Ma&s:poort en lfoord 1, 

ook gericht op de berei~baarheid van het indus

triegebted en het rekreatienatuurgebied :tn 

lfoord 1. 

Inte~e o:-.tslui ting" 

In oost-west richting zijn drie weger: geprojekteerd, te 
weten: in het noorden een sekundai~e ontsluitingsweg voor 

de noordelj_jke woonvd~ken.Lenr,s het stadsdeelcent!'UIE 

'tde Ro:mpert 11 de st. Te,;,nisl1:1,an als de belangrijkste oost

west verbi!:ding tuseen de wijken o:1derl:!.ng, en neer naar 

het zuiden de Zevenhóntsev1egt die de uitw:Lsseling mogelijk 
llOGr::Î (. 

Waterlopen. 

Door het opne□en van de waterlopen in de bestemming groen
voorzieningen,ko!nt de invloed va...~ het wate~lopen-stelsel 

op de r,la~.kaert d~1idelijk tot uiti:1g. 

Je vraterlo·pen,noodz0:elijk voor de ';,:aterhu_isho~1:dine VBll de 
wi~k, z:î jn enerzijds lanes prit:10..ire wegen ge:projekteerd 

en- anderzij:is opgenomen in !tet 11groenplar: 11
• 
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_Het wonen. 

In het bestemmingsplan 1972 zijn in tegenstelling tot het 
plan 1966 naast een vem.inderine van het percentage hoog

bouw een groter aantal eengezinswoningen opgenomen. 
Daarnaast is ook de situering van de hoogbouw gewijzigd. 
De hoogbouw aan de randen van het plan met de oorspronke
lijke bedoeling "een afperking van het woongebied bewerk
stelligen11 (plan 1966), is verdwenen. 
In het plan 1972 wil men een ruimtelijke benadrukking van 
het zwaartepunt van het stadsdeel, door de geconcentreerde 
middel- en hoge meergezinswoningen naar het centrum toe te 
plaatsen. 
Aan de periferie van het plan zijn langs de grootschalige 
hoofdontsluitingswegen enkele accenten van de hoogbouw 
gebracht. 

Het plan biedt nu ruimte voor+ 6300 wonineen, verdeeld 
over verschillende buurten, die ieder een eigen karakter 
zouden kunnen krijgen. De opzet is om de woningen te groe

peren in 11units 11
, verbonden door stroken met gemeen.schappe

lijke voorzieningen, waardoor de loopafstanden tot die 
voorzieningen beperkt kunnen blijven. 
Het totaal aantal woningen met inbegrip va.'11 het woningbe
stand 0rthen zal na realiseri~g va...'11. 's-Hertogenbosch 
Noord 1, ru.im 7300 zijn. Het aantal inwoners zal dan onge
veer 23.500 personen bedragen. 
Rekening houdend met het huidige verloop van de gemeente
grens en de in cie toekoiilst te verwac!l.tcn gemiddelde \'ioning
bezetting van 3,2 personen per woning, is de vol/.::;ende in
delini:; gemaakt: 
aantal personen na realisering van Noord 

binnen gemeentegrens Den Bosch 
- gronê,gebied rt.osmalen 
- 0rthen (1000)woningen) 

tota2.l 

14.300 
6.000 

3.200 

23.50C 

ir1woners 

" 
" 
" 

1Ó 
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De voorzieningen. 

In het bestemmingsplan wordt t.a.v. de openbare voorzie
ningen (heet:"voorzieningen ten algemene nutte en bijzin
dere doeleinden",afgekort: V.AB) onderscheid gemaakt tussen 
regionale/stedelijke voorzieningen (bovenwijkse voorzie

ningen), wijk- en buurtvoorzieningen. 
De regionale/stedelijke voorzieningen, zoals b.v. zieken
huis, hotels en kantoren, worden mede door hun grootscha

ligheid en door eisen t.a.v.bereikbaarheid, gesitueerd 
aan de hoofdontsluitingswegen. 
De voornaamste voorzieningen op wijknivo, zoals b.v. 
gezondheidscentrum, gemeenschapshuis en lyceum, worden in 

of nabij het stadsdeelcentrum gesitueerd. 
De voorzieningen op buurtnivo, b.v. kleuter- en basissche
len, kerken, vinden een plaats in de open stroken tussen 
de woonbuurten. 
Hieruit valt af te leiden dat het stadsdeelcentrum een 
voorzieningenpakket op wijknivo rr.oet vorrri.en. 
De invloed van zo'n centrum zou, gezien het geplande 
winkelapparaat, best tot buiten de wijk Noord 1 kwmen rei
ken.De afstand tot de kleinere plaatsen in de ongevi'ng 
ten noorden van Den Bosch, is niet groot en het toenemende 
gebruik van de auto maakt het afstandsprobleem kleiner. 

13 
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Onderwijs. 

In het plan is ruimte gereserveerd voor: 

kleuteronderv'fijs 

basisonderwijs 

gym.akkomodatie 

32 lokalen 

: 91 

6 
" 
" 

Deze gegevens zijn gebaseerd op een situatie waarbij de 

wijk reeds enige jaren voltooid is, waarbij men verwacht 

dat er een zekere stabiliteit iri de v1ijk eaat ontstaan. 

Verder zijn er ruimten gereserveerd voor andere soorten 

van onderwijs b.v. voor lichamelijk en geestelijk gehan

dicapten, voor het middelbaar- en hoger algemeen vormend 

onderwijs eE voorbereidend wetenschappelijk onderi,srl j s. 

Kerken. 

Het aantal en de situering kon nog niet worden vastgelegd. 

Wel is er ruimte in het plan voor gereserveerd. 

Rêcreatie. 

Voor de aktieve recreatie heeft 1:ien 9 Yn.
2 per invmner als 

uj.tga'rlgdpU..."1t genoTT1.en, een norm die ontlecn.J is aan de 
11 sport:<1.ota 1971 11

• Dit re sul teerde voor de wi~k Noord 1 

(incl. Orthen) i::i de opzet van drie sportcosplexen met een 

totaal oppervlak Yan 22 hectare, verdeeld over: 

sportcor,i_:p1sx ne Bamba.ken 8 ha. 

" 
" 

Wat betreft 

in de reeds 

De Her,.ren 

De Haren 

totae,l 

10 ha, 

4, 5 ha. 

22,5 ha. 

de totale hoeveelheid groen per i:-:woner: 
? 

eerJer genoesde not2. \':ordt 45 m- groen per 

inwoner noodza:;<:eli~k geacht. 

Aan deze norm ',vordt volda.2.21., zodat nsast de 9 m.2 per in-
2 ;voY1er voor a.G a.:~·;.;lc 0:e rccr,:;e:tie, :105 __;.c :r;,. ·.roor pgssieve 

recrentie e;eplm:cl i.s, in de vorm van een klein park bij het 

stadsdeelcentrum, het recreatiegebied rond de plas, de groen 

zones ü1 en rond de woonbuurten en het nat-:11trt;ehied 

de Herven. 
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Winkels. 

In overleg met het Centraal Instituut voor Midden-en 

Kleinbed.ri j f en het Proj ektontwikkelint;sburo Arnro/We_st
land, is het bruto- winkelvloeroppervlak voor het totale 
plan op circa 12.500 m2 gesteld, hetgeen overeenkomt met 
ongeveer 0,6 m2 per inwoner, onder aftrek van het aanwe
zige winkelvloeroppervlak in 0rthen (ca. 1700 m2). 
De 12.500 m2 wordt verdeeld over drie vdnkelcentra: 

twee centra op buurtnivo met ieder een bruto-winkelvloer
oppervlak van 1750 m2 en een stadsdeelcentrwn met een 
oppervlak van 9000 m2 , 

Het stadsdeelcentrum "De Rompert 11 ligt in het zwaartepunt 
van Noord 1, tussen de wijken De Hambaken en De Rompert. 
De twee buurtcentra liggen respektievelijk in het centrum 
van de buurt De HarnbMen en in het centrum van de buurt 
De Haren op RosCTaleno territoir. 

De parkeerruir:ite wordt gerelatecri aan het aaI1.tal m2 

vloeroppervlakte. 

1 !! 
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Bij de aanpak van zo'n opgave is het doelbewust opstel
len van een werkwijze erg belangrijk. 

Voor mij als ee:nT.1ansbedrijf is het, gezien het tijdsbe
stek niet moeelijk o□ alle aspekten die ik tegen kom gron
dig te gaan bentuderen. l)aarom heb ik getracht on in deze 
opgave door een bepaalde werkwijze de belangrijkste as
pekten te selekteren en te onderzoeken. 
In eerste instantie is de werkwijze erop gericht om zo
veel mogelijk duidelijkheid in nijn o!'ltwerpproces te krijT 
gen, temeer daar het on een studieopgave gaat. 
In de opdracht worden twee fasen onderscheiden: 
Fase 1: Deze fase is gericht op het vinden van uitga.~gs

punten voor een stedebouv,kundige opzet voor het 
stadsdeelgebied. Dit zal resulteren in een 
11vlekkenplan 11

, waarin die uitgangspunten vast
gelegd zijn. 

Fase 2: Hierin wordt een interessant deel van het vlek-
kenplan nader ui teev,erkt. 

De werk,;lijze in beide fasen bestaat uit 11 Beeldvorming 11 

en de bijbehorende deelstudie:3. 
BEELDVO~T.:nm noem ik het proces, waarbij je jezelf een zo 
duidelijk mogelijk beeld probeert te vormen over de 

funk.tie en het gebruik van het stadsdeelcentrum. en over 
de middelen die dat beeld mocelijk ku.n_n.en naken. 
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-Beschrijving van de randomgeving van het stadsdeelcentrum. 

Ten noorden van het gebied bevindt zich een strook met 
flatgebouwen( 6 verdiepingen). 
In het noord-westen strekt zich een woonwijk van eenge
zinswoningen met kap uit. 
In het noord-oosten: een gebied waar woningen met een 
lage bebouwingsdichtb.eid komen (15 woningen per ha.), 
villa-achtige bebouwing wa-J,rschijnlijk. 
Aan de oostzijde: woningen net platte daken, met een gemid
delde bebouwingsdichtheid van 25 wo./ha. 
In het zuid-oosten: een laagbouw woonwijk(35 \vo./ha.) 
Ten zuiden bevindt zich een VAB-terrein, waar in de toe

ko~st voorzieningen in de vorm van b.v. kantoren en/of 
scholen kunnen komen .• 

In het zuid-westen ligt het plaatsje Orthen. 
De westzijde wordt begren2d door een smalle strook VAB-ter
rein, voorbestemd. voor scholen, met daarachter een woon
wijk met een dichtheid van 35 wo./ha.Deze woningen hebben 
allen een kap. 
Het karakter van de randomgeving is typerend voor de tegen
woordige '.voonr1i jken ~ rustige woonsfeer,monofu..n_'\dioneel ka
rakter. De woonbuurten komen ruimtelijk tamelijk eenvormig 
voor.De ontsluiting geschiedt vaak d.m.v. cul de sacs, 
of wel doodlope1·1de pc:t.ri:eerstrateYJ.. Dit betekent voor onbe
kenden: moeilijk de weg kun..l1en vinden.Het parkeren geschiedt , 
lqngs de str"l.at i.n p0.!'keerhavec1s c:6 op c;ezar.ienJ i,jke '!)a-r
keerterreintjes. 



Voorgeschiedenis/uitgangssituatie. 

Al in een vroeg stadiUP.I heeft de geraeente van 's-Herto

genbosch een gedeelte van de grond, dat de bestemning 
11 stadsdeelcentrum 11 had, verkocht aan .Al~O/','lESTL_\JYD, een 

projektont~·Tikkelingsburo dat daar een win1celcentrum zou 

gaan realiseren. 

Een andere raaatschappij, de WILF:1A, zoil op de resterende 

grond 300 vwningen realiseren. 

Deze ont1-viJ.r,.keling re sul teerde in een plan van .AI.mO/\'fE'.3T

LAND voor een overdekt winkelcentrum van 1 'bouwlaag, om

ringd door parkeerterreinen en een plan van de \'/ILI.1.A voor 

de wonineen, die in de vorra van hoogbouw v,erden gedacht. 

Deze plannen v,erden door de gemeente om stedebomvkundige 

redenen afgewezen, maar omdat er voor de reeds gebouwde en 

bewoonde ,;,monbuurten voorzieningen nodig waren, v,rerd toe

ster:u::rlng gegeven om 30% va..."'1. het geplande winkelareaal 

te bouwen. 

Merkwaardig is de werkwijze die gevolgd is.Juist bij zo'n 

centrum, waar veel verschillende f1L-,1kties S8.Clengebracilt 

worden, is een stedebouwku._11.dige opzet nodig. 

De uitgifte van stulc_\:en grond met weinig o: geen randvoor

waarden moet wel tot stedebouwku._11.dige probleraen leiden. 

Besloten werd dat de tv,ee maatschappi~en in een soort sa

mem7erkincsverband een stedebom·:kundige opzet zouden ge.e_'l1. 

ontwikkelen, waarbij de verschillende fu.nkties zoals 

wonen, vrinkels, geraeenschapshuis, stedebouwkundig verant

woord bij elkaar \Vorden gebracC.t. 

Sindsdien zijn er diverse plaff,_en ontv:ikkeld, die or:t ver

schillende redeP..en, L7.eestal ekoncltische, weer afgewezen of 

gewijzigd werden.Een ont•;,;ikkeline die al ruim 2, 5 jaar 

aan de gane; is. 

Parallel aa_n. deze oYJ.tvd.kkeling probeer ik in mijn studie

s:. tuatie een alternatieve opzet te naken voor dat stads-

Als ui tc;a::1gs 1;1erksituatie neew ik het gebied wet de beboll'::ing 

(bejaardencentrum, het gebour.rde deel van het winkelcentrum) 

en in principe het progr~:~a van eisen,zoals het voor de 

maatschappijen opgesteld is. 
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Het program.na van eisen. 

winkelbebouvdng (2/3 van+ 9000m2 

kantoorruimten 

kruisvereniging+ maatschappelijk werk 
openbare leeszaal 
gemeenschapshuis 

ontspanningscentrum 
medisch centrum 
wonin~en 
parkeerplaatsen 

(nog nader te bepalen; :200-300) 

totaal 1000 

(wordt nog nader onderzocht) 

6000 m2 

3000 m2 

450 m2 

500 2 m 

2000 m2 

1600 m2 

350 m2 

Dat alle fu_Ylkties tegelijkertijd gerealiseerd zullen wor-
den, is onwaarschijnlijk, maar in de reële situatie wordt 
ervan uitgegaan, dat de bouw· van het winkelcentrum, het 
gemeenschapshuis en de parkeerterreinen vrijwel gelijk
tijdig plaats zal vinden. 
In nijn studiesituatie houd ik voor mijzelf de vrijheii om, 

wanneer een studie of een bepaalde visie het m.i. veroor
looft, veranderin~en in het progrwEa aan te brengen. 
Naast het gegeven prograPffila is ook een parkgebied va.71 2, 5 ha 
gepland. 



Gebiedsbeschrijving. 

A. De eerste fase van de totale winkelbebouwing (30% van 

de totaalopp, van 9000 m2 bedrijfsoppervlakte) 

De opzet bestaat uit een laagbouw met een intern gerichte 
(overdekte) winkelstraat, 

B. Een bejaardentehuis. 

De VOTil is: etagebouw en is opgezet in drie t.o.v.el

kaar verschoven blokken met respektievelijk 9, 12, 11 
etages (van noord naar zuid) 

C. De waterlopen. 

Het gebied wordt voor het grootste deel begrensd door 

waterlopen van! 10 m. breedte.Het gebied heeft een hoge 

grondwaterst~d en de waterlopen zijn aangelegd om het 

hemelwater te reguleren. 

D. De bomenrij. 

Overwogen zal worden of deze bomen, de enige volwassen 

bomen in het hele stadsdeelgebied behouden kunnen wor

den.(hoogte van de bomen is! 12-16 m.) 

E. De wegen aan de zuid- en zuid-westzijde. 

Dit zijn twee van de belangrijkste wegen in de wijk. 

Doel is: de ontsluiting vtijk-stad, de wijk intern en 

wijk-stadsdeelgebied. 

Het parkgebied dat in het noord-oosten gesitueerd is, met 

een oppervlakte van !2, 5 ha., mag wat situering betreft, 
niet veranderd worden.Deze is juridisch vastgelegd. 

Naast dit T,iarkp:ebied en het VAB-terrei11 w:iqr de be--:a.o.rrJerr

flats gebouwd zijn, blijft er voor het stadsdeelcentrum 

een gebied van + 6,3 ha over. (exclwJief de ruimte,ingenomen 

door het reeds gebouwde deel van het winkelapparaat) 

Het terrein ~un je oniseaccidenteerd noenen" 

De grond·,·mterstand ligt oneeveer op 100 tot 125 CI!l" onder 

maai veld. Hoogstr:aarschi jnli jk is het nodig om het terrein 

op te spui ten voordat het bebou':rd kan werden. 

Verder zijn er 2.an ZLÜd.- en v,rest-zi~de :1amen 4 poten·~iële 

toegangsmogelijkieden voor het gemotoriseerd verkeer. 
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Deelstudie: het fe11or:-1een winkelcentru::n 

Voor verdere informatie: zie bijlage. 

Nabeschcuv:ing. 

wa.n..rreer we het moderne winkelapparaat in de Cuidiee vorm 

beschouv;en, valt er vanuit de kant van de gebruiker wel 

het een en ander op en aan te merken. 
Allereerst zijn de centra zoda.">lig ingericht dat ,ie er snel 

en efficient kunt kopen. 

In de meeste gevallen is er voer de autcrr.obilist voldoende 

parkeerru_iitte en is het t;inkelgebied zo incericht, dat de 

voetganger er rustie en ongestoord kan winkelen. 

Dit als posi ticf aspekt.I1taa..r ook deze med.?..ille hee:ft een 

keerzijde: de Yli:tlcelc'é:mti·a vertonen eer_ zodanige monofu.IL:.:
tionali tei t, ê.at het va.">1 de mensen alleen diegenen selek

teert; die kopen of ;,<,1lleYi kopen~Iets ande:!'s is er niet 

te doen .. ~e vrLr,J.:elwereld bestaat ui 1: een rij pr2.01°tige eta

lages en soY.Ls een aardig voeteP...neersgebied,sor:.s ove:roet:t, 
maQ,r verto::::i.:.-:t een zeer cor:merciee:1 kararrter. 

Men probeert deze monofunJc~::.or:ali tei t te doorbreken door 

het toevoegen van e.::_dere f'u.ri_1<tJ.es zoe.ls bar1k, service-ver

leneride funk es, kantoorruimte.:. etc. Op zich is dit een 

heel goed streven, oradat dea.rdocr qua {~eb!'Uik en qua erva-

De cham.e van oude bi;T:ensteder. is, dat d.eze :r:nütifunktio-
~ . - . . . . ' 
Î.·,-:·2.:. :;.·,::; -~:12.:.. .Z:i . .,i.i. -,:,:,_·:,,0~~-.:::.-.:..;::...:.,è-:i- ' c: _ -::O.i.l0l1J • 

Deze multif1)n..".(tio.ra::.iteit uit z:ict ook in de vor.r::.. 

Van deze :posJ_tieve aspekter:. vinden \'.'e VJeinig :rr.eer terug in 

moderne wflilkelce::s.tra.Hier is de vormge,r:ing verar1:1d en biedt 

daa:-door rreinig verrass1ngen.~ 

Het is voor mij de vr2A:.e; o:f het njet meer :r.ioc;el:! jk is ee!l 

ce;_tru""!l te naken, da~ v:aii van de eerder c;enoer:,àc :positieve 



Schaalvergelijking met een stuk binnenstad van Eindhoven. 

Om een idee te krijgen van de schaal (grootte) van het 

stadsdeelgebied, projekteer ik drie verschillende bebouw

de gebieden, ieder met een eigen schaal maar wel behorend 

tot het ,vinkelapparaat, in het stadsdeelgebied. 

1)e drie gebieden zijn resp. een stuk binnenstad Eindhoven, 

het wi jkv.rinkelcentrum in Vaartbroek, het Woensels winkel

centrum (stadsdeelcentrum) in Eindhoven. 
Karakteristiek bij de vergelijking met de binnenstad: 

gesloten bouv,blokkek met veel internR expeditieverkeer

bouwhoogtes gemiddeld 15 m., behalve de. grote filialen, 

zoals de Bijenkorf en V&D - straatbreedtes van 11 tot 15m.

rijke variatie in gevels - kronw1.ing in Rechtestraat, TJerner

veel reklam.e, straatmeubilair - veel aktiviteit op het 
kruispunt Rechtestraat, Vrij straat - bijna alle straten zijn 

voetgMgersdomein - in het gebied komen nagenoeg geen par

keervoorzieniw;en voor - men{jinf, v211 funkties zoals v.r:i.nkels, 

warenlntizcn, Oioskopen, sn2"ckb2,rs etc. - relatief erg ·:.'ei

nig wonin[;en•,.------------------------, 
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Schaal vergelijking met het vvijkwinkelcentrum Vaart broek 

in Eindhoven. 

Het winkelcentrum telt ongeveer 40 winkels, waaronder 

2 supermarkten die naast elkaar gelegen zijn.In het V'lin

kelcentrwn komen ook woningen voor in de vorm van woningen 

boven de winkels en in de vorm van hoogbouw. 

Het centrvJn is in een clustervorm opgezet, d.w.z. de win

kels zijn naar bui ten gericht en omsluiten een bin...·•i.enplaats 

waar het expeditiegebeuren plaats vindt. 

Positieve karakteristieken: 

aanwezigheid van andere fluli:ties dan winkels, zoals een 

garage, be:ri.zinestation, bank, reisbu.ro, openbare leeszaal, café, 

cafetaria - het centrum kan en wordt op stille dagen (zon

daeen) ook gebrui}ct, met nar1e het centrale pleintje waar 

het café en de cafetaria aan grenzen. 

Negatieve karaXteristieken: 

te weinig rustig vr.i.nJteleebied, doordat de meeste winkels 

aan een we[; c.q. :parkeerterrein grenzen - het parkeerter

rein aan de oostzijde wordt door een weg van het vr.i.nkel

centrw:1 gescheiden, 

oplevert. 

0 
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Schaalvereelijking met het Vloensels v,inkelcentrum 
(stadsdeelnivo) te Eindhoven. 

Dit grote vd.nkelcentrum met ongeveer 30.000 m2 vd.nkelvloer

opp. is,gezien de enorme parkeervlaJr..ken die het ornslüi ten, 

voornamelijk Gericht op de autobezoeker.Deze moet via het 

parkeer annex expeditiegebied naar het gezellige vdnkel

gebied. 

De \'d.n.kels zijn voor het grootste deel aB.n een lange win

kelstraat geprojekteerd, !ilaar een routi::i.g is er in feite 

niet.De bebo1x:d.ng is vnl. 1 tot 2 bouwlagen. 

Integratie met wonen is er niet, behalve aan de zuidkant, 

waar vmningen boven de vrinkels zijn,die stedebouwkundig ge

zien wel erg geïsoleerd zijn van andere woonbebouwing. 

In het ·Neekend en op de stillere uren van de dagen geeft 

het centrwn een eeïsoleerde indruk, zowel stedebouwkundig 

door de drempel gevormd door de grote lege plekken van de 

parkeervlàY..ken, als funktioneel door het ontbreken van 

mensen-aa"ltrel_tkende fu....-n.ktics en 

omgeving. 
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Beeldvorming ten aanzien van het stad:::1deelcentrum. 

Dit gebeurt op 3 nivo'z, te weten: 

1- con~ext Den Bosch 2- coLtext Noord 1 3- co"',text stads

deelge bied zelf" 

Deze beeldvorming wo:!'.'dt gedaan op b2sis van: 

A :i:'unktiegerichte betekenis en "B vorm/.ruirr:telijke bete

kenis. 
A flniktiegeri.chte betekcm:ts t.a.v. de cor:text Den Bosch 

Er is een doorgaande verbi~ding 

tussen stadsdeelcentrurigebied en 
de bin."'1.enstad :Jen Bosch gepland, 

m"n" rle Radiaal Noord (.R.ompert:ie 

Baa-ri), die hoogstwaarschijnlijk 

bedoel::l is voor het \'.roon-werk

verkeer Ifoord 1- Den Bosch. 

Een uogelijke klantenkring ir.. 

:Jen Bosch zo"J van deze weg ge

br1.1.'.:_k k:u.11:'~en rr,_21::en on hun inJto

pen in het stad:::dec:lcentrJJL"l te doen 

Gezien de geringere 11 rangorde 11 va"! het stad9deelcentrll1!1 

en gez.ien de erve.rilli_;en ven andere te vergeli;ken tu

aties o.a. in Eindhoven, ,.._e'!:; 'Noensels wifu~elce:r:trun en 

de st3..-lt zal het stadsdeelcer..trmrr geen con::!-~<.:rrent vi:tn de 

middcnsta"':d i:1_ het cent.run wo::-de:!1.Wcl is het r10gelijk,dat 

het stn:isdeelccntruL: een aa'ltrcliing op onliggende geneen

ten uit gaat oefenen.Zelfs wa:s~11eer het sta.dsdeelce~trur:1 
·-~,- ..,1,", ~ :.,•;,,,~-~--- \;. ~,-

gY-atie va.•1 ~~nJ:ties, da..'1 heeft de bim·'enste,d nog een over

hecr;3ende aantrekking door zijn excl:J.siviteit, wat betre.::'t 

het aacbod van artike:..en en door zijn meer;:;aarde ,::at voor

zienince:n bct;!'eft" 

B vorrn/rujmtclijk t.a.v. de context !Jen Bosch 

De oude binnenstad non 3osct is door zijn besloten1rnid. en 

fij1:,sch2li~}--i_eid vru1 de .:::-u:.::r1tcn, een éhüdeli,';k :1erke:nb~a!' 

centr1.11:.1,z;e lü ecl. 

Het stadsdeel Noord 1 heoft door zijn liggini; en zijn 
fU...Yl.ktier.; eveneens dQ ::iog~lijkl-:c:i.d crr. als herkenbaart 
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openbaar 11hart 11 van de wijk Eoord 1 te fungeren.Het vorm

ruimtelijk aspekt zal daarop geënt moeten worden, d.w.z. 
er moet een duidelijk herkenbaar bebouwde o~gevin~ komen, 
die, wellj_swaar op een andere wijze en met andere materi

alen dan de ouè.e birn1enstad gebouwd, toch die vorm/rui~:.te
lijke elementen biedt, die de mens in het algemeen als 
prettig ervaart. 

Kenmerken in de infrastruktuu.r van de binnenstad zijn: 
de besloten winkelstraten, het centrale plein, de afwisse
ling op hoeken, de op de voetgangers ingerichte gebieden 
met een hoge verblijf-erwaarde, de sfeer van multifunktio
nali tei t. 
"Dit zou in een aangepaste 1:.rijze in het stadsdeelcentrum 
terug te vinden moeten zijn. 
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A funktiegerichte betekenis t.a.v. de context Noord 1 

Duidelijker is het belang van het stadsdeelcentrwn voor 
de wijk Noord 1. Op de eerste plaats heeft het centrum 
een buurtverzorgende funktie voor de direkte woonol'lge

ving (binnen een straal van 500 m.) 

Op de tweede plaats fungeert het door zijn groter aantal 
winkels alB wijkwinkelcentrwn voor de wijk Noord 1. 
Door toevoe0J.ng van andere openbare voorzieningen zo2.ls 
het gemeenscLapshuis, openbare leeszaal, artsencentruJil 

etc., die elders in de '<vijk afwezig zijn, vormt het een 
soort concentratiepunt in de wijk, qua voorzieningen, 
wat versterkt word_t door de centrale ligging in de wijk. 

B vorm/ruimtelijk t.a.v. de context Noord 1. 
De woonbuu.rten in de wijk noord 1 kun__11en als volgt geka
ralcteriseerd vrorden: 
Er zijn in de buurten onderling viel verschillende \Vtb

ningen geplcTI1.d, maar de buurten zelf komen als eenvorrüg 
over. Er zijn weinig verschiller,de woningtypen in een 
buurt samen te vindGn. Wanneer je er door loopt, ervaar 
je dat het erg stil is. De buitenruimte, die al relatief 
groot is, komt overdag nog groter over, stille straten, 
veel lege parkeerv~kken, kortom weinig intensief gebruik
te ruimten. '.)aar de woni!1gen in blol:ken gerealiseerd zijn, 
vind je overal bij hoeken erote gaten tussen de bebouwing. 

De bebouwing is weini5 beschutting gevend aan het buiten
gebied.De sfeer kont ook als privG over, omdat er naast 
het wonen c:een ande!'e o:9e:1bé:tre fur11:tj e te vinrlen is. 

Het stadsdeelcentrum zou ik als tegenpool hiervan willen 
opvatten.~en centru.i~ dat door het prograrri.ma de mogelijk
heid biedt om als aktieve pool van de vvijk Noord 1 te 

fungeren. 
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woonbuurten Noord 1 

karakter: privé 
monofunktioneel (wonen) 

lage bebouwingsdichtheid 
V1einig variatie in bui ten

ruimte 
weinig variatie in \'/Oning
typen 
stil 

vz:11-½f'dé} f/4'4A'(!l'l\m 
0000 ~ 

--~ ,__ ___ " _______ _ 
or.t.f½,.,i,,,.,:d.~ l~i....._a'ro Qf'Zét
BvirENRui!Vlr€ ,,n-OP/2"1. 

stadsdeelcentrum 

karakter: openbaar 
multifunktioneel (wonen, 
werken, winkels, ont~panning) 
hoge bebouwing3dichtheid 

veel variatie in buiten

ruimte 
veel variatie in woning 

typen 
minder stil 



A Funktiegerichte bete1rnnis van het gebied zelf, in de context 
Bij de integratie moet je ervoor zorgen dat verschillende 

funkties niet op een neratieve manier met elkaar in con

flikt komen.Mul tifu.'t1ktionali tei t zoals in een binnenstad 

kan geïdealiseerd bekeken worden, maar er zijn toch con

flikten die we niet mogen onderschatten, b.v. geluidshin

der bij het wonen aA.11 een drukke straat of gebied, wonen 
boven een discotheek etc. Ook stank, b.v. wonen naast een 

fabriek kun je niet tolereren. 
Dit soort conflikten moeten in een nieuw te bouwen omge

ving zoveel mogelijk uitgebannen worden. 

Over het gebruik van het stadsdeelgebied kunnen we in het 

kort zeggen: 

Het gebrill.k door de week: relatief veel mensen komen met 

de fiets of te voet, of met het openbaar vervoer. 

Het gebruik op zaterdaG: relatief veel mensen komen met 

dè- auto .Het bezoekersaa._Ylto.l (totao.l) is gemiddeld 

3 x zo groot als op een door de weekse dag. 

Schatting procentuele wijze V2-l1. vervoer ( openbaar ver

voer, auto, voetganger, fiets, bromfiets) op een werk

dag en op zaterdag: 

werkdag zaterdag 
met bus 8% met bus 7% 
met auto 30j1 met auto 60% 
te voet 35% te voet 1-r,1 ") /0 

met fiets 1 s:i met fiets 7% 
J11et brm:Ifi ets 10~ rr.et broT0.fi et:;:; 1C'S 

l>e am1wezigheid van werkgelegenheid (en scholen) in het 

centrm'l en in de direkte omgeving ervan, kan het gebruik 

van het centrmn door de weck positief beinvloeden. 
b.v~ :men3en die in hun 11-.mchpauze het centrwJ bezoeken 

en/of er hun lw1ch nuttigen; het 11 even nog iets kopen 11 

tussen 17.00 en 18.00 uur; E>c:1olieren die naar het centnl.Y.'. 

gam1. 



B vorm/ruimtelijke betekenis in de context gebied zelf. 

Het stadsdeelcentrumgebied ligt als het ware op een ei

landje, omringd voor een deel door water(lopen) en voor 

een deel door brede eeasfalteerde straten. 
De belangrijkste relatie is de visuele. 

Het gebied zal als centrumgebied herkenba~r moeten zijn 

door b.v. aan een deel van de rand een openbaar karakter 

te geven (\"d.nkels, ka.:r..toren,parkeerterrein) of via de 

bebouwing, die het karakter van stedelijkheid draagt. 

In het gebied zelf moeten ruimtelijke elementen op ver

schillende schaal aangetroffen worden, zodanig dat er 

duidelijk sprake is van een stedelijkheid in de sfeer 

zoals we die in de binne~stad kennen.Deze stedelijkheid 

moet niet alleen ruimtelijk, maar ook door de verdeling 

van de funkties bewerkstelligd worden. 



Deelstudie proeramma van eisen. 

Deze opgave is in de eerste plaats bedoeld als ontwerpop

gave.Het programma geeft al aan, dat een belanerijk deel 

van de studie gericht zal zijn op het ontwerpen op stede

bouwkundig vlak, d.w.z. een visie op het gebied en de ge

biedsindeling. 

In eerste instantie ga ik van de cijfers va.11 de oppervlak

te uit, zoals deze in het progra~~a van eisen gegeven ziJn. 

Ik ga ervan uit, dat deze ei jfers op verantwoorde v•Ji j ze 

bepaald zijn en het is niet direkt mijn opzet om alle cij

fers op hun zin of juistheid te controleren. 

Wanneer ik twijfel aan een bepaald gegeven, zal ik het in 

de studie betrekken. 

In het programma zijn een aantal funkties te onderscheiden 

die we globaal in openbaar en priv~ in kunnen delen. 

De openbare funkties, ofwel centrumfunkties, zijn de winkels, 

kantoren, openbare leeszaal, sociaal-culturele funkties, 

tervlijl de fn ·ktie Eet :priv6 ksra_kter, het •;:onen is. 

Het bij elkaar brengen. van vele funktier.:,, roept bij mij een 

beeld V2Jl integratie op.3en inteeratie die doorgaan3 vreinig 

te vinden is in stille v10onwi jken. 

Het hoeft niet iirekt een funktionele integratie te zijn, 

in die zin, dat de wi!'Gcelier boven zijn wi.nJcel woont, r;:aar 

het ka.11 een stedeboff:tkundiGe ir:tegratie zijn. 

Een korte beschouwing t.a.v. : 
winkelruimte:>, 

In mijn plQ...'1"1 geer~ ik de ruimte aan winkels van verschil

lende grootte-t:rpen. Je l,;:leinste W:.nkel zou 50 m2 kunr'.en 
zijn en verder ver,~:root worden tot 75 :r..2 , 100m2 , 150 m2 , 

etc. Ook noet rekeninG gehouden.. war:'. en met 2 supermarkten 
? 

van ongeveer t100 :",- die een dierkte bereikbaarheidsrela-
tie net p:3,rkcren dienen te hebben 

De winkelu...YJ.i ts word en op het bet;a.ne grondni vo acn opnnbare 

in principe een winî-::elÏront ciat n.a~r eigen inzichten en 

volgens de eisen van de winJrnlier ingericht moet klmnen 
worden. 
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verder moet rekening gehouden worden met de toevoeging van 

enige kantoorruimten aan de meeste winkels.Deze ruimte kan 

achter in de i,•r.inkel of boven de winkel gesitueerd worden. 

Het is niet ondenkbaar dat er enkele winkels over 2 nivo's 

gesitueerd wornen. 

De expediering gescijiedt in de meeste gevallen aan de achter~ 

kant. 
de kantoorruimten 

Bij een multifunktionele opvatting denk je niet aan een 

vrijstaa.~d kaDtoorcomplex in het gebied. 

De kantoorfunktie zou ik willen difÏerentieren over het 

gebied.Per slot zijn het ruimten die gehuurd worden. 

Een belangrijk aspekt voor de meeste kentoorruirnten 

is de ligging aan een parkeerterreir.1 , en/of openbaar e;e

bied; dit i.v.m. bereikb2arheid en herkenning. 

Ditzelfde geldt in iets mindere mate voor de f1111-1::ties 

van socj_aal-cul turele aard-Deze zijn in principe besteir.d 

voor de hele wijk, dus sterk openba2r van kara"!.cter. 

Dit houdt in, dat ze zo gesitueerd v,orden, dat ze ook 

als zodanig herkend en be}:er,d •;wrden. 

het wonen 

Het wonen in een stadsdeelgebied zal voor een ·groot deel 

anders zijn dan in een gemiddelde nieuwe Y1oonbuurt. 

Niet alle wonin[en hebben een tuj_n, :r.>aar hebben dan een 

vervwgende p:•iv?-bui tenrui1.".te,zo2ls b.v. balkon, dak

terras, loggia etc. 

De woonvorJ!l 7-?.J c,c1':: e__r,_de~·s zi ~n, eve!P"ls de ·ï;cnir.i.~t•rT'ef: .• 

:Persoonlijk stel ik □ij een aantal wonini;en voor, die 

gebour:::l worder1 voor de vaak vert;eten groepen in onze 

Ir.aatsche,p:pij, zo~ls: jonee stelletjes, vrijeezellen, 

b~jaarèen, ri.ensen die eewoon dic't--'.t bij hu..:.'1. v1ir.kel/z2.8.k 

Yr.illen ·,rnne:r, mensen die wm:in[;en met een werkruimte 

zoeken etc. 

!-let 12.atste indiceert, dat er eer: var~ gezocht wordt, o.r:l 

het ·,:oEen en ,.-.-er'rcen op }:leir.c 3Cbae.l bij clka':r te brencen 
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Deelstudie oppervlakteanalyse / overlappingsgebieden. 

Doel: het krijgen van een overzicht over het beschikbare 

oppervlaJc en de oppervlaJcken, die vo2-gens het proere.mma 

bebouiud gaan worden. 

Op de figuur staat het stadsdeel

centrumgebied afgebeeld, waarin 

een raster van 50x50 m. is gete

kend. 

l 
1 

De beschikbare oppervlakte, ex

clucief het VAB-terrein met be

jaardenfle,ts en het gebied be

stemd voor een toeJrnnstig park 

(2,5 ha.), bedraagt ca. 7 ha. 
Wanneer we het be0taande deel 

van het winkelcentrum (ca.0,7ha.j 

van de 7 ha. aftrekken, blijft 

er voor het in het progr•fil'.r,a vcm 

eisen gestelde, ca.6,3ha. over. 

In de figuur stB,an, vd.llekeurig 

geplaatst, de oppervla.1-:ken van 

de furi_kties uit het proc;ra:Et'-a 

van eisen, in getekend. 

Bij deze fj_gu.ur ku_11J:en de volr,en

de opmerkincen geplaatst worden: 

de gegeven oppervlakken voor de 

oneet::t2_pelde vorm. 

Het parkeren voor het Y✓0onver

keer hoeft 8ieenlijk niet spe

ciuü j_n een o:ppervlrJ-:::te ui tge

drukt te worden; het kan ge1,7oon 

opgenor.1en worden ir. de tot2al 

ber;chikbare vmonoppervln..."1-;:te. 

, 
, 
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Hieronder staat, schematisch, nogmaals de oppervla~tever

deling aaneegeven •• 

Daarbij zijn er drie categorien van oppervlaktegebruikers 

door mij opgesteld. 

1 Het centrum 

Hieronder worden alle funkties die voor het stadsdeel 

bestemd zijn, met uitzondering van de parkeerfunktie, 

verstaan. 

2 Het parkeren voor de centrumfu~J{ties. 

Hierbij handelt het om een aant2l parkeerplaatsen dat 

varieert van ca. 400(10.000 m2 ) tot 600(15.000 m2). 

3 Het wonen. 

Het is mogelijk dat een funktie in gest2pelde vorm voor

komt, b.v. km1toorruimten, wo1:ingen. Zo'n stapeling van 

dezelfde funk.ties noem ik "interne overlapping 11
• 

(voorbeeld: gestapelde woningbouV✓). 

Daarentegen bestaat ook de mogelj_jkheid om twee of meer 

funkties(verschillende) geheel of gedeeltelijk te ste.pelen. 

Dit noem ik een vorm van 11 externe overl2.pping 11
• 

(voorbeeld: wonen boven een \7ir:kel) 

Beide vormen van overlappingen leveren een oppervla.1:tevlinst 

die gebruikt kaYJ. worden voor een kv12.li tatief betere v10onom

geving of voetc2_11.gersgebied. 

Enkele vormen ven externe overlapping en van interne, z,ijn 

sche~atisch v1eergegcven. 

~ 
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- Overlappingsc;ebieden. 

Bij de oppervlaJdeanalyse heb ik f1.Wkties intern en extern 

gestapeld.Zo'n stapeling of overlapping heeft niet alleen 

een ruimtevrinst tot gevolg, om daardoor de dichtheid te 

kunnen vergroten, maar is eerder een vorm van integratie. 

In zo'n overlappinGsgebied ontstaat een funktioneel ruimte

lijk milieu, dat mul tifunJ:tioneel genoemd kan worden, 

met name bij externe overlapping. 

Het doel vsn overlappingsgebieden 

is dus het scheppen vrui multifunk

tionaliteit, het creëren van een 

omgevin&, waar een veelheid vrui 

funk.ties in een relatie tot el

kaar kunnen komen.Daarmee bereik 

je dat mensen in zo'n openbaar 

gebied met een verschillen1 doel 

gaan komen.De een zoekt een p2ar 

nieuwe schoenen., de ander gaat 

lill!I ~ne.t1 

.vooe
z,'1,1Ji;,...:;Ero 

füill] WE' IZ. l Ce:l,J 

:.":'~:~;: ~~lé"RtAriE 

zijn lunchpauze doorbrengen in het koffierestaurant, weer 

een ander be,e;-ecdt zich naar een bepaald kantoor en de bewo-

ner gaat op een zonnige dag genieten van zijn terras. 

Al deze dingen vormen de natuu.rli jke gane;- v211 z2~1.;:en j_n het 

leven.Ik ben van I,'!Gning dat je in de bebouwde OIT'.,e;-eving het 

leven niet teveel moet speciferen, b.v. winkelcentra met 

alleen winkels,v,oornvijken met alleen dezelfde vmrrir·gen, kan-

schillende funkties,d.ie zich ook la.ten mene;en, levert een 

omgeving op, die bea..."'"ltwoordt aa."'1 de veelzijdi,e;-heid van het 

menselijk gedr9g. 
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Deelstudie ont2luiting / infrastruktuur. 

De ontsluiting van het stadsdeelgebied en de infrastruktuur. 
Er van uitgaande dat de ontsluiting van het gebied vaar 
de voetganeer / fietser en automobilist zo maximaal moet 
kunnen geschieden, ben ik van mening dat alle potentiele 
toegangen benut dienen te worden. 
In het onderstaande schema staan symbolisch toegangsmoge
lijkheden aangegeven voor voetgani;er, fietser en eemotori
seerd verkeer. 

Toel-iatnNG : 

VOE:T6ANGER 

9 roEGAAJ6sµ,0Gt;llj1cHéo l 
l / ta 
-~~ t1 

$ roéGAN60-10ó/JU)k~EiD lrff~--~ 
r;c7sen /,ao1-,,,rrn,e u 

~"<? [? 
j ◊2l + T.::,EGArJG v,:,oR_ 

Gf:!--IDWr2Î.!î:ECD 
Vél</(/i:Ëfl.... 

B 

-~~ 
)[~ 

-~-

fc:,.,,Ml I : S'Oo-C> 



De infrastruktuur. 

De infrastruk:tuur is een netwerk voor de verplaatsinesfunk
ties, zowel van voete;an,ser,fietser, als automobilist. 
Het is een hulpmiddel om bepaalde verbindingsrelaties te 
maken, m.b.t. bereikbaarheidsaspekten. 
Ben aa.~tal modellen licht dit toe. 
Een model geeft echter alleen maar de randvoorvmarde voor 

het plan aan. 

De infrastruk:tuur geeft een houvast voor de .stedebouwkun
diee lay-out vm1 de bebouwing.De wijze waarop de infrastruk
tuur geinterpreteerd v1ord.t en de uiteindelijke vorm, is 
afhankelijk van nader te onderzoeken eisen zoals b.v. de 
intensiteit van gebruik, de prioriteitsverdeling ( voetgang

er of aPuto)voorrang) en de architektonische vormgeving. 

MODËL VDETGAIJG.fJ2ÇRDUrE~ · 

(î) l?ourE TUIT~IJ loJoWE:N iN ST-C. 

@ i<D ~ Vflr..l ($üiTEN viA r.,!ZJJ(,; 

P,tnk", '-.)OOIJ60!,iD "-Jf""(!"f'2 VlXllZ.-

i!, 
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Beeldvorming "de gebruiker 11 

Bij zo'n plan spelen verschillende belangengroepen een rol. 
Voor de overzichtelijkheid heb ik de drie voornaar~ste groe

pen naast elkanr gezet: te detailhandel, de expeditelU', 

de gebruiker. 
De detailhandel, m.n. de wir...keliers e~ bedrijven hebben 

als uitgangspLllt het commercieel welslagen van hun win'::el, 

cq_ .. bedrijf.Ze zijn i~ eerste inatantie geir.teressee:::d in 
d:i'e aspekten, die dat wa2r kunnen maker:. 

Dat zijn o.a.: goede liggir:g van het w:inkelcentrun en van 

de winkel, voldoende parkeerruimte, goede en duiàelijke 

beretkbaarh0id, de grootte van de winkel, een aantrekkelijk 

voBteancersgebied in het cent!'Um. 

De expedite~rs, de beleggers, de aannemers, zien het centrum 
als winstobjekt.De koster+ die met de bouw gemoeid zijn, 

dienen zo mini~aal !:'.ogelijk te z:Ljn .. :)it verklaart vaa1r de 

arme vorir:.eev-ing v? .. n Il'.or:.ofunktionele vd:nkelcentra 1 besta.P..nde 

uit een bG:iwl2cag. 

De derde belangengroep ·wordt gevormd door de gebruikers. 

Als ontwerper :1.eb je eer: crote vera11twoordelijkheid t.a.v. 

die gebruiker. Tevens ben je een soort on.derT_a:ndela2,r tussen 

de verschil}e~de belangencroepen. 

De oplossing rr:oet ui tcindel::. jk gevonden v10:rden er.. moet zo

danig zijn, dat alle bel?.11{:e:r..g:rcepen zich om.ee ku.:n::ler: ver

cer-...zelvizen"De meeste oplossingen zi.jn alternatieven voor de 

Terugkorr.end. op de t;eb:ruiker als be'l2..:nger;_groep: 

Deze g:!'.'oep \vordt voor een groot deel verte-genv:oordigt door 

de or..twerper.De gebr',tlker is in de meeste gevc.ller: woni em. 

Pas f!:ls de 1norür:gen er sta2...J:1, kcn:t de gebruikBr en kan è.a.n 

pas purtic:i peren a;;.11 1,vcning en woonor.--.geving. 

Zo ook bij àit centrun.::iJe ontwe!"per rr:oet gewoon door het 

a...1.onier::1 ziJn van de geb!'lûk'::r 1 als S})re,:kbu.is vcor de gebT'Ui

ker or (;3.?-ri tretier:.Je moet: ;ie in fG'obs::rcn te leven in de 
gebruiker, 



:z.i r. 

Bij de inrichting van een gebied leg je een ruimtegebruik 
vast voor vele tientallen jaren.Het is du::: erg belangrijk 
om bij die inrichting de consequenties van bepaalde oplos

singen te door- en overzien. 
Waar bestaat nu de gelangengroep van de gebruikers uit en 

wat zijn hun belancen / eisen? 
A mensen die buiten het stadsdeelcentrumgebied wonen, maar 

er komen in verband met de openbare funldie van het 

gebied. 
B De mensen die in het stadsdeelgebied wonen en/ of werken. 

A mensen die komen met het doel omer gebruik te maken van 

de ppenbare voorzieninben. 
1 Op de eerste plaats de voetganger. 

Voor deze mensen moeten duidelijke, prettige en veilige 
voetgangersroutes te vinden zijn. 
Duidelijk wil zeggen, dat er bepaalde gebieden zijn, 

die op de voetge.n&er gericht zijn, qua schaal, detaillering. 
Prettig houdtverbe.nd met de i11richtine.selementen (het 
oplossen van nivoverschiJler, materiaal, aamvezigheià 
van groen, zitgeleGenheid, verlichtinE, telefooncel etc.) 
Veilig houdt meestal een ccheiding va..."11. andere vervocrs
categoriën in, dus een apart voetg2.I1fersgebied voor de 
voetE2.I1ger. 

2 De fietser. 
In de omg-evint; van het kruispunt lijkt het me nodig om 

verkeer. 

1 6 ,,,,.,idJ ...... 

. ' . 
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In het gebied zelf k0mend, kan de fietser best gebruik :naken 

vm1 de vrngen waar de a1Yto ook gebruik van maakt •. De inten

siteit van het autoverkeer in het gebied is laag, zodat 

het gevaar voor de fietser erg klein is. 

Het parkeren van de fiets moet zo dicht mogeli;lk bij de 
plaats var.. bezoek ge beu.ren. Bij veel winkelcentra zien we 

dat georganiseerde parkeerplaatsen leeg Ata?.n en c.e fiets 

toch tegen de etalageruit van de vrinkel wordt gep2.rkeerd. 

Zi~voller lijkt het mij dus o:r:i. de :pa:rkeergelegeri.J1eid te 

verspreiden over het gehele een tru">ngebied, 

Voor àe bromf.5.etser:_ kunneE wel meer geconcentreerde stal

lingsplaatsen gesitueerd worden. 

3 De nenàen die per auto komen. 

De auto maakt lawaai, geeft sta.rik. Het ligt voor de ht:>.nd 

deze auto zo gauw mogelijk te laten parkeren en liefst 
op een gebied è.at niet teveel relatie met de woningen 
l::.eeft. Deze par•keerterreinen k,;.nnen a:'gescheiden worden 

door groen.Er :ktL'Lri.e:n bor::en gepla.:rt 'Norde.n, zodat het 

parkeerterrein vi0ueel toch niet al te leeg over;:ot1t. 

Na d0 auto geparkee=d te i:ebben, worclt de a:.:ttomobili;,t 

voet,5an3er. Vanaf de par:--.:ec:!:plaat:=:; tot het gezellige voet

gangersc;ebL:d moet de ,1.·_;_tonob:5.lis~-voetr:;;a:neer een gebj_ed 

door lo:pen dat gericht is op de auto. Het is ?r:.i. nodig 

dat gebied toch zo te detailleren dat die voetga:1ger ook 

een retJ.olij]~e route k!'ijgt toeGB',"IGZen on voilig !;_et vaet
r,ar..gerBGe"oia2d te bereü;:cy; .. 
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4 De·rnensen die met het openbaar vervoer komen. 

Bij de planvorming zijn er t'llee mogelijkheden: 

de bus rijdt door het centrumgebied heen en heeft 

daar halteplaatsen 
de bus blj. jft aan de buitenrand van het gebied en heeft 

daar hal teplaat.sen. 

In verband met de geluidshinder voor de woonfunk:tie in 

het 0ebied en de noodzaak om in het ~ebied een route op 

de bus af te moeten sterJmen, heb ik besloten dat de bus 

buiten het stadsdeelgebied blijft. D:i! mensen moeten waar
schijnlijk een iets grotere afstand halte- centrmnfunkties 

afleggen, maar gezien de schaal van het gebied lijkt 

mij dat niet erg. Het weegt m.i. niet op te~en de last 

die een bus in het gebied zou veroorzaken. 

B De mensen die in het gebied wonen, werken, vertoeven. 

1 De bejaarden in het bejaardentehuis. 

Deze mensen zuJ.len in het centrum ook best hun boodschap

pen willen doen of e12n :taartje gaan legcen in een ont

moetingsr1.ürnt12 wa2_r ze eventueel ook in kontakt kun.11.en 

karnen net andere leeftijdsgroepen.Deze mensen houden j_n 

het algemeen ook van wandelen. Het zou prettig zijn wan

neer bij de inrichting van de omgeving, ook aan deze men

sen gedacht ·.verd.Er moeten op be

paalde puYiten zitrr,ogelijkheden 

zijn. Het vloeroppervlak van de 

straat 2oet z.o zi.~n, dat ze zon

der veel probleEien een bOodsçhap
penwagent je r:::.ee X1.u1nen ne:rien. 

Bij eventuele nivoverschillen 

moeten naast trap:çe?J., ook hel

lingba.t1.e:n konen (invaliden). 

2 De mensen die in het st:~dsd.eelgebied ;vanen. 

Ik wil voor het centrUJ'.l een a2.ntal variabele ,,:onin::;t::,rpcn 

de groepe::1 mensen àie nnier-3 dan in gezinsverband Y.'illen 
wonen,b.v. vrijgezellen, jonge mensen die samen willen 
wonen. 



4 D~ men3en die met :'let openbaar vervoer komen. 

Bij de planvorming zijn er twee mogeli~kheden:: 

- èe bus rijdt doC1r het ce·n'trtu:::gebied heen en heeft 

daar haiteplaatsen 

de b:...:..s blijft aan de buiten'.!:'and van het gebied en heeft 

daar hal teplaat.sen. 

In verband met de geluids~inder voor de woonfun.::tie in 

het geb:ied en de noodzaak om in het c;eb:.:..ed een route op 

de b':ÄS af te r,,oeten ste::-"!'lent he~ ik besloten da~ de bns 

bui ten het stad sdeeJ.gehie:l blijft" J)f !I.ensen :r.10eten ','!3.al"'

schi jnl:tjk een ieta g:::'.'otere afstand halte- centramfunkties 

aflegsen~ maar gez:ten de schaal van het c;ebied lijkt 

mij dat z1iet erg. Het weegt m"i. niet op tegen de la:st 

die een buo in het gebied zou veroorzaker:. 

B De wensen die in het r;ebied wo~en, werke:i, vertoeven. 

1 De bejaarden in het bejaardentehuis. 

Deze mensen zullen in het centrum ook best hun bQods(!hap

pen ;<,-'Ïllen doP.n of een kaart~e ;;aan 2.e,;s;en i11 een o:1t-

t . . . moe 1ngsr'i.llt11:e wae ... r ze eventu:::el ock in kornakt h.uxL"l.en 
komen net andere lecftijdsgroe;en.Deze :::en ✓ on ho~iden :n 

het algoneen ooi<_ van wandelen. Het zou prettie z;ij!1 wa..,Yl.

ncer bi~ de inrichting va:r:. de ome;eving, ook aan deze :men

nen gedacht ·.ve!'d.2:: moe-ten on be

paalde purrten zi t~103elijkf':ed e::1 

zijn~ Het vlosrop:pervla..Z van de 

straat ::;oet zo zijn, d?..t ze zo~1~ l 

2 

Bij eventuele nivoversc?:il len 

moeten naast tra.pnen, ook hel-

-· b ' (· 1•· ' .;__J:ng a:1cn Konen 2r:.va 10en;. 

De r.1cn:H:n die i~ het st.,:lJ.:::,decltiO 

Ik 1.vil voor het ccrnt;;:•u_TJ. een ae:ntal vari2,bele ·/mningt:rpen 
''"=--'.-.'.•~ ~,
è,' -·- - " ' }· 

wonen, b.v. vrijgezelleE, jonge ~en.sen die sru"'.en 1,v:Lllon 
wor,.en. 

' 



Verde::" ·:wninrren ::iie boven winkels gesJ.tueerd zijn, zodat 

winkeliers, wan.11.eer ze dat wensen, beven hun winkel kunnen 

wonen. 

Een aantal 
ik 

wo.:r::î:ngen 

dacht aan waarbij 

die 'bij h7.L'l praktijk 

zi jrL gekoppeld aan een prakti jlcr-uimto, 

de mogelijke huisvesting van nensen 

Dan k:::ir:ten er in het ,=-e1ü efî nog traditionele eengezins·•ro

ningen voor in de vor;n van rijwoningen en :r:atiowoningen. 

Met ieze opzet beoog ik ook een ze!:.ere 2..f',dsscli:ng in het 

gebied, oe~ effekt dat past in de tegenstelling die het 

cer~trumeebied zou vorme~ met het karakter van de eenvor

mige woonvormen rondol?l. het cen-crm.1.~ 

Ter: aez~zien van eri.kcle a.:;pe:,<ten van de woonsfeer ::noete:r:. 

somudge bewoners col:_ces:::;::.es doen, ä. v. de rust en stil te 

van typiscr~e v;oonwijken wordt ü1 zo •n centrumgebied 1:iet 

bereikt. Het is er drukker, er zijn neer au-:::o' s, er is 

meer afwisseling, men woont dic:':.te:r op elkaar. 

Ook kurr::.en de meeste woningen creen pri vi!:- bui tenr'J.imte 

op de beg211e g.'rond hebbe.J" Wel streef ik erna.qr een priv~

büi ter:ru.imte i.r: de vor@ van balkon, terras, loggia te 

geven. 

Als voordelen ku:nnen gellen: de aa~vle.zie':ieid van vole voor

zienir:ge.n :ln de direkte onr,-eving v--an tie wo:'!ing, na.as~ het 

aanbod van ver.schillende won::.nr,t;,rpen. 

3 De ki:1de:ren. 

KindereY: hebben bui ten-r.ui:,rte no:t::e; on 1.e spele:r:.:!Joortlat 

het acmtal gezi:1s1·1oningen relatief f..lein is t-a-v- andere 

wel iets la5er 
liggen dan j.n een door.snee woon'>ïi~k.Desa1:nieti;err:.i.::i moet 

voor deze kinderen i::-s de Jirekte woonor::::eving en in de 
spec~_rui=ite 

cen-;:;nlli1.::whtig- gebied met een hoge bebol;.1:1i!"!.trnCcicht:teii 

~,,-:::-ij rweilijî--.:.'iet p.r::::1;:gcb'.;.eJ zal voer een groet deel u.i t 
eEm spcelwci:le :mcoten bestaan. die de kiIKleren rui2tte bied·t 

In de direkte 01.1;,;eving krn1 je door een zekere plasticiteit 

in de bebou\'ling en met een be:::;aalie w:i..jze van detai.llercn, 



gelegenheid voor spelen op straat geven. Dit natuurlijk 
in gebieden die relatieÎ veilig zijn. 
Voor 1-5 jarigen zijn 1':leine speelgelegenheden beangrijk, 
waar zand, gras, water aanwezig zijn. 

Voor 5-15 jarigen is een speelweide voor balspelen belang
rijk.Voor de jeugd van 15-20 jaar: een ontmoetingsruimte. 
Deze ruimte moet ook de jeugd van buiten het centrum 
dienen (scholieren van het college in de omeeving van het 
stadsdeelcentrum). 
Volwassenen hebben ook speelruiBte nodig. 
sociaal ekonoraisch (voorstellingen, ontmoetingsruimte 
b,v, café, koffieclub) 

4 De mensen die in het centrum werken. 
Ik denk aan het winkel- cm kantoorpersoneel. 
Deze mensen zouden in de direkte omgeving van. hun werk 
een ongeving moeten kmmen vinden waar het prettig toeven 
is b.v. iijdens de lunchpauze. 

Zo'n oJJgcvini:; kan zijn: een plein met terrassen, een park 
voor een ·,vandelinG, afvd.sseling in het vr.i_n1'::elgebied. 



Deelstudie parkeren. 

Hierbij zou ik willen beh311delen: 

A de parkeerbehoefte 
B het (fluctuerend) gebruik van de parkeerplaatsen 

C de parkeervorm 

D evaluatie 

A de parkeerbehoefte 
Reeds eerder heb ik al het belanG van een parkeervoor

ziening voor een winkelcentrum aangegeven. 

Bij een stadscentrum is de bereikbaarheid I!l.b.v. het open

baar vervoer bel2.ngrijk, door de centralistische opbouw 

van het openbaar vervoer -net. 

Bij een winkelcentrum speelt het openbaar vervoer een 

minder belc.ngrijke rol, omdat deze ,vinkclcentra bijna 

altijd excentrisch gelegen zijn t.o.v. de opbouw van het 

openbaar vervoer -net.Deze w~_nkelcentra zijn meer af

han.Jceli jk v.'?.11 de bereikbaarheid per auto. 

In tegenstelling tot het ope:ibaar vervoer, heeft de auto 

een veblijfsru5mte nodig, :parkeerruimte. 

De vraag is natuurlijk: hoe groot ,------i::-====----Î 
is die par}~eerbehoefte van win

kelcentra? 

Net zoals bij vele a.11.dere dingen 

bestaat hiervoor een vu.istre5eJ., 

een soort norm, die afgeleid 

~,c~:;~:::~~:!g:~::~~:::g ~:,~~~~. l 
b.v. aa1tal aaffa·rnzige parkeer
·pJ.aatsen r.:odcrn ·:d!11rnlcen-trvJTJ per 100 m20edrijfsvloer

oppervJ.aJde. 

winkelcentrum A 6 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

C 7 

D 7 

:er.::i_':~1eld 7 '!',..,~hc•r?r~~ls.ntse!'l 

per 1:JO t1
2 belrijfsvloerorp. 



2 norm, afgeleid via de vraaggebaseerde benadering 

maximaal aantal gelijktijdig bezette 

parkeerplaatsen per 100 m2 bedrijfsvloeropp. 

winkelcentrum A 5 
,, Il B 4 

" " 
" " 

C 

D 

6 

5 

gemiddeld 5 parkeerplaatsen 

per 100 m2 bedrijfsvloeropp. 

-Verder z1Jn er normen te vinden die berusten op de ver

houding verkoop-oppervlaJ:-.te/ totale parkeerterreinopp. = 

1:3à1:4, 

Hoe het ook zij, de menineen blijven erover verschillen, 

maar de verschillende normen lopen nogal uiteen. 
Parkeerruimte en m.n. grote6re) p~rkeerterreinen zijn 

helaas echte ruimteopslokkers wawrner zij open op de be

gane grond gesitueerd worden. 

Ook esthetisch zijn het geen gebieden die fijn zijn voor 
de bewoners, wanneer zij erraee geconfronteerd worden. 

Het is dus wel germst het aantal parkeerplaatsen met zorg 

te bepalen en te situc:r-en. 

In het programma van eisen staat een totale parkeerbehoef
te van 1000 parkeerplaatsen gegeven. In die 1000 plaatsen 

zijn een ae.ntal parkeerplae.tsen voor de bewoners inbegre

pen. Ramen vlij dit aa--11-tal op 300 à 400, dan zijn er voor 

het vdnkelcentrrnn 600 à 700 gepla..rid.Bij een vloeroppervle.k 

van 9000 m2 ko:-:t dit neer op 7 2. 8 pr.~r1:eerpJ.aatcen per 

100 m2 bedrijfsvloeroppervlak.Blijkbaar is bij de opstel

ling van de no:r-m ui tge[.:a8n va."tl een aanbodgeba~~cerde be
nadering. 

2 700 parkeerplaatsen nemen een oppervla1.;: Vi?Jl 700 x 25 m = 

17500 m2 wat overee:rürnmt met 2x de tot~.le winkelvloerop-

pervl2.ide, in beslag. 

Gezien de vaat;heid van de nor:.ten is nader onderzoek sermst. 
De p2.:!:'kec:cbchoeîte wordt :l.n de noraen geko:ypeld a2.n de 

vloeroppervlakte.Duidelijker is het om de parkeerbehoefte 

Dit berust voor een deel op ervaringscijfers, die echter 

wel op een redelijke \'.ri jze te achterh2len zijn. 



Ik stel een vraaggeb2seerde benadering voor met enkele va

riabelen erin verwerkt. 
Gegevens uit informatie: (o.a. win1celcentrum versus stads

centrum, een verslag van een in 1967 gehouden vergelijkend 
onderzoek in het Haagse stadscentrum en in het winkelcen
trum 11 In de Bogaarü II te Rijswijk.) 

- het totale aantal bezoekers van een modern winkelcentrum 
is op zaterdag 3x zo groot als op een door de weekse dag. 

- door de week komt 30% van de mensen met de auto, op zater

dag 60%. 
- de gemiddelde wagenbezetting varieert van 1,25 personen 

per auto door de week, tot 2 personen per auto op spits
dagen (zaterdagen) 

- het aantal mensen dat per week het vr.in1rnlcentrwn bezoekt 
is gemiddeld 2x het totale win_l{elvlocroppervlak. 

Bij kleinere centra is het totale bezoe1cersaa11tal per ·week 
in verhouding tot de winkelvloeroppervlakte kleiner dan 
bij grotere centra. Dit heeft te maken met ~e aantrekkings

kracht ven de centra. 
Toeslag m8.Ximale uurcapaciteit: 30%. 
Dit percentae:e wordt in rekening gebracht om de extra piek 
2 's midàags op te vangen (zie figuur) 

Het blijkt dat de par1~eer1:ehoefte op zaterdagmiddag tussen 
3-4 uur een spits bereikt en door de week tussen 4-5 mrr. 

(zie fit:Çuur) 
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Ik constateer dat de parkeerbehoefte voor het stadsdeelcen
trum door de week 130 parkeerplaatsen is en op zaterdag 360. 

Dit komt voor weekdagen neer op 1,44 parkeerplaatsen per 

100 m2 vrinkelvloeroppervlak. 
Op zaterdag is er behoefte a2J1 4,5 - 5 parkeerplaatsen per 

100 m2 vlinkel vloeroppervlak. 
Het aanvankelijke aantal van 600 à 700 parkeerplaatsen 
zoals gesteld in het programma van eisen, lijkt mij over
dréven. In mijn plan breng ik de parkeerbehoefte terug zoals 

in de berekening staat aangegeven voor de zaterdag, dus 
op ongeveer 360. 

B Het gebruik van de parkeerplaatsen. 
Uit A blijkt dat het verschil in parkeerbehoefte door de 
week en op zaterdag aanzienlijk is.Dit betekent wanneer 
je aan de parkeerbehoefte op zaterdag wil voldoen er op 
een normale werkdag, d.w.z. gedurende het grootste deel 
van het jaar,een overcapaciteit van parkeervlakken van 
70% blijft bestaan. 
Dit is een van àc keerzijden va_"l moderne winkelcentra, 

die voornamelijk van de zaterdag afhankelijk zijn. 

Om de parkeerruimten wat rendabeler te maken, is een 
overlapping in Gebruik mogelijk. Er zijn funkties die 
een parkeerbehoefte hebben, die op een andere tijd vallen 
dan de parkeerbehoeften voor de winkelfunktie. 
Zo'n funk.tie j.s b.v. werk- of ka_11toorÎun_'-::tie. 

J 



C De parkeervorm bij vdnkelcentra. 

Ik hanteer het principe van scheiding doorgaand verkeer 
en parkeergericht verkeer.Er moet een scheidingsznRe zijn 
tussen doorgaand verkeer en parkeergericht verkeer.Deze 
zó:?.ie kan varieren van een groenstrook tot een bebouwde 

strook. 
De automobilist moet van een drukkere doorgaande weg 
afslaan naar een rustiger gebieg. Zijn snelheid neemt 
af, hij moet meer relcening houden met voetgangers/fiet
sers en bereidt zich voor op het parkeren van zijn voer
tuig om als voetganger zijn weg te vervolgen. 
De parkeergelegenheid moet redelijk overzichtelijk zijn, 
maar ook een vorm hebben die de voetg2..nger aanRpreckt. 
b.v. door de schaal van het parkeerterrein klein te hou
den en door de detaillering van het parkeergebied. 
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Vormen. 

Bij het zoelrnn naar een parkeeroplcs3ing blijken er tal van 

ontwerpoplossingen te bestaan, ieder met hun eigen vo1ITE-en 

nadelen en hun inpasbaarheid in bepaalde situaties. 

Grof\'leg kun je de volgende indeling maken: 

a parkeren onder 0 

b parkeren op 0 

C parkeren boven 0 

d parkeergarage 

r 
... ______ ,-;-;-, ~ 

- nivo 

- nivo 

- nivo 

vcoR : RuiMt"E:1,Jh,Kr 
AI.Jn)

1 r UÎT Ge:.Z.ictiT. 

TEGE!J : 1,::>Ll lJR. . 
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In eerste instsr..tie ben ik bij de planvorrr:ing uitgega:~n 

van een oplossing, waarbij boven O ... ni vo ge:parY.eerd werd 

{pa.rkeerdaJt) .Parkeren onder O - nivo werd problematisch 

vanwege de hoge grondwaterst2.r.d. Deo!' het parkeren naar 
het dak te verplaatse:1 hield ik ruimte over, die benut 

zou kun."len worde11 door de voetge.n5er. Onder het dak be
vonden zich voorr.anelijk OJîCnbare ce:r-~trumfunkties. Het 

was dus een oplossine- waarbij he~ Yr.inkelen en parkeren 

vertikaal geintegreerd werden" 

Deze oplossing bleek toch vooral op architektoniBcI'.-cte
dcbom'..'kn.'.1dig vlak veel rr.oeili j::-J1eden op te roepe~ 

(o.a. het tentoonstellen van auto~e/op het dak, de helJing
ba.~en, het kunstmatige om je ~et de auto naar boven te 
verplaatseYJ., de relatie t\.rnsen zo'r.. grootschalig parkeer

dak en de kleinsctalige woonbebouwine); zodat ik later 
var: deze oplossing afgestapt ben. 
De parkeerbehoefte wa;:; tromïer::s van Qie aa!'d c;eworden, 

dut het parkeren op C-nivo cî.e meest gi .• mstir,e op~,ossing 

zcu geven. Bij parkerEm op de begane Grond blijve'!1 nag 

verscht·idone vo.:'::r:c::::--1 en noge2.i jkl:eden over 011 het 2~?JJ.vaard

b2..ar te maken en om eventuele r1.::imtcwjnnt te boeken door 

b.v. o.1:1dcr gebo\J.\'.'en te parkerer~. 



Het vlekk.enplan. 

In het vlekkenplan zijn beslissingen te herkennen die geno

men zijn n.a.v. deelstudies en beeldvorming. 

Het centru.mgebied heeft zijn zwaartepunt meer naar de zuid

zijde dan naar de noordzijde. Dit heeft te maken met de 

ontsluiting van het verkeer aan de zuid- en zuid- 1.'1est zijde, 

met de herkenbaarheid van het centrum en met de aanslui

tinG die het centrumGebied meet krijgen met het ;,ünkelcom

plex dat reeds r;ebouwû. is aan de zuid zijde. 

Je zou kunnen zeggen dat de typische woonfunktie naar het 

noorden toeneemt, d.w.z. meer eengezinswoningen met tuinen, 

terwijl in het zuiden het vronen zich voorn8.ITlelijk boven het 

0-nivo afspeelt. 

Naar het zuiden overheersen de centrumfunkties. 

Het plein fungeert als een soort knooppunt van de belang

rijkste voetgangersroutes. 

In het vlekkenplan is de invloed van de infrastruktuurstudie 

terue te vinden. '.)e interpretatie is zodanig, dat gezocht 

is naar een mul tifunJ:tioneel gebruik van de buitenruimten. 

Zo zijn de straten voor een eroot deel 1wonstraten, zo in

gericht, dat ze zowel door de voetganger als de fietser en 

de auto gebruikt worden. Kinderen kunnen het als speelge

bied geb:i:-uikcn. 

Het centJ::"UJ!',f,ebied heeft een winkelToutin.g, zodanig dat een 

wisselend ervarjngsbeeld voor de voetgan5er ontstaat. 

I>e route voert lanfs de -pleinra-,vJen, door doorloop.jes, 12.n,;,::s 

overdekte .:,t~:i::en, 8D.alle en br.eJe:r:·e 1·ánkelst!'aten, terv✓ijl 

de aard van da bebou·11ing erla.'7..gs ook varieert. 

I>e integratie best3.at uit woningen-winkels, woningen-'cre:rk

ruirate:1(b.v.:,;:2":ntoorrui;-;-,,ten), woni:r:gen net invJ.lbare re3t:ruirri

te, die {~ebruikt zou ku.1131.en vmrden voor cv-e:~1.tuele ui tà:reidin.13 

van de centrl1.r:ifu1lkties. 

Het volgende wordt later toegelicht: 

- het plein 
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Ontwerp voor een aantal fmL¼::ties van oociaal- culturele aard. 

Een essentieel deel van !'~et stadsdeelce::trun wordt gevormd 

dcor f;mkties van sociaal culturele aard. 

Als tunktie noem ik b.v. een cafét een openbare leeszaal, 

een "feest 11 r:urrite, een artsencentr.2ti hohbyrüir.iten etc. 

Natuurlijk is het mogelijk om voor iedere fur,Jctie een eigen 

gebouw te ontwe:-pent maar in feite spr:rl t deze tec:hnische 

oplossing vcort 1-üt de t:edachtet dat de :mer~s zich in zi:n 

gedrag laat specificeren. Eet zou een doelgericht gedr~g 

zijn, dat de mens vertoor..t en dit wordt dan ook zo uitge-

bu.i t, dat tet in feite een ve:raming in crvari:r.:.g betekcmt 

en in feite mensoli :k o:r,fu11kti oneG;_ .. Ik sta echter 9.Chte:r è.e 

geduchte Gat het menselijk gedrag te"'.; een bepa2.lde gra8_<l 

gespecificeerd is, maar da.'t daarnaast a,dere ervaringen 

niet buitengesloten moeten worG.en.Wa.r.neer je b.v. schoenen 

wilt kopen, ga ~Je naar het stadscentrum en dan doe je tijdens 

de wa..."'10.elirj,e :::aar de wirJrnl en ook weggaande VP.11 de wirJ;.el, 

een grote veelvoud va;1 er.re.ring op, à.ie i:n de neeste geva:!..

len positjef op ~e i!!'>ve:r.·ken"Je kijkt ria:s,r rnenacn, ?iet leuke 

wi:rJ(els, verbnast je over d "gen etc. Je zou n::ir.aer ervaringen 

opdoer, war,2,,eer alle sch!H11:zaken b.v. bij elka?.r gee;roo:peerè_ 

w-erè.en ê~ls ee::1 -coo!'t sub-schoenon-ce1Jt:rur.1.Eensen hebben de 

neiging on dingen te ce:r. :i.seren~ Voorbee-lden z:ijn:: een 

bejaardcncer:. tr1n:, wir,_k c err:,rum, 1.tmts:pa:,nüL[.Sce:r.trun. 
J'k streef ern22.r ciat :in een Gübied de f-.:;Jlkties op een be

p&alde EG.nier r.:et elkaar iYi relat:ie stnm. Eet E-::pecifieke 

bruik z:i c:c af 

iedere Ïu.nk_;ie zijn eigen gebou,'I kri~gt, coEplee-: r;,et -t:ec.:-:
niek en a,rchi tekt1:_ur. 

011 de êaad bij het \·.:oord te vcegen, heb ik besloten een 2..2.11-

tal fur1_::ties te k~ezen en er:1 r-.xir.trl:?_~J.: o::i-:-:,::rr- te :::Q..ker:, 

v-:aar~n die fu1:1.ktie;; van verschill e aGrd, )n eer._ bepa.sld 

stz:.?.n. ~le opzet i::r çn ee:r. ;;;cort r:ml ti-p~:rJ,CLJC cebom'✓ to ;;:a

kcn,dat door rnensf:J.iJk r;ebr·uiJc zichzelf' rs:aat: l!c:pale:n en zich

zelf zo·.1 ktmvien ver:~rtdercn"1~en eebouw, e;evocf;d in 0en situatie 

met een .<-dwis.selend &ebr:.Uk. 



lî.et progra:mr:a. 
Het prograr'.u2a heb ik voor een deel zelf bepaeld. 
Enkele funkties zi,in echter in het progral!'l.ma van eisen gesteld. 

Het potentiele gebruiksareaal bestaat uit 6000 gezinnen 
in de wijk Noord 1 (ongeveer 20.000 mensen). 
Waar op zijn ninst behoefte aan is: 
--een grote zaal, bedoeld vcor klein theater, modeshow, 

feestzaal voor carnaval, bruiloften etc. 
--een bar, ev. caf~-restaurant roet keuken 
--jeugdruimten, b.v. soos 

--hobbyruimten, b.v. foto- en f'il□cl".lb, boetseren, schil-

deren 
--een artsencent~illll 
--een kindercrèche 
--een openbare leeszaal 
De situatie, 

In het vlekkenplan heb :ik het gebouw aan het plein gesitu
eerd. Rede:r:en: 

- het gebouw grenst aan het parkeerterrein en vormt teve::Js 

aan de v:est jdo een gezicht van tet stadf::deelcentrum 

( vanaf ii,gar1csparti j) 

-het gebru!k v<:i,n het plein kan goaJ.::tiveerd warden van en 

door het gebou,·1 ( tre::'punt voor georga..YJ.i s0crde di:r:gen b.v. 

vertreitp·:l.;';.t vool:!' ecm fietscnrally • Y1îa:::·kt) 

Het gebout7 rr..oet het plein atm de west--- on oostzijde beeren

zen en vo:::·r,.t eeL ra,,-1d die tevens het karc":kter van het plc~ n 

mede bepaalt. 

Een ander o.s:pekt is, dat het &ebouw voor een deel de ve:r·wact_

te vcetgangersstroom r~5u1ecrt. 

Nu pr_aat ik steeds over een gebouw, :maar door eerder genocri

de eisen, ,·.:ort':t het eerder ee:n geb01.~•.-1conp1ext waar voetg-r·:nr,er,2. ..... 

gebiedjes la::::gs, 5.:-:1 en dcorheen lopen.Deze voetgm1ge:rsroutes 

beogen ook het vertrom\'d v:orden r;-:et de arnwezi,ee ±'u:r:kties 

doo:.:.· e1' Yëftik 1 te kor::en. Vc..r.daar do sj_ tv.cri:n& var:. het 

gebouw bij hot kY:ooppu.::~t (het plein) van het stadsdeelcent.t'Ul'.f. 



Het ontrrerp" 

... ÎïG-=,i-J& :S P.UIJ~~ 

De ruim.te, al of niet overdekt, laat zich. via zijn verschij

ningsvorm als open of gesloten, ~üs geordend of ongeordend, 

als gestruktu.1•eerd of ongestru.1-,tureerd voordoen. 

Ik heb een ontwerp voor een open, gestruktu.reerd, dyna.misch 

gebouw willen :r.:täken. 

Het karakter van ope.:.:. houdt in, dat je er vrij gemakkelijk 

in, u.i. t en doorloopt. Uitnodigend, doordat van bui ten gedeel

telijk zichtbaar is, wat er binnen gebeurt. 
De strukturele opzet hangt samen met het be0ld, dat het ge
bouw in de toekcr::st intern nog ee:,nvoudig vera_YJ.derd kan vtor

den en dat de uitvoering niet .r~l te i:nge·.-.'i.k}:eld wordt" 

Ik zie het gebouw als oen drager, waarvan de invulling voor 

Het dynamische moet voor een groot deel tot uiting kern.en 

in het gebruik, maar wordt door het ruimtelijk ontwerp ge

stimuleerè.; door de wijze van schakeling van fw.kties en de 

materiaalkeuze. 

Het geheel bestaat uit twee lagen. De onderlaag is opDebouwd 

uit een betonstruktuu.r (:.kolormr:.en en vle.kke "rloer), t.erv:i jl 
de bovenl&,e.g eon lj_chtere dtüdrnnstru}:tie kri ~igt. 
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Wanneer we het programma van eisen analyseren op het gebruik 

dan blijkt dit gebruik qua aard en tijd nogal te variëren. 
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Interpretatie. 

De grote zaal v:i.jkt duidelijk in gebruik af van de funkties, 

beha] ve ven het caf{- !'esto.urant. Het lift voor de hand 

de grote zaal een zelfstandige entree te g-even, zodat hij, 

wanneer niet in gebruik zijnde, efgesloten kan worden. 

ten vertonen een geli j}:.watig geóruiksp2.troon, zoJat dezen 

ook viel door een r;ebied gel:op:peld h7J"nnen worden. 

De funk.ties 2rtse?1, ;!laatsch2.ppelijk werk, cr~che ,,-,,orden over 

het alge:r,:eert allen overda.c gebn:.ikt en behoeven een eieen 

entree, die 's 2.vor.::îs e.f_:;;e_c3lotsn ~-:2n ':rorden. 



Beeldvorming over plein. 

Funktie van een plein. 

In zuidelijke landen v,aar mensen meer bui ten leven, heeft 

het plein een duidelijke en belnngrijke sociale funk.tie. 

's Avonds komen mensen er samen om er te praten, te discus

siëren en om er te flaneren. 

Het plein heeft vaak de banaming: agora, forum, plazza, 

piazza. De vorm en inrichting varieren vrij sterk. Ze zijn 

al of niet verkeersvrij, al af niet uitgerust ~et nivover

sch....illen; ze hebben wel of geen groen etc. 

D 

In Hedûr1a21d is het cuituurpatroon niet zo, dat het plein 

als bclc::ngrijke sociale plaats Îunktioneert. 

Het begrip plein vwrclt vaak toegey,ast voor ruimten, die 

maar iets aÎwijken van een traditionele straat. Vaa._1{ hebben 

deze ruimten een bestemning, ·waardoor het "plein 11 opeens 

parkeerplein, speel}JleiE, kerkplein heet. 

Pleintjes in v100.!l.·:r.ilken zj jn vaak gev!Oon pleY...ken v1aar kinde

ren tussen gep2.rkeerde auto's 1.-:unnen spelen en vmar mensen 

Wordt het plein nog kleiner, 

dan heet het een hof. 

Het becrip hof ·.rnrdt :rr,ede 

bepaOld deer het privé

kar2..kter dat hot 1::cest2J_ 

dre"agt, b.v. beg;rensd door 

\'lat is of kan nu de Ïunl;:tie 

van een plein zijn. 

~ t 

In mijn ogen heeft een 11 plein 11 een fUJ1Jdie v2.11 herkenbe...c.r

heid en cebru.ik.Hcrl:enbaarhcià (identi.ficntie) cm ceb1~uik 

zijn va....11 elkaar nÏhru1kcli jk e-n ku:t'nen elkaar y,.red orzi j ds ver-



sterken.Vrat ik hiermee vlil zeggen is, dat m.i. voor het 

funktioneren van een open ruimte als plein, het gebruik en 

de herkenbaarheid essentiec?l zijn. Het heeft weinig zin 

om in een ru.stic;e woom7ijk een groot plein te creeren, om

dat het gebruik dan te weinig intensief is, waardoor de 

herkenning en het zich positief identificeren met die ruim

te, niet gauv1 zal gebeuren. 

Mogelijkhed en(e.spekten) die het gebruik bepalen. 

- de situatie 

de randen 

de intensiviteit van gebruik 

de inrichting 

de vorm en schaal 

- De situatie 

In mijn ogen is een plein een stedebounlrundig element met 

een openbaar kare.kter. J.1et openbaar bedoel ik, dat het vrij 

toegankelijk is, dat het zo 1 n ruiL'lte is, dat ik er beschut 

maar in een soort 8..Yl.onirni teit ka.Tl vertoeven, dat de begren

zing van dat plein bestaat uit bebouwing die overheersend 

een openbaar kare.kter heeft. 

Zo'n sj.tuatie vind je het sterkct in stadscentra.!'.':ensen be

zoeken r,erer,eld het centru~ en een plein vornt daar een 

duidelijk stedelijk cler1ent, mits het ook. duidelijk in het 

druk bezochte deel v8.ll de in:fr2.struJ.::tuur ligt. 

In mijn opgave zit min of neer dezelfde karakteristiek als 

in een stadscentrrn1, alleen op een meer bescheiden schaal. 

Desalniettemin zj.e ik hier moge}--i~::.L1eden or.: het stedeboui'.'

kundig element: plein, op te ~emen. 
Per slot vr-.n rekenint:; vorn:t het stad sdeelce:ntrurr. een open

bnar voor'.3ie.r..ir,Genp8-"'.cJret voor 20.000 j_n'.?o~e:!:'s, ',';aarv2.11 velen 

min of r:iecr geret;eld gebruik zullen neJ--:en. 



- De randen. 
Evenals een straRt is een plein een ruimtelijk begrensde 
ruimte.De straat heeft meestal als voornaamste funktie, 

het zj_ch verplaatsen.Er speelt zich een lj_nea.ir :patroon af. 

~~ 
~~ 

Een plein daarentegen, biedt door zijn ruimtelijke o:pzet 
de mogelijkheid om er te vertoeven, om er van richting te 

veranderen. 
Een plein kan ge','/oon plezierig zijn. Het is een andere vorm 
van stedelijke bui tenrui:r.1te. Bij mooi weer kun je b.v. bij 
een fontein of onder een boom zitten; je kunt er een boek 
lezen of aan een of andere aktiviteit deelnemen b.v. een 
markt. 
De randen van het plein zijn voor een groot d~el bepalend 
voor àe sfeer en het ke.rakter van het plein.Zijn die re...nden 

sterk openbaar, b.v. winJ:els, kantoren, restaurant, à.a.l'J. 

wordt het plein daardoor beheerst; het wordt een soort ver
ler..gstuk VG.n het openbaar karakter. 
Bestaat de rand, en \'lel op de ber,a_,-ie grond, vit woningen met 
privé tuinen, dan blijft het plein een soort :privé karakter 
en zal het gebruj_k evenredj r; fü~araan zijn. 

- De intensiviteit van cebruik. 
Dit is een faktor die afhankelijk is van de mensen. 

het plein voor het groots.te deel van de dag r,ebruikt v.;ordt. 
De intensiviteit kan natuu.rlijk varieren. 

- De inrichting 
De inrichting ven een won5ng bep2.al t voor een bel2.ngri jk 

deel de sfeer e::i het gebruik van 5ie v;on:inc.Zo zal ook bij 
een plein het gebruik en de sfeer SBI'.lenhangen met het 

zj_jn op het (verwachte) f;Cbruik. 
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Een pleinoppervlak dat grotendeels uit gras bestaat, roept 
een gebruiksbeeld op van spelende kinderen, een man op een 

lawaaierige grasmachine, mensen met honden. 
Een steenachtig plein roept een beeld van stedelijke aktiT 

viteitsmogelijkheden op b.v. weekmarkt. 
Meubilair zoals nivoverschillen, banken, bomen, fontein, 
telefooncel, lantaarn, &even aanleiding tot gebrui~. 

- Vorm en schaal. 
Wanneer ik over de vorm van een plein praat, doel ik daar
mee op de grondYorm, de bereikbaarheid en de begrenzing 
van dat plein. 

Over de vorm op zich valt weinig zinvols te zeggen.Pleinen 

zijn in talrijke varia~ten te vinden. 
Het gebruj_k wordt m.i. niet bepaald ddor de gronj_vorm alleen 
De beretkbaarheid, de vrijze van komen op het plein, k8.Il 

wel de er.rari~1c en het e;ebrui:.-C beinvloeden. 
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- De schaal-
Naast !':_et kar~cter van de ra."1de~L, de voru en inrich~ing 

bepaalt de nch22.l ook. vaalc een plein. 

Het is ::atuurlijk ee:1 gevoelsnatiee znak, maar het heeft 
te maken ~et maat en afstand. 
Een medemens '.:,G op on;:eveer 30 m. nog aa,.~~ zijn gezicht te 

herker1."'1e:n.Is het plein kleJ_ncr dan "50x30 1:.. 1 dan kri,igt 

de r11.imte, Tfcede: doo~ bovenge:1oemd aopekt, een privé-karak

ter.Je ku..."'lt je niet Gnonierr: bewegen" 

Ik stel dat een openbaar plein zeker groter dient te zijn 
dan 30x~0 m.,b.v. 50x!,0 "'• of: 50x60 m. ~té. 
Ook bepaalde ak.ti vi tei ten :'.ebben eisen t" a.v. de maten van 

een plein. 
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Deelstudie: het fenomeen ·,•rinkelcentrum. 

Historische ontvrikkelir.g ·schets in :Hederland: 

Vroeger bestond de detailhandel uit kramen en winkeltjes 

die meestal op punten waar veel publiek kwam, gelegen waren. 

Deze punten waren de markt, bij de kerk, op hoeken, op of 

bij bruggen. 

Marskramers bedienden het platteland en de jaarmarkten 

waren evenementen die de mensen van heinde en verre aan

trokken. 

Analoog met de groei van de middeleeuwse stadjes, ontwikkel

de de detailhandel zich, vnl. la.nes de drukkere wegen (hoofd 

straten). Eet deze stedelijke groei ontsto1:.den er al klei

nere winkelconcentraties onafhanJcelijk van het stadscentrum. 

De meeste steden waren op dit punt aangeland toen er nog 

geen sprake was van enig genotoriseerd verkeer van bete

kenis.De struktuur van die wijken (wij noemen het nu oudere 

stadswijken) is dan ook heel anders dan die van de wijken, 

gebouwd in de tvrintiger en dertiger jaren, w2arbi j al enig

zins net ger.rntoriseerd verkeer rekening gehoucien werd. 

Later, vooral na de tweede wereldoorlog, wordt er bij de 

opz::t van 11iem·1e woonwij'r~en duidelijk van een plan_Jri_atige 

uitbreiding v2.Il de stad ui-1:;gei;aan. Hierbij ontr/1.kkelt zich 

ook een plaTIJT1.atige opzet van het winkelapparac1.t. Verspreide 

winkeltjes wordeh niet meer gebou'.vd.Er vindt gee~ ver3chui

ving van dece::(tralisatie naar centrnlisatie van de detail

handel plaats. 

tru--111.Er zijn noi; genoeg vestigincen va.71 11 het >',rinkeltje 

op de hoek 11 ,de zg. buurtwinkels die bij~a altijd de branch 
11 dageli j:-:se leve:1.sbehoeften II vertee:enwoordigen • 

.De oorzaak van ::et bestaA....71 van deze 11 on;epla::0d.e winkels 11
, 

ligt ook in het feit ::lat de in de derticer je.ren !l.eerserrde 

ekonomische crisis veel werkelozen à.':iong om tam geluk in 

Ste0ds n:eGr ,,erj•:i'ij~-e::i. deze ona:ffl,rr~:,;:elij:C-:e bU'--fft·:ri:nkels. 

De hoofdoorzaak is, dat hun o.a.ntre}:Jdncskracht te klein 

is geworden,iet.:; waaraan de win1:elcentra ook debet zijn. 



Aspekt·en die de opkomst van steeds meer planmatige v.rinkel
centra gestimuleerd hebben: 

Urbanisatie of verstedelijking 
kort geze&d: het verschijnsel dat een steeds groter deel 
van de groeiende bevolking zich in stedelijke gebieden 

vestigt. 
Dit proces,dat al langer dan een eeuw aan de gang is, 
hangt samen met de industrialisatie van Nederland en kan 
in een volgend tabelletje geillw:treerd vmrden: 

Bevolking van J:-l"ederland (in procenten van de totale bevol-
king van ons land),wonende in gemeenten met: 

1899 1960 1965 
minder dan 10,000 inwoners 51,4 24,7 22,3 
10.000 - 20,000 " 12,2 15, 3 16,6 

20.000 -100.000 " 14, 1 27, 3 29,2 

meer dan 100,000 " 22,3 32,7 31, 9 

Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer en grotere randge
bieden ontstae.n ir.. de vorm van uit&estrekte woonwijken, 

tuinsteden, voorsteden(forensenplaat:..1en) enz. 
Ook is er spra_l-rn van: suburbanisatie, van nieuwe verste
delijkinG v-j_a vestigircg in nieuwe .c,tadsielen en voorsteden. 
Het verhuizen van mensen uit de oude stadscentra naar de 
meer coT:1.fortabele nieU'::e wi,~ken, versterkt het subu.rb2J1i
satieproces.De bevolking van de voor 1940 gebouwde vr.i~ken 
neemt in aa_>J.tal af. 

De voJ.re~~e tabel j]lu~treert djt: 
Ontwikkeline van de bevolking in 6 l-lederlW1dse steden: 

aan-tal inn. ·.rol- toenaTTl.e be- a2T,tsl inw. 1960 

gens volkstelli:1g volkinc- in bebom·d.n~ 

1960 1947-1960 na 1945 

.Amsterdam 869.747 

Utrecht 249.534 

Gronir-1gen 14 5. 1 2 5 

En:,cheàe 124. 460 
Leeu,.,·2.rden 82.899 

65.900 
25.282 
13. 1 os 

2:5,445 
6,220 

128.122 
46,499 
28. 9 22 

30,012 
18,791 



De vermindering van de bevolking in àe vooroorlogse stad 

(in de periode 1947-1960) bedraagt(tabel 3-tabel2) voor: 
Amsterde,m: 62.222, voor Utrecht: 21.217, voor Groningen: 

15.818, voJr Tilburg: 10.071, voor Er.schede: 6.571 en voor 

Leeuwarden: 12. 571 inwoners. 

~en konsequ.entie hiervan is, dat er naast een vermindering 

van het bevolkin13saantal in de bin:---:enstad ook een vermin

dering van de 11kwali tei t 11 van de benoners ontstciat. 

Immers, degenen die meestal vertrekken zijn de men.sen net 

het hogere welvc.artspeil.Dit betekent voor de winkels 

alhier, dat er opra..'ke i~ van een koopkrachtafneme.Tesamen 

genomen Tiet de gerince aar..trekkingskracht van die winkels 

j_s het begrijr,elijk dat deze buurtrdnkels het zwar-·r hebhen. 

Ook de spontaan gee;roeide v1inkelconcentraties la.11gs de oude 

hoofdstraten hebben te kampen met dit r,roblee~. Een deel 

van hun klant ene· verhuist en de inflexi bili tei t van deze 

v.rir..kels(te klein oppervlak) verhindert aanpassinc: en moder

ne verkooptechnieken, die hlm aantrekldngskre.cht zouden 

kunnen vercroten. 

Het is àuidelijk dat deze trend zich voort kan of zal zetten 

in de oude birnensted0n.Dit zou leiden tot een sterk verval 

van de bir,1!enàt.!:!den.Daarori ;·mrdt in ?-Teder) e11d getracht or.1 

bij de staàsui tbrej_Jjng ple.Il.!T:atig rekenin.g te houden met de 

concurrentievertoud.ir..f;en tussen de 11 wir:l:elce:rtra 11 onderline;

In Nederln1d beeft men een soort hie:r·archi sche stri.;ktuur 

opgezet, waarbij de w:ir..kelce:r:.tr2, onderlj_ng vmt opzet betreft 

duidelijk verf_:chil1end zi.jr en waarbij I!!en de winkelcentra 

qua assortir:er t o· .û.ert_;csc.:ikt rna_al:t aan het wir_kelappar2at 

in de birurnnsteà.Echte regicrale vdr.c...~elcentra àie evenveel 

of meer bieden à.a..'1 het as2ortiment in de bi:r...2'.·enste.d., zoals 

in de lL~A en ir: Zweden ccbou-:id, uorde:n. in l:ederl2-11.d(r.o::,:;) 

geweerd. 

De nieu1:,re 'Ni:!-ikclce1:tra bli jve:n onderGc.schikt 2an het stads

centrum. In het st:.ldscent:rTun r.:c et het publ:l ek een hoo[T.1r:,ardie 

zich meer en meer tot een orj_ënte,tieccntrum. voor de con~m-

- :r.ient 



Het karakter van het vrinkelvoorzieEgapparaat draagt een 

aantal duidelj_jke keP...merken. 

Op de eerste plaats is er de schaalvereroting, die gelijk

tijdits met de v1elva2rtsstijging en de grootschalie;e opzet 

van woon&ebieden, verband houdt.Dit wil zec;gen dat de win

kels een groter en uitgebri:üder assortiF.ent bieden dan 

vroeger. De winkelvloeroppervlakte per v,inkel is gemiddeld 

gestegen.Het is de vraag of een stijging va winkelhuurprij

zen en ec:r te cnelle prijstoen21Y'!E' v2n de artikelen de vraag 

naar relatief kleinere winl'_els krui doen toen.enen. 

Overgenomen uit het buitenland is de Superr.1arkt, die een 

snelle, doch onJJersoonlijke wijze van vrin}:elen mogelijk 

maekt.Ook deze fJU_perï:larkt i:::: een uitvloeisel van de schaal

vergrotine;.Door dit self-service-s;:~ten kunnen veel mensen 

in korte tijd kopen. 

Ook de toeleveri:·,esbedri jven werken op grotere schaal met 

grotere vrachten tegelj_jk . .De tijd dat een kleine bestel

wae;e:r, iedere moreen artikcJ.en bre11g-t, is voorèj j. 



1 
1 
1 

IA 

i' 

tl> 

"" 

Op de -tweede plaats is een duidelijk hierarchisch systeem 

in de detailhandel te onderscheiden.Dit nysteem is zodillli& 
opgezet, dat er een toename in aantrekkelijkheid ontstaat 

vanaf buuxtcentr11m tot stad ncentrum. 

Deze aillltrekkelijkheid wordt bepaald door het assortimerts

aanbod en door het vloeroprervlRk va..YJ. het winkelcentrum. 

Verder is de e;-rootte van het centrum afgenterid op het ra

diuseebied van het centrum, ervan uitgaande dat de mensen 

in dat radiusgebied van het centrur.r, gebruik gaan ma.ken. 

De totaal-winkelvloeroppervlakte van de centra wordt bere

kend op basis van de verwachte orizet voor het desbetreffen

de areaal. 
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-Enkele bel2.ngri jke as pekten van winkelcentra. 

De opzet. 

Aangezien winkelcentra comr::ercieel gerichte voorzieningen 

zijn, is de opzet ervan gericht op het feit dat er ge~rak

kelijk en veel verkocht wordt. 

Ervarine heeft uitgewezen dat er twee categorien van v1in

kels bestaan. 

De eerste categorie i::o die van de mensen-aantreY.:kende 

winkels.Dit zijn winkels die door het produktGen7 dat ze 

verkopen of door de naam die ze hebben, aoutomatisch ver

zekerd zijn va~ koperspubliek.Voorbeelden zijn: warenhui

zen, supermarkten, specüülzaken zoals b.v. antiquairs, 

bekende kapsalons. 

De tweede categorie is die van de mensen-opvangende winkels. 

Deze y1ir.:kels zijn min of meer afhankelijk van de mensen 

die er langs lopen en er dus niet in eerste instantie doel

gericht kopen. Voorbeelden zijn: kleinere winkels met rr.inder 

bekende naBJT,, servicc-verlener:de vr.irü~els of zaken, b.v. 

bloemisten,bocken en tijdschriften. 



De -bereikbaarheid van winkelcentra. 

Buurtwinkelcentr2, zijn gericht op de bereikbaarheid door 

de voetganger - fietser. 

Er is weinig parkeerruimte voor auto's nodie. 

De grotere centra moeten i.v.m. het funktioneren een eroter 

gebied kun,.~en bedienen. De bereikbaarheid d.m.v. openbaar 

vervoer en auto wordt steeds belangrijker.Daar het winkelen 

zelf te voet eebeurt, moet voor het parkeren van de autoS 

een adequate oplossine gevonden worden. 
De eenvoudigste oplossing is, het reserveren van voldoende 

grond dat tot parkeerterrein ingericht vwrdt. 

Het hebben van een goede p2rkeervoorziening is een van de 

grootste troeven van winkelcentra, omdat er in de binnen

stad doorgaans te weinig parkeervoorzieningen zijn. 

Algemeen geldt, dat het parkeervraagstu.k daar ontstaat, 
waar grote aanta_llen mensen op geregelde tijden van grotere 

afstsnden ,komen.Eet geldt vooral voor viinkelcentra, sport

centr2~, amusement, v:er:k- en stadscentra. 



Bij de opzet van winkelcertra wordt bewust onderscheid ge

maakt tussen deze categorien. 
De mensen-aantrekkende v/j_nkels worden zo gesitueerd, dat ze 

als mar;neten de mensen aantrekken en langs de route tussen 

die winkels, bevinden zich de winkels van de and.ere cate

gorie. 
Men wil het grootst moc;elijk aantal bezoekers aantrekken 

en die stroom zo doelmatig mogelijk leiden door het cen
trum, on zoveel mogelijk intervn.nkelverkeer te scheppen. 

Een ander uitgangspur..t dat aanleiding tot situering kan 

geven, is de relatie parkeren - winkelen. 
Supermarkten worden het dichtst bij parkeergelegenheid 

gelegd.Restaur2..nts worden in de buurt van een supermarkt 

of warenhuis gelegd. 
Een ander aspekt dat bij kan dragen tot een versterking van 

het winl:elcentrwn is het aspekt van de cumulatieve aantrek

king.In het kort komt dit hierop neer, dat groepen van 

bepaalde 11 vereniGbare winJrnls'* meer verkopen dan vmnneer 

de w:i.nkels afzonderlijk gelegen zouden zij!"1. 

Zulke groepen zijn b.v. klediq;z2ken, .schoenenzeJ.:en, euper

markten. 
Blijkbaar doet het idee dat rr.en niet gedwómgen in ~~n win

kel hoeft te kopen, doordat er i.n de directe omgevine meer 

zaken zijn, de r:ensen besluiten or.i iets te kopen. 

7 



Expeditieverkeer. 

De bevoorrading is ee::::_ noodzakelijk kwaad van een vtinkel

cen~!'U.lîl. 

Vroeger geschiedde de bevoorrad:in.g aan de ,. ... oorzijde via 
de voordeur.Aa~gezie~ de bevoo~rading steeds meer op gro
tere sc!'.aal gebeurt, is men ertoe overgegaan dit aan de 

achter7,ijde piaats te late'.:': vinden"J)it om het voetga,.,T1gers

verkoer zo mir: mogelijk te verntoren. 
Voor de expe:diering meet me:: rekening houde:1 met grote 

wagens, r-i.1irr.te voor laden en losseYt. 
Een ander as pekt is, dat deze eXJledi tiekant echt achterkant 
is.Het is dá lelijke k8-rtt va."'~ ee:: v:inkelce~tru::r"F:r zijn 
containers, er liet emballage,k9rtom dingen die zoveel nc
geli;jk aan het oog onttro:kke:r: dienen te worden. 
Mogelijke oploos:i.ng is de cluster of' het op andere wijze 
afsc~e:rme~ van deze gebieden. 

Verder ka.'1 het ex:;:ed:i.ticverkeer door de tijden waarop gela
den en gelost 7;crdt, geluii:-:,hinder veroorzf .. :}:er:. voor in de 

direkte 0E5evine 2,anv:ezit,e rmningen. 
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