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Woord vooraf 

De eerste publikatie in de serie Welstandstoezicht ligt voor u. Deze is 
van de hand van dr. H. Schellekeos te Eindhoven. 
Het is de bedoeling met deze serie het welstandstoezicht meer dan in 
het verleden onderwerp te doen zijn van publieke discussie. Het be
stuur van de Federatie is van mening dat deze publikaties kunnen bij
dragen taak, plaats en functie van het welstandstoezicht in het huidige 
maatschappelijk bestel duidelijker zichtbaar te maken. 

Federatie Welstandstoezicht, 
G. W. Baris, voorzitter. 
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1 Welstand van gebouwen, wat is dat ? 

Het geven van een definitie van 'welstand' is een riskante affaire. De 
wetgever, die verder vooruit kan zien dan elk ander, moet dit hebben 
beseft, want de Woningwet biedt ons geen omschrijving van het be
grip. 'Deze uiterst moeilijke materie' wordt overgelaten aan de colleges 
van burgemeester en wethouders, die zich erover moeten laten voor
lichten door hun adviseurs. 

Volgens Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, dat in 
moeilijke gevallen wel eens uitkomst kan geven, is 'welstand': "het 
welstaan, de fraaiheid van voorkomen, het hebben van een goed uiter
lijk", maar helaas wordt door zo'n omschrijving niet duidelijk welke 
kenmerken een gebouw moet bezitten om "wel te staan". Het defini
tieprobleem is niet opgelost, het heeft alleen een gedaanteverwisseling 
ondergaan. Wat is goed, wat is fraai? 
Niemand zou zich erg druk hoeven te maken over deze vragen, als niet 
elke gemeente krachtens artikel 85 van de Woningwet een deskundig 
college onder haar hoede behoort te hebben, dat tot taak heeft er bij 
het oprichten van een nieuw gebouw op toe te zien, dat de welstands
bepalingen worden nageleefd. Dit college spreekt een oordeel uit over 
de welstand van een bouwwerk. Dit houdt in, dat er in enigerlei vorm 
maatstaven te vinden moeten zijn waarmee onpartijdig en zakelijk kan 
worden vastgesteld of een gebouw een goed of een minder goed uiter
lijk heeft. 
Het staat vast dat er door deze colleges of welstandscommissies maat
staven gehanteerd worden, maar over de objectiviteit ervan bestaat 
twijfel. Zo stelt De Wit, 1 dat het welstandstoezicht in de praktijk ver
worden is tot het opleggen van particuliere waarde-oordelen en hij is 
niet de enige die kritiek heeft. In een publikatie van de Begeleidings
groep welstand BNA 2 staat te lezen, dat de criteria waarop de wel
standsbeoordeling berust, vaak onduidelijk zijn. Ook in kringen van 
het welstandstoezicht zelf verspreidt zich de bacil van de twijfel. Uit 
een enquête, gehouden onder de leden van de Federatie Welstandstoe
zicht 3 over de taak en de werkwijze van het welstandstoezicht wordt 
de les getrokken, dat "onduidelijkheid over de wijze waarop het wel
standsadvies tot stand komt een bron van moeilijkheden vormt". Er 
wordt niet vermeld welke de moeilijkheden zijn, maar deze laten zich 
gemakkelijk raden. 

I. C. de Wit, Welstandstoezicht of welstandszorg? Plan 77, 2, 43-48. 
2. Begeleidingsgroep welstand BNA, Welstandstoezicht of welstands zorg, een critische waarde
ring van het welstandswerk. Hogerheide, 1976. 
3. Publikatie Federatie Welstandstoezicht, Uitgangspunten voor een welstandsbeleid. Arn
hem, 1976. 
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Het doel van deze publikatie is een bijdrage te leveren aan de discus
sie over de aard en het nut van de welstandsbeoordeling. Getracht zal 
worden vanuit een niet-bouwkundig standpunt suggesties en ar
gumenten aan te dragen voor de objectivering van criteria en voor het 
veranderen van de beoordelingsprocedure. Het is wellicht goed direkt 
in het begin de achtergrond van deze bijdrage te onthullen: deze is een 
omgevingspsychologische. 

'Welstand' is één van de termen die behoren tot de klasse van zede
lijke termen. Een zedelijke term, opgenomen in een uitspraak als de 
"de welstand van het gebouw van de Nederlandse Bank is zeer ge
ring", drukt een waarde-oordeel uit. Een waardeoordeel is geen uit
spraak over een kenbaar feit (een cognitieve uitspraak) die waar of 
onwaar kan zijn en vatbaar voor een bewijs of een tegenbewijs, maar 
meer een uiting van goed- of afkeuring van een bepaalde gebeurtenis. 
Het is een voorschrift, vermomd in een quasi kenbaar feit, waarmee 
men invloed tracht uit te oefenen op het oordeel van een ander. 4 

De moeilijkheid met zo'n uitspraak is, dat er geen beroep kan worden 
gedaan op een zintuiglijke waarneming. Een instructie als "ga maar 
kijken, dan zul je zien dat het gebouw van de Nederlandse Bank lelijk 
is" is helaas niet uitvoerbaar. Ook kan er geen houvast verkregen 
worden aan een ander empirisch gegeven, bijvoorbeeld dat 90% van 
de architecten het gebouw van de Nederlandse Bank een monster 
vindt. Wanneer men deze twee zaken aan elkaar gelijk stelt, dan ver
valt men in wat de analytische filosoof Moore noemt een 'naturalisti
sche drogreden'. Indien de uitdrukking 'mooi' synoniem zou zijn met 
de uitdrukking 'de welstandscommissie zegt het' dan was het niet mo
gelijk om te beweren, dat een gebouw mooi is, maar niet als zodanig 
door de commissie wordt beoordeeld, of dat de commissie een gunstig 
oordeel geeft over het bouwwerk, maar dat het gebouw eigenlijk niet 
mooi is. Zo'n bewering is niet alleen mogelijk, zij wordt zelfs meerma
len gedaan. 

Een andere filosoof die zich met normatieve logica heeft beziggehou
den, de Amerikaan Stevenson, stelt, dat definities van 'goed' (en het
zelfde geldt voor 'mooi') in termen van 'door de meerderheid vast
gesteld' of 'door een deskundig college bepaald' op drie manieren fa
len. Ten eerste staan deze definities op gespannen voet met het feit, 
dat we over zaken als mooi en lelijk van mening kunnen verschillen. 

4. G. Nuchelmans, Overzicht van de analytische wijsbegeerte. Spectrum, Utrecht, 1969. 
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Immers, als datgene mooi zou zijn, dat de meerderheid als zodanig 
aanwijst, dan zou er geen tegenspraak zijn tussen mijn uitspraak 'de 
Nederlandse Bank is lelijk' en de uitspraak van een welstandscommis
sie 'de Nederlandse Bank is mooi'. Ieder zou zijn mening kenbaar ma
ken en er zou geen discussie mogelijk zijn. 
Ten tweede gaan deze definities voorbij aan de emotieve betekenis of 
wervingskracht5 van een term als 'mooi' en 'goed'. De uitspraak is niet 
alleen een constatering, maar heeft ook de bedoeling anderen tot de
zelfde voorkeurshouding over te halen. De spreker gebruikt de emo
tieve betekenis van de term 'mooi' als een reclameboodschap. De bete
kenis van 'mooi' en 'goed' wordt echter niet volledig gedekt door het 
feit van de voorkeurshouding, want deze kan zelf ook aan een 
waarde-oordeel worden onderworpen. Het gedrag van een commissie
lid dat zich laat overhalen door de rest van de commissie, kan door 
een collega als 'slecht' worden bestempeld. 

Een juiste analyse van 'welstand' moet, als we Stevensou volgen, aan 
drie eisen voldoen. Ze moet de mogelijkheid van discussie openlaten; 
ze moet de emotieve betekenis van de term tot haar recht laten komen 
en ze mag de inhoud van het begrip niet volledig gelijk stellen met de 
empirische stand van zaken. 
Nu blijkt pas goed waar de fundamentele moeilijkheden van de wel
standsbeoordeling aan te wijten zijn. Op minstens twee van de drie 
gestelde eisen schiet de beoordeling te kort. Om te beginnen heeft de 
indiener van een ontwerp geen recht op hoor en wederhoor met het 
deskundig college. Zijn opvattingen over mooi en lelijk doen niet ter 
zake, ze wegen niet mee in de beoordeling van het ontwerp. Dit ken
merk blijft aan de procedure kleven, ook al laat men in een enkele ge
meente de ontwerper tot de commissievergadering toe. 6 

Met betrekking tot het benutten van de wervingskracht van een uit
spraak over welstand kan worden opgemerkt, dat de functie van het 
welstandstoezicht in de praktijk een andere is dan de ontwerper te 
winnen voor een bepaalde opvatting over welstand. Klaarblijkelijk 
heeft men niet de verwachting, dat uitspraken wervingskracht bezitten. 
Men ziet meer heil in een wettelijke regeling op de ontwerpbevoegd
heid om het gevaar van 'beunhazerij' 7 te bezweren. Met een derge-

5. C.L. Stevenson, Facts and Values. Studies in Ethica! Analysis. New Haven, 1963. 
6. Publikatie Federatie Welstandstoezicht, Experiment I, Openbaarheid van vergaderen van 
een welstandscommissie. Arnhem, 1976. 
7. Publikatie Federatie Welstandstoezicht, Uitgangpunten voor een welstandsbeleid. 
Arnhem, 1976. 
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lijke regeling construeert men echter evenmin een waterdichte definitie 
van 'welstand', want zelfs een wettelijk erkende ontwerper moet in 
staat worden geacht tot het maken van 'misstand'. Hij is door zijn 
wettelijke erkenning niet de verpersoonlijking geworden van objectieve 
welstandsnormen. 
De taak van de discussianten is, los van het ijveren voor de wettelijke 
erkenning van de architect, te zoeken naar beoordelingsnormen die vrij 
zijn van de opgesomde gebreken. 
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2 Welstandstoezicht, een spelletje 
monopolie? 

De geschiedenis van het welstandstoezicht is even oud als de geschie
denis van de kritiek op het welstandstoezicht. Het beoordelen van ge
bouwen op welstand begint in 1912, wanneer Laren als eerste Neder
landse gemeente schoonheidsvoorschriften opstelt. 8 Aanleiding tot deze 
maatregel was de bezorgdheid om het unieke karakter van Laren, dat 
dreigde te worden aangetast indien er geen grens werd gesteld aan de 
'bouwwoede' van die dagen. Speculanten, die zich gewoonlijk weinig 
bekommeren om andermans belangen, waren doende het natuurgebied 
van 't Gooi van zijn ongereptheid te beroven door de bouw van land
huizen die klaarblijkelijk meer steedse sfeer uitademden dan men in 
het landelijke Laren kon verdragen. Het instituut van de schoonheids
commissie werd als het geëigende instrument beschouwd om er iets te
gen te ondernemen. Elk ontwerp dat niet aan de gestelde normen vol
deed, werd afgewezen. Deze normen waren: een schilderachtige 
ruimtegroepering, kleurige handvormbaksteen, rieten dak, een regen
ton in de tuin, kleine ramen en dergelijke. 
De welstandsvoorschriften werkten niet alleen effectief tegen de onge
wenste plannen van de speculanten, ze verijdelden ook de aspiraties 
van al te progressieve architecten. 
Volgens Vriend was Groenewegen de eerste architect die openlijk in 
conflict kwam met de schoonheidscommissie van de gemeente Laren. 
Groenewegen diende een ontwerp in van een atelierwoning met wit
bepleisterde muren, een flauw gebogen dakvorm en stalen ramen. Het 
was een ontwerp waarin de opvattingen van de Nieuwe Zakelijkheid 
tot uitdrukking waren gebracht. De schoonheidscommissie wees het 
verbijsterd af. 
De verontwaardiging die naar aanleiding van deze weigering werd ge
ventileerd door vooruitstrevende architecten ondersteunt eens te meer, 
dat er iets fundamenteel mis is met de welstandsbeoordeling. De kri
tiek op het welstandstoezicht, die sedertdien niet meer verstomd is, 
maakte het nodig om steeds weer opnieuw een legitimatie te vinden 
voor het toezicht. 

De verschillende rechtvaardigingen die er voor het welstandswerk zijn 
gegeven, hebben steeds uit twee onderdelen bestaan. Het eerste onder
deel, dat je de conclusie zou kunnen noemen, is immer gelijk gebleven, 
maar het tweede onderdeel van de legitimatie, de premisse, blijkt min of 
meer aan de mode van de tijd onderhevig te zijn. De veranderlijkheid 

8. J. J. Vriend, Het probleem der welstandscommissies. Tijdschrift voor architectuur en beel
dende kunsten, 1969, 15, 396 e.v. 
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van de premisse is kennelijk een uitvloeisel van de constatering, dat de 
laatste rechtvaardiging ook weer niet blijkt te sluiten. Enkele van de 
meer recente visies op de taak van het welstandstoezicht zijn: 
a. bescherming van 'visueel onmondigen', 9 

b. stimuleren van de leefbaarheid JO en 
c. het leveren van 'contra-expertise'. 1 1 

Uit deze moderne omschrijvingen krijgt men de indruk, dat de wel
standscommissies het belang vertegenwoordigen van een gemeenschap 
die dat niet zelf rechtstreeks kan verdedigen. Het kost echter moeite 
om te geloven, dat de gemeenschap zo onwetend is van haar belang 
('visueel onmondig'), dat er architecten voor nodig zijn om steeds in 
andere bewoordingen duidelijk te maken wat dat belang precies is. 

Dergelijke omschrijvingen geven tevens onvoldoende verklaring voor 
de samenstelling van welstandscommissies. Een ontwerp wordt slechts 
in schijn door een onpartijdige instantie beoordeeld; objectief gezien is 
het een groep architecten die het werk van een collega weegt. De 
vraag is waarom dit op deze manier moet gebeuren. 
Het eerste onderdeel van de rechtvaardiging van het welstandstoezicht 
is steeds gelijk gebleven, namelijk het toezicht op het werk van col
lega's of lieden die zich ten onrechte daarvoor uitgeven. De indruk zou 
kunnen worden gewekt, dat architecten met behulp van deze proce
dure een monopolie op het ontwerpen van gebouwen trachten te ver
overen. 

Het is hier niet de plaats om diep in te gaan op de problematiek van 
het architectenberoep, maar voor een beter begrip van de functie van 
het welstandstoezicht is het nodig een enkel aspect van die problema
tiek te belichten. 

De titel van 'architect' wordt niet door de wet beschermd. Iedere 
klusjesman die vindt, dat hij met 'architect' behoort te worden aange
sproken, heeft de vrijheid om dat te doen. De beroepsorganisaties van 
architecten met een gedegen opleiding zien hierin een ongerechtigheid; 
ze beijveren zich dan ook voor een wettelijke regeling op de ontwerp
bevoegdheid om aan deze willekeur een einde te maken. 

9. C. de Wit, Welstandstoezicht ofwelstands::_org? Plan 77, 2, 43-48. 
10. Werkgroep Welstand BNA Den Bosch, Welstandstoezicht werkt averechts en vervlakkend. 
Plan 77, 2, 49-53. 
11. Begeleidingsgroep welstand BNA, Welstandstoezicht of welstands::_org, een critische waar
dering van het welstandswerk. Hogerheide, 1976. 
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Nu kan men als neutraal toeschouwer niet aan de indruk ontkomen, 
dat de rechtvaardiging van het welstandstoezicht veel, zo niet alles, 
met het probleem van de architectentitel te maken heeft. Zolang de 
wettelijke regeling op de ontwerpbevoegdheid er niet is, heeft het wel
standstoezicht de functie het publiek te beschermen tegen ontwerpers 
die niet door de beroepsorganisaties worden erkend. Zo'n bescherming 
is misschien ook wel nodig. In een publikatie van de Begeleidingsgroep 
welstand BNA 12 wordt gemeld, dat in het district Oost-Brabant bijna 
100% van de plannen die bij het Welstandstoezicht worden ingediend, 
van niet-erkende ontwerpers afkomstig is. De broodroof door ontwer
pende doe-het-zeivers is daar inderdaad geen ingebeeld gevaar. 
Toch schuilt er iets oneigenlijks in het argument, dat het welstands
toezicht noodzakelijk is als instrument tegen beunhazerij. Volgens de 
model-bouwverordening, artikel 34, lid l en 2, moet elk bouwwerk 
waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd, worden getoetst op 
drie uitgangspunten, te weten het bouwwerk op zichzelf, het bouwwerk 
in verband met de bestaande omgeving en het bouwwerk in verband 
met de te verwachten ontwikkeling. De welstandscommissie brengt een 
schriftelijk advies uit, waarin zij kenbaar maakt of het uiterlijk en de 
situering van het gebouw aan redelijke eisen van welstand voldoen. In 
deze verordening staat nergens voorgeschreven, dat de ontwerper er
kend dient te zijn. Het is dus in principe mogelijk, dat een plan wordt 
goedgekeurd dat is ingediend door een niet-erkende architect. Als dit 
inderdaad mocht gebeuren, zou iemand zonder architectendiploma 
aan de goedkeuring het recht kunnen ontlenen zich een gekwalificeerd 
ontwerper te noemen. 

Het probleem van de architect gaat blijkbaar verder dan de titel
bescherming. De vraag die veel acuter is dan het probleem van de titel 
en die ook niet met een wettelijke bescherming van de titel kan wor
den opgelost, is wat het bijzondere van het architectenberoep is, nu 
blijkt, dat een leek ook een goed bouwkundig produkt zou kunnen af
leveren. Deze vraag laat ons de structurele zwakte 13 van het architec
tenberoep zien. De zwakte bestaat hierin, dat op dit moment niet is 
aan te geven wat het domein van kennis en vaardigheden is waarop 
alleen erkende architecten aanspraak kunnen maken. Het bestaan van 
welstandscommissies maakt duidelijk, dat de identiteit van de architect 

12. Zie noot ll. 
13. B. A.G. M. Tromp, Architecten: spanningen in een beroepsgroep. Syllabus van het col
lege: Bouwkunde: en sociale wetenschappen. 1.173 voorjaar 1977, blz. 31-33. Technische 
Hogeschool Eindhoven. 
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niet gevonden kan worden in het kunnen ontwerpen van een gebouw; 
iedereen schijnt dat te kunnen, toch is niet iedereen een architect. 
Dat het 'identiteitsprobleem' moeilijk uit de weg te ruimen is, mag 
blijken uit de voortdurende poging domeinen te vinden waarop men 
zich exclusief bevoegd acht. De reden waarom ik hier op dit vraagstuk 
inga, is dat de legitimatie van het architectenberoep parallellen ver
toont met de rechtvaardiging van het welstandswerk. 

In de 19e eeuw en daarvoor werd de legitimatie van het beroep ge
zocht in het artistieke. Het produkt van de architect was niet zozeer 
een ontwerp dan wel een kunstwerk. De kwalificatie van 'kunstenaar' 
ging en gaat echter niet op voor alle architecten. De meesten van hen 
ontwerpen gebouwen die men op zijn gunstigst kan betitelen als toe
gepaste kunst, 14 terwijl sommige van de vermaardste architecten, zoals 
Sir Christopher Wren (1632-1723), niet eens een bouwkundige oplei
ding hebben genoten. 
In de eerste helft van de 20e eeuw was het de techniek waarin men het 
eigene zocht van de architect. 15 Echter, sinds het besef is doorgebro
ken, dat het benadrukken van de techniek als belangrijkste aspect van 
de architectuur een voorkeurshouding impliceert voor technocratische 
ontwikkelingsmaatschappijen, waar de inbreng van architecten zeer 
gering is, is men iets terughoudender geworden architectuur gelijk te 
stellen met techniek. 

De laatste tijd trachten architecten hun plaats te definiëren met be
hulp van het sociale en ecologische aspect van de gebouwde omgeving. 
Begrippen met een niet al te precieze inhoud, zoals 'bewoonbaarheid', 
'leefbaarheid', 'identiteit', 'herkenbaarheid', 'menselijke schaal' en 
'herbergzaamheid', zijn zo langzamerhand niet meer weg te denken uit 
de bouwkundige literatuur. Ze zijn de uitdrukking van het terugge
keerde besef, dat de mens maatgevend is voor de inrichting van de 
omgeving en niet de meest haalbare oplossing die de techniek kan ver
schaffen. 

Sommige bouwkundigen, zich beroepend op bepaalde stromingen bin
nen de sociale wetenschappen, proberen deze nieuwe legitimatie van 
hun beroep zo overtuigend mogelijk te maken door het argument te 

14. j. J. Vriend, Links bouwen, rechts bouwen. Contact, 1974. 
15. Zie noot 13. 
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gebruiken van wat Popper 16 noemt het 'filosofisch of psychologisch 
determinisme'. De redenering is dan ongeveer als volgt: "de gebouwde 
omgeving determineert het gedrag en de ervaringen van zijn bewoners 
(en dan niet alleen in fysiek opzicht, doordat bepaalde lichaamsbewe
gingen en handelingen verhinderd worden of noodzakelijk zijn, maar) 
vooral in psychologische zin, doordat de structuur van de omgeving de 
psychische gesteldheid van de bewoner bepaalt en de aard van diens 
sociale relaties. De omgeving heeft macht over zijn bewoners en aan
gezien architecten de vormgevers zijn van de gebouwde omgeving, be
zitten zij de macht om het individu en zelfs de maatschappij te veran
deren". 

Afgezien van de onhoudbaarheid ervan, is een dergelijke argumentatie 
niet noodzakelijk om ons te overtuigen van het belang van het ar
chitectenvak. Een beroep op zijn sociale en ecologische inbreng in de 
gebouwde omgeving behoeft niets minder, maar ook niets meer in te 
houden dan dat de architect uitdrukking geeft in zijn ontwerp aan een 
cultuur, de gedachten- en belevingswereld van de gemeenschap of het 
individu waarvoor hij ontwerpt. Dit is misschien nog steeds de beste 
rechtvaardiging van de architect. 

16. K. R. Popper, Of Clouds and Clocks. In: Objective Knowledge. Oxford, University 
Press 1973. 
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3 Wie is er gediend 
met het welstandsadvies ? 

Het is de gemeenteraad die een deskundig college aanwijst voor het 
toepassen van de welstandsvoorschriften, maar, zo kan men zich af
vragen, is het ook uit naam van de plaatselijke overheid dat een wel
standscommissie haar oordeel uitspreekt? Vluchtig gezien zijn er vijf 
partijen die op de een of andere manier belang hebben bij het advies: 
a. de overheid; 
b. de leden van de commissie zelf; 
c. de indiener van het ontwerp en zijn opdrachtgever; 
d. de gemeenschap van architecten en 
e. de direct-betrokkenen. 

Strikt juridisch gesproken, is er maar één antwoord mogelijk, namelijk 
dat de commissie namens de overheid oordeelt, en wel ten eerste om
dat zij door de overheid is ingesteld en ten tweede omdat de overheid 
de enige instantie is waartoe zij zich dient te richten. Geen enkele an
dere belanghebbende hoeft in de advisering te worden gemengd. 
Toch is dit een onbevredigend antwoord. De overheid mag belang 
hebben bij het welstandsadvies, zij is echter niet degene die het meest 
directe belang heeft bij een goede woonomgeving. Er behoeft dan ook 
niet aan te worden getwijfeld, dat het welstandstoezicht uiteindelijk 
het belang moet dienen van hen die zonder het toezicht op de kwaliteit 
van de omgeving gedupeerd zouden kunnen worden. Dat zijn de di
rect-betrokkenen. 
Onder de direct-betrokkenen kan men twee groepen van consumenten 
onderscheiden, te weten de omwonenden - zij die wonen in het gebied 
waar straks het ingediende ontwerp zal worden uitgevoerd- en de 
toekomstige bewoners, wanneer het gaat om een ontwerp voor een ge
heel nieuwe woonbuurt. Deze twee groepen hebben belang bij het 
ontwerp en bij het advies over het ontwerp, omdat een ingreep in hun 
woonomgeving consequenties kan hebben voor de manier waarop zij 
hun bestaan hebben ingericht of zullen inrichten. 
Het is nog te vroeg om nu in details te bepalen hoever zich dat belang 
van de direct-betrokkenen uitstrekt en hoe men het objectief zou kun
nen vaststellen, maar om een idee te geven van wat ermee bedoeld 
wordt is voorlopig te volstaan met de opmerking, dat het hier gaat om 
de sociale en culturele belangen van de direct-betrokkenen. Kort ge
zegd: het behoud en de versterking van het eigen karakter van de om
geving, waarin opvattingen over leven en samenleven van de bewoners 
tot uitdrukking zijn gebracht. 

Deze visie op het doel van het welstandsadvies roept twee vragen op, 
waarmee we ons in de rest van dit hoofdstuk zullen bezighouden. 
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De eerste vraag is: wie zijn precies de direct-betrokkenen en is het mo
gelijk een scheidslijn te trekken tussen hen die nog wel direct belang 
hebben bij het ontwerp en zij die dat niet meer hebben? 

De tweede vraag is: waarom is er een welstandscommissie nodig om 
het belang van de direct-betrokkenen te behartigen? 

Het zal duidelijk zijn, dat in ieder geval de mensen die naast en te
genover het geplande bouwwerk zullen wonen als direct-betrokkenen 
moeten worden aangemerkt. Zij kunnen door de plaatsing van een na
burig gebouw gehinderd worden in hun doen en laten; zij zijn echter 
niet de enigen voor wie een verandering in de omgeving een verminde
ring zou kunnen betekenen van de belevingswaarde van de omgeving. 
Ook de mensen die niet in de onmiddellijke omgeving van het ge
plande gebouw wonen, maar wel van deze omgeving gebruik maken, 
kunnen door een verandering gedupeerd worden. Zij lijden schade als 
door de ingreep het karakter van de omgeving gewijzigd wordt. Dit 
karakter betreft niet alleen de schoonheid. Elk stukje omgeving wordt 
ergens voor gebruikt, ook een braakliggend veldje dat ingeklemd ligt 
tussen twee huizen heeft verschillende functies, al kan men deze niet 
keurig stedebouwkundig benoemen. 
Voor iemand die vanuit zijn woning op het braakliggend terreintje 
uitkijkt, betekent het een vrij uitzicht of misschien een saai uitzicht, 
voor de kinderen uit de buurt is het een stuk land waar je op kunt 
spelen, voor de hondebezitter is het een prachtige gelegenheid om zijn 
huisdier uit te laten, etc. 
Van sommige direct-betrokkenen kan men exact aangeven waar ze 
wonen, van anderen is dat ondoenlijk. Het is dan ook niet mogelijk, 
bijvoorbeeld door het trekken van een cirkel rond de plaats van het 
ontwerp, precies aan te geven wie wel en wie niet tot de groep van 
direct-betrokkenen behoort, zoals dat kan met de leden van een 
voetbalvereniging. De direct-betrokkenen hebben feitelijk als enig ge
meenschappelijk kenmerk, dat ze schade zouden kunnen leiden wan
neer het ingediende ontwerp zonder tussenkomst van een gemeentebe
stuur en een adviserende welstandscommissie zou worden gerealiseerd. 

De onbepaaldheid van de groep waar het hier om gaat maakt het no
dig een representerend instituut in te voeren, dat de belangen van de 
direct-betrokkenen inventariseert en afweegt tegen die van de tegen
partij, de ontwerper en zijn opdrachtgever. Het welstandstoezicht kan 
met deze representerende functie worden gerechtvaardigd. Een wel
standscommissie oordeelt over het ingediende ontwerp omdat zij als 
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zaakwaarnemer optreedt van een diffuse groep van direct-betrokkenen, 
die zich niet direct en niet tijdig bewust kan zijn van het eventueel 
schaden van zijn belangen. Het representeren is niet nodig wegens een 
gebrek aan 'vakbekwaamheid' 17 van de omwonenden, hun onvermo
gen om bouwkundige tekeningen te lezen, maar simpelweg omdat zij 
niet van het ingediende plan op de hoogte zijn, of zo dit wel het geval 
is, bij de uitvoering van het bestemmingsplan geen wettelijke moge
lijkheden hebben om hun belang te laten gelden. 

Deze gedachtengang steunt op twee uitgangspunten. Het eerste uit
gangspunt is de onderkenning van een belangentegenstelling tussen de 
opdrachtgever van het ingediende plan en de direct-betrokkenen. Deze 
twee van elkaar onderscheiden belangen worden door twee ver
schillende partijen behartigd. De ontwerper dient het belang van zijn 
opdrachtgever, de welstandscommissie dat van de omwonenden en 
toekomstige bewoners. De architect-ontwerper heeft niet de plicht het 
belang van de omwonenden te behartigen: wat hij ontwerpt is in eerste 
instantie belang van zijn opdrachtgever. Aan de andere kant is de wel
standscommissie er niet voor om te bepalen of de vormgeving ade
quaat is met betrekking tot de opdracht: dat is de verantwoordelijk
heid van de ontwerper. Haar verantwoordelijkheid is het om rekening 
te houden met het belang van anderen. 
Deze gedachte wordt niet algemeen aanvaard. Sommigen zien voor het 
welstandstoezicht geen serieuze taak weggelegd. Zij gaan ervan uit, 
dat de ontwerper niet alleen het belang van zijn opdrachtgever dient, 
maar tevens van alle anderen. Zij zien de architect als iemand die bo
ven de partijen staat en zelf de belangen tegen elkaar afweegt. 

Het tweede uitgangspunt waarop de hier voorgestelde gedachtengang 
berust, is de erkenning van het recht van de direct-betrokkenen om 
een omgeving te behouden zoals zij zich die wensen. Dit uitgangspunt 
is zeer vatbaar voor kritiek. Zo zou men kunnen tegenwerpen, dat het 
neerkomt op een verheerlijking van het bestaande, op een bevriezing 
van ontwikkelingen. Deze kritiek is volkomen terecht, maar de verde
diging van het uitgangspunt wordt uitgesteld tot hoofdstuk 5, als we 
gegevens hebben die nodig zijn om deze kritiek te bestrijden. 

De visie die in dit hoofdstuk uit de doeken is gedaan, staat of valt met 
de mogelijkheid om de belangen van de direct-betrokkenen manifest te 

17. Begeleidingsgroep welstand BNA, Welstandstoezicht of welstands<:,org, een critische waar
dering van het welstandswerk. Hogerheide, 1976. 
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maken en te verbinden aan uiterlijkheden van de woonomgeving. Als 
de belangen van de direct-betrokkenen niet geobjectiveerd kunnen 
worden, zal het welstandstoezicht moeite hebben om zich te poneren 
als zaakwaarnemer van de omwonenden en toekomstige bewoners. In 
de volgende twee hoofdstukken zullen we nagaan of objectivering van 
belangen mogelijk is. 
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4 Omgevingspsychologie en 
welstandscriteria 

De omgevingspsychologie is de studie van de psychologische aspecten 
van de relatie tussen de mens en zijn gebouwde omgeving. Een derge
lijke omschrijving zal, vrees ik, door zijn algemeenheid niet veel ver
duidelijken. De beste manier om er achter te komen wat het vakgebied 
inhoudt, is de bezigheden te volgen van hen die omgevingspsychologie 
beoefenen. 
Een van de belangrijkste bezigheden van de omgevingspsycholoog is 
het registreren en beschrijven van gebeurtenissen in de gebouwde om
geving die opvallen door de regelmaat waarin ze voorkomen. Echter, 
niet alle regelmatig voorkomende gebeurtenissen zijn psychologisch 
interessant. Het gaat vooral om die gebeurtenissen waarvoor geen na
tuurlijke verklaring beschikbaar is. Het gegeven dat iemand een 
schuilplaats zoekt als hij onderweg verrast wordt door een felle regen
bui, is geen gebeurtenis die om een verklaring vraagt. De reden van 
dit gedrag is gemakkelijk te geven, maar het wordt ingewikkelder als 
blijkt, dat iemand schuilplaats X heeft verkozen boven schuilplaats Y, 
terwijl beide schuilplaatsen even gemakkelijk bereikbaar zijn en een 
even goede bescherming bieden tegen de regen. Wanneer bovendien 
blijkt, dat niet alleen meneer A op tijdstip i, maar ook andere mensen 
op geheel andere tijdstippen gebruik maken van schuilplaats X in 
plaats van Y, kan dit een aanleiding zijn voor de omgevingspsycholoog 
om na te gaan wat de oorzaak is van dit verschil in voorkeur. 

Het karakter van de omgevingspsychologie is empirisch en niet-nor
matief. Er wordt beschreven, maar niet voorgeschreven. Het uiteinde
lijke doel van dit studiegebied is te komen tot een verzameling van 
consistente uitspraken die niet in strijd is met de werkelijkheid. Uit het 
stelsel van uitspraken zijn geen normen af te leiden over hoe of wat 
men moet bouwen, maar wel of de bouwkundige oplossing die men 
gekozen heeft het resultaat zal opleveren dat men ervan verwacht. 

Een onderwerp dat een bijzondere populariteit geniet onder omge
vingspsychologen is de perceptie van de gebouwde omgeving en dan 
met name de beleving van de woonomgeving. Wanneer vinden mensen 
een omgeving prettig en wanneer niet? In het navolgende zal niet zo
zeer worden ingegaan op het subjectieve waarderingsaspeet van de 
waarneming als wel op de vraag hoe er wordt waargenomen en vooral 
wat er wordt waargenomen van de gebouwde omgeving. We zullen de 
aandacht speciaal richten op een theorie over de waarneming, die de 
basis zou kunnen vormen voor de oplossing van het probleem dat ons 
hier bezighoudt: het vinden van objectieve criteria voor de welstands-
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beoordeling. Deze theorie is afkomstig van de Amerikaanse psycholoog 
Gibson. 18 

De vraag die Gibson de impuls heeft gegeven tot het formuleren van 
zijn theorie over waarneming, was hoe men de betekenis en de waarde 
van een voorwerp waarneemt. 
De zintuigen worden in de meeste waarnemingstheorieën beschouwd 
als gescheiden inputkanalen, via welke de berichten worden doorgege
ven aan een centrale verwerker. Deze moet de inputs met elkaar ver
gelijken om de waarnemer in staat te stellen een samenhangend beeld 
van de werkelijkheid te hebben. Perceptie is dus een indirect of con
structief proces, een proces waarbij de delen van de legpuzzel in elkaar 
moeten worden gepast om een getrouw beeld van de wereld te doen 
ontstaan. De indrukken op het netvlies zijn op zichzelf betekenisloos; 
de betekenis wordt verkregen door de ervaring die we opdoen via an
dere zintuigen, bijvoorbeeld onze huid en ons lichaam. 
V oor Gibson heeft het verschil tussen betekenisvolle en betekenisloze 
stimulatie niets te maken met het al dan niet integreren van de ver
schillende zintuiglijke berichten. Zintuigen zijn, in de opvatting van 
Gibson, geen inputkanalen, maar perceptuele systemen. Elk zintuig 
bezit specifieke eigenschappen, waardoor het mogelijk is specifieke in
formatie over de werkelijkheid te vergaren. Het oor is geschikter dan 
het oog als men wil weten wat er achter een visueel obstakel gebeurt, 
terwijl het oog weer meer geschikt is om vast te stellen dat er een ob
stakel is. Ieder zintuig verzamelt gegevens over dezelfde wereld, zodat 
er zelden of nooit tegenstrijdige informatie wordt verkregen over de 
wereld. 
Het begrip dat een centrale rol speelt in de recentste versie van Gib
son's theorie is a.ffordance, wat vrij vertaald zoveel betekent als 'toelaat
baarheid'. Een toelaatbaarheid is een eigenschap of een bijzondere 
combinatie van eigenschappen van een voorwerp of een omgeving die 
specifiek is met betrekking tot een bepaalde groep mensen of tot een 
enkeling. Datgene wat de omgeving de bewoner te bieden heeft, wat 
hem mogelijk of onmogelijk gemaakt wordt, wat hem toegestaan of 
juist niet toegestaan wordt is de verzameling van toelaatbaarheden van 
de omgeving. 
Met behulp van het begrip 'toelaatbaarheid' kan men de omgeving 
vanuit een vast observatiepunt beschrijven, namelijk vanuit de betrok-

18. J. J. Gibson, The Theory of Affordances, een voorlopige versie van een hoofdstuk uit 
het boek, getiteld 'An ecological approach to visual perception', verschenen in: R. Shaw 
& J. Bransford, Perceiving, Acting and Knowing. Toward an Ecological Psycholog;y. Wiley & 
Sons, New Vork 1977, blz. 67-82. 
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ken waarnemer. Dit levert een belangrijk verschil op met de meer 
'objectieve' of neutrale beschrijving die een fysicus zou geven van de 
omgeving. De fysische eigenschappen welke door de ecologische fysica 
worden behandeld, zijn niet van de waarnemer onafhankelijk zoals in 
de klassieke fysica. 

Een belangrijke stelling van Gibson is, dat de toelaatbaarheden van de 
omgeving direct kunnen worden waargenomen. Ze behoeven niet uit de 
optische informatie te worden gereconstrueerd. Een toelaatbaarheid zal 
zelfs eerder worden waargenomen dan de fysische eigenschappen van 
het voorwerp afzonderlijk. Dit komt doordat de vaste combinatie van 
fysische eigenschappen die te zamen een toelaatbaarheid vormen, be
tekenis of waarde heeft en de afzonderlijke eigenschappen niet. Bij
voorbeeld, als een onderdeel van de omgeving de eigenschappen heeft 
van hardheid, vlakheid, rechtheid en uitgebreidheid, dan is dat een 
plek of een vlak waarop je kunt staan. Het verschaft ondersteuning, 
het is 'staan baar'. Deze toelaatbaarheid zal door de waarnemer eerder 
worden opgemerkt dan de afzonderlijke fysische kwaliteiten. Wanneer 
het onderdeel van de omgeving bovendien als eigenschap heeft dat het 
zich op kniehoogte bevindt, dan is het een vlak waarop je kunt zitten. 
Het is zitbaar. 

De fysische eigenschappen vormen te zamen een hogere-orde-eigen
schap van het voorwerp of van de omgeving. Deze hogere-orde-eigen
schap kan worden beschouwd als de betekenis van het voorwerp of de 
omgeving. De zitbaarbeid van een voorwerp is voor iedereen waar
neembaar; toch zal niet iedereen deze eigenschap waarnemen. De zit
baarbeid van het voorwerp is specifiek voor een volwassene die een 
plek zoekt om te rusten, maar niet specifiek (hoewel waarneembaar) 
voor een kind, dat een voorwerp van een andere kniehoogte nodig 
heeft om te zitten. 

Voorwerpen zijn niet alleen staanbaar of zitbaar, ze zijn ook grijpbaar, 
gooibaar, berijdbaar, wegkruipbaar, eetbaar, etc. Verschillende com
binaties van fysische eigenschappen staan verschillende gebruiksmoge
lijkheden toe en verschillende vormen van gedrag. Sommige van die 
mogelijkheden zijn nuttig voor de gebruiker, andere zijn schadelijk. 
De toelaatbaarheden van de omgeving zijn niet overal gelijkmatig in 
de omgeving aanwezig omdat niet overal dezelfde combinatie van 
eigenschappen voorkomt. Er zijn plaatsen waar je rustig kunt wande
len, waar je kunt genieten van de zon, waar je kunt schuilen tegen de 
regen, waar je mensen kunt tegenkomen voor een praatje, waar je iets 
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interessants kunt zien en er zijn plaatsen waar dat niet kan. Dat is 
afhankelijk van de bijzondere combinatie van eigenschappen in de 
omgevmg. 
Begrippen als bewoonbaar, leifbaar en herbergzaam zijn ook te beschouwen 
als toelaatbaarheden van de omgeving. Ze zijn waarschijnlijk com
binaties van hogere-orde-eigenschappen. Wanneer zou kunnen worden 
aangegeven welke deze combinaties van eigenschappen zijn, zou hun 
bruikbaarheid in de bouwkunde zeer toenemen. 

Zoals is opgemerkt, bezit niet elke woonomgeving dezelfde toelaat
baarheden. De eerste omgeving is meer geschikt voor ontspanning en 
rust, de tweede is beter toegerust als plek voor sport en spel, de derde 
voor informeel sociaal contact. Men zou het zo kunnen stellen, dat de 
verzameling van toelaatbaarheden van een woonomgeving het karakter 
uitmaakt van die omgeving, de identiteit ervan is. Nu is het mogelijk 
om de koppeling te maken tussen 'toelaatbaarheid' en het onderwerp 
uit het vorige hoofdstuk: het belang van de direct-betrokkenen. Dit 
belang, dat tot dusverre omschreven werd als het behoud en de ver
sterking van het eigen karakter van de omgeving, kan nu gespecifi
ceerd worden als het behoud van de toelaatbaarheden die kenmerkend 
zijn voor een woonomgeving, het toevoegen van toelaatbaarheden die 
dit karakter versterken en het verwijderen van toelaatbaarheden die 
het karakter afbreuk doen. 

In de ecologie hanteert men de term niche om aan te geven hoe een 
dier zijn leefomstandigheden heeft ingericht. De omgeving waarin een 
dier leeft kan bekeken worden vanuit zowel een materieel als een 
functioneel gezichtspunt. Het materiële gezichtspunt betreft de 'hard
ware' van de omgeving, zoals zuurstof, voedsel en beschutting; het 
functionele betreft de 'software', dat wil zeggen de ervaring die nodig 
is om zich in het leven te kunnen handhaven. Beide aspecten te zamen 
bepalen de niche van het dier. 19 

Gibson definieert een niche als de verzameling van toelaatbaarheden. 
De omgeving maakt verschillende manieren van leven mogelijk ( cultu
ren), maar de manier die gekozen is, kan worden afgelezen aan de 
toelaatbaarheden die worden benut. 

19. R. Shaw & J. Bransford, lntroduction: Psychological Approaches to the Problem of Know
ledge. In: Perceiving, Acting and Knowing, Wiley & Sons, New York, 1977, 1-40. 
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Op dit punt aangekomen is het verstandig, door een nadere analyse, 
ons ervan te vergewissen dat de toelaatbaarheden van de omgeving 
objectieve eigenschappen zijn welke door iedereen kunnen worden 
waargenomen. Het is voor het welstandstoezicht van grote betekenis 
als mocht blijken, dat het belang van de direct-betrokkenen objectief is 
vast te stellen. 

Het begrip 'toelaatbaarheid' vertoont enige overeenkomst met een 
term die door Gestaltpsychologen werd gebruikt, namelijk 'Auffor
derungscharakter'20 om de waarde van een voorwerp mee aan te geven. 
De Gestaltpsychologen waren er zich van bewust, dat de betekenis of 
waarde van een voorwerp even waarneembaar was als de kleur of de 
vorm van het voorwerp. Er bestaan kennelijk eigenschappen van een 
vrucht waaraan we de smaak en de eetbaarheid aflezen. Dergelijke 
eigenschappen, die de betekenis van het ding bevatten, werden niet 
beschouwd als resultaten van een leerproces of van onbewuste ge
dragsneigingen van de waarnemer, maar als eigenschappen die moes
ten worden toegeschreven aan het voorwerp zelf. Het is het uitnodi
gingskarakter of de valentie van de brievenbus die ons de brievenbus 
doet zien als een voorwerp waarin je brieven en pakketjes kunt depo
neren. 
De Gestaltpsychologen wisten niet goed raad met deze eigenschap van 
de omgeving. Daar zij ervan uitgingen, dat deze geen fysische eigen
schap was, kwamen ze tot de conclusie dat het een 'fenomenaal' of 
mentaal kenmerk moest zijn, afhankelijk van de toestand waarin de 
waarnemer zich bevond. De brievenbus heeft alleen maar een uitnodi
gingskarakter als ik in de toestand ben een brief te willen posten. De 
eigenschap verdwijnt als de instelling van de waarnemer veranderd is. 

Het begrip 'toelaatbaarheid' verschilt op een belangrijk punt van de 
term 'uitnodigingskarakter'. Een toelaatbaarheid is, hoewel slechts van 
belang voor een bepaalde groep mensen of zelfs voor een enkeling, niet 
afhankelijk van die groep of enkeling. Een toelaatbaarheid is geen 
subjectieve waarde, zoals een dierbare herinnering aan een bepaalde 
plaats, maar een gegevenheid in de omgeving. Een niche is geen feno
menale omgeving, een wereld van de ziel die niet voor anderen toe
gankelijk is dan voor de waarnemer zelf. Het zou een ernstige denkfout 
zijn, of zoals Ryle 21 noemt: een 'categorie-fout', om de geestelijke, 

20. K. Koflka, Principlesof Geslalt Psychology, Harcourt, Brace & World Inc. New York, 
1935. 
21. G. Ry1e, The Concept of Mind. Penguin Books, 1949. 
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culturele omgeving los te zien van de natuurlijke of materiële omge
ving. Het culturele en het materiële zijn verschillende aspecten van 
dezelfde wereld. De toelaatbaarheid van een omgeving verandert niet 
met de instelling van de waarnemer (bewoner), maar is een vorm van 
informatie die in de omgeving ligt opgesloten. De hogere-orde-eigen
schappen kunnen altijd worden waargenomen, omdat zij vaste com
binaties zijn van objectieve eigenschappen. Het hangt wel van de in
stelling van de waarnemer af, of de toelaatbaarheid zal worden opge
merkt. 
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5 Toelaatbaarheden 
en welstandsbeoordeling 

Uit het voorgaande kan een conclusie worden getrokken die voor het 
probleem van de welstandsbeoordeling van betekenis kan zijn. Gesteld 
is, dat het belang van de direct-betrokkenen opgevat kan worden als 
het in stand houden van de fysische condities die te zamen een of meer 
toelaatbaarheden vormen. Een toelaatbaarheid verdwijnt als een van 
de fysische eigenschappen veranderd wordt. We hebben tevens kunnen 
constateren, dat een toelaatbaarheid een eigenschap is van de omge
ving die niet subjectief is in de zin van niet-waarneembaar voor ande
ren, maar wel specifiek met betrekking tot een bepaalde groep bewo
ners. Een toelaatbaarheid is een objectief waarneembare eigenschap 
van de omgeving. 
Dit leidt tot de conclusie, dat het belang van de direct-betrokkenen 
voor iedereen kenbaar is aan de gebeurtenissen in en het uiterlijk van 
de omgeving. Nu zou het welstandstoezicht zich in principe kunnen 
richten op die aspecten van het ingediende plan die een aantasting 
zouden kunnen zijn van benutte toelaatbaarheden. Een oordeel, geba
seerd op empirisch materiaal, maakt uiteraard de procedure veel door
zichtiger en rationeler dan een die gebaseerd is op smaak en architec
tonische voorkeur. 

We hebben ons tot nu toe beziggehouden met de benadering welke bij 
het beoordelen op welstand gevolgd kan worden, maar zijn nog niet 
toegekomen aan de vraag hoe het oordeel moet uitvallen. Deze vraag 
is veellastiger te beantwoorden. Het is onvermijdelijk om bij het 
beoordelen van een ingediend plan op de aantasting van benutte toe
laatbaarheden een norm te formuleren volgens welke kan worden uit
gemaakt of het ingediende ontwerp te veel of niet te veel toelaatbaar
heden aantast. In dit hoofdstuk zullen we ons buigen over twee vra
gen: 
1) is in het algemeen aan te geven welke toelaatbaarheden een woon
omgeving moet bezitten om leefbaar te zijn? 
2) moet de welstandsbeoordeling altijd zo uitvallen, dat het ontwerp 
wordt afgewezen als er, ongeacht welke, toelaatbaarheden worden 
aangetast? Zit er in de voorgestelde benadering niet het gevaar van 
een angstvallige conservering van het bestaande, impliceert deze niet 
een heiligverklaring van de status quo? 

Om voor vraag 1 onderscheid te maken tussen welstandsbeoordeling 
van bouwplannen voor nieuwe woonblokken en buurten en die voor 
kleine, althans relatief kleine, veranderingen in een bestaande omge
ving, wordt vraag 1 opgedeeld in twee aparte vragen: 
la). welke toelaatbaarheden zijn nodig om een nieuw in te richten 
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omgeving leefbaar te maken? 
I b). welke toelaatbaarheden moeten gehandhaafd blijven om een om
geving leefbaar te houden? 

V oor sommige diersoorten is ecologisch precies aan te geven welke 
omstandigheden in de natuur onmisbaar zijn voor overleving. Afgezien 
van de materiële aspecten is de mens minder afhankelijk van wat de 
omgeving hem biedt dan de meeste andere dieren. De veelsoortigheid 
van onderkomens waarin wij leven (grot, hol, hut, tent, huis, etc.) 
geeft aan, dat het moeilijk is na te gaan welke functionele aspecten 
van de omgeving onmisbaar zijn. Er bestaat geen één eenduidig ver
band tussen fysische omgeving en leefbaarheid. 
Sommige omgevingen lenen zich beter voor bepaalde vormen van ge
drag dan andere. Uit het proefschrift van Ackermans 22 blijkt, dat de 
slootkant vaker gebruikt wordt als ruimtelijke context voor spelletjes -
bijv. het bouwen van hutten of het kliederen met water en zand- dan 
de ingerichte speelplaats of de straat, maar het is niet zo dat deze ac
tiviteiten uitsluitend daar en nergens anders plaats vinden. Evenmin is 
het zo, dat op een bepaalde plek, zoals een speelplaats, slechts één 
soort speelactiviteit geconstateerd kan worden. 

In de stadsplanologie bestaat de neiging om activiteiten van bewoners 
in een paar groepen te classificeren en vervolgens voor elk van deze 
groepen specifieke ruimtelijke kaders te ontwerpen. Zo onderscheidt 
men de functie van het wonen, van die van de recreatie, het werk en 
het verkeer. Elk onderdeel van de omgeving dient slechts een van deze 
functies. De achtergrond van deze segmenteer- en determineerneiging 
is overigens zeer begrijpelijk. Op deze manier wordt de garantie inge
bouwd, dat de activiteiten waarvoor de omgeving ontworpen wordt, 
ongestoord kunnen gebeuren. 

Het is niet onwaarschijnlijk, dat men met deze benadering het omge
keerde bereikt van wat men beoogt. Het aantal toelaatbaarheden van 
de omgeving wordt onnodig beperkt tot die welke men voorzien en 
gepland heeft. Echter, de meest onmisbare conditie van leefbaarheid 
bestaat wellicht hierin, dat het voor de bewoners mogelijk moet zijn 
om toelaatbaarheden in de omgeving te ontdekken en te benutten. 23 

22. E. Ackermans, De woonomgeving als speelgelegenheid, Walters Noordhoff, Groningen 
1970. 
23. N. Goodman, Sprachen der Kunst. Suhrkamp Verlag 1973: "was uns antreibt ist der 
Drang zu wissen, was Freude macht ist die Entdeckung" (blz. 259). 
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Door het segmenteren van functies in de omgeving wordt op zijn minst 
het benutten van andere dan de geplande toelaatbaarheden verhin
derd. De woonomgeving krijgt daardoor een steriel en saai karakter. 

Een aardig voorbeeld van het ontdekken en benutten van toelaatbaar
heden (zodra de kans daartoe geboden wordt) levert de oliecrisis van 
1973. Tijdens de autoloze zondag kon men vaststellen, dat de 
openbare weg voor heel andere doeleinden gebruikt werd dan waar
voor hij gepland was. Deze leerzame ervaring leidde tot een zodanige 
euforie, dat in de Tweede Kamer de suggestie geopperd werd om min
stens eenmaal per jaar een autoloze zondag in te stellen. 

De drang tot verkennen is een belangrijk onderwerp in de geschriften 
van Berlyne.24 Hij noemt deze drang 'epistemic exploration'. Volgens 
Berlyne leidt de verkenningsdrang tot een positieve beleving wanneer 
de stimulus een 'collatief karakter bezit. Een voorwerp of een onder
deel van de omgeving heeft een collatief karakter als het ongelijksoor
tige, onverenigbare componenten verenigt. De waarnemer schenkt on
willekeurig zijn aandacht aan onderdelen van de omgeving die door 
hun collatief karakter meer informatie bevatten dan de rest van de 
omgeving. 2s 

Verondersteld zou kunnen worden, dat collativiteit een van de voor
waarden is voor het waarnemen van toelaatbaarheden. Een toelaat
baarheid wordt pas opgemerkt als de aandacht erop gevestigd wordt. 
Uit het onderzoek dat de auteur heeft verricht naar de waardering van 
straten, blijkt, dat de straten met een collatie[ karakter de aangenaam
ste zijn. 26 De collativiteit van de positief gewaardeerde straten bestond 
uit de combinatie van afwisseling en bomen. Het onderzoek was zo 
opgezet, dat foto's van straten werden voorgelegd aan neutrale 
beoordelaars met de vraag deze straten te waarderen. In het licht van 
het voorgaande is het niet verwonderlijk, dat juist die straten positief 
werden gewaardeerd die de moeite van het bekijken waard zijn. Stra
ten met een collatief karakter 'nodigen uit' tot een nadere inspectie. Ze 
laten kijkgedrag toe. Het nader kunnen bekijken van een straat is 
echter niet de enige toelaatbaarheid van een straat, maar deze proef 

24. D. E. Berlyne, Conflict, Arousal and Curiosity, McGraw-Hill, ~ew York, 1960. 
25. H. Schellekens, Perceptieleer voor bouwkundigen, syllabus Technische Hogeschool 
Eindhoven, voorjaar 1977. Zie vooral blz. 36-59. 
26. H. Schellekens, De straat, een omgevingspsychologisch onderzoek. Proefschrift, Eindhoven 
1976. 
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ondersteunt in ieder geval wel de stelling, dat collativiteit een belang
rijke conditie is voor het ontdekken en benutten van een toelaat
baarheid. 
Nieuwbouwwijken zijn over het algemeen arm aan collativiteit; het 
zijn omgevingen met weinig andere toelaatbaarheden dan die welke 
gepland zijn. Dit maakt het voor de bewoners moeilijk een eigen ma
nier van wonen en leven te ontwikkelen. Elke activiteit wordt er ge
bonden aan een vaste plaats, zodat het ontdekken en benutten van 
nieuwe gebruiksmogelijkheden sterk wordt ingeperkt. 
Deze overweging voert tot een merkwaardig criterium voor de wel
standsbeoordeling van nieuwbouwplannen, een criterium dat op het 
eerste gezicht indruist tegen het gezonde verstand. Er bestaat aanlei
ding tot een negatieve waardering van het ingediende ontwerp wan
neer de ontwerper precies kan aangeven wat wel en wat niet mogelijk 
is in de omgeving. 
Het plannen van specifieke toelaatbaarheden is misschien onmogelijk; 
wat wel kan is het scheppen van omstandigheden die creatief gebruik 
van de ruimte mogelijk maken. Op dit punt zou de omgevingspsy
chologie een bijdrage kunnen leveren aan de bouwkunde, maar de 
stand van zaken in dit vakgebied is zo, dat er op dit moment weinig 
meer te bieden is dan speculatieve veronderstellingen. 

Het welstandstoezicht heeft betrekkelijk weinig nut van het begrip 
'toelaatbaarheid' zolang nog niet bekend is welke formele kenmerken 
een nieuwbouwwijk moet hebben om een actieve ingebruikneming van 
de ruimte door de bewoners te stimuleren. Dit ligt echter anders als 
het gaat om de beoordeling van veranderingen in een bestaande om
geving. Men heeft dan te maken met een omgeving waar al bepaalde 
toelaatbaarheden benut worden. De beoordeling spitst zich in dit geval 
dan ook toe op de vraag of de voorgestelde verandering van de omge
ving belangrijke toelaatbaarheden aantast. 

Gezien het objectieve karakter van een toelaatbaarheid is het betrek
kelijk eenvoudig vast te stellen welke toelaatbaarheden benut worden. 
Dit zal niet vanuit de bureaustoel kunnen worden gedaan; men zal ter 
plaatse moeten gaan kijken hoe de omgeving gebruikt wordt (en in het 
bijzonder het onderdeel van de omgeving dat veranderd wordt). 

Elke verandering in de omgeving tast toelaatbaarheden aan. Om een 
oordeel te kunnen vellen over de voorgestelde verandering zal er een 
norm moeten zijn, aan de hand waarvan kan worden uitgemaakt of de 
aangetaste toelaatbaarheid een belangrijke is. Als de norm zou zijn, 
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dat geen enkele toelaatbaarheid mag worden aangetast, zou dat bete
kenen dat de bestaande toestand gefixeerd wordt. Een dergelijke be
zorgdheid om het bestaande is misplaatst als het belang van de di
rect-betrokkenen niet wezenlijk wordt geschaad door de voorgestelde 
verandering in de omgeving. Het belang wordt niet wezenlijk geschaad 
als er geen essentiële toelaatbaarheid wordt aangetast. Maar wat is 
een essentiële toelaatbaarheid? Hoe kan men dit vaststellen? 

In het vorige hoofdstuk is gesteld, dat een niche een verzameling is 
van toelaatbaarheden. De toelaatbaarheden die benut worden, vormen 
te zamen de levensstijl van de bewoners. De levensstijl is een netwerk 
van benutte gebruiksmogelijkheden. Niet alle elementen in dit netwerk 
zijn gelijkwaardig. Het gewicht van een toelaatbaarheid zal ten eerste 
bepaald worden door haar plaats in het netwerk en ten tweede door haar 
afhankelijkheid van de specifieke combinatie van fysische eigenschappen. 
Een ogenschijnlijk nietige verandering in het complex van fysische 
kenmerken kan het onderdeel van de omgeving ongeschikt maken voor 
een bepaald gebruik, waardoor het karakter van de buurt grondig kan 
veranderen. Het zullen vooral deze gegevens zijn waarop het 
welstandstoezicht zich zal moeten richten. Men zou zich daarbij de 
volgende vragen kunnen stellen: 
a. welke toelaatbaarheid zal door de verandering van de omge

ving worden aangetast? 
b. welke plaats heeft deze in het netwerk van benutte gebruiks

mogelijkheden die te zamen het karakter van de omgeving bepalen? 
c. welke fysische eigenschappen zijn de dragers van deze toelaat

baarheid? 
d. verandert het onderwerp een van deze dragers? 
e. is de combinatie van fysische eigenschappen die de dragers zijn 

van de bedreigde hogere-orde-eigenschap eenmalig in deze omge
ving? 

Ter afsluiting van deze bijdrage tot de discussie over welstandstoezicht 
nog het volgende. 
De beoordelingsprocedure, zoals deze hierboven schetsmatig is voorge
steld, verschilt hemelsbreed van de gangbare. 
Volgens de model-bouwverordening, artikel 34, moet elk bouwwerk 
waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd, worden getoetst op 
drie uitgangspunten. Deze drie hebben alle uitsluitend betrekking op 
het ontworpen bouwwerk en niet op de bewoners/gebruikers, die uit
eindelijk met het bouwwerk moeten leren leven. In plaats van uit te 
gaan van het getekende ontwerp zou het welstandstoezicht er beter 
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aan doen niet alleen de bouwkundige, maar ook de sociale aspecten te 
onderzoeken van de omgeving waar het geplande gebouw zal komen. 
Dit impliceert een meer empirische benadering van het beoordelings
probleem. De voorgestelde procedure laat ook de deskundigheid en de 
verantwoordelijkheid van de ontwerper onverlet, zodat deze niet het 
gevoel behoeft te krijgen betutteld te worden door de welstands
commissie. 
Het derde en meest belangrijke verschil met de gebruikelijke procedure 
is de grondslag van de beoordelingsnorm. Deze is niet subjectief
esthetisch, maar objectief, waardoor de mogelijkheid ontstaat tot rede
lijke discussie tussen ontwerper en commissie. Het is in het belang van 
de mensen die direct betrokken zijn bij een verandering in hun omge
ving, dat deze discussie tussen ontwerper en commissie op een ratio
neel niveau gevoerd kan worden, omdat redelijkheid voor hen de enige 
waarborg is voor het behoud van het karakter van hun woonomgeving. 

oktober 1977 
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