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VOORWOORD 

Prof. Dr. H. Fassbinder, Ir. H. Rikhof 

Deze bundel vormt de neerslag van een aantal samenhangende stede
bouwkundige onderzoeksprojecten, die lopen binnen de vakgroep Archi
tectuur, Urbanistiek en Beheer van de faculteit Bouwkunde van de Techni
sche Universiteit Eindhoven . 
Meer in het bijzonder gaat het om het onderzoek van de sectie Stads
vernieuwing en Beheer naar de methodische aspecten van stadsplanning 
en stedelijk beheer en het stadsvormonderzoek binnen de sectie Architec
tonisch en Stedebouwkundig Ontwerpen. 

Stadsplanning en stedelijk beheer staan reeds vanaf het eind van de jaren 
tachtig centraal in het onderzoek van de sectie Stadsvernieuwing en 
Beheer. Dat heeft onder andere geresulteerd in diverse uitgebreide bijdra
gen van leden van de sectie aan het Handboek Stedelijk Beheer . 
Daarvoor, in het begin van de jaren tachtig, was het onderzoek van de 
sectie vooral gewijd aan vraagstukken op het gebied van de stadsver
nieuwing en de zogenaamde 'Vernieuwing van de Stadsvernieuwing'. 
Tegen het eind van dat decennium kwam echter steeds nadrukkelijker het 
vraagstuk van de relatie tussen vernieuwing en ontwikkeling van de stad 
aan de orde. Daarbij hebben we al vroegtijdig aandacht geschonken aan 
de aanpak en gevolgde planningsmethoden. Analyse van de plannings
praktijk in Nederlandse of buitenlandse steden was daarbij de invalshoek. 
Die invalshoek geldt nog steeds en wordt geconcretiseerd in het regelma
tig organiseren van discussieplatforms, waarbij universitaireonderzoekers 
in debat kunnen gaan met de mensen uit de praktijk . 

In 1990 werd het onderzoek ondersteund middels een studiedag over de 
planningspraktijk in Rotterdam. Op die dag stond de vraag centraa l: welke 
methodische bijdrage heeft de Rotterdamse manifestatie 'Stadstimmeren' 
met haar 21 exemplarische projecten geleverd aan de mogelijkheid om 
d.m.v. complexe stedelijke projecten de stad te sturen. 
In 1992 was Berlijn object van onderzoek en analyse. De vraag hierbij 
was: zijn er nieuwe methodische elementen in de stedelijke transformatie 
te herkennen . Hierbij gingen wij uit van de aanname dat een vernieuwing 
van de planningsaanpak misschien gemakkelijker tot stand komt als een 
gemeente met een zo onverwachte, gigantische taak geconfronteerd 
wordt als de planning van het herenigd Berlijn. Een taak die alle regels, 
procedures en gebruikelijke tijdsplanning doorbreekt. 
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In 1993 is de planningspraktijk van drie Zuidnederlandse steden aan de 
orde gesteld : Eindhoven, Tilburg en Maastricht. 
Aan de belangrijkste representanten van stedelijk planning in die drie 
steden is gevraagd daarover een bijdrage samen te stellen. Die bijdragen 
zijn bediscussieerd op een studiedag in het voorjaar van 1993. De volgen
de vragen werden daarbij gesteld: Op welke wijze zijn de stedelijk opga
ven op het gebied van beheer en vernieuwing georganiseerd in een 
zinvolle visie op de stad? Welke rol speelt de morfologie van de bestaande 
stad daarbij en hoe wordt deze geïnterpreteerd? Op welke wijze worden 
de specifieke stedebouwkundige oplossingen in een bestuurlijke strategie 
georganiseerd? 

De bijdragen van de drie steden lieten zien dat we in Nederland gelukkig 
te maken hebben met vakbeoefenaars die, in zich wijzigende omstandig
heden, niet terugvallen op vaste regels van weleer. r\jieuwe methoden en 
perspectieven werden getoond van de wijze waarop de ontwikkeling van 
de steden zou kunnen worden gestuurd. De presentaties werden door de 
sectie opgepakt ten behoeve van een nadere analyse van de strategische 
planningspraktijk aan de hand van de vele nota 's en plannen die deze 
gemeenten gepubliceerd hebben in de afgelopen jaren. Tevens kon een 
nauwe relatie gelegd worden met het binnen de vakgroep lopende 'stads
vormonderzoek' dat één van de genoemde drie gemeenten tot object had. 

Het totaalleverde een boeiend beeld van een planningspraktijk in ontwik
keling. Deze bundel waarin dit alles is opgenomen geeft daarvan blijk. 
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STRATEGISCHE PLANNING: 
KENMERK VAN EEN KENTERING IN DE PLANNING, 
OF MODEBEGRIP VAN DE JAREN NEGENTIG? 

Prof. Dr. H. Fassbinder 

Sinds een aantal jaren waait een nieuw trefwoord door de Europese 
discussie tussen stedebouwkundigen: Strategische Planning . Hierover 
worden in diverse landen, ook in Nederland, op congressen en in vakbla
den verhitte debatten gevoerd . Maar ook in de praktijk worden plannen 
op stedelijk en op projectniveau uitgevoerd die dwars tegen het plannings
denken en de gang van zaken van de afgelopen decennia ingaan. 
Dit betreft voornamelijk de wijze van tot stand komen van plannen en de 
vormen die zij ten dele hebben aangenomen: een wirwar van procedures, 
blijkbaar ongecoördineerde planningsactiviteiten, een chaos wat betreft 
de tijdsvolgorde. Dit verwarrende planningsgebeuren gaat gepaard met 
een levendige, en indringend gevoerde, discussie over de methodische 
aanpak waaraan praktijkmensen, theoretici en beleidsmensen op gelijke 
wijze deelnemen en die nauw verweven is met de besluitvorming over 
plannen en projecten in de gemeenten. 

Het nieuwe van deze situatie in de planningspraktijk en de planningsme
thodische discussie wordt pas goed duidelijk als men het bekijkt vanuit 
het perspectief van de afgelopen decennia. Tot aan het begin van de jaren 
zeventig werden in de grote steden in Europa structuurplannen en master
plannen uitgewerkt waarvan sommige internationale reputatie en voor
beeldfunctie voor vele gemeenten verwierven. Hun geestelijke vaders in 
de vakwereld en de politiek gingen als vanzelfsprekend ervan uit dat voor 
de planners in de daarop volgende decennia vooral de taak van realisatie 
van deze plannen was weggelegd, uiteraard met behulp van de gebruikelij
ke en adequate planningsinstrumenten in procedureel, administratief, 
financieel en technisch opzicht. Zelfs toen begin jaren zeventig de ruimte
lijke expansiedruk tot stilstand kwam, zette dit rechtlijnige beroepsopti
misme van de planners zich nog een poosje door in theoretische discus
sies over verfijnde planningsmethoden en ontwikkelingen van doelstel
lingen (terwijl de praktijk het al lang met actiegroepen en kleinschalige 
stadsvernieuwingsplannen aan destok had). 

De verschuiving van de planningsopgave in de loop van de jaren zeventig 
naar de vernieuwing van de oude wijken betekende daarentegen dat 
geleidelijk een oriëntatie op projecten die niet gebaseerd waren op een 
stedelijke planvorming, veld won. De overgang naar de jaren tachtig 
veranderde daaraan nauwelijks iets. Feitelijk vond in dit decennium alleen 
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een verschuiving van de inhoud van projecten plaats: stadsvernieuwings
projecten werden vervangen door stedelijke vernieuwingsprojecten ten 
behoeve van de stedelijke revitalisering, wederom vooral georiënteerd op 
de binnensteden en daarbinnen op oude of nieuw te scheppen centrale 
locaties. Ook hieraan lagen geen ruimere planningsconcepten ten grond
slag maar waren de activiteiten reactief, alleen deze keer niet op actievoe
rende bewoners maar op investeerders en beleggers die niet geweerd 
maar aangetrokken moesten worden. 

Problematischer voor de planning dan de inperking van de planningsopga
ve op het projectniveau was de in dit decennium op gang gekomen, 
ideologisch gekleurde, afkeer van de planning in het algemeen. Deze 
afkeer, die gepaard ging met politieke slogans als privatisering, deregule
ring en decentralisatie, beïnvloedde in heel wat landen ook de planners 
zelf. Ongeacht de nationale of lokale politieke context en de eigen politie
ke voorkeuren, trokken veel planners het boetekleed aan vanwege de 
zelfoverschatting in de eerste drie naoorlogse decennia en verwijderden 
zich geruisloos van de openbare tribune. Hun plaats werd ingenomen door 
architectend ie zich marktconform in stedebouwkundigen veranderden en 
zich van de stedebouwkundige discussie meester maakten. Voor de 
stedelijke vernieuwingsprojecten, waarmee de concurrentie tussen grote 
en kleinere steden in Europa werd uitgevochten, waren zij tenslotte ook 
de betere trekpaarden. Zij konden mediageniek optreden en aan hun 
ontwerpen konden bestuurders, investeren en het brede publiek hun hart 
ophalen. De planners hielden hetdroge rekenwerk over waarmee zij achter 
de coulissen de economische, sociale en functionele gevolgen van deze 
vormgevingshoogstandjes in de gaten moesten houden en administratief 
begeleiden. Aan eventuele waarschuwingen vanuit deze hoek werd dan 
ook nauwelijks door iemand gehoor geschonken; in Nederland vooral 
omdat zo'n benadering zeker niet tot de verbeelding kan spreken, in menig 
buitenland omdat zij hun krediet grondig hadden verspeeld door spectacu
laire missers uit het verleden: kaalslagplannen van historische wijken en 
de planning en realisatie van onbewoonbare nieuwbouw die met uitdruk
kingen als 'konijnenhokken' werd betiteld en die vandaag en nog tot in 
een verre toekomst tot broodwinning zal dienen voor hele legertjes van 
opbouwwerkers en andere sociale en ook bouwkundige reparateurs. 

De politieke en economische veranderingenvan de jaren negentig maakten 
echter meer en meer de tekortkomingen duidelijk van zo'n projectgerichte 
planning, aangedragen door architecten-stedebouwkundigen. Zichtbaar 
werd echter ook hoe ontoereikend de vroegere, 'klassieke' stedebouwkun
dige planning was geweest. 

De technologische omwenteling in industrie, vervoer, infrastructuur en 
zelfs in de handel aan de ene kant, de grootscheepse migratieprocessen 

, . aan de andere kant, dit alles leidt ertoe dat grote steden uitgegroeid zijn 
tot complexe ruimtelijke conglomeraten die in constante dynamische 
transformatieprocessen verkeren . 
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In deze dynamische en complexe ruimtelijke conglomeraten vertoeft een 
grote hoeveelheid zelfstandige actoren, die op uiteenlopende maar deson
danks vaak min of meer gelijkwaardige wijze betrokken zijn bij het stede
lijk transformatieproces. Dit resulteert in een grote heterogeniteit van 
doelstellingen die alleen met moeite onder één hoed te brengen zijn: de 
hoed van de doelstelling van de stad als geheel. Aan de andere kant kan 
de grote diversiteit aan oriëntaties ook een grote diversiteit van ruimtelijke 
potenties betekenen, die niet meer op de traditionele, hiërarchisch-functio
nele wijze met elkaar verband houden. 

Dit heeft zwaarwegende gevolgen voor de ruimtelijke structuur, de 
planning en het gemeentelijk beleid. Steden nemen in hun structuur en 
hun reg ionale verbanden steeds meer de gedaante van ruimtelijk-functio
nele vlechtwerken aan . In de planologie dook dan ook het begrip van het 
stedelijke netwerk op. In zo'n stedelijk netwerk van uiteenlopende, krach
tige actoren kan de overheid haar .sturende functie alleen nog vervullen 
in een onderhandelingsproces tussen de diverse private en semi-private 
partijen. Bij de betrokken deskundigen is dan ook langzamerhand het 
besef ontstaan dat de gangbare planningsprocedures niet meer toereikend 
zijn om de stedelijke ontwikkeling te sturen. Er is meer voor nod ig en 
tegelijkertijd minder : overtuigingskracht en concrete projecten waardoor 
de lokale overheid de krachten en potenties in een stad kan bundelen ten 
opzichte van een visie op de toekomst van de stad, die zij als voortrekker 
moet ontwikkelen en waarvoor zulke projecten quasi strategische bouw
stenen vormen. Grote, complexe projecten van de laatste jaren hebben 
dan ook in vele steden een verdergaande betekenis voor de economische 
ontwikkeling van de regio dan hun culturele voorgangers uit de golf van 
nieuwbouw van musea en opera's gedurende de jaren tachtig . Ze zijn 
ingebed in grootschalige doelstellingen en plannen en zij moeten in deze 
context de rol van trekpaard spelen. 

Met deze nieuwe planningsactiviteiten zijn de stedebouwkundige planners 
weer helemaal terug op het toneel. Dit wordt breed, men zou haast 
kunnen zeggen: Europa breed, begeleid door openbare discussies over een 
nieuw begrip van planning, de boven aangehaalde' strategische planning', 
die gevoerd worden in samenspraak tussen mensen in de praktijk, onder
zoekers en politici . 

Waar gaat het nu om bij dit omineuze begrip? Zoals altijd bij recente 
ontwikkelingen, is het moeilijk de essentie te benoemen van een veelvor
mige Europese planningspraktijk, waarbij het handelen van de betrokkenen 
bepaald wordt door een groot aantal culturele, structurele en incidentele 
factoren. 
Als gezamenlijke noemer van de intense debatten kan men misschien een 
inzicht aanwijzen, waarvan het eerste aspect dat wij al genoemd hebben 
in zekere zin een open deur bevat, maar waarvan het tweede aspect zich 
op een spannende planningsmethodische verkenningstocht heeft begeven: 
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de ontwikkeling van de steden is niet meer te sturen de klassieke instru
menten van de stedebouw als de trits structuurplan, bestemmingsplan, 
straat/verkavelingsplan. De doelstel lingen van de planning moeten veeleer 
nagestreefd worden in een gevarieerde bundel van plannen en ingrepen, 
waarbij men dwars door de verschillende schaalniveaus en de beproefde 
volgorde in tijd heenfietst . 

\l. c // Het masterplan, het stadsplan zal in deze situatie een andere rol vervullen 
dan in de 'klassieke' stedebouw, namelijk die van beeldvorming voor een 
visie op het geheel, en als zodanig niet als eindplaatje maar als inzet voor 
de discussie en interactie tussen alle partijen. Het plan zelf is onderdeel 
van een strategie die wordt nagestreefd met instrumenten die op uiteenlo
pende planningsniveaus kunnen liggen en uiteenlopende vormen van 
concretisering kunnen aannemen. 

' Het gaat dus om een samenspel van verschillende plannen en verschillen
de middelen van beeldvorming en consensusvorming. Het stedebouwkun-

--dig deelontwerp en het architectonisch ontwerp kunnen daarbij evengoed 
een rol spelen als een structuurplan of een scenario. Ook hoeven niet alle 
deelgebieden van de stad op alle planningsniveaus in gelijke mate dekkend 
te worden uitgewerkt. Dit wordt veeleer afhankelijk gesteld van de 
noodzaak ten aanzien van het strategische doel, zodat goede en tot het 
projectniveau doorgeplande 'intervent iegebieden' in het plan te vinden 
zijn, naast gebieden waarvan de structuur en doelstelling alleen globaal 
zijn aangeduid. 

Weliswaar houden de klassieke planfiguren hun juridische betekenis maar 
ze zijn bevrijd van de taak, dat louter en alleen zij het zijn die de instru
menten voor stedebouwkundige vondsten en afstemming vormen . Zij 
vinden in elke fase van het proces hun aanvulling in andere vormen die 
vroeger in een strenge tijdshiërarchie hun plaats hadden: aan de ene kant 
in het architectonisch ontwerp, in morfologisch onderzoek, in prijsvragen , 
in meervoudige opdrachten etc. , en in de discursieve planningsvormen 
zoals projectgroepen, stuurgroepen , pps-groepen, praatplan, workshops 
etc . aan de andere kant. In het grote samenspel en de voortdurende 
onderhandeling van de diverse actoren in het dynamische stedelijke 
transformatieproces spelen deze hun rol afhankelijk van de opgave, de 
probleemstelling, de taakstell ing die er wordt aangedragen. De inzet is op 
alle niveaus hetzelfde: het zichtbaar maken van potenties en mogelijk
heden, het communiceerbaar maken van overwegingen in een afwegings
proces, waarin de overheid op het medespel van anderen is aangewezen 
en de rol vervult van bij wijze van spreken een visionair intermediair in het 
dynamisch stedelijk netwerk. 

Aan deeluitwerkingen, bijvoorbeeld in de vorm van ontwerpen c.q. plan
nen voor complexe stedelijke projecten , zal niet minder sturende potentie 
toekomen dan het stadsplan met zi jn integrerende visie kan uitoefenen . 
Zij zijn niet tweederangs of maar een afgeleide. Ook hier gaat het om een 
interactie: die van de verschillende planniveaus en concretiseringsvormen. 
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' zij zijn in dialoog met elkaar verbonden . Zij kennen hun'fixatiepunten ' die 
van uiteenlopende aard kunnen zijn en evengoed een juridische vorm 
kunnen hebben als hun geldigheid ontlenen aan een brede en steevaste 
openbare consensus. In ieder geval zijn zij flexibel en open voor diverse 
vormen van concretisering en voor nieuwe elementen. 

Nu is het echter een feit dat zo'n denken en een zo georiënteerde plan
ningspraktijk belast zijn met een juridische realiteit die letterlijk uit een 
ander tijdperk afkomstig is. De Tilburgse jurist A . de Jong schrijft, in 
reactie op het misschien al te enthousiaste betoog van ondergetekende, 
met een hoorbare zucht: "De juridische werkelijkheid gaat nog steeds uit 
van de keurige tijdsvolgorde structuurplan (met participatie en inspraak), 
bestemmingsplan (met participatie en inspraak) en verkavelingsplan (met 
participatie en inspraak), terwijl de maatschappelijke werkelijkheid (door 
H. Fassbinder aangeduid met de term 'discursieve planningsvormen') is, 
zoals door haar beschreven. De praktijk moet zich hieruit behelpen met 
de zogenaamde 'anticipatieprocedure' (art.19 Wet RO) die hiervoor 
volstrekt niet bedoeld is en dan ook nu al jaren en in toenemende mate 
'misbruikt' wordt: door de (gemeentelijke) overheid om het gat te dichten 
tussen de maatschappelijke realiteit en een hopeloos verouderd , rigide 
juristisch planvormenstelsel, en door de maatschappelijke actoren (vari
erend van actiegroepen tot plaatselijke politieke partijen) die geen ander 
doel volgen dan het voorkomen van toepassing van de anticipatie-proce
dures om concrete (uitvoeringsgerede) plannen tegen te houden die op 
dat moment om wat voor redenen dan ook niet aanstaan. Het jurid isch 
planvormenstelsel van de Wet RO dateert van de jaren '60 (Wet op de 
Ruimtelijke Ordening van 1965) en is ondanks recente wetswijziging (d.d. 
1992) volstrekt niet meer adequaat gericht op de opgave van de jaren 
' 90, waarvoor de steden zich gesteld zien. Het is zelfs zo dat dit -voor
heen zo geprezen- juridisch planningsstelsel een obstakel is geworden 
voor de ekonomische ontwikkeling. Allerlei noodgrepen -zoals nu de Wet 
NIMBY- zijn kosmetische ingrepen om dit te verhullen . Hoewel wetgeving 
uit zijn aard conservatief is en (meestal) resultaten van veranderingen in 
het denken codificeert, is het niet goed wanneer wetgeving een zelfstan
dige hinderpaal wordt voor realisering van gewenste maatschappel ijke 
ontwikkelingen. Dat moment is inmiddels bereikt voor de stedel ijke 
ontwikkelingen." 

\ Dit geldt niet alleen voor Nederland. Met uitzondering misschien van 
\België! dat een uitermate liberaal planvormenstelsel heeft, is deze discre
pantie tussen de vereisten van een hedendaagse efficiënte stadsontwikke-

~- ling en haar juridisch kader in alle ons omringende landen aanwezig. 
Duitsland bijvoorbeeld kent een wetgeving die weliswaar pas enkele jaren 
geleden werd aangepast (het Baugesetzbuch uit 1986), maar deze aan
passing behelsde feitelijk niet veel meer dan de samenvoeging van de in 
de loop der jaren zestig verkondigde wetten rond ruimtelijke ordening en 
bouwen, die op zichzelf in alle belangrijke onderdelengehandhaafd bleven . 
De daardoor vastgelegde procedure van Flächennutzungsplan und Bebau-
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ungsplan is dermate omslachtig dat alleen al de uitwerking van een 
structuurplan in grote gemeenten in het verleden niet minder dan tien jaar 
in beslag heeft genomen. Om dit ondragelijke obstakel te kunnen omzeilen 
werden verschillende vereenvoudigde procedures ingevoerd (lnvestition
serleichterungsgesetz 1990 met een tijdelijke werking tot 1997, Baumas
snahmengesetz 1993, Wohnungsbauerleichterungsgesetz 1992), waar
mee weliswaar een juridische opening werd geschapen voor een snelle 
besluitvorming zonder participatie-bepalingen, maar tegelijkertijd werd 
daardoor ook voeding gegeven aan een verdere polarisatie en verstoring 
van het vertrouwen tussen burger en overheid, hetgeen vaak alleen al om 
die reden tot protesten en acties leidt . 

Om alle misverstanden op voorhand uit de weg te ruimen : de conclusie 
gaat dan niet in de richting van een vergaand geliberaliseerd planningsstel
sel zoals het~QTScqe. Juist Brussel laat zien dat dit andere uiterste op 
het gebied van het pt~nningsrecht geenszins tot resultaten leidt die men 
toe kan juichen, zeker niet als het doel van de stedelijke ontwikkeling ook 
in relatief dynamische tijden gezien wordt in een planning die de verschil
lende stedelijke belangen, op redelijke wijze afgewogen, tot gelding laat 
komen. 
Het gaat veeleer om een juridisch kader dat gestalte geeft aan een nieuwe 
vorm van samenwerking tussen overheid, deskundigen, al dan niet in 
gemeentelijke dienst, en andere stedelijke actoren. Een juridisch kader, 
dat een snelle en doelgerichte afwikkeling weet te combineren met een 
planontwikkeling die van meet af aan in een openlijke dialoog tussen de 
betrokken actoren verloopt. Als hieraan het gewicht van een wel afgewo
gen en juridisch correcte procedure kan worden verleend zal dit op etfici
entere manier tot genuanceerde en breed geaccepteerde plannen leiden 
dan ooit mogelijk is geweest in de fase van de klassieke planvorming met 
bijbehorende uitgebreide participatie en inspraak. 

r 
Het gaat dus om een open en transparant besluitvormingsproces waarin 
van het begin at aan een interactie tussen de verschillende stedelijke 
actoren op gang wordt gebracht . Hiervoor is echter meer nodig dan alleen 
de moderne management-techniek ten behoeve van consensusvorming 
in een grote, complexe onderneming met veel interne tegenstrijdigheden, 
genoemd 'stad'. Het gaat eveneens om een interactie tussen de verschil
lende methoden van planontwikkeling en beeldvorming. Deze methoden 
waren tot nu toe deductief op elkaar afgestemd. 
Als een breed en zeer heterogeen spectrum van stedelijke actoren (beleg
gers, kamer van koophandel tot en met burgers al dan niet georganiseerd 
in actiegroepen met uiteenlopende belangen) zouden moeten deelnemen 
aan een breed beraad over de stedelijke doelstellingen en de te volgen 
strategische planning en last butnotleast over concrete projecten waar
door deze gestalte zullen krijgen, en vooral in staat moeten zijn om ook 
daadwerkelijk inhoudelijk te kunnen meepraten, dan zouden de technieken 
waarmee deze ideeën gepresenteerd worden daarmee rekening moeten 
houden. Dit betreft niet simpel een zekere visualisering. Het gaat er dan 
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om een iteratief proces tot stand te brengen tussen het denken op stede
lijk schaalniveau, het denken in sectorale dimensies en het denken op 
projectniveau. Daarmee zijn echter activiteiten gemoeid die door uiteenlo
pende specialisten gebezigd worden: onderzoek, stedebouwkundige 
'platte' plannen, sectorale plannen, architectonische ontwerpen, perspec
tivische tekeningen, ja , zelfs literatuur, schilderijen, foto's en film. Vroe
ger in de planningsleer orthodox gescheiden werelden die alleen keurig 
na elkaar mochten optreden, sommige, zoals de niet gecanoniseerde 
underdogs in de planningswereld, de literatuur, het schilderij, de film, zelfs 
helemaal niet. Al deze technieken en kunsten zijn nu nodig om het denken 
op verschillende schaalniveaus en tijdsdimensies naast elkaar mogelijk te 
maken. Ze helpen niet alleen de leken rond de tafel maar evengoed de 
deskundigen, die vaak genoeg niet gewend zijn hun visie in concrete 
beelden voor het innerlijk oog te halen. 

Het gaat bij wijze van spreken om een nieuwe wijze van samenspel tussen 
de verschillende soorten van plannen en middelen voor beeldvorming 
onderling en met geavanceerde technieken van overleg om hiervan ge
bruik te maken ten behoeve van de consensusvorming. Een deelplan, een 
bestemmingsplan of een architectonisch ontwerp kunnen daarbij evenc L.Î 
goed een rol spelen als een structuurplan of een ontwikkelingsscenario, 
een poëtische omschrijving~een foto of noem maar op. Voor het eerst in * 1'" ~ 
de vakgeschiedenis zijn dan in principe de diverse hulpmiddelen ten vncl.-c:.. lé?VZ. 

behoeve van afstemming, beeldvorming of ideeën-generering, die in de 
afgelopen decennia ontwikkeld zijn, evenzeer als de verschillende wettelij
ke planfiguren naast elkaar in het spel toegelaten; hun deductieve relatie 
vervaagt evenzo als de politieke geladenheid , die het gebruik van bepaalde 
hhublpbmiddelen/instrumenten ikn de stedhelbijkbe pl

1
anning langedtijd bemoeilijkt J 

e en en tot een pnnc1pe- west1e e en aten verwar en. 

Voor het eerst in de moderne planmatige omgang met de stad vervaagt 
ook een andere scheiding: die tussen stedebouw, stedelijke ontwikkeling, 
stedelijke planning, complex ontwerp, stadsvernieuwing en stedelijke 
vernieuwing. Het gaat niet langer om disciplines die elkaar ruimtelijk_ 
uitsluiten, dat wil zeggen telkens voor bepaalde gebieden van de stad 
toepasselijk zijn, maar om verschillende vormen in een palet van ingrepen, 
waarvan de keuze niet ruimtelijk maar inhoudelijk bepaald is, dus afhangt 
van het probleem waar het om gaat, de actoren die erbij betrokken zijn, 
de context van discussie en beslissing etc . . Participatie en overleg als 
aanloop tot compromis, consensus en een goede besluitvorming zullen, 
zo bekeken, niet langer een lastig bijwerk bij het plannenmaken van 
deskundigen zijn. Het zijn veeleer belangrijke bouwstenen in de methodi
sche structuur van een planning die zich moet staande weten te houden 
in een steeds veranderende wereld en open en flexibel moet kunnen 
inspelen op ontwikkelingen zonder tegelijkertijd de grote lijnen en stedelij 
ke doelstellingen uit het oog te verliezen. 
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Het zou wenselijk zijn dat deze methodische structuur snel bepalend 
wordt in het denken over stedelijke planning, dat een juridische formalise
ring in zicht komt. Want, om De Jong nog eens aan het woord te laten: 

/ "Wat nodig is, is een nieuw juridisch planningsstelsel dat recht doet aan 
en ruimte biedt voor 'discursieve planningsvormen' en dat werkbare 
vormen voor de praktijk biedt." 
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STRATEGISCHE PROJECTEN VOOR DE STAD EINDHOVEN 

Drs. C. van D1jk 

Eindhoven heeft in de afgelopen honderd jaar een rijke traditie opgebouwd 
op het gebied van ruimtelijke planning. De geschiedenis wordt bepaald 
door het gebruik van verschillende concepten, die allemaal hun sporen 
hebben nagelaten. Soms houdt de toepassing van een concept niet meer 
in dan de actualisering van het bestaande beleid, maar het kan ook direct 
resulteren in een concreet plan van aanpak, dat bij gunstige (economi
sche) ontwikkelingen daadwerkelijk tot uitvoering wordt gebracht. De 
wisselende resultaten bij de toepassing van concepten heeft uiteindelijk 
geleid tot de 'gefragmenteerde stad', die Eindhoven volgens velen nu is. 

In het eerste deel van het verhaal wordt de planningstraditie van Eindho
ven geschetst aan de hand van enkele belangrijke, voor de geschiedenis 
bepalende, ontwikkelingen tot aan de introductie van het ontwikkelings
concept van vandaag. Centraal in dit concept staat de zonering van de 
stad in een 'activiteitenzone', een 'rustzone' en een 'centrumzone' .Iedere 
zone vertegenwoordigt zijn eigen karakterist ieken, op basis waarvan de 
lijnen worden uitgezet voor mogelijke toekomstige ontwikkeling. 
Vervolgens wordt de praktische uitwerking van het concept toegelicht aan 
de hand van enkele strategische projecten ; projecten die beantwoorden 
aan de karakteristieken van de verschillende zones, en een belang rijke 
impuls vormen voor de ontwikkeling van het gebied volgens de uitgestip
pelde lijn. Als voorbeeld worden beschreven het (Sieutel)project 'Westcor
ridor' en het Groenproject 'Dommelzone'. 

GESCHIEDENIS VAN DE STAD 

Het ontstaan van Eindhoven 

Eindhoven was rond de eeuwwisseling een welvarende handelsplaats . 
Door de aanwezigheid van de riviertjes de Dommel en de Gender en de 
nabijheid van een belangrijke noord-zuid route met marktplaats, vestigden 
zich er allerlei industrieën. 
De aantrekkingskracht op ondernemers werd aanmerkelijk groter toen de 
overheid de ruimtelijke ontwikkelingen ging sturen. Als gevolg h iervan 
werd namelijk in 1846 het ' Eindhovens Kanaal ' gegraven en in 1866 de 
spoorlijn aangelegd mèt een goederenemplacement . De bedrijvigheid 
groeide, en de vraag naar bouwlocaties steeg sterk. De beperkte mogelijk
heden van de organisch gegroeide radiale structuur (beekdalgronden) 
kwamen hierdoor steeds verder onder druk te staan. 
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De ontwikkeling van Eindhoven is in een stroomversnelling geraakt, toen 
in 1891 Philips zich vestigde. Vanaf dat moment ging het zo snel, dat het 
oude stadje Eindhoven weldra haar grenzen had bereikt. De noodzaak van 
annexatie van de buurgemeenten Gestel , Stratum, Tongel re, Woensel en 
Strijp drong zich op, wat leidde tot het grote Eindhoven zoals we dat, met 
een paar uitzonderingen aan de rand van de stad, nu kennen (noot: 
vergelijk hierbij de huidige situatie waarin de gemeente zich bevindt; 
Eindhoven moet nauw samenwerken met haar buurgemeenten om aan 
de huidige vraag naar bouwlocaties te voldoen). 
Om de ontwikkeling van de stad in goede banen te leiden werd een groot 
aantal stadsplannen ontwikkeld, zowel door externe deskundigen als door 
gemeentelijke diensten. De plannen hadden allemaal een nogal modelmatig 
karakter en zijn heel sterk ingegeven door de idee hoe een zodanige 
basisstructuur voor met name het verkeer over de stad kan worden 
gelegd, dat ze tot in lengte van jaren kan blijven functioneren. Het meest 
kenmerkend hierbij zijn de plannen voor het 'Fellenoord' en de aanleg van 
de 'Rondweg'. In de plannen werd de bestaande structuur van de stad 
volledig ontkend. Er werd als het ware over de stad heen gewalst, om het 
ideaal van een nieuwe stad te realiseren. 

Respect voor de bestaande stad 

Dat beeld wordt steeds duidelijker naarmate je verder in de tijd voort
schrijdt, tot er zich medio jaren zeventig een omslag aftekent, omdat de 
prijs die betaald moest worden om in de bestaande stad met dit idee door 
te gaan, te hoog werd. Maatschappelijke participatie, stadsvernieuwing, 
repareren van het bestaande weefsel golden als nieuwe beginselen, die 
ook hun doorwerking hadden in de ruimtelijke structuur . Verspreid over 
de stad werden verschillende projecten gerealiseerd. 
Onder invloed van de economische recessie aan het begin van de jaren 
tachtig ontstond de behoefte om toch weer greep te krijgen op de stad 
in haar totaliteit en wel in haar regionale context . Het aardige is, en dat 
is een markant moment in de stadsplanning van Eindhoven, dat zowel op 
het niveau van de stad, als dat van de regio nu juist wel de bestaande 
kwaliteit als uitgangspunt werd genomen. Opnieuw laat zich dat het best 
illustreren aan de hand van de verkeersinfrastructuur. Het stelsel van 
rijkswegen om de stad werd niet voltooid: het oostelijke gedeelte ont
breekt . Hetzelfde gold voor het tangentensysteem, dat tussen binnenring 
en rondweg was gedacht. Ook hier is het oostelijke deel uiteindelijk niet 
gerealiseerd. 
Bij een sterkte/zwakte-analyse ten behoeve van een nieuw structuurplan 
(1990) werd geconcludeerd, dat het onvoltooide verkeersmodel weliswaar 
een aantal problemen kent, maar dat het ook heeft geleid tot een aantal 
bijzondere kwaliteiten. Door de aanwezigheid van een hoogwaardige 
verkeersinfrastructuur aan de noord-westkant van de stad (regionaal nog 
eens geaccentueerd door de komst van de luchthaven) is juist daar veel 
bedrijvigheid ontstaan. De oostkant daarentegen is, door het ontbreken 
van die infrastructuur (afgezien van het kanaal), vrijwel geheel gevrijwaard 
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gebleven van industriële ontwikkeling. Deze zone geeft door z'n natuurlij
ke, landschappelijke kwaliteiten een enorme uitstraling aan het wonen in 
dit deel van de regio. Op het niveau van de binnenstad tekent zich hetzelf
de beeld af. Verzakelijking in het noorden en westen rond het Station en 
het Felfenoord met uitlopers naar de Eisenhowerlaan, de Kennedylaan, de 
Boschdijk en de V onderweg; en rustieke woongebieden (Schrijversbuurt, 
Den Elzent, Villapark) aan de oevers van de Dommel in het zuid-oosten 
van de stad. Tussen deze twee zones in ligt het stadscentrum. 

EEN NIEUW ONTWIKKELINGSCONCEPT 

Typering van zones 

Besloten werd, de onderscheiden gebieden te typeren met de begrippen 
'activiteitenzone', 'rustzone' en 'centrumzone'. Deze begrippen werden 
opgenomen in het ontwikkelingsconcept voor de stad. Verondersteld werd 
dat juist door de combinatie van de verschillende zones de kwaliteit en 
uitstraling van de stad èn de regio zouden worden versterkt. Het is 
uiteraard een gechargeerd idee, maar dat is eigen aan concepten. Het is 
in ieder geval helder, wat de bedoeling is. 

aktiviteit 

-,_. ........ ._;;;..;;..;~ -
VI 
::;:, 

~"i--. ... ~ 

Schematische weergave binnenstedelijle gebied en stadsgewest fGem. Eindhoven I 99 1} 

Vervolgens werd onderzocht op welke wijze het ontwikkelingsconcept 
zou kunnen worden geconcretiseerd. Hierbij werd niet bij voorbaat veron
dersteld, dat de gemeente alléén het initiatief moest nemen. Ook wat dit 
aspect betrof, diende te worden aangesloten bij de mogelijkheden die er 
zijn. Uiteindelijk is ervoor gekozen het concept in te vullen aan de hand 
van projecten, die in samenwerking met betrokkenen (investeerders, 
andere gemeenten, buurtbewoners etc.) gestalte moeten krijgen. 
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De centrumzone 

Het verbeteren van de centrumzone heeft, met de introductie van het 
ontwikkelingsconcept in de structuurschets ( 1990), prioriteit in het beleid 
gekregen. Verschillende projecten zijn nu in een ver stadium van de 
planontwikkeling of zelfs al gerealiseerd . Alle projecten dienen één ge
meenschappelijk doel: de diversiteit, representativiteit en de identiteit van 
het city-gebied te verbeteren. De meest voor de hand liggende oplossing 
hierbij is dat de centrumstructuur (zowel ruimtelijk als functioneel) op 
substantiële wijze wordt uitgebreid en aangevuld. 
De probleemstelling die eraan ten grondslag lag luidde als volgt: Eindho
ven heeft een betrekkelijk klein city-gebied, waarin een aantal city-functies 
zoals winkels, horeca en kantoren sterk vertegenwoordigd zijn. In ruimte
lijk opzicht komen deze functies echter gescheiden voor. Samen met het 
(vrijwel) ontbreken van de functie wonen en van sociaal-culturele activitei
ten zorgt het voor een lage belevingswaarde van het centrumgebied. 
Om hierin verandering te brengen zijn aan de hand van de centrale doel
stelling vier projectdoelen geformuleerd, die als richtlijn fungeren bij het 
initiëren van verschillende initiatieven. 

Het eerste doel betreft de uitbreiding van het city-gebied door toevoeging 
van enkele 'assen' tussen bestaande 'polen' (stedebouwkundige concen
tratiepunten) in het centrum. Een 'pool' wordt geïnterpreteerd als een plek 
waar veel voetgangersstromen samenkomen. Tot voor kort vonden de 
voetgangersbewegingen in het centrumgebied m.n. plaats tussen de 
Bijenkorf/Piazza aan de noordkant en de Hema aan de zuidkant, door de 
Demer-Rechtestraat; van oudsher de hoofdas in het centrum . De beperkte 
uitwijkmogelijkheden van deze stroom werden nog eens verkleind door 
de binnenring. Deze 'verkeersriool' maakt het zeer onaantrekkelijk om 
überhaupt over te steken, laat staan dat het idee leeft, dat aan de andere 
kant van de weg nàg een stukje binnenstad te vinden is. 

Door de aanleg van een nieuwe voetgangersas tussen het Catharinaplein 
en het station zouden de drie belangrijkste polen (Station, Catharinaplein 
en 18 Septemberplein) met elkaar worden verbonden, waardoor -zo was 
de gedachte- een aaneengesloten circuit van voetgangersassen zou 
ontstaan. Tweede uitdaging was, om in het kader van het ontwikkelings
plan, de Markt tot het centrum van de stad te maken. De Markt heeft van 
oudsher eigenlijk een beetje terzijde gelegen, maar zou in de nieuwe opzet 
als wisselpunt (rustpunt ook) in de stad moeten gaan fungeren. Het derde 
punt bestond uit het streven de binnenstad aan te haken aan het groenge
bied rond de Dommel in het zuiden van het stadscentrum en aan de 
activiteitenzone (het zakengebied Fellenoord) in het noorden. Het vierde 
actiepunt had tot doel een soort 'overgangszone' te creëren aan de oost
en de westkant van de kern, zodat de binnenstad als het ware vanzelf
sprekend doordringt in de randgebieden. Dit lijkt vanzelfsprekend, het is 
gebruikelijk in veel oudere steden, maar in Eindhoven is het praktisch 
afwezig. 
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De eerste twee plandoelen lijken volledig tot hun recht te komen in het 
project 'De Heuvel Galerie'. Dit grootschalige binnenstadsproject is in 
1993 gereed gekomen . Het kan worden beschouwd als de eerste (succes
volle) stap in de toepassing van het nieuwe concept. Dankzij het project 
is er een voetgangersas bijgekomen, waardoor het gewenste loopcircuit 
is ontstaan en waardoor de Markt tot huiskamer van de stad is geworden. 
Thans wordt gewerkt aan de herinrichting van de binnenring tot 'stedelijke 
boulevard'. Gestreefd wordt naar een inrichting, waarbij de auto een 
ondergeschikte plaats krijgt ten faveure van voetgangers, fietsers en 
openbaar vervoer. Laten de specifieke binnenstadsstraten zich typeren 
aan de hand van intimiteit en gezelligheid, de stedelijke boulevards wor
den meer getypeerd door representatie, drukte en beweging. 

De activiteitenzone 

Nadat een strategie voor het centrum was ontwikkeld, en (deels) project
matig was ingevuld, werd dezelfde werkwijze toegepast op het niveau 
van de stad, en op een nog groter schaalniveau, dat van de stad in zijn 
regionale context. 
Memorerend aan het ontwikkelingsconcept, leek het een goede gedachte, 
de beoogde ontwikkeling van de binnenstad te relateren aan de bredere 
context van de stad. Dat leidde tot de vraag op welke wijze het activitei 
tengebied in de binnenstad kon worden verbonden met de activiteitenzone 
in de noord-westrand van de stad; hetzelfde gold voor de verbinding van 
het groengebied in de binnenstad met de groene zone in de stadsrand. 
Om deze doelstelling te verwezenlijken wordt opnieuw gebruik gemaakt 
van enkele strategische projecten : het 'project Westcorridor' respectie
velijk het 'Dommelzone-project' . In deze projecten worden behalve nieuwe 
voorstellen, ook bestaande initiatieven geïntegreerd, die al in het stadium 
van uitvoering zijn. Dit, om een geïntegreerde ontwikkeling mogelijk te 
maken. 

Het project Westcorridor 
De Westcorridor verbeeldt een as, die begint bij het Centraal-Station en 
loopt via de fabriekscomplexen van Philips, de woongebieden in Strijp en 
de Poot van Metz in de richting van de luchthaven enerzijds en het City
centrum Veldhoven anderzijds. 
De combinatie van een goede infrastructuur met verschillende aantrek
kelijke (deel)gebieden maken deze as tot een ideale vestigingsplaats. leder 
deelgebied wordt in het Sleutelproject benoemd tot planelement. De 
belangrijkste elementen zijn: 
1) Het 'Centraal-Station'. Het station wordt een belangrijke rol toebe
deeld bij de verdere ontwikkeling van het stationsgebied. De attractiviteit 
van dit gebied zal aanzienlijk worden vergroot als het plan RAIL 21 van 
de NS (waarin de reistijd van Eindhoven naar een aantal belangrijke steden 
(en vice versa) aanmerkelijk zal worden verkort) daadwerkelijk gestalte 
krijgt. 
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2) De 'Poot van Metz'. Dit belangrijke infrastructuurelement krijgt een 
volledige aansluiting op het stedelijke wegennet. Eigenlijk is in de directe 
nabijheid nog maar weinig tot stand gekomen, maar de potenties van 
snelweglocaties zijn bekend . De regio ontleent voor een groot deel haar 
kracht aan het feit, dat ze ligt aan de routes vanaf de Randstad richting 
het Belgische stedelijk gebied en het Ruhrgebied. 
3) 'Eindhoven Airport' . Het belang van Eindhoven Airport is in aantal 
reizigers en vracht gemeten zeer betrekkelijk (er worden op dit moment 
per jaar 200.000 mensen vervoerd), maar toch moet de betekenis van 
de economische ontwikkeling van de luchthaven voor de regio niet wor
den onderschat. De vernieuwing van het luchthavengebouw en alle 
faciliteiten die hiermee samenhangen, heeft de vestiging gestimuleerd van 
zo'n zesenvijftig nieuwe bedrijven ( 1200 à 1400 arbeidsplaatsen). Er is 
geen aanleiding om te veronderstellen, dat deze ontwikkeling za l verande
ren. 
De drie faciliteiten samen; de internationale spoorverbindingen, de interna
tionale wegverbindingen en de aanwezigheid van de luchthaven, vormen 
het potentieel van het Westcorridor project. 

(!NOHO\IEH 

SEOAI JVfN PA.RK 
WELSC HAP 

VHO HOV(N - UtlTRUM 

Het corridorproject bestaat uit polen, knopen en assen (Gem. Eindhoven 1993) 

Het project krijgt een extra dimensie omdat het actuele ruimtelijke vraag
stukken bevat. Rond het Centraal Station speelt een intensiveringsvraag
stuk, rond de Philipscampiexen ligt een herstructureringsopgave, rond de 
woongebieden van Strijp dient een stedelijk beheerplan te worden opge
steld en in de buurt van de luchthaven dient zowel het wonen als de 
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bedrijvigheid vorm te krijgen in een nieuwe stadsuitleg. De combinatie van 
de verschillende opgaven in dit project maken het project in zekere zin ook 
een 'proeftuin' voor de manier waarop ruimtelijke ordening in deze tijd 
wordt bedreven. Mede daarom is de Westcorridor ook benoemd tot 
Sleutelproject . Mogelijk komen hiermee extra geldmiddelen van het Rijk 
beschikbaar. 

Enkele bijzondere doelstellingen van het Sleutelproject verdienen meer 
aandacht. 
Allereerst de herstructurering van Philips . De Centurion operatie heeft 
geleid tot een forse uitstoot van arbeidsplaatsen. Maar in feite is dit 
proces al veellanger gaande. Al voor 1990 zijn bij Philips zo'n 6 à 7.000 
arbeidsplaatsen verloren gegaan en in de periode daarna nog eens even
veel. De sluiting van DAF komt hier nog eens bij. De gemeente tracht 
hierop actief in te spelen door de stimulering van de werkgelegenheid. 
De veranderingsprocessen hebben echter niet alleen gevolgen voor de 
werkgelegenheid, ze hebben ook een vastgoed component. De gebouwen
voorraad vanPhilipsis in de loop der tijd alleen maar omvangrijker gewor
den. Vandaag vormt de ruime gebouwenvoorraad een probleem, temeer 
daar Philips geen geld wil (en kan) inzetten om leegstaande gebouwen te 
beheren of te slopen. Met de dreiging van verpauperende industriecom
plexen (zoals in enkele Engelse steden) voelt de gemeente zich genood
zaakt hierop te reageren . 
Het project Westcorridor dient ook een belangrijke bijdrage te leveren aan 
de regionale taakstelling van de gemeente. In regionaal verband (Eindho
ven-Helmond) is een ontwikkelingsplan opgesteld voor de periode tot 
2005. Hierin is een taakstelling afgesproken tussen de verschillende 
gemeenten wat betreft de realisatie van woningen, de aanleg van bedrijf
sterreinen en de uitbreiding van voorzieningen. 
Wat betreft het deelproject Strijp wordt primair als doel gesteld dat het 
project Westcorridor niet ten koste mag gaan van de mensen, die nu in 
het gebied wonen. De belangen van de inwoners vanStrijp dienen voorop 
te staan: de inwoners moeten evengoed van het sleutelproject kunnen 
profiteren (social return). In samenspraak met de bewoners zal een 
stadsvern ieuwi ngs-/stedelijk-beheerprogramma worden opgezet . 

De centrale verbindingsas in het project Westcorridor 
Om het potentieel van het station, de luchthaven en de wegen te benut
ten wordt een centrale verbindingsas gelegd tussen deze elementen. In 
deze as zitten zowel faciliteiten voor het openbaar vervoer als voor de 
auto en de fiets . 
De faciliteiten voor het openbaar vervoer d ienen nog een andere zaak . De 
aanleg van een hoogwaardig openbaar vervoer systeem dient tevens een 
trendbreuk te bew erkstelligen in het autogebruik tussen de buurgemeente 
Veldhoven en het centrum van Eindhoven . Geopteerd wordt voor een 
systeem, dat ontwikkeld is door Bombardier/Eurorail in België: de Gu ided 
Light Transit . Dat is een systeem dat het midden houdt tussen bus en 
tram . De GL T kan in de stad, elektrisch gevoed, op rails rijden en in de 

21 



stadsrand als een gelede bus gewoon de weg kiezen. 
Het systeem is uitermate geschikt voor de regio Eindhoven : de dichtheid 
maakt het gebruik van een tram niet rendabel, maar het systeem heeft 
de 'wervende' kracht die de bus ontbeert, om de mensen er toe te krijgen, 
gebruik te maken van het openbaar vervoer. 
Uit berekeningen blijkt dat, wanneer alle ontwikkelingen daadwerkelijk 
gaan plaatsvinden, dit systeem noodzakelijk is om alle vervoersstromen 
te kunnen verwerken. Uiteindelijk zal het een kwestie zijn van 'slikken of 
stikken'. Het zal enige tijd duren voordat deze GL T daadwerkelijk functio
neert. Het initiatief laat echter duidelijk zien welke ambities met het 
project Westcorridor worden nagestreefd. 

~ 
1/:. """ 

De verschillende deelprojecten van het Corridor-project (Gem. Eindhoven 1992) 

Om de omslag in de mobiliteit te bewerkstelligen, kan niet worden vol
staan met alleen pull-maatregelen. Ook push-maatregelen vormen een 
onderdeel van het beleid. 
In de eerste plaats dient het locatiebeleid zodanig te zijn, dat functies wat 
mobiliteitsaanspraken betreft, op de juiste plek worden gesitueerd. Hier
voor zijn zogenaamde locatieprofielen ontwikkeld. Deze locatieprofielen 
vormen ook de inzet van een actief parkeerbeleid. Daarnaast kan worden 
gedacht aan een ruimtelijke inrichting, die uitnodigt tot het gebruik van 
het openbaar vervoer. 

Het Stationgebied 
Door Koolhaas Associates is een studie gedaan naar de intensiveringsmo
gelijkheden rond het station. De gemeente heeft hierbij gevraagd naar de 
mogelijkheden om in de huidige situatie met behulp van extra bebou-
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wingsvolume een verblijfsklimaat te creëren, waardoor het gebied als een 
deel van de binnenstad kan worden beschouwd. Daartoe bleken rigoureu
ze ingrepen in de infrastructuur onvermijdelijk. Toch is het noodzakelijk 
om hier een aantrekkelijk vestigingsmilieu te realiseren dat verder gaat dan 
een gunstige ligging: het is achterhaald dat de wensen vanuit het bedrijfs
leven slechts betrekking hebben op bereikbaarheid. 

De gebouwen van Philips 
Het Emmasingelcomplex is een markant industriecomplex in het stadscen
trum met grootschalige fabrieksgebouwen. Philips Lighting concentreert 
sinds kort haar werkzaamheden in de zuid-oosthoek (Philipstoren-Mathil
delaan) van het complex, alle andere gebouwen zijn niet meer in gebruik 
of komen op korte termijn leeg. Sommige van deze gebouwen staan te 
koop of zijn al aan derden verkocht. andere worden gesloopt omdat ze 
bouwtechnisch niet meer te handhaven zijn. Voor de witte gebouwen 
(eerbiedig De Witte Dame gedoopt) aan de Emmasingel wordt momenteel 
het hergebruik onderzocht . Het behoud van deze gebouwen staat voorop 
omdat ze karakteristiek zijn voor het stadsbeeld van Eind hoven en behoren 
tot het collectieve geheugen van de stad. 
Ook op de Philips complexen in Strijp zullen veel gebouwen vrijkomen. 
Ook hiervoor geldt dat een aantal gebouwen dusdanig karakteristiek is, 
dat ze zo mogelijk behouden moeten blijven. Vooral de gebouwen langs 
het spoor en de hoge, witte gebouwen daar vlak achter, herkent iedere 
treinreiziger als 'station Eindhoven'. De rest van de gebouwen zou in 
principe kunnen worden opgeschoond. 

De veranderingen op het Emmasingelcomplex en het Philips complex in 
Strijp kunnen wel tien tot twintig jaar in beslag nemen, maar nu al moet 
worden nagedacht over een zeer gerichte aanpak. Eén van de belangrijk
ste aspecten is, dat de complexen worden opengesteld. De hekken gaan 
eraf en het wordt een stuk stad, dat door meerdere partijen gebruikt kan 
worden. Dit betekent voor Eindhoven een enorme verandering: tot nu toe 
waren de Philipscampiexen enclaves in de stad waar je als gemeente niets 
mee kon doen. Op de complexen speelden zich processen af, die door 
Philips werden gecontroleerd en die voor de stad, behalve voor de mensen 
die er werkten, geen betekenis hadden in de zin van een bijdrage aan het 
stedelijk leven. 

De vraag is nu hoe de centrale verbindingsas zó kan worden ingezet, dat 
de mogelijkheden van de Philipscampiexen als ontwikkelingslocatie in de 
stad worden vergroot. Door Dirrix is een voorstel gedaan waarin het 
Emmasingelcomplex is opgenomen in een as tussen het Wilhelminaplein 
en het te vormen stadionplein . Rond het stad ionplein wordt, na ondertun
neling van de Vonderweg, een aanvaardbare woonkwaliteit gerealiseerd. 
Op het complex zelf zijn bedrijfsgebouwen en woongebouwen gepland . 
De 'Witte Dame' komt in aanmerking voor binnenstadsfuncties zoals 
kunst en cultuur, kennisoverdracht, detailhandel, wonen etc .. 
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Er wordt ook rekening gehouden met de wens van Philips Lighting, om 
dóór het gebouw heen, het nieuwe lichtlaboratorium te verbinden met het 
oude Lichtlaboratorium met behulp van een plein. 

De centrale verbindingsas zal dóór het Philipscamplex inStrijp heen lopen, 
waardoor woongebieden zo min mogelijk worden belast. Tegelijkertijd 
wordt de aanzet gegeven voor nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden langs 
de as op het complex. De fabrieksgebouwen die gehandhaafd zullen 
worden vormen een hoge stedelijke wand langs de as. Op de vrijkomende 
gronden zullen geen woningen worden gepland. De functie in het gebied 
blijft ongewijzigd; gedacht wordt aan een concentratie van bedrijfsactivi
teiten (en dat kunnen dus ook activiteiten van derden zijn). 

Meerhoven 
Achter de Poot van Metz ligt het nieuwe stadsuitleggebied Meerhoven. 
Meerhoven ligt nu nog helemaal braak. Voor het plan moet grond worden 
aangekocht van defensie en enkele particulieren De voortekenen zijn wat 
dat betreft uitstekend. In dit uitleggebied kan een belangrijk deel van de 
regionale taakstelling op het gebied van de woningbouw (5.000 à 6.000 
woningen) en bedrijfsruimte (200 ha.) gerealiseerd worden. 
Voor Meerhoven is een idee ontwikkeld door het bureau Arquitectonica 
uit Miami, Villanova uit Rotterdam en Dirrix. Volgens de eerste opzet moet 
de wijk zich laten lezen als een boek. 
Het hoofdthema is 'water' en daarvan afgeleid worden hoofdstukken 
(buurten) gemaakt, die steeds een verbijzondering zijn op dat thema . 

Het tweede ordeningprincipe is het openbaar vervoer, het derde is de 
nadrukkelijke keuze voor een inrichting van de openbare ruimte, die in 
alles uitnodigt tot activiteit, ontmoeting, en het verblijven buitenshuis. Het 
plan wordt in 1994 gepresenteerd . 

Citycentrum Veldhoven 
Het eindpunt van de westelijke poot van de centrale verbindingsas is het 
Citycentrum Veldhoven. Het Citycentrum wordt nadrukkelijk betrokken 
bij het Sleutel project, omdat het een belangrijk voedingsgebied is voor het 
Openbaar Vervoer . Daarnaast vormt het als Stadsdeelcentrum een belang
rijke verzorgende functie voor heel Eindhoven-west, inclusief Meerhoven. 

De strategie die gebruikt wordt om de Westcorridor daadwerkelijk te 
realiseren kan wel eens symbolisch zijn voor de aanpak van nieuwe assen. 
Wat dat betreft begint Eindhoven aan een nieuwe fase in haar ontwikke
ling: van de radiale structuur van vóór de oorlog, via de autostad van ná 
de oorlog met zijn daarbij behorende infrastructuur (veertig à vijftig jaar 
is daarop voortborduurd), naar de introductie van het Openbaar Vervoer 
als structurerend element voor de inrichting van de ruimte. 
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De Groenzone 

Het Dommelzone project 
Parallel aan het Westcorridor project wordt het Dommelzone project 
ontwikkeld. Op vergelijkbare wijze wordt ook hier vanuit een totaalvisie 
en in samenwerking met alle betrokkenen (in dit geval verschillende 
gemeenten en Rijkswaterstaat) één plan ontwikkeld. Dit plan heeft tot 
doel de Dommel en haar omgevingskwaliteiten te versterken, zowel 
landschappelijk, ecologisch, natuurlijk als naar waterkwaliteit. 

Ontwikkelingen Dommeldalgebied (Gem. Eindhoven 1992) 
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Maar ook in die zin, dat er van de geboden kwaliteit geprofiteerd wordt 
om met behulp van bijzondere projecten extra waarde toe te voegen. Ook 
in dit project worden bestaande initiatieven in een groter kader geplaatst. 
Het eerste onderdeel van het Eindhovense deel van het plan betreft het 
groengebied Gennep, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een 
gebied waar het accent op sport en recreatie ligt en een gebied dat zijn 
landschappelijke karakter behoudt. 
Langs de Dommel in de richting van de binnenstad wordt een fietspad 
aangelegd tot aan het Van Abbe-Museum. Parallel aan de uitbreiding van 
het museum wordt de hele omgeving opnieuw ingericht waarbij wordt 
getracht de Dommel (en de uitstraling die zij heeft) meer naar de stad toe 
te halen door een verbinding te leggen tussen de Dommel en het Cathari
naplein via het Stadhuisplein. 
iets verderop ligt de Smalle Haven, een binnenstadsterrein dat nu voorna
melijk een parkeerfunctie heeft. In dit gebied moet de woonfunctie gestal
te krijgen. Er dient hierbij aansluiting te worden gezocht bij de Heuvel 
Galerie enerzijds en de Dommel anderzijds. Met het door Coenen ontwor
pen plan voor de inrichting van deze locatie wordt opnieuw het idee van 
de binnenstadsrand gepresenteerd . 
Even verderop raakt de Dommel het Eindhovens Kanaal. Een heel mooi 
gegeven, omdat hier de natuur en de cultuur samenkomen . Een zwakke 
schakel vormt de plek, waar de Dommel de Stationsweg en de spoorlijn 
kruist. Hier zou zij veel explicieter aanwezig kunnen zijn en daarvoor zullen 
dan ook plannen worden opgesteld. Waar de Dommel zijn loop vervolgt 
over het TU-terrein wordt eveneens een fietspad aangelegd met een 
ongelijkvloerse kruising met de ringweg. Uiteindelijke doel is te komen tot 
een aaneengesloten fietsroute door het Dommeldal die zowel voor utilitair 
als voor recreatief gebruik bijzonder attractief zal zijn. 
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EPILOOG 

In dit verhaal is in hoofdlijnen de achtergrond geschetst van de ontwikke
ling van drie belangrijke strategische projecten in Eindhoven; de Centrum
ontwikkeling, het Westcorridor project en het Dommelzone project. 
Momenteel wordt er naar gestreefd deze projecten ook een plaats te 
geven in een regionale aanpak . Het gebied Eindhoven-Helmond wordt 
steeds meer als één geheel gezien. Het gaat daarbij niet alléén om het 
voordeel dat beide steden kunnen ontlenen aan een innige samenwerking, 
maar parallel daaraan ook, dat de kleine kernen en het landschap van deze 
samenwerking profiteren. Opnieuw dienen hiervoor verschillende onderde
len op elkaar te worden afgestemd en het aardige is, dat de drie eerder 
genoemde projecten op het niveau van de regio terugkomen: het Centrum 
in haar vergrote vorm (Eindhoven-Helmond) met het oog op haar lands
deelverzorgende functie; het Westcorridor project als het symbool van 
revitalisering van de stad met aanhechting van nieuwe gebieden en het 
Dommelzone project als een onderdeel van het herstel van de groene 
hoofdstructuur van de regio, als een voorbeeld van revitalisering van het 
landschap. 
Uit deze regiovisie ontstaan ook nieuwe projecten, zoals de Kanaalzone 
in Helmond en het kadezone project in Eindhoven, die passen in de 
verstedelijkingsrichting, die het Rijk zich heeft voorgesteld in de Vierde 
Nota Ruimtelijke Ordening. 
Door deze verticale coördinatie van beleid, wordt de kans van slagen voor 
de projecten aanzienlijk vergroot. 
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DE STRATEGISCHE ROL VAN DE GEMEENTE TILBURG 
BIJ GROTE VERNIEUWINGSPROJECTEN 

Ir. F. Gijsbers 

Het is mijn bedoeling om de strategische rol van de gemeente Tilburg bij 
de grote vernieuwingsprojecten toe te lichten en te verduidelijken door 
een aantal concrete centrumprojecten die reeds uitgevoerd of nog in 
ontwikkeling zijn, in hun procesgang te beschrijven. Tevens zal ik het ver
band laten zien met het ruimtelijke beleid voor de gehele stad. Voordat 
ik start met de toelichting op de binnenstadsplannen wil ik eerst een korte 
terugblik geven op het ruimtelijk beleid van de afgelopen jaren in relatie 
tot het thans vigerende overkoepelende stadsplan, het' Stadsbeheerplan 
Tilburg'. 

KORTE VOORGESCHIEDENIS 

In 1976 stelt de Raad in Tilburg het 'Structuurplan Oude Stad' (S .O.S) 
vast. Dit plan gaf een visie op en een kader voor de ruimtelijke ontwikke
ling van de bestaande stad zowel voor wat betreft de morfologie als het 
gebruik ervan, bovendien bevatte het actieplannen (het zogenaamde 
uitvoeringsprogramma) voor concrete stadsvernieuwingsmaatregelen . Bij 
de evaluatie en bijstelling van dit plan in 1983 werd dat actieprogramma 
nog concreter vorm gegeven in het zogenaamde honderd miljoenplan voor 
stadsvernieuwing in de vierjarige periode 1983 tot en met 1986. Aan het 
einde van die periode kon geconstateerd worden dat de rehabilitatie van 
de Oude Stad goeddeels was geslaagd met uitzondering van merkwaardi
gerwijs het centrum. De gedachte in het S.O.S was: het Stadscentrum 
is een wijk gewoon als alle andere wijken, geen voorrangspositie; het 
centrum komt op eigen kracht wel tot ontwikkeling. Deze gedachtengang 
werd niet door de feitelijke ontwikkelingen bevestigd. De kwaliteit van het 
stadscentrum bleef namelijk sterk achter. Deze constatering leidde ertoe 
dat in 1985 de Nota 'Compacte Stad' werd gepresenteerd. De nota 
bevatte een visie en een actieprogramma om de problemen in het stads
centrum aan te pakken. Tevens werd in de Nota Compacte Stad gecon
stateerd dat zich ook de noodzaak aandiende om een begin te maken met 
een stadsbeheerprogramma voor een aantal gebieden (bijvoorbeeld de 
inmiddels voltooide stadsvernieuwingsgebieden, maar ook een aantal 
naoorlogse wijken). die tekenen van (opnieuw) dreigend verval begonnen 
te vertonen. Hierin is de kiem gelegen van het gedachtenproces dat geleid 
heeft tot een breder beleidsstuk: het 'Stadsbeheerplan Tilburg'. 
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Stadsbeheerplan Tilburg 

Het Stadsbeheerplan werd uitgebracht in 1989 en voor de verkiezingen 
in 1990 vastgesteld door B&W. Vervolgens werd het besproken in de 
raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Stadsbeheer en voor commentaar 
toegezonden aan de overleginstanties en belanghebbenden. 

-+ Bij de vorming van het nieuwe college na de verkiezingen was het plan 
onderdeel van de convenantbesprekingen en is als zodanig mede rich
tinggevend geweest. Vervolgens is het vastgesteld door de nieuwe 

J gemeenteraad in de vorm van een structuurplan in 1991 . 
Op dit moment (najaar 1993) zijn we bezig met een evaluatie van het plan 
ter voorbereiding van een bijgesteld en geactualiseerd Stadsbeheerplan 
dat in principe voor de verkiezingen van 1994 vastgesteld gaat worden 
door B&W. Dat bijgestelde plan maakt dan wederom deel uit van de 
convenantbesprekingen en wordt dan, althans dat is de verwachting, door 
de nieuwe gemeenteraad eind 1994 of begin 1995 vastgesteld. Kortom: 
dezelfde procedure als bij de vorming van het huidige college. Een proce
dure die laat zien hoe in Tilburg belangrijke beleidsstukken zeer direct 
gekoppeld worden aan de mogelijkheden daarvoor een maximaal politiek 
draagvlak te verwerven. 

Onder stadsbeheer wordt het beleid verstaan om enerzijds de kwaliteit 
van de stad in stand te houden en waar nodig en mogelijk te verbeteren 
en anderzijds nieuwe ontwikkelingen te initiëren, stimuleren en tot stand 
te brengen. 
Met andere woorden, het gaat om zowel conserverend als innoverend be
heer. 
Versterking van de stedelijke economie is een hoofdthema van beleid. 
Maar het benutten van kansen en mogelijkheden, gericht op economische 
versterking heeft geen zin, als niet gelijktijdig wordt gewerkt aan behoud 
en herstel van datgene wat al in de stad aanwezig is. Een evenwichtig 
beleid is nodig. Er moet sprake zijn van een goede 'basiskwaliteit' . 
Het begrip basiskwaliteit is een garantienorm. Overal in de stad moet 
sprake zijn van een goed leef-, woon- en werkklimaat . Indien deze basis
kwaliteit niet in voldoende mate aanwezig is, dan moet opheffing van dit 
tekort worden bewerkstelligd. 

Voor het bepalen van de basiskwaliteit is een meetinstrument ontwikkeld, 
waarmee enerzijds de kwaliteitsverschillen tussen buurten kunnen worden 
aangegeven en anderzijds in de tijd ontwikkelingen kunnen worden 
gevolgd en voorspeld. Zowel alle gemeentelijke diensten als instellingen 
buiten de gemeente werken mee aan het jaarlijks uit te voeren onderzoek. 
De kwaliteitsbepaling vindt plaats middels een objectieve meting van 
verschillende aspecten, die van belang zijn voor het leefklimaat . De 
bepaling van de norm per aspect en het (inter)subjectief wegen van de 
aspecten ten opzichte van elkaar om tot een eindoordeel per subwijk te 
komen is gebaseerd op 'gezond verstand'. Op deze wijze worden de 
kwetsbare gebieden in de stad bepaald . 
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Het Stadsbeheerplan is op de eerste plaats een integraal plan. Het is 
gegoten in de vorm van een wettelijk structuurplan ~oor het gehele 
grondgebied van de stad. En evenals het Structuurplan Oude Stad uit 
1976 ordent het zOwel de functionele als de morfologische aspecten van 
het plangebied. Het aangeven van de bestemmingen gebeurt zowel in 
functioneel-morfologische termen (bijvoorbeeld 'ontworpen open woon
buurten') als in beheertermen ('behoud' en 'verandering'). 

Het Stadsbeheerplan is op de tweede plaats een strategisch plan. Het 
geeft hoofdlijnen van beleid aan en presenteert een manier van werken 
om deze beleidsdoelen te bereiken. Daaronder valt bijvoorbeeld het 
nagaan of de basiskwaliteit nog aanwezig is en indien dit niet het geval 
is, deze gebieden aan te wijzen als aandachtsgebieden. Dat betekent dat 
plannen van aanpak opgesteld worden en in het verlengde daarvan actie
programma's die erop gericht zijn de geconstateerde tekorten via een 
gecoördineerde aanpak op te heffen. Een soortgelijke werkwijze wordt 
gevolgd met betrekking tot aandachtthema's (bijvoorbeeld verkeersveilig
heid, sociale veiligheid etc.). 

Samenvattend: de verkenning van de planningspraktijk van Tilburg in de 
afgelopen jaren geeft aan dat er een traditie is om steeds integrale struc
tuurplannen met een strategisch karakter voor bij voorkeur de gehele stad 
te maken. De plannen worden geactualiseerd parallel aan de raad sperioden 

; van vier jaar. De basisfilosofie van het Stadsbeheerplan is om zowel 
vernieuwing als instandhouding samenhangend te sturen en de vereiste 
minimum kwaliteit, de zogenaamde basiskwaliteit, te handhaven. 
Een ander kenmerk is dat zowel de morfologische als de functionele 
aspecten samenhangend geordend worden . 

Karakteristiek is verder dat het uitvoeringsgerichte plannen zijn, onder 
andere middels de jaarprogramma's stadsbeheer, die deel uit maken van 
de jaarlijks vast te stellen concernbegroting van de gemeente. 
En tenslotte is de werkwijze flexibel via de methodiek yan de aanwijzing 
van aandachtsgebieden respectievelijk aandachtsthema's. Het zijn tijdelij 
ke interventies in het integrale planningsproces om geconstateerde tekor
ten via actieprogramma's versneld op te heffen. 

Het centrum van Tilburg is in het Stadsbeheerplan opgenomen als een 
dergelijk aandachtsgebied . Hoe we de ontwikkeling van het aandachtsge
bied centrum sturen wil ik adstrueren aan de hand van een aantal con
crete plannen. Eerst de werkwijze in het verlengde van de Nota Compacte 
Stad van 1985, daarna de stedelijke vernieuwingsprojecten in het ver
lengde van het Stadsbeheerplan van 1989. 
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STRATEGISCHE PROJECTEN 

Projecten in het kader van de Nota Compacte Stad 

Zoals hiervoor aangeduid, constateerde de Nota Compacte Stad een 
onvoldoende wervend stadscentrum: verkrotte en verpauperde gebieden 
in de directe nabijheid van het winkelgebied, grootschalige verkeerswegen 
aan de zuidkant van het centrumgebied met daaraan onaantrekkelijke en 
'onaffe' pleinen. Het actieplan dat in de nota ontvouwd werd omvatte 
daarom de herinrichting van die pleinen en versmalling van de auto-infra
structuur. Tegelijk werden voorstellen gedaan om de verpauperde gebie
den in te vullen met woningbouw (hoge dichtheid), winkels en kantoren . 
Zo werd onder andere voorgesteld om een tweede stadskantoor alsmede 
woonbebouwing te realiseren om het onherbergzame Koningsplein van 
een passende bebouwing te voorzien. 

In het verlengde van deze nota werd een prijsvraag uitgeschreven die de 
hele zuidkant van het centrumgebied omvatte, weliswaar verdeeld in een 
viertal deelprojecten. Er kwam een groot aantal inzendingen binnen en er 
kon een omvangrijketentoonstelling ingericht worden om ook de Tilburgse 
bevolking van de resultaten op de hoogte te brengen. De prijsvraag heeft 
daarnaast ook veel bruikbare ideeën opgeleverd. In die zin althans dat de 
ingebrachte voorstellen uitstekende middelen waren om met investeerders 
en projectontwikkelaars in gesprek te komen. Feitelijk zijn daardoor een 
aantal prijsvraagvoorstellen, uiteraard in aangepaste vorm, tot realisering 
gekomen, namelijk: de winkelpassage langs de Schouwburgring en de 
Emmapassage. In dezelfde periode 1985-1990 is er woningbouw in het 
Schoolstraatgebied en op het Triborghterrein gerealiseerd. En ook de 
gemeente zelf heeft nog een duit in het zakje gedaan met de bouw van 
genoemd Tweede Stadskantoor en het initiatief voor een zogenaamd 
'Kunstcluster' (Concertzaal, Kunstfaculteit w.o. Conservatorium, Dans
academie, Academie van Bouwkunst en Academie voor Beeldende Vor
ming). De opdracht voor het ontwerp daarvan ging naar Coenen. 

Deze projecten maken duidelijk dat de gemeente in deze periode de markt 
gaat betreden en daarbij de navolgende strategie hanteert. De gemeente 
ontwikkelt zelf , als start van een proces, een visie. Deze visie vormt het 
richtinggevend kader in functionele en morfologische zin voor het plange
bied alsmede voor de deelprojecten die hiervan deel uitmaken. Er wordt 
gecommuniceerd over visie en projectvoorstellen met belanghebbenden 
en belangstellenden via nieuwsbrieven, voorlichtingsbijeenkomsten en een 
landelijke prijsvraag . Deze communicatie is er enerzijds op gericht om een 
draagvlak te creëren onder de bevolking en anderzijds om ontwikkelaars, 
eindgebruikers en beleggers te interesseren voor risicodragendedeelname 
aan de planontwikkeling. 
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Deze benadering werkte verrassend goed. Een aantal prijsvraagvoorstellen 
werd rechtstreeks of via bemiddeling van de gemeente in ontwikkeling 
genomen door marktpartijen. De gemeente sloot samenwerkingsovereen
komsten (pps) met deze partijen, en de plannen werden verder uitgewerkt 
en uitgevoerd. 

Projecten in het kader van het Stadsbeheerplan 

De gemeente is op deze weg voortgegaan. Na de Nota Compacte Stad 
kwam, zoals hiervoor al gesteld, het Stadsbeheerplan. In dat laatste plan 
werd het centrumgebied als aandachtsgebied aangewezen. Maar naast 
de zuidrand van het stadscentrum werd nu ook meer expliciet de noord
rand van het centrum, te weten de Stationszone, als ontwikkelingsgebied 
aangewezen. Overigens reikt die Stationszone wel wat verder dan het 
citygebied. Het betreft een zone die vanaf de oostgrens naar de west
grens van de oude stad binnen de Ringbanen loopt. Het verschijnen van 
de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, VINEXen de aanwijzing van T ilburg 
als Stedelijk Knooppunt heeft bij die expliciete aandacht natuurlijk een rol 
gespeeld . 

De aandacht voor de zuidrand werd gecontinueerd in een aantal nieuwe 
projecten die op stapel werden gezet. Voor de Stationszone werd weder
om een prijsvraag uitgeschreven. Dat gebeurde in samenwerking met de 
S.A.R. Die prijsvraag heeft echter veel minder inzendingen opgeleverd en 
leverde ook veel minder rechtstreeks bruikbare voorstellen op. Wellicht 
was de opgave niet helder genoeg geformuleerd. Vandaar dat vervolgens 
het initiatief werd genomen eerst een structuurvisie voor het gebied op 
te stellen, alvorens verdere plannen te ontwikkelen. 
Verder werden ook op andere locaties in en rond het centrumgebied 
soortgelijke initiatieven ontplooid om tot nieuwe ontwikkelingen en 
invullingen te komen . 

Interessant bij die initiatieven is dus dat het zowel stedebouwkundige 
structuurvisies op gedeelten van het centrum betreft als deelprojecten 
hierin . Sommige projecten zijn reeds gestart, andere zullen de komende 
jaren in uitvoering moeten komen . Het gaat om de volgende projecten 
(bron afbeeldingen gemeente Tilburg): 

'Centrum-Zuid' 
Omdat Coenen reeds een voorstel voor het 'Kunstcluster' had ontwikkeld 
werd hem gevraagd voor het gehele omliggende gebied, met name het 
Willemsplein en het Koningsplein, een stedebouwkundige visie te ontwik
kelen (pag. 34). De mogelijkheid deed zich voor daarbij ook een nieuw 
wooncomplex te introduceren. Onder supervisie van Coenen wordt het 
ontwerp daarvoor verder uitgewerkt door architect De Brouwer. Hetzelfde 
geldt voor een kantorencomplex, dat is ontworpen door Van Esch en Van 
der Hagen. Recentelijk heeft Coenen zelf een bijgesteld defintief voorstel 
ontwikkeld voor het 'Kunstcluster'. 
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Stedebouwkundige visie Kunstcluster door Coenen. 

Definitief bebouwingsvoorstel Kunstcluster Coenen. 
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'Heuvel' 
De Heuvel geldt als het stadsplein bij uitstek van Tilburg . Vermindering 
van de verkeersdruk op dit plein levert de mogelijkheid om de inrichting 
meer in overeenstemming te brengen met de belangrijke verblijfsfunctie 
van het plein. Daarnaast dient er een oplossing te komen voor de enorme 
behoefte aan fietsenstallingen en een publieksvriendelijke halteplaats voor 
bussen . De opdracht werd verleend aan het buro Dirrix en van Wylick. 

Invulling Heuvelplein door buro Dirrix en van Wylick. 

'Structuurvisie Stationszone' 
Aan hetzelfde buro Dirrix en van Wylick werd tesamen met DHV en Yap 
Advies en Planning de opdracht gegeven een structuurvisie voor de 
Stationszone te ontwikkelen. Een belangrijk element in deze opdracht was 
om richting te geven aan de kantoorontwikkeling langs de Spoorlaan en 
voorstellen te ontwikkelen voor de inrichting van een hoogwaardig open
baar vervoerknooppunt rond het NS-station. 

Structuurvisie Stationszone door Dirrix en van Wylick, DHV en Yap Advies. 
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Gebied 'Thomas de Beer' 
Op een voormalig fabrieksterrein in de nabijheid van het Textielmuseum 
is door het architectenbureau Benthem & Crouwel een ontwerp gemaakt 
voor de herinrichting van een nog bestaande fabriekshal als museum voor 
beeldende kunst. De realisering werd mogelijk door een schenking van de 
oud-Tilburger De Pont. Aan Crouwel werd gevraagd ook een stedebouw
kundige visie te ontwikkelen voor het omliggende gebied. Hij fungeert nu 
als supervisor voor de uitwerking van de vier plandelen. 

Stedebouwkundige visie gebied Thomas de Beer door Crouwel. 

'Tivoligebied' 
Het Tivoligebied is een reeds lange tijd braakliggend gebied nabij het 
stadscentrum en het station, grotendeels in het bezit van de gemeente. 
In verband met verschillende invullingsvoorstellen van derden is Weeber 
gevraagd een stedebouwkundig masterplan voor het gebied te ontwerpen. 
Interpolis gaat er nu een zeer groot kantorencomplex bouwen (pag 37). 
Architect Bonnema werkt nu een plan uit. terwijl Crouwel plannenontwik
kelt voor een parkeergarage annex kantoor, en een accommodatie voor 
popmuziek. 

'Kromhout' 
Door het verdwijnen van een kazernecomplex ontstond de mogelijkheid 
om binnen de Ringbanen een nieuw hoogwaardig woongebied te introdu
ceren. Het oude exercitieterrein omzoomd door hoge bomen is als parkge
bied opgenomen. Het Bureau Bakker & Bleeker is gevraagd voor het 
parkontwerp. In dat ontwerp is ook de woonbebouwing integraal meege
nomen. De gemeente is supervisor van het project. 
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Stedebouwkundig plan van Weeber en de uitwerking van Bonnema. 
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De genoemde projecten maken duidelijk hoe de werkwijze die in de 
~ periode tot 1990 is gehanteerd wordt doorgezet en uitgebouwd. De 
\ basisfilosofie, nl. visie presenteren, samenwerken met marktpartijen en 
\ intensieve communicatie met belanghebbenden en belangstellenden, 
\ wordt onverkort gehandhaafd. 
- Daarnaast valt te constateren dat een nieuwe strategie wordt toegevoegd: 

zowel voor de visieontwikkeling op onderdelen als voor de deelprojecten 
worden opdrachten verstrekt aan externe stedebouwers en architecten. 
Bovendien worden deze externen belast middels een supervisorschap met 

) 
de bewaking van de architectonisch-stedebouwkundige plankwaliteit. In 
het verlengde van de structuurvisies worden scenario's gebouwd die voor 
de concrete bouwprojecten in kwalitatieve zin çLe__hQ_Qdbreedtes aangeven 

\!\ tijdens het onderhandelingsproces met de ontwikkelaars. 

Uiteraard zou door deze strategie het gevaar kunnen ontstaan dat de 
stedebouwkundige planvorming zich verder verwijdert van de publieke 
controle daarop. Tegen die achtergrond is een beleid ontwikkeld om de 
communicatie met bevolking en belanghebbenden te verbeteren. Onder 
andere zijn daarom recentelijk overlegplatforms samengesteld van belang
hebbenden (bijvoorbeeld vertegenwoordiging van winkeliers, horeca, 
bewoners, Kamer van Koophandel etc.). In die platforms worden de 
plannen onder voorzitterschap van de verantwoordelijke wethouder open 
bediscussieerd. 

Naar een beeldkwaliteitplan 

Op dit moment wordt, ten behoeve van de verhoging van de architectoni
sch-stedebouwkundige kwaliteit van de stad, ook gewerkt aan een beeld
kwaliteitplan voor de gehele stad. Dit plan is feitelijk de uitwerking van 
het in het Stadsbeheerplan aangekondigde stadsvormonderzoek. Fase 1, 
de historisch-morfologische analyse van de stad is gereed, fase 2 (het 
beeld van de toekomstige stad) is nog in bewerking. In dit kader kan 
verwezen worden naar de bijdrage van Doevendans in dit boek. 
Het beeldkwaliteitplan zal een beeld geven van de stad voor de middel
lange en lange termijn, in de vorm van structuurbeelden, normen, richt
lijnen en typologieën, welke gebruikt kunnen worden door stedebouwers 
en architecten bij het ontwikkelen van plannen. Uiteraard kunnen ze ook 
van dienst zijn voor de welstandscommissie, de monumentencommissie, 
B&W en de gemeenteraad bij het toetsen van plannen. 
Het is de bedoeling die stedelijke structuurbeelden te vertalen in beeld
kwaliteitplannen op wijk- en buurtniveau als onderdeel van bestemmings
plannen. 
Een en ander om te bereiken dat ruimtelijke kwaliteit ook meer structureel 
wordt verankerd in de dagelijkse planningspraktijk. 
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Nieuwe ontwikkelingen 

Een en ander liet onverlet dat vanuit de gemeenteraad de behoefte ont
stond om alle hierboven genoemde ontwikkelingen voortvloeiend uit de 
Nota Compacte Stad en het Stadsbeheerplan weer eens in samenhang 
bij elkaar te zien . Daaruit ontstond de wens tot een nieuwe 'structuurvi
sie' ten behoeve van de planontwikkeling in het stadscentrum als logische 
opvolger van de genoemde Nota Compacte Stad . 

In de Nota Centrum, opgesteld als aanzet voor die 'structuurvis ie', zijn 
tegendie achtergrond verschillende deelplannen in hun onderlinge samen
hang beschreven. Als onderlegger voor de plannen wordt een functionele 
geleding van het centrumgebied gegeven. Daarnaast wordt ingegaan op 
de verkeersproblematiek als spanningsveld tussen bereikbaarheid en 
leefbaarheid en op de ruimtelijke kwaliteit die voor het centrum nage
streefd moet worden. De nota is nog in discussie . 
Niet in de laatste plaats omdat een onderwerp uit de nota, te weten de 
verkeersproblematiek, inmiddels een dominante plaats in de discussie is 
gaan innemen. Het ziet ernaar uit dat de uitkomst van deze verkeers
discussie een doorslaggevende rol gaat spelen in de verdere ontwikkeling 
van de centrumplannen in Tilburg. 

Uiteindelijk zal de 'structuurvisie' voor het stadscentrum één van de 
bouwstenen worden, naast andere sectorale en facetmatige nota's zoals 
Groenstructuurplan, Nota Detailhandel, Nota Kantoren, Stadsregionale Uit
werking, Nota Volkshuisvesting, Verkeerscirculatieplan, Nota Vorm, Nota 
Stadsmilieu etc ., voor de actualisatie van het Stadsbeheerplan uit 1989. 
En daarmee sluit de cirkel van het ruimtelijk beleid in Tilburg zich. 
Het gaat om een integrale ruimtelijke planning voor de gehele stad, 
strategisch van karakter, operationeel o.a. via jaarlijks vast te stellen 
actieprogramma's. Een planning die op onderdelen steeds wordt geïnter
venieerd door deelnota's die diepteverkenningen doen. 
Periodiek wordt vervolgens het overkoepelende plan geactualiseerd of 
geheel herzien, afhankelijk van de reikwijdte van de ontwikkelingen die 
zich inmiddels in de ruimtelijke ordening hebben voorgedaan. Stedelijke 
vernieuwing en zorg voor de handhaving van de noodzakelijke basiskwali
teit gaan daarbij hand in hand. 

Een dergelijk samenhangend kader van planvorming sterkt miJ 1n het 
vertrouwen in de strategische rol van de gemeente ten aanzien van de 
genoemde stedebouwkundige kwaliteit van Tilburg . 
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TOT SLOT 

Twee conclusies wil ik verbinden aan het voorgaande verhaal, als het gaat 
om de strategische plannen in Tilburg 

In een klimaat waarbij steden elkaars concurrenten zijn geworden bij het 
ontwikkelen van plannen is de behoefte groot om als vestigingsplaats te 
scoren via aansprekende projecten . De aandacht voor hoogwaardige archi
tectuur en stedebouw is op dit moment daarom groot, ook op bestuurlijk 
niveau, met als gevolg dat op dit moment mogelijkheden worden geboden 
om interessante plannen te ontwikkelen en te bouwen. In Tilburg is een 
bruikbare strategie gevonden om daar slagvaardig mee om te gaan. 
Of als gevolg van deze behoefte zoals wel gesuggereerd wordt de archi
tectonisch/stedebouwkundige kwaliteit onder druk komt te staan omdat 
uiteindelijk meer commerciële doelen zullen prevaleren, is op d it moment 
aan de hand van de Tilburgse praktijkvoorbeelden niet te voorspel len. Ik 
heb er een redelijk vertrouwen in. 
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STADSBEELD ALS FACTOR IN DE STRATEGISCHE 
PLANNING IN TILBURG 

Dr. Ir. K. Doevendans, J. Luiten (arch. A. v.B.), Ir. R. Rutgers 

Publieke Werken van de gemeente Tilburg werkt aan een 'beeldkwali
teitplan'. De TU Eindhoven doet daarvoor het nodige voorbereidende 
werk. Dit gebeurt in samenwerking met architectenbureau Dirrix/Van 
Wylick. Hierna volgt een beschrijving van dit nog lopende project, dat als 
overkoepelende naam heeft meegekregen 'Stadsvorm Tilburg'. 

NOTA VORM EN BEELDKWALITEITPLAN 

Aanvankelijk werd begonnen met het voorbereiden van een Nota Vorm, 
dat wil zeggen : het uitvoeren van een morfologisch onderzoek. In de loop 
van het proces is als bijkomende eis geformuleerd dat dit onderzoek 
toepasbaar zou moeten zijn voor het opstellen van een 'beeldkwaliteit
plan'. 
Daarmee werd het allemaal niet eenvoudiger. Een morfologisch onderzoek 
is op zichzelf al moeilijk genoeg. Kunnen we verder komen dan de omge
vingspsychologie van Lynch, het beeldend impressionisme van bijvoor
beeld Cullen of het bijna mysterieuze begrippenpaar 'morfologie-typolo
gie'? 

·· Het wordt nog moeilijker als met die vragen ook een beeldkwaliteitplan 
ontwikkeld moet worden. Want de gehanteerde opvattingen over beeld
kwaliteitplannen laten zo mogelijk nog meer vragen open. 

Beeldkwaliteitplan meer dan perceptuele benadering 

De term 'beeldkwaliteitplan' is de vakwereld binnengekomen vanuit 
ambtelijk-ministeriële kringen als een tamelijk vage aanduiding voor een 
nieuwe stedebouwkundige uitdaging. Het valt op dat de Nota Beeldkwali
teitplan (VROM/WVC) vooral op een perceptuele benadering steunt. die 
in hoge mate terug gaat op het werk van Lynch. tn navolging van hem 
worden de volgende criteria voor de beeldwaarde van een stedelijke 
omgeving aangedragen: 
- aanwezigheid structurerende routes; 
- herkenbaarheid ruimtelijke dragers naast deze routes; 
- aanwezigheid oriëntatiepunten; 
-duidelijke knooppunten; 
- herkenbaarheid deelgebieden binnen een stad . 
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Het zijn wellicht heel evidente criteria. Ze geven op adequate wijze 
uitwerking aan de stad als omgevingspsychologisch concept. Toch zijn 
er enkele kanttekeningen: 

wordt recht gedaan aan de stad als eigenstandige ruimtelijke struc
tuur? 
is het niet te veel impressionistisch en gericht op het zintuiglijk 
'fatsoeneren' van bestaande omgevingen? 
is het niet te veel buurt- en wijkniveau? 

Tenminste als aanvulling is een andere benadering nodig, mede om 
daarmee greep te krijgen op datgene wat de (individuele) mens in zijn 
dagelijkse ervaring ontstijgt, te weten: een 'historische benadering', 
waarin wordt gezocht naar de wetmatigheden (stedebouwkundige con
cepten en typologieën) die de vorm van de stad in een bepaalde periode 
hebben bepaald . 
Het is deze benadering die in het onderzoek ten behoeve van een Nota 
Vorm en het beeldkwaliteitplan in Tilburg is gevolgd. Die historische 
benadering heeft geleid tot de vraag: 
hoe ziet de ruimtelijke ontwikkeling van Tilburg eruit in termen van de 
morfologische structuur en typologie van deze stad en hoe zal deze er 
(mogelijk, wenselijk) uit gaan zien? 
Dit laatste geeft aan dat ook de toekomst als onderdeel van de geschiede
nis wordt opgevat. Geschiedenis is meer dan verleden, maar omvat ook 
de toekomst. Geschiedenis is verleden en toekomst en op het snijvlak van 
beide, waarin we ons voortdurend bevinden, het heden. 
De historische vraagstelling heeft geleid tot de vraag naar: 
- het b~eld van de historische stad; 
- het beeld vàn de huidige stad; 
- het beeld van de toekomstige stad . 

Het beeld van de historische stad 

Hoe kan de historie van de stadsvorm van Tilburg op operationele wijze 
worden beschreven? De historische benadering van veel stedebouwkundi
ge rapporten verdient die naam niet altijd en het overstijgt vaak niet het 
niveau van' anekdotiek'. Het inventariseren van oudere en jongere monu
menten is natuurlijk ook een onderdeel van een historische benader ing, 
maar een stedebouwkundige interpretatie zal hier niet mee kunnen vol
staan. Het gaat er niet om monumenten te conserveren en om louter een 
'herbeleving' van de geschiedenis. 
In het onderhavige onderzoek is gekozen voor een benadering gericht op 
de geschiedenis van de lange termijn, de geschiedenis met een ritmiek die 
in overeenstemming is met de ontwikkeling van morfologische structuren. 
Allereerst is daartoe een periodisering van de historische ontwikkeling van 
Tilburg gemaakt, een periodisering die is afgeleid van die ontwikkeling en 
dus geen algemeen geldige, voor zover die zou kunnen bestaan , althans 
geijkte indeling naar bijvoorbeeld stijlperioden. In feite is ook de benade
ring typologisch: er is gezocht naar in morfologische zin typische perioden 
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va(l ontwikkefing. De in die periode te onderscheiden typen vormen de 
stedebouwkundige logos van die periode. Door Muratori is deze logos wel 
aangeduid als die van de 'zijnsoorzaak', de causa materialis . 

De volgende periodisering is ontstaan: 
-vroegste historie 1: het landschap als vormproces; 
- vroegste historie 11: de eerste nederzettingen; 
- periode 400 - 1200: Agrarische nederzettingen; 
- periode 1200 - 1826: Pre-industriële textielstad; 
- periode 1826 - 1904: Industriële textielstad; 
- periode 1904 - 1940: Het Algemeen Uitbreidingsplan van 1917; 
- periode 1940 - 1960: Afronding van het stadslichaam binnen de 

ringbanen; 
- Periode 1960 ~ 1980: Stedelijke expansie en behoud van de 

oude stad. 

Van elke periode is beschreven: 
-maatschappelijke karakteristiek (sociaal-economisch-politieke context); 
- stedebouwkundige regulering (wetgeving, commissies, etc.); 
- gemaakte stedebouwkundige plannen; 
- stedelijke groei- en ontwikkelingswijze (modelmatig); 
- toegepaste architectonisch-stedebouwkundige typologie; 
- toegepaste stedebouwkundige concepten; 
- architectonisch-stedebouwkundige elementen. 

Aldus is een systematisch stedebouwkundig overzicht van de geschie
denis van Tilburg ontstaan die als referentie kan dienen voor beleidma
kers, architecten, stedebouwkundigen, welstandcommissies, etc. Een 
pregnante weergave van de ontwikkeling van de stad per periode is 
.weergegeven in een aantal samenvattende modellen. 
Een en ander is vastgelegd in de publikatie' Stadsvorm Tilburg, historische 
ontwikkeling' (PW, Tilburg; TU-Eindhoven, 1993). 

Het beeld van de huidige stad 

Na het beeld van de historische stad volgt uitgaande van de reeks 'verle
den-heden-toekomst' het beeld van de hedendaagse stad. Hoe komen we 
tot het morfologisch concept van de hedendaagse stad? 
Uitgangspunt is dat de stad kan worden opgevat als een 'constructie ' van 
stedebouwkundige concepten. Tilburg is geen 'stad zonder concept', 
zoals Wijffel~ zijn studie noemde, maar daarentegen een stad met vele 
concepten . Deze· concepten hebben zich in de loop der tijd 'gestapeld'. 
In die stapeling kunnen zij elkaar versterken, aansluiten, vaker echter 
vernietigen zij elkaar, zijn zij strijdig. Het is op een gegeven moment 
noodzakelijk de geheel of gedeeltelijk gerealiseerde stedebouwkundige 
concepten in een nieuwe synthese te vangen . Deze synthese is het 
zogenaamde 'schijfconcept' voor de stad Tilburg . 
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Het schijf-concept is ontstaan na analyse van de bestaande stad aan de 
hand van in de stedebouwkundige literatuur onderscheiden stadsmodellen. 
Met behulp van deze (ken)modellen konden de vormconcepten die zich 
in de loop der stedelijke ontwikkeling van Tilburg hadden gestapeld, dan 
wel de restanten of rudimenten hiervan, worden achterhaald en gedefi
nieerd. De gestelde vraag luidde: zijn deze modellen, geheel of gedeelte
lijk, herkenbaar aanwezig in de ruimtelijke structuur van het huidige 
Tilburg? 

De volgende zes zogenaamde algemene kenmodellen -typen- van de stad 
zijn gehanteerd: 
- de organisch-gegroeide stad; 
- de radiaal-concentrische stad; 
-de gesloten ('ommuurde' ) stad; 
- de grid-stad; 
- de barok-stad; 
- de lineaire stad. 
De onderkende modellen of delen daarvan zijn beschouwd als de belang
rijkste morfologische elementen van de stad. Hun betekenis kan echter 
verschillen . Sommige hebben betekenis op het niveau van de stad, andere 
voor een deel van de stad, dat wil zeggen: op buurt-, wijk- of stadsdeelni
veau. 
Na deze analytische bewerking is geprobeerd de bestaande stapeling van 
vormconcepten, zich vaak kenmerkend door onderlinge conflicten, in de 
nieuwe synthese van het schijfconcept te 'tekenen'. Naast de modellen
analyse speelden bij het concipiëren van de 'schijf' ook andere overwegin
gen een rol, met name: de regionale positie van Tilburg en de ecologische 
structuur van de regio. 
Tevens werden op grond van deze algemene en globale analyse (vele 
stedebouwkundige analyses zijn historisch en situationeel zeer gede
tailleerd) gebieden in de stad onderscheiden die in het bijzonder opvallen 
door hun morfologische problematiek. Deze gebieden zijn aangeduid als 
morfologische 'deel-constructies'. Uitgangspunt is, dat de oplossing van 
de belangrijkste morfologische problemen zich in deze deel-constructies 
zou lokaliseren, vooral omdat hier verschillende concepten met elkaar in 
conflict zijn gekomen . 

Componenten schijfconcept 
Het schijfconcept bevat verschillende vormcomponenten, zoals: de 
'ommuring', aangeduid als 'schil'; het behoud van de 'gegroeide lijn
structuur' in Tilburg-oude stad, nu echter niet als concept op stadsniveau, 
zoals in het Stadsbeheerplan, maar op stadsdeelniveau; en natuurlijk de 
'schijf' met zijn markering (begrenzingen) in het noorden en zuiden en zijn 
'compartimenten', elk met een verschillend karakter. De op Tilburg gepro
jecteerde kenmodellen hebben geleid tot de duiding van deze vormcompo
nenten. De analyse heeft dus geleid tot de conceptie van een synthetisch 
model, waarin in het bestaande Tilburg herkenbare onderdelen van de 
eerder genoemde algemene stadsmodellen zijn samengevat. 
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Het Schijfconcept (Doevendans, Luiten en Rutgers, 1994) 

-, 
Kenmerk van het schijfconcept is dat het de bestaande indeling van 
stedebouwkundige gebieden (buurten, wijken, etc.) overstijgt. Het schijf
concept kan in zeker opzicht ook worden gelezen als het idee van de 
lineaire stad. De lineaire stad haakt nu, als nieuw interstedelijk uitbrei
dingsconcept, niet aan op een bestaande stad of bestaande steden, 
waarbij per definitie een morfologisch probleemgebied ontstaat ter plaatse 
van deze 'aanhaakpunten'. Nee, de bestaande stad ontstaat ter plaatse 
van deze 'aanhaakpunten'. De bestaande stad, althans een belangrijk deel 
hiervan, wordt gedacht als lineair te ontwikkelen stadsmodel met in 
principe zowel uitbreidingsrichtingen naar het westen als het oosten. 

Het is duidelijk dat dit vormconcept een zekere objectiviteit claimt, al is 
het natuurlijk zo, dat aan elke analyse een vooronderstelling vooraf gaat. 
Die vooronderstelling was hier de set van stadsmodellen. Vanuit andere 

; vooronderstellingen zouden andere vormconcepten kunnen ontstaan. Zo 
._-- heeft Dirrix later een stadsmodel getekend dat de stad als een stroken

structuur ziet, uitgaande van een grid met oost-westdominante lijnen als 
vooronderstelde stedelijke toekomststructuur. 
Schijfmodel en stroken-concept, twee morfologische interpretaties of 
lezingen van de stad, die beide componenten leveren voor het beeld
kwaliteitplan. 

Territoria 
Op basis van de uitgevoerde analyse is het mogelijk om gebieden aan te 
wijzen die een morfologische problematiek vertonen. Deze gebieden zijn 
aangeduid als 'territoria'. Deze term is gebruikt om aan te geven dat het 
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zeer zeker niet noodzakelijk hoeft te gaan om vertrouwde stedebouw
kundige eenheden als een stadsdeel, wijk of buurt als eenheid van stede
bouwkundige problematiek. 
Van elk van deze territoria is onderzocht hoe de problematiek kan worden 
samengevat en welke toekomstige ruimtelijke structuur binnen een 
territorium zou kunnen worden ontwikkeld als antwoord daarop. Dit 
'antwoord' zou in architectonisch-stedebouwkundigezin moeten worden 
uitgewerkt in termen van { proefontwerpen van) typologieën en te situeren 
markante elementen. Dat wil zeggen: de omgekeerde weg als in de 
historische analyse. Daarin werden typologieën en elementen 'opgedol
ven' uit de geschiedenis, nu worden ze ontwikkeld, ontworpen en (moge
lijk) aan de geschiedenis toegevoegd! 
De geanalyseerde territoria zijn samengevat in een zogenaamd 'W~ek 
te!-@oria'. Dit werkboek vormt als het ware een morfologische 'paüiolo
gie,--van de stad Tilburg, een overzicht van de probleemgebieden van de 
stad: projecten om aan de slag te gaan! 

Vlakdekkende benadering van de gehele stad 
De territoria kunnen worden opgevat als gebieden, waar een intensieve 
kwaliteitszorg noodzakelijk is . Het zijn gebieden waarop in het b ijzonder 
wordt gefocusseerd en waar zal worden gewerkt aan een nieuwe, toe
komstige beeldkwaliteit. Het leidt tot het formuleren van een aantal 
projecten en is geen 'vlakdekkende' benadering. Bovendien onttrekken 
de territoria als stedebouwkundige eenheden zich aan de gangbare inde
lin.g naar stadsdelen, wijken, buurten, statistisch-administratieve tel ge bie-. 
den, eigendomsgrenzen, beheerseenheden, etc . 
Een vlakdekkende beschrijving van de huidige stad is een ander onderdeel 
van het onderzoek. Daarin wordt de ruimtelijke ka rakteristiek beschreven 
van stadsdelen, wijken en buurten en wordt aansluiting gezocht bij de 
gangbare Tilburgse indeling van stedebouwkundige eenheden. Uitgangs
punt is de stad als het doodgewone woon-, werk- en leefmilieu voor 
mensen. De ruimtelijke beschrijving en analyse van deze gebieden gaat 
uit van de noodzaak van een normale dan wel selectieve kwal iteitszorg. 
Mogelijk moet op onderdelen t-och tot een intensieve kwaliteitszorg 
worden geconcludeerd. 

Een dergelijke vlakdekkende beschrijving van de stad Tilburg za l op 
wijkniveau bevatten : 
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Een historisch-ruimtelijke karakteristiek, context van ontstaan en 
ontwikkeling {vaak te ontlenen aan de publikatie' Stadsvorm T ilburg, 
historische ontwikkeling ' ). 
Het functioneel concept op wijkniveau: bebouwing , funct ies, vèr
keerspatroon, etc., aangevuld met beleidsvoornemens en lopende 
acties ten aanzien van dit concept, onder andere afgeleid uit het 
'Stadsbeheerp-lan'). 



Het morfologisch concept op wijkniveau (vaak een concept 'a poste
ri9Ji' : concept achteraf, een mengvorm: enerzijds weergave van de 
bestaande ruimtelijke opbouw met zijn 'pathologie' (knelpunten, 
mankementen, etc .), anderzijds een 'desirologie' ('wensbeeld') 
gebaseerd op de pathologie van het bestaande vormconcept) . 
De 'desirologie': keuzen/maatregelen (gedifferentieerd naar korte, 
middellange en lange termijn) gericht op verhoging van kwaliteit, met 
als hoofdcriterium: 'adequatio' van deze keuzen/maatregelen aan het 
morfologisch concept. 
Overgang naar buurtniveau: buurtindeling, randvoorwaarden voor 
buurten vanuit he!'W1]kniveau. 

Het beeld van de toekomstige stad 

De benadering zoals in de VROM/WVC-Nota Beeldkwaliteitplan is beschre
ven gaat uit van de stad als een omgevingspsychologisch concept. Dit 
omgevingspsychologisch concept van de stad is op te vatten als een 
kwaliteitsconcept, het levert de criteria waaraan de stad vanuit omge
vingspsychologisch opzicht heeft te voldoen . 
Uitgaande van een dergelijke conceptuele benadering, zijn er echter meer 
van dergelijke kwaliteitsconcepten te onderscheiden . De stad is ook een 
esthetisch concept, een stedebouwkundig concept, een ecologisch 
concept, etc. Elk concept levert zijn eigen criteria voor kwaliteit en beeld 
van de stad. Immers, deze concepten zijn door middel van bijbehorende 
typologieën herkenbaar te maken in het beeld van de stad . 

Kern van deze conceptuele benadering is, dat er min of meer op zichzelf 
staande domeinen binnen de bouwkunde zijn af te bakenen, elk met hun 
eigen wetmatigheden, criteria, typologieën, etc . Elk concept heeft daar
mee ook zijn eigen kwaliteitsaspecten en kan -uitgaande van deze aspec
ten- worden uitgewerkt tot een stelsel van kwaliteitsthema's. Laten we 
een voorbeeld noemen, het esthetisch concept. Dit kan worden geoperati
onaliseerd tot de volgende kwaliteitsthema's : 
- herkenbaarheid bouwstijlen; 
- herkenbaarheid markante architectonisch-stedebouwkundige elementen; 
- herkel)baarheid Architectuur; 
- herkenbaarheid kleuren in de gebouwde omgeving; 
- herkenbaarheid (integratie) bee ldende kunst in de gebouwde omgeving; 
- etc. 

Het criterium van de 'herkenbaarheid' legt de relatie tussen de gewenste 
kwaliteit en de zichtbaarheid als beeld. Het kwaliteitsbegrip wordt op deze 
manier een meervoudig begrip, dat zich leent voor prioriteitenstelling en 
dat het maken van keuzes gedurende het ontwerpproces mogelijk maakt. 
In een eerste analyse uitgaande van deze benadering zijn de volgende 
kwaliteitsconcepten/-aspecten op stadsniveau onderzocht: 
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Het stedebouwkundig concept: 
- herkenbaarheid van de schijf als het beeld van de huidige stad ; 
- herkenbaarheid van Tilburg OW-gerichte strokenstad; 
- herkenbaarheid topografie van de stad, samengesteld uit van oudsher 
aanwezige landschappelijke structuren, aangevuld met nieuwe topografi
sche elementen (waaronder kunstwerken als het Kanaal, etc.); 
- herkenbaarheid stedebouwkundige stijl; 
- herkenbaarheid gebruik/woonstijl; 
- herkenbaarheid bebouwingshoogte. 

Het cultuur-historisch concept: 
- herkenbaarheid historische structuur; 
- herkenbaarheid toekomstimago. 

Het ecologisch concept: 
- herkenbaarheid relatie stad-landschap. 
Het omgevingspyschologisch concept is op stadsniveau naar de volgende 
thema's uitgewerkt: 
- beeldaspecten verkeersstructuur auto; 
- beeldaspecten fietsroutes; 
- beeldaspecten openbaar verkeersstructuur; 
- herkenbaarheid beelddragers. 

'Tilburg, moderne industriestad' als voorbeeld 

De opzet van een dergelijke kaart is als volgt: 
Aan een kwaliteitsthema worden verschillende onderdelen onderkend, die 
worden vertaald in 'beeldbepalende elementen ' . 
Bij elke rubriek van beeldbepalende elementen behoort een typologie. Het 
is een onderdeel van het beeldkwaliteitplan dat deze typologieën worden 
ontyvorpen . In feite wordt de omgekeerde weg gevolgd als bij het beeld 
van de historische stad : daar werden typologieën uit de geschiedenis 
opgedolven, nu worden architectonisch-stedebouwkundige typologieën 
aan de geschiedenis toegevoegd. Binnen een bepaalde rubriek en catego
rie kunnen verschillende typologieën ten opzichte van elkaar worden 
gezoneerd . Tenslotte worden ze gelokaliseerd naar verschillende vanuit 
de morfologische pathologie (en desirologie) van de stad afgeleide projec
ten. 

Als onderliggende criteria van deze conceptuele benadering komen naar 
voren 'herkenbaarheid' (van beeldtypologieën behorend bij de verschillen
de kwaliteitsconcepten en -thema' s) en 'oriënteerbaarheid ' (het omge
vingspsychologisch concept als stedelijk kwaliteitsconcept). 

Een voorbeeld is gegeven in onderstaand schema, w aarbij de kaart 'Toe
komstimago' (uitgaande van de Tilburgse missie: Tilburg, moderne indus
triestad) uitgangspunt is . 
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Kwaliteitsthema Onderdelen 

Toekomst imago Moderne 
Industriestad 

Onderwijs/ 
voorzieningen
stad 

Recreatieve/ 
groene stad 

Cultuurstad 

Hoogstedelijke 
stad 

Bijzondere 
ontwerp
opgaven imago 

Beeldbepalende elementen Locatie 

Grootschalige wegenstruc- Noordoost Tangent, Noord-
tuur. Zuid-as, A-58. 

Markante, goed bereikbare 
en goed zichtbare industrie
terreinen. 

Universiteit en grote scho
lengemeenschappen met 
kenmerkende bebouwing. 

Grote zorgvuldig beheerde 
groengebieden met natuur 
of recreatiebestemming. 

Zichtbare en kenmerkende 
concentraties van gebou
wen en ruimten met cultu
rele bestemming. 

Stedelijke bebouwing: 
hoogte vanaf 15 meter, 
gesloten gevelwanden en 
bouwblokken, torens, ste
delijke sfeer !stenig, recla
mes, straatmeubilair), ste
delijke verhouding bebou-
wing-rUimten. 

Kraaiven, Loven, Zone 
rond kruising A58 - N-Z as. 

'Scholenzone' De Reit 
!compartiment schijfcon
cept), Zone ten westen 
van de N-Z as, Zone ten 
noorden van de A58, Mo
gelijk: kanaalzone. 

Waterwingebied en omge
ving !'Groen kwadrant'), 
Vuilstort kraaiven, Toe
komstig Noorderbos, Ge
bied Moerenburg. 

Cultuurzwaartepunt Wil
helminapark, Cultuurzwaar
tepunt schouwburg-ring. 

Kanaalzone langs ringbaan 
Noordoost, Zone ten oos
ten van de N-Z as, City
gebied tussen spoor en 
Bredaseweg-schouwbur
gring !compartiment schijf
concept). 

Arch1tectonisch/stedebouw- Knooppunt A58- N-Z as 
kundig kenmerkend ont- IPoortmotief), Zuidkant 
werp, beelddrager van het kruising N-Z as -kanaal 
achterliggende gebied . IPoortmotief), Zuidkimt 

kruising N.O. tangent-N-Z 
as, Kruising N-Z as met 
spoor en Cobbenhagelaan, 
'Kruising' kanaalzone
spoor. 

De verschillende rubrieken behorend bij een kwaliteitsthema worden als 
het ware door het methodisch principe van zonering in het Tilburgse 
gelokaliseerd (laatste kolom). De benadering oogt daarom traditioneel
stedebouwkundig: functionele zonering van kwaliteit. 
Een bundeling van een aantal kaartbeelden vanuit deze conceptuele 
kwaliteitsbenadering is vervat in het rapport 'Stadsvorm Tilburg, schets 
van een mogelijk beeldkwaliteitplan vOÜr de middellange termijn'. 
In dit rapport wordt het eerder ontwikkelde schijfmodel als uitgangspunt 
genomen. Dit ruimtelijke concept wordt als stadsontwerp opgevat. 

Overigens zou het denken vanuit kwaliteitsconcepten in termen van het 
B@uwQ.esluit als volgt kunnen worden uitgedrukt: aan een concept is het 
leveren van 'prestaties' verbonden.ln het geval van de stad houdt dit in, 
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dat de stad onder andere een culturele, esthetische, ecologische, fysieke, 
sociale en omgevingspsychologische prestatie moet leveren. 
Deze verschillende soorten 'prestaties' kunnen fungeren als hoofdstukjes 
bij het verduidelijken van het toekomstige beeld van gebieden, zowel op 
stads-, stadsdeel, wijk- en buurtniveau. (Zie voor een nadere uitwerking: 
'De kwaliteit van bebouwde en onbebouwde ruimte', K. Doevendans, F. 
Klarenbeek. In: Handboek Stedelijk Beheer, najaar 1993.) 

NAAR EEN BEELDKWALITEITPLAN 

Begripsinhoudelijk kunnen we het beeldkwaliteitplan nu als volgt omschrij
ven, om daarmee de kern van een dergelijk plan weer te geven : 
een 'Beeldkwaliteitplan'. 

Is een term ingevoerd door VROM/WVC dat een (mogelijk) instru
ment aanduidt waarvan de invoering van overheidswege wordt 
gestimuleerd; 
Is gericht op de vorming van een 'markant' beeld van een gebied; 
Welk beeld met name door gebruik van typologieën 'herkenbaar' 
gemaakt kan worden en 'oriëntatie ' biedt; 
Is gebaseerd op een morfologisch onderzoek en ontwerp ; 
Kan zich richten op de morfologie van de stad-als-geheel, zowel als 
op delen en/o(elementen van de stad; 
Bestaat naast andere planlagen; 
Is vertrekpunt voor de stedebouwkundige inrichting en vormgeving 
op stadsdeel-/wijk-/buurt-/omgevingsniveau . 

Gelaagdheid 

Duidelijk is dat het schijfmodel een laag is in de vele planlagen . Elke 
stedebouwkundige laag heeft zo zijn eigen modellen, plannen , etc. en 
verwijst naar een bepaald kwaliteitsconcept: 

morfologische laag ......................................... 
planologische laag 

functionele laag 

ecologische laag 

infrastructurele laag 

historische laag 

architectonisch· 
stedebouwkundige laag 
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thema 

vorm 

bestuur 

beheer 

·groen' 

verkeer 

monumenten 

+ 

stadsontwerp 

schijfmodel 

propel lermodel ............ ................................ 
stadsbeheermodel 

groenstructuurplan .............................................................. 
NZ·as met vergrote Ringbaan 

MIP 

territoria 



Op het snijvlak van de verschillende lagen -die dus vanuit de verschillende 
architectonische, stedebouwkundige en planologische sectoren (modelma
tig) worden ingevuld- kunnen conflicten ontstaan. Heeft het schijfmodel 
bijvoorbeeld een conflict met de planologische of bestuurlijke laag, model
matig weergegeven in het propellermodel? Een bestuurlijke herindeling en 
stedelijke ontwikkeling in noord-oostrichting (inlijving Berkei-Enschot) 
wordt niet benadrukt . 

-Het schijfmodel leidt ook niet direct tot een infrastuctureel plan (ver
keerscirculatieplan). Duidelijk is: op het snijvlak van de verschillende 
planlagen ontstaan de interessante ontwerpthema's, waarbij keuzes 
moeten worden gemaakt: wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen. 
Een expliciete axiologie met betrekking tot het beeld en de vorm van de 
stad kan helpen de vormdimensie en beeldkwaliteit meer gewicht te geven 
en bijvoorbeeld het schijfmodel als vormconcept beter herkenbaar te 
maken. Op zijn minst wordt met het schijfmodel immers een morfologi
sche stellingname geleverd. 

Toch: uitgangspunt is nadrukkelijk geen vormdeterminisme. Dat past niet 
meer bij de stedebouw in zijn reële voortgang, daarvoor heeft het vakge
bied sinds de moderne tijd te veel meegemaakt en zich in functionele zin 
te veel aangeleerd! Is het schijfmodel dus slechts een moment in de 
morfologische ontwikkeling van Tilburg? Waarschijnlijk wel. Kwaliteit is 
een dynamisch begrip, dat zich niet in een model vast laat pinnen. Vanuit 
andere lagen zullen modellen worden geïmplementeerd die geneigd zijn 
de morfologische laag, i.c. de ' schijf' te vernietigen. De tijd zalleren hoe 
strategisch dit model is! 

Stadsontwerp 

Baseert het beeldkwaliteitplan zich op een stadsontwerp? Het schema 
impliceert de veronderstelling dat een stadsontwerp een soort meta-niveau 
zou kunnen vormen. 
Het schijfmodel was al meer dan een analyse, het was in zekere zin een 
(voorlopig) ontwerp dat als beeld van de bestaande stad ging fungeren. 
Het schijfmodel is weliswaar een van de vele planlagen, maar kan morfo
logisch worden gezien als de centrale laag waarvan wordt uitgegaan en 
·waarnaar wordt teruggekoppeld . 

Het stadsontwerp opent de weg naar de toekomst. Die toekomst is echter 
nog slechts in potentie aanwezig en eerder als probleem dan als gereali
seerde werkelijkheid . De toekomst heeft nog geen 'vorm' gekregen . In de 
aristotelische terminologie van Muratori : ongevormde materie, potentiële 
vorm die zich als 'vorm' zal actualiseren. 
Een stadsontwerp in het kader van het beeldkwaliteitplan zou het raam
werk kunnen zijn dat enkele potentiële ontwikkelingslijnen van de stad 
aangeeft, waarvan aangenomen kan worden dat het verleden en de 
toekomst ze gemeenschappelijk zullen hebben en waarvan het wenselijk 
is dat ze geactualiseerd zullen worden . 
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Het stadsontwerp is letterlijk een pregnante weergave van de stad ('kern
achtig' en 'zinrijk'), een beeld van de stad in enkele lijnen, vlakken en 
punten. Door dit abstracte karakter kan het inderdaad als een soort meta
niveau worden aangeduid, zoals in het geval van Tilburg: 

een horizontale streep symboliserend de oost-westontwikkelingen, 
waarvoor de schijf model staat, maar die zich, zeker op langere 
termijn, niet daartoe hoeft te beperken; 
een verticale streep, waarvoor de noord-·zuidas model staat, die de 
tweedeling oost-west tot uitdrukking brengt; 
een gebogen streep, de weergave vormend van het omvattend 
gebaar dat in het oostelijk deel duidelijk tot uitdrukking komt in 
elementen als ringbanen, tangenten, Rijksweg; 
drie polen met vanuit hun middelpunt een verticaal of horizontaal 
lijnstuk, symboliserend de drie 'satellieten ' Reeshof, Berket-Enschot 
en Goirle en hun verbindingen met de oost-west- dan wel noord
zuidas (uitdrukking van het zogenaamde 'propellermodel' uit het 

. Stadsbeheerplan). 

Deze onderdelen vormen te zamen een logo van de stad Tilburg , dat op 
vele manieren kan worden aangevuld en uitgewerkt met bijvoorbeeld een 
stelsel van vlakken, samengesteld uit onder andere territoria, projecten, 
maar ook wijken, buurten, etc., -het eigenlijke 'stedelijk weefsel ' - zodat 
een praktische ruimtelijke geleding van de stad ontstaat en het formuleren 
van deelprojecten op kortere termijn op operationeel ruimtelijke niveaus 
mogelijk wordt. 
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STRATEGISCHE PLANVORMING IN MAASTRICHT 
EN DE INBRENG VAN DE DISCIPLINE STADSONTWERP 

Ir. R. Geurtsen 

Dit schrijven bevat twee delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de 
Structuurvisie Maastricht 1990-2000, een van de cruciale beleidsinstru
menten voor de strategische planvorming. In het tweede deel wordt meer 
in detail ingegaan op de inhoudelijke achtergronden èn op de werking van 
de strategische planvorming in de praktijk. 

STRUCTUURVISIE MAASTRICHT 1990-2000 

Belangrijkste kenmerken 

Medio 1989 lanceerde het College van B & W de Structuurvisie 1990-
2000, 'Stad in evenwicht, balans in beweging'. Zij bracht daarmee de 
gevolgen in kaart van de aanwijzing tot 'Stedelijk Knooppunt' door de 
Rijksoverheid, en van de komende Europese eenwording . Daarbij ging het 
er vooral om het beleid te kunnen afstemmen op de effecten voor de 
dagelijkse leefomstandigheden in de stad . Het spreekt voor zich dat deze 
gevolgen voor een typische grensstad als Maastricht nogal specifiek zijn. 

Een van de hoogste prioriteiten van het gemeentelijke beleid is het streven 
naar evenwicht tussen het proces van 'sociale vernieuwing', in de breed
ste zin van dit begrip èn het proces van stedelijke vernieuwing. Dit in 
plaats van de kunstmatige politieke tegenstelling die vaak tussen deze 

· ' beide processen wordt geconstrueerd. Daarmee is het thema van een 
evenwichtige ontwikkeling van de stad reeds aangeduid. 
In deze voor Maastricht cruciale episode is van belang dat gezorgd wordt 
voor een breed draagvlak voor de uitgezette koers, voor een brede onder
steuning van het beleid door bewoners en belanghebbenden. Ook de 
Structuurvisie moest hieraan een bijdrage leveren. Voor de aanpak heeft 
dit de volgende consequenties gehad: 

Compac t en Slagvaardig 
Tegenover de omvattende en uitvoerige aanpak van structuurplannen uit 
het recente verleden is gestreefd naar compactheid en slagvaardighe id, 
gericht op een brede publieke discussie. In plaats van een wijdlopig 
planologisch apparaat biedt de Structuurvisie een compacte introductie 
in de problematiek, waarbij aandacht besteed is aan de leesbaarheid voor 
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aan een beknopte analyse, resulterend in een lijst concrete actiepunten 
voor de agenda van de jaren negentig en een inschatting van de financiële 
en logistieke consequenties voor de uitvoering . 

Beeldend 
Tegenover de vaak abstracte en vakmatige benadering van structuur
plannen uit het verleden is gekozen voor een meer beeldende aanpak, 
waarmee de planologische perspectieven meer inzichtelijk en toegankelijk 
worden. Mede daarom is veel aandacht besteed aan het in beeld brengen 
van de huidige kwaliteiten van de stad, zoals deze door haar inwoners in 
het leven van alledag worden ervaren, ook in ruimtelijk opzicht. Dit is 
vastgelegd in een hoofdstuk over de morfologische kenmerken van de 
stad en de haar omringende regio. 
Ook voor belangstellende buitenstaanders biedt deze aanpak de mogelijk
heid om zich snel een beeld te vormen van de specifiek Maastrichtse 
kwaliteiten en knelpunten . 

Integraal 
Een integrale aanpak is een eerste vereiste bij het streven naar kwaliteit 
op een breed scala aan beleidsterreinen. Het uitgangspunt van 'kwaliteit 
als opgave' vraagt niet alleen om een integratie tussen sociale en econo
mische dimensies, maar ook om een integrale afstemming van ruimtelijke 
aspecten en programmatische aspecten, van vorm en gebruik. Dit is voor 
Maastricht temeer van belang omdat de stad om meerdere redenen vrijwel 
geen groeimogelijkheden meer heeft; een beperking die ten dele wordt 
gecompenseerd doordat zich binnen het stedelijk gebied een aantal 
strategisch gelegen locaties bevindt, voormalige fabrieksterreinen en 
militaire complexen. 

Stadsontwikkeling in Maastricht zal in de jaren negentig dus voor een 
groot deel betekenen : stadsverbouwing en stedelijke herstructurering. 
Vandaar de sterke verwevenheid tussen stedelijke vernieuwing en sociale 
vernieuwing. Veel bewoners zullen de gevolgen van de vernieuwingspro
jecten immers 'aan den lijve' ondervinden . Vandaar ook de noodzaak tot 
een zorgvuldige analyse en waardebepaling van de bestaande structuren , 
van de ruimtelijke kwaliteit van routes en ontmoetingsruimten, van de 
historische lading, het magnetische veld van de geschiedenis. 

Vanuit dit uitgangspunt is gekozen voor een duidelijke bel ichting van de 
ruimtelijke kwaliteiten en knelpunten van de stad. In de meeste structuur
plannen blijft een dergelijke aanpak achterwege omdat dit een mate van 
nauwkeurigheid vergt die vaak als te detaillistisch wordt beschouwd en 
als oneigenlijk voor het stedelijke schaalniveau. 
De genoemde integrale aanpak betekent dat niet alleen aandacht wordt 
besteed aan de grootschalige stedelijke projecten, maar dat eveneens 
projecten aan de orde komen van kleinere omvang, projecten die voor de 
kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving vaak van het grootste belang 
zijn. Ook op dit punt doorbreekt de Structuurvisie de gangbare aanpak bij 
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structuurplannen. De onderlinge samenhang van schaalniveaus is, juist 
voor een stad als Maastricht, van het grootste belang bij het vaststellen 
van een meerjaren beleid. Bij de uitwerking van de Structuurvisie in 
structuurschetsen voor stadsdelen wordt een ze lfde aanpak gehanteerd, 
waarbij de lijn wordt doorgetrokken tot de schaalniveaus van buurt, 
straat- en bouwblok. 

Methodiek van analyse 

Het centrale bestuurlijke beleidsthema: evenwicht tussen sociale ver
nieuwing en stedelijke vernieuwing, heeft geleid tot een analysemethad iek 
waarbij gewerkt is met een onderscheid tussen twee schaalniveaus: 

het bovenstedelijke schaalniveau, ofwel het schaalniveau van het 
stedelijk knooppunt en de Euregio; op dit schaalniveau spelen zich 
vooral de grote projecten van stedelijke vernieuwing, van stadseco
nomische herstructurering af, maar ook de grote landschappelijke 
en recreatieve projecten waaraan een bovenstedelijk belang kan 
worden toegekend, zoals het archeologische vestingpark De Hoge 
Fronten; 
het stedelijke schaalniveau, ofwel het schaalniveau van de stad en 
haar stadsdelen; op dit schaalniveau gaat het vooral om waarden en 
om projecten die bijdragen tot soc iale vern ieuwing, tot verbetering 
van het leefmilieu en de dagelijkse leefomgeving van de stadsbewo
ners. 

Dit onderscheid is zo consequent mogelijk aangehouden bij zowel de 
programmatische analyse alsook de ruimtelijke analyse. Bij de program
matische analyse kon daardoor worden aangegeven of het grondgebruik 
in een bepaald stadsdeel voornamelijk een bovenstedelijke functie heeft, 
bijvoorbeeld bij de zakelijke dienstverlening, danwel of het stadsdeel 
voornamelijk een stedelijke functie heeft, bijvoorbeeld de wijkwinkelcen
tra. 

Ook beleidsintenties kunnen op deze wijze worden aangeduid. Zo kan 
duidel ijk worden aangegeven dat het stadsdeel Annadal-Brusselsepoort 
een structuurverbetering moet ondergaan gericht op het dagelijkse leefmi
lieu van de bewoners van Maastricht-West . Bij de planuitwerking zal dit 
uitgangspunt handen en voeten moeten krijgen door een reeks van rand 
voorwaarden die aan dit uitgangspunt kunnen worden ontleend, alsmede 
door prioriteitenstelling. 

Ook bij de ruimtelijke analyse kon door het hanteren van dit onderscheid 
in schaalniveaus worden aangegeven of een stedelijke ruimte voornamelijk 
bepalend is voor de beleving van de stad door buitenstaanders, voor de 
wijze w aarop de stad zich naar buiten toe presenteert , danwel of een 
bepaalde stedelijke ruimte voornamelijk van belang is als beeldbepalend 
element in de dagelijkse leefwereld van de inwoners van Maastricht. 
Deze aanpak is vastgelegd in twee afzonderlijke kaarten voor zowel de 
ruimtelijke alsook de programmatische structuur van de stad. 
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Het voordeel van deze werkwijze is dat met een beperkt aantal kaarten 
wordt gewerkt waarin de strategische locaties duidelijk in het oog spr in
gen. Bij het hanteren van deze methodiek is het van het groot,.? te belang 
om te onderstrepen dat het verschil in schaalniveau geen priorite it aan
duidt, geen voorkeur . Het laat slechts een accentverschil zien , een kleur 
verschil. 

i I Bij het denken over de effecten van structuurverbeterende maatregelen 
kan het gemeentebestuur deze maatregelen afzetten tegen het belang 
ervan voor de verschillende schaalniveaus . Een scherp onderscheid 
behoeft niet altijd gemaakt te worden . Zo zal duidelijk zijn dat de Maasoe
vers als stedelijke ruimte zowel bepalend zijn voor de presentatie van de 
stad naar buiten toe alsook voor de dagelijkse beleving van de stadsbewo
ners . Wel kunnen verschillende prioriteiten toegekend worden bij het 
oplossen van gesignaleerde knelpunten . Zo zou het denkbaar kunnen zijn 
dat het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte langs de 
Maasoevers een lagere prioriteit zou verkrijgen wanneer dit knelpunt louter 
bezien zou worden vanuit het stedelijke schaalniveau dan wanneer dit 
zelfde knelpunt bezien wordt vanuit het bovenstedelijke schaalniveau . 
Een dergelijk afwegingsproces kan zeer concreet worden vertaald naar 
de meerjarenplanning voor de stedelijke financiën . 

Centrale Thematiek 

Ij Als centrale thematiek voor de Structuurvisie is gekozen : 'Stad in even
wicht, Balans in beweging' . Op de achtergrond van dit centrale thema 
staat het uitgangspunt dat in een stad als Maastricht het streven naar een 
evenwichtige ontwikkeling altijd gepaard zal gaan met een proces van 
schommelingen en bewegingen , met verplaatsing van zwaartepunten . Dit 
gegeven wordt veroorzaakt door historische en geologische factoren. Door 
de rivier die de stad in twee delen splitst en door de effecten van de 
ligging nabij de landsgrens . Een deel van deze processen is onomkeerbaar, 
zoals de effecten van de aanleg van spoorweg- en autowegverbindingen 
op de oostelijke rivieroever, met alle gevolgen van dien voor het vesti
gingsregime van bedrijven en instellingen . Een deel van deze processen 
is echter wel beïnvloedbaar, enerzijds door het gericht stimuleren van 
evenwichtherstellende planprocessen en anderzijds door het opheffen van 
de scheidende werking van de Maas . 

Vandaar dat in de Structuurvisie een hoge prioriteit is gegeven aan twee 
strategische projecten : de herstructurering van het voormalige zieken
huiscomplex Sint Annadal op de Linker Maasoever, dat zich zal kunnen 
ontwikkelen tot een nieuw 'hart ' van Maastricht-West, èn het Maasoe
versproject. gericht op het reduceren van de scheidende werking van de 
rivier en het versterken van de rivier als centrale openbare ruimte van de 
stad . Deze projecten moeten zorgen voor een herstel van de slinger in de 
balans die veroorzaakt wordt door de twee grote stedelijke ontwikke
lingsprojecten op de rechter Maasoever : Randwyck en Céramique . 
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Uitgangspunten ter verbetering van de relatie binnenstad-rivier (Gem. Maastricht 1992) 

Het project Annadal leent zich bij uitstek voor het versterken van de 
ruimtelijke en programmatische structuur van het westelijke stadsdeel. 
Naast woningbouw biedt het plaats aan bovenstedelijke en (Eu-)regionale 
voorzieningen, zoals de nieuwe rechtbank en de Teykio-universiteit. Het 
Maasoeversproject heeft van het ministerie van VROM het predikaat 
'Voorbeeldplan voor de Verbetering van de Dagelijkse Leefomgeving' 
gekregen omdat het project op meerdere schaalniveaus bijdraagt aan de 
verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. 

Dit centrale thema, de beheersing van de verhouding tussen dynamiek en 
evenwicht, wordt geflankeerd door twee thema's die voortvloeien uit de 
specifieke opgave die in Maastricht aan de stadsontwikkeling wordt 
gesteld. Ten eerste de relatie tussen stad en landschap, de ruimtelijke 
samenhang tussen het stedelijk landschap en het buitenstedelijk land
schap, en ten tweede het thema van de stadsculturele identiteit, van de 
'stad als idee' . 

De samenhang tussen stad en omringend landschap, een thema dat ook 
in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening centraal staat, leidt voor Maas
tricht, gezien haar topografie en gezien haar ligging in een grensregio, tot 
een reeks concrete gevolgen, samen te vatten in het begrip: 'een compac
te stad in een wijds landschap'. Dit gegeven bepaalt mede de zeer beperk
te groeimogelijkheden van de stad en tevens de w ijze waarop de relatie 
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tussen stad en landschap ruimtelijk vorm krijgt . Een compacte stad wil 
niet zeggen: een massieve steenklomp, maar eerder een besloten stedelijk 
milieu waarin veel aandacht wordt besteed aan de ruimtelijke functie van 
het stedelijk groen, als het beschuttende dak van de stad. 
Door de situering aan de rivier en door het reliëf, de stijlranden en de 
erosiedalen is de wijze waarop de stad in het omliggende landschap ligt 
goed zichtbaar en duidelijk te ervaren, een vertrouwd gegeven voor de 
bewoners en fascinerend voor iedere bezoeker . Het onderkennen van deze 
kwaliteit biedt de gelegenheid om aan te knopen bij enkele historisch 
belangwekkende momenten in de stadsontwikkeling, bij momenten 
waarop dit thema, door de introductie van 'groene wiggen', in de stad 
is geïntroduceerd. Voor de toekomstige ontwikkeling van de stad is het 
hierbij van groot belang dat ook de betekenis van de rivieroevers, als 
groene wiggen stroomopwaarts en -afwaarts wordt versterkt. 

Het thema van de stadsculturele identiteit, van de 'stad als idee' duidt 
met name op het gegeven dat stedelijke vernieuwing meer moet zijn dan 
louter een economische vernieuwing. Het beleid moet zich permanent 
richten op het behoud en het versterken van de stedelijke culturele identi
teit. Daarmede wordt bedoeld : het vermogen om een historische continu
ïteit te herkennen in de kwaliteit van het bestaande en in de eigen impul
sen en ambities. Pas daardoor zal het mogelijk zijn om, bij het realiseren 
van omvangrijke herstructureringsprojecten, zoals het Céramiqueproject, 
of het Annadalproject, te voorkomen dat er storende en onverklaarbare 
breuklijnen gaan ontstaan tussen de bestaande stad en de vernieuwde 
stadsdelen. 

In de Structuurvisie is aan deze gerichtheid aandacht besteed door een 
duidelijke historische dimensie te geven aan de ruimtelijke analyse. Bij het 
'in kaart brengen' van de structurerende ruimtelijke elementen is ruime 
aandacht besteed aan die stedelijke elementen die het resultaat zijn van 
omvangrijke transformaties, van stedelijke ingrepen die, vaak op hoogst 
vakbekwame wijze, zijn ontworpen en die vaak ook nog goed zijn gecon
serveerd. Stedelijke elementen die al generaties lang de identiteit van de 
stad dragen, zoals het Stadspark, de Percée, de ringboulevard (de Sin
gels), en de waaier met woonwijken uit de Wederopbouwperiode . 

Richtsnoer voor de stadsontwikkeling van de jaren negentig is enerzijds 
de ambitie om te willen wedijveren met het kwaliteitsniveau van deze 
historische gegevenheden en anderzijds de wens om zorgvuldig om te 
gaan met het rijke erfdeel dat de stad in dit opzicht te beheren heeft . Op 
deze wijze zal stadsontwikkeling onderdeel kunnen zijn van een brede 
stadsculturele aanpak, afgestemd op het vernieuwende architectuurbeleid, 
op een gericht beleid met betrekking tot de openbare kunst en de cu ltuur, 
en mede gebaseerd op een alerte archeologische en historische onder
zoekspraktijk. 
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De Structuurvisie beoogt voor de integratie van de stadsontwikkeling in 
dit brede stadsculturele perspectief een kader te bieden, dat zijn door
werking zal moeten vinden bij de talloze grotere en kleinere deelprojecten 
die de stad in het komende decennium, samen met particuliere initiatiefne
mers en bewoners zal entameren. 

STRATEGISCHE PLANVORMING IN DE PRAKTIJK 

Maastricht als casus 

Het verhaal van de Maastrichtse aanpak is een uitvloeisel van een ingrij
pende reorganisatie die, mede door bezuiniging opgelegd, eind 1988 zijn 
beslag kreeg. De stad vond, na een kritische analyse van de aanpak van 
de stedelijke ontwikkeling, dat een radicale koerswijziging nodig was. Dit 
betrof vooral de produktiewijze van het eigen gemeentelijke apparaat. Het 
lijkt wellicht wat merkwaardig dat dit plaats vond in een stad als Maas
tricht, die bij uitstek bekend staat als een ronduit mooie stad. Als een stad 
waar ook sinds de Tweede Wereldoorlog een voortvarend en uitermate 
continu kwaliteitsbeleid is gevoerd, met als hoogtepunten de na-oorlogse 
woonwijken, gebouwd in de jaren vijftig en zestig op basis van plannen 
van stadsbouwmeester Dingemans. Daarnaast staat de stad bekend om 
het algehele kwaliteitsbeleid ten aanzien van de binnenstad en om de 
grote stadsvernieuwingsprojecten die in de jaren zeventig zijn gerealiseerd, 
projecten waarin ondermeer wethouder Wevers en stedebouwkundige 
Daniëls een groot aandeel hebben gehad. 

Wat was dan de aanleiding tot een koerswijziging? Terugblikkend zou je 
kunnen zeggen dat de stad uitermate goed was in het vormgeven van de 
openbare ruimte, voortbouwend op haartraditie als Maaslandse rivierstad, 
en dat de stad goed was in stadsherstel. Met name het Stokstraatkwartier 
en het Boschstraatkwartier zijn voorbeelden van vrij omvangrijke projec
ten, gebaseerd op een zorgvuld ige, kleinschalige stedebouwkundige en 
architectonische aanpak. Historische beeldkenmerken van de stad, zoals 
soliditeit, verticaliteit, perceelskarakteristiek en mono-chromiteit, werden 
daarbij als aanknopingspunt genomen. Daartegenover kan ook geconsta
teerd worden dat de stad niet zo goed raad wist met de grote en meer 
complexe stadsontwikkelingsprojecten, zoals het tweehonderd hectaren 
grote gebied Randwyck, projecten die voortvloeiden uit de toestroom van 
PNL-gelden naar de provinciehoofdstad (gelden door het Rijk ter beschik
king gesteld in de periode ' 79- ' 89 voor economische herstructurering na 
de befaamde mijnsluiting door Den Uyl). Ten gevolg~ van deze ontwikke
ling begon de stad als een kameleon van kleur te verschieten, werd van 
een provinciehoofdstad tot een economische trekker van de regio. 
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Evenmin wist de stad goed raad met de grote binnenstedelijke herstructu
reringsgebieden die vanaf eind jaren zeventig voor ontwikkeling in aanmer
king kwamen, als gevolg van herstructureringsprocessen in de industrie. 
Zowel de omvang en de complexiteit van deze opgaven, alsook het hoge 
ambitieniveau dat de gemeente voor deze strategisch gesitueerde locaties 
nastreefde dwongen tot een koerswijziging. Ten slotte werd het perspec
tief van de Europese eenwording een steeds concreter vooruitzicht, en 
zag het stadsbestuur zich, mede in het verlengde van de Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening, voor nieuwe opgaven gesteld. Er was dus behoefte 
aan een nieuwe aanpak, zonder dat de verworvenheden uit het verleden 
verloren zouden gaan. 

Vanaf begin 1989 ben ik betrokken bij deze nieuwe aanpak, in de functie 
van de gemeentelijke stedebouwkundige. Ik kom nog uitvoeriger op de 
inhoudelijkeachtergrondenvan de nieuwe organisatievorm terug, alsmede 
op de wijze waarop deze functioneert. 

Sinds kort is 'architectonische kwaliteit' een belangrijk beleidsdoel van 
de overheid. Dit geldt zowel voor de Rijksoverheid als voor vee l gemeen
ten. Een relativerende kanttekening daarbij is echter op zijn plaats. De 
Maastrichtse aanpak heeft niet in eerste instantie als oogmerk het zo hoog 
mogelijk scoren in tijdschriften of in het Architectuurjaarboek . Als projec
ten deze kritische toets blijken te kunnen doorstaan is dat natuurlijk nooit 
weg, daarvoor zijn er genoeg architectuurfanaten te vinden in en rondom 
het stadsbestuur, maar daar draait het niet om. De aandacht is vooral 
gericht op een homogene kwaliteit van de stedelijke 'ensembles' èn om 
een hoog kwalitatief gemiddelde, in aansluiting op het zorgvuldig gekoes
terde historische erfgoed. Dit sluit aan op de stedelijke traditie : er is veel 
goede architectuur, maar er zijn weinig hoogtepunten . Het seinhuisje van 
de spoorwegen van Van Ravesteijn, een enkele Peutz, een torenflat van 
Holt. Dan heb je het zo wel gehad. Het beperkte aantal highlights wordt 
echter ruimschoots gecompenseerd door de kwaliteit van de stedelijke 
context, de samenhang tussen gebouwen onderling en de inrichting van 
de openbare ruimte. 

Op de achtergrond van de nieuwe aanpak, het Maastrichtse model, 
speelde dan ook een sterk ontwikkeld cultureel bewustzijn omtrent de 
betekenis van de vorm van het stedelijke landschap. Deze vormkwaliteit 
wordt beschouwd als een geïnvesteerd vermogen; als een kapitaal dat 
een aantrekkingskracht heeft op nieuwe investeringen, dat v raagt om 
zorgvuldig beheer en om een perspectief. Daarnaast zorgt deze vormkwa
liteit ervoor dat bewoners aan hun omgeving zijn gehecht en alert zijn op 
het behoud van deze kwaliteit . 

Daarom zou ik een schijnbare contradictie willen voorleggen : ik ple it voor 
een aanpak van de stedelijke planning waarbij de kwaliteit van het stedelij
ke leefmilieu minder afhankelijk wordt van de kwal iteit van de afzonderlij
ke gebouwen, ergo van architectuur. Daarbij leg ik een sterk accent op : 
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'de kwaliteit van het stedelijke landschap'. Het gaat hier om een specifie
ke architectonische kwaliteit, die van groot belang is voor de kwaliteit van 
de dagelijkse leefomgeving, en die nog vaak onderbelicht blijft: de archi
tectuur van de openbare ruimte . Dit fenomeen beperkt zich niet tot 
bijzondere pleinen of markante stadsgezichten. Van belang is met name 
de samenhang van stedelijke ruimtes en de samenhang tussen elementen 
van verschillende schaalniveaus. De vormkwaliteit van het stedelijk 
landschap is een fenomeen met een specifieke functionele betekenis. In 
relatie tot andere functionele componenten van de stad kan hierover in 
goed objectiveerbare kwaliteitstermen gesproken worden. Enkele evidente 
trefwoorden zijn : oriëntatie, comfort, sociale kwaliteit, herkenbaarheid van 
plaats, ruimtelijke contrastwerking. Hoe minder vaag en wollig er over dit 
gebied wordt gepraat, hoe beter het gaat met het bepalen van prioriteiten. 
Een van de leuke dingen van het stedelijke landschap, als een herontdekt 
terrein van kwaliteitszorg, is dat het traditione Ie onderscheid tussen stede
bouw, landschapsarchitectuur, monumentenzorg en verkeerskunde er 
grotendeels wegvalt. 

In 'procedureel-stadspolitiek' opzicht betekent dit dat er een belangrijke 
verschuiving plaats vindt van het 'kwaliteitsmoment', van de bepaling van 
condities die nodig zijn voor het effectueren van ru imtelijk-architectoni
sche kwaliteit . Dit verschuift naar een veel vroeger moment in het stedeli j
ke produktieproces. De consequentie daarvan is een andere mentaliteit 
en een andere organisatievorm, omdat bestuurders en planners traditio
neel geneigd zijn om zo veel mogelijk problemen te verdagen, voor zich 
uit te schuiven . Dit met alle nadelige gevolgen van dien: de wet van 
behoud van ellende, het sneuvelen van fraaie woordenbreiseis in de altijd 
weer acute tijdnood, de fatale ontdekkingen op een te laat tijdstip etc . 
In 'vakinhoudelijk opzicht' betekent dit dat de praktijk van de ruimtelijke 
ordening fundamenteel van karakter moet veranderen: van een proces
factor die middels verbodsbepalingen en randvoorwaarden vooral bepaalt 
wat er niet mag, naar een procesfactor die optreedt als organisator van 
een creatief proces. 
Deze verandering kan worden geconcretiseerd op drie niveaus : 
stedelijk ontwikkelingsmanagement; 
stadsontwerp; 
welstands toezicht. 

Alvorens op deze niveaus in te gaan zet ik de in Maastricht gekozen 
organisatievorm uiteen. 

Organisatie 

De belangrijkste pijlers van de nieuwe stadsontwikkelingsorganisatie zijn: 
- Een bundeling van de velden stadsontwikkeling, grondzaken, milieu en 
bouwen & wonen in één dienst . In Maastricht is gekozen voor het 'con
cerndiensten model' . Daarbij werkt een (klein) concern in facilitair en 
regisserend opzicht voor het gehele gemeentelijke apparaat, en worden 
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de diensten geacht om integrale produkten te leveren op basis van be
drijfsmatigheid. De dienst werkt dus uitsluitend in opdracht van het 
College van B&W. 
- Een zeer platte organisatiestructuur (directie-afdelingshoofden-werk
vloer). Voor groteen/of complexe projecten wordt de directie bijgestaan 
door een projectbureau. 
- Een bundeling van de vakdisciplines stadsontwerp, landschap en stede
lijk groen, verkeer, juristiek, planologie, stadshistorie-monumentenzorg 
en archeologie in één afdeling Stedelijke Inrichting. Daarbij ligt een sterk 
accent op interdisciplinaire samenwerking; mini-koninkrijkjes worden 
geëlimineerd en er komen geen nodeloze conflicten op de bestuurlijke 
ontbijtbordjes. 
- Een onderscheid tussen management en vak inhoud; afbaken ing van 
autonome taken van het afdelingshoofd Stedelijke Inrichting (manage
ment, ambtelijk en bestuurlijk) en de stedebouwkundige (vakinhoudelijk 
en sturing planproduktie). 

De gemeentelijke dienst als organisator van een creatief proces 

Hiervoor is aangeduid dat de nieuwe visie op de gemeentelijke plannings
taak kan worden geconcretiseerd op drie niveaus. 

Stedelij'ke on twikkelingsmanagemen t 
Dit creëert en bewaakt de politieke condities voor het creatieve proces. 
Daarvoor is nodig : een procesmanagement dat kwaliteit tot een beslis
sende factor maakt. Dit impliceert een centrale rol voor de stedelijke 
overheid bij de stadsontwikkeling, een rol die absoluut niet strijdig hoeft 
te zijn met het vergroten van de rol van de private partners . Binnen het 
dicht bezette veld van participanten en belanghebbenden is de gemeente 
de enige instantie die het vermogen heeft tot synthetiseren, tot het 
bewaken van de continuïteit op conceptueel niveau, inclusief het bepalen 
van de marges en toleranties, de ruimte voor dynamiek en verrijking van 
het concept die zich in het proces per definitie zullen voordoen. De 
stedelijke overheid beheert de kwaliteit op lange termijn, beheert de 
'longue duré' zoals de Fransen dit zo elegant uitdrukken. 

Niettemin zijn er talloze factoren aanwijsbaa r die maken dat de stedelijke 
overheid vaak de minst sterke partij is : politieke tegenstellingen en dilem
ma's, geringe financiële draagkracht, niet de eigenaar van grond of 
complexen. Toch is het voor alle participanten van het grootste belang 
om de stedelijke overheid in de rol te brengen van bindende factor in het 
proces. 

Gegeven het feit dat het om complexe planningsoperaties gaat, met 
verschillende participanten, die uiteenlopende doeleinden nastreven, is een 
artistiek management vereist . Artistiek management maakt kwaliteit tot 
een beslissende factor en is er daarom op gebaseerd dat processen door 
'auteurschap' worden gestuurd. De ons bekende managementstructuren 
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binnen de onroerendgoed-wereld missen vaak de benodigde know-how 
op het gebied van artistiek management. Ook de traditionele bestuurlijke 
structuren zijn doorgaans niet op deze opgave toegesneden, evenmin als 
de stedebouw van het lange-termijn denken . Bij al deze actoren bestaat 
vaak een grote mate van blindheid voor belangrijke omslagmomenten, 
voor cruciale potenties en voor het onvoorspelbare. 
Gevraagd wordt dus: artistiek management op stadsniveau. Eerste voor
waarde is dat het stadsbestuur zich een scherp omlijnd beeld vormt van 
het soort stad dat het wil zijn, wil beheren; een beeld van haar stadscultu
rele identiteit. 

Bij de produktie van de stad zal het artistiek management zich moeten 
richten op de beheersing van het per definitie gefragmenteerde tijdspad, 
alsmede op het synergetisch aansturen van een veelheid van auteurs. Het 
gaat hierbij om opnieuw geïnterpreteerde opgaven, om opgaven waarvoor 
de manier van produceren van de grote B-films, of van grote thematische 
festivals model zou kunnen staan. Een van de problemen die daarbij 
moeten worden opgelost is: het auteurschap is per definitie gesplitst in 
de tijd. Het bestaat uit een keten van momenten. Het moment van het 
stadsontwerp, van de programmatisch-conceptuele keuzes, van het 
architectonische concept . Vaak komen op de verschillende momenten ook 
verschillende auteurs aan bod, die de opgave conceptualiseren op basis 
van zeer uiteenlopende 'statuten van informatie'. Beide factoren kunnen 
leiden tot inhoudelijke fragmentatie, tot het in werking treden van de wet 
van behoud van ellende. Collectief auteurschap in een complex gestruc
tureerd planproces: zie daar de management opgave. 

Vervolgens: meer concreet toegespitst op de praktijk van alledag: het 
'stedelijke ontwikkelingsmanagement' selecteert de private partners en 
bepaalt de voorwaarden voor hun participatie. Zorgt voor continuïteit in 
de planontwikkeling. Zorgt dat aangepakte zaken ook echt worden afge
maakt. Dit leidt tot: 
-een stringent gehanteerde intake-procedure voor alle initiatieven waar
voor Ruimtelijke Ordenings-procedures vereist zijn, dat wil zeggen in 
situaties waarbij initiatiefnemers willen afwijken van een geldend bestem
mingsplan.lnitiatieven krijgen een primaire bestuurlijke toets, m .n. gericht 
op de continuïteit van het beleid en op beleidsgevoelige aspecten; 
-er vinden alleen onderhandelingen plaats met optiehoudende ontwikke
laars of eigenaars; daarnaast worden ontwikkelingstrajecten gekoppeld 
aan strikte termijnen; 
- grondaanbiedingen worden gebaseerd op een gespecificeerde exploitatie
opzet en kunnen worden voorzien van gedetailleerde bepalingen op het 
gebied van stedebouw, volkshuisvesting, verkeer, milieu, monumenten
zorg, archeologie en architectuur . 
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Zonder een dergelijke stringente procesgang zou er niet alleen een on
werkbare wild-west situatie ontstaan voor het gemeentelijke apparaat en 
de daar werkzame ontwerpers, maar er zou ook een regen van niet
relevante conflicten op het wekelijkse bord van het college van B & W 
belanden. 

Wat is het effect van deze aanpak van het stedelijk ontwikkelingsma
nagement op de gang van zaken op de werkvloer: door de gerichtheid op 
kwaliteit en door de platte organisatiestructuur bestaat de mogelijkheid 
om processen permanent kort te sluiten. In veel andere praktijksituaties 
worden problemen doorgaans pas op een laag schaalniveau gesignaleerd 
en dus pas op een laat tijdstip. Meestal leidt dit tot de keuze voor het 
doorgaan op de ingeslagen weg. Vaak speelt daarbij angst voor gezichts
verlies of voor de gevolgen van procesvertraging een grote rol. De essen
tie van de aanpak in Maastricht is daarentegen: kortsluiting en terugkop
peling naar hoger schaalniveau en een hoger ambtelijk niveau, zodra 
problemen gesignaleerd worden. Dan volgt een hernieuwde beleidsmatige 
afbakening van plandoelen en strategie, en zo mogelijk een bijstelling en 
bijsturing van het proces. 
Om een dergelijk cyclisch kwalteitsdenken te kunnen realiseren moeten 
enkel basiscondities op orde zijn: 

er moet een politiek en maatschappelijk klimaat aanwezig zijn dat 
rijp is voor discussies over ruimtelijke kwaliteit; 
het politieke en ambtelijke niveau moet doordrongen zijn van het idee 
'kwaliteit als opdracht'; 
het stadsbestuur moet een gedifferentieerd instrumentarium benut
ten om de kwaliteitsdiscussie permanent gaande te houden, zoals 
meervoudige opdrachten, prijsvragen, openbare discussie, het inha
ken op landelijke initiatieven zoals de Werkgroep 5x5, de Stichting 
0, de operatie Voorbeeldplannen Vierde Nota van VROM enzovoorts; 
de instelling van een architectuurprijs . 

Stadsontwerp 
Binnen een permanent ontwerponderzoek, waarin meerdere schaalniveaus 
aan elkaar worden gerelateerd (regioplan, structuurvisie, structuurschet
sen stadsdelen, basisplan voor specifieke projecten) vindt door middel van 
nauwkeurig ontwerponderzoek een test plaats van de optimale ontwikke
lingsmogelijkheden van specifieke locaties. Zo veel mogelijk vindt dit 
onderzoek plaats in samenwerking met private partners, ook als die pas 
in een later stadium binnen het planproces actief worden. Daarnaast 
wordt de gemeentelijke Welstandscommissie vroegtijdig betrokken bij de 
planontwikkel ing. 
Essentieel hierbij is dat de gemeentelijke stedebouwkundige (Dienst) de 
positie heeft van coördinerend auteur. De gemeente moet zelf de verant
woordelijkheid nemen voor de continuïteit van de kwaliteitsbewaking, 
door de schalen heen èn, gedurende alle fasen van het proces . Zonder 
deze sturende, coördinerende auteursrol ontwikkelt zij niet het inhoudelijke 
niveau en het prestige dat nodig is voor de vervulling van deze taak. 

64 



99 

(C:66 t Jt.PfJJseew ·wa:y) uauao:J 
nea;nq ue11 ;apuo 'awaawa6 ap ue11 ua11oq :s;a11aoseew ap JOOl\ uadJ<JMJuospeJs aaMl 



Om te voorkomen dat stedebouw en ruimtelijke ordening verdort tot een 
procedureel schimmenspel of tot abstracte prietpraat, is een permanente 
wederzijdse beïnvloeding nodig van het ontwerpwerk op verschillende 
schaalniveaus en in verschillende procedurele fasen. 

Om deze reden ben ik geen voorstander van een hiërarchische systeem 
van opdrachtverstrekking, waarbij de belangrijkste projecten, de sleutel
projecten, bij voorkeur aan externe adviseurs worden uitbesteed. Dit 
houdt het risico in van een verlies aan kwaliteit van het gemeentelijke 
apparaat . Juist de sleutelprojecten zijn de beste momenten om het kwali
teitsniveau van het gemeentelijke apparaat aan te scherpen en op peil te 
houden. Wel ben ik een voorstander van het inschakelen van externe 
adviseurs bij deze projecten, waardoor er een kwalitatieve wisselwerking 
ontstaat die een positief effect heeft, zowel op het planprodukt als op de 
kwalificatie van de eigen dienst. 
In sommige gevallen kunnen private partners in een pps-constructie 
uitdrukkelijk eisen dat er een onafhankelijk adviseur wordt ingeschakeld 
(Céramique-project/IJ-oevers). Vaak vloeit dit voort uit een gebrek aan 
vertrouwen in de kwaliteit van de gemeentelijke functionarissen. In 
dergelijke gevallen zou het gemeentebestuur er wijs aan doen om zo snel 
mogelijk schoon schip te maken. Een andere, politiek meer acceptabele 
reden kan zijn dat private partners er voor beducht zijn dat een gemeen
telijke stedebouwkundige zich niet voldoende onpartijdig kan of mag 
opstellen, waardoor de doelen van de pps-overeenkomst gevaar lopen. 

Voor het inschakelen van externe adviseurs worden in Maastricht meerde
re formules gehanteerd: 
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Het Céramique-project en het project Herstructurering Randwijck. 
Hier is in 1988 gekozen voor externe adviseurs als plan-auteur, 
Coenen voor Céramique en Ungers en Van Brandt voor Randwyck. 
Coenen werkt onder verantwoordelijkheid van het Beleidsteam 
Céramiqueterrein, waarin de Gemeente en het ABP participeren, 
terwijl Ungers en Van Brandt werken onder het college van B&W en 
de directie SOG. De plan-auteur ontwikkelt het masterplan, begeleidt 
de vertaling daarvan in een bestemmingsplan (vaak is dat een andere 
externe adviseur) en ontwikkelt het plan verder tot definitieve pro
duktieplannen (matenplan, micro-detaillering) voor onderdelen. Bij 
Céramique heeft de plan-auteur een belangrijke stem bij de architec
tenselectie . Daarnaast fungeert hij zelf als architect voor enkele 
deelprojecten. In de fase van de bouwproduktie treden de plan
auteurs op als architectonisch supervisor. Dit komt verderop nader 
aan de orde. 
Projecten van uiteenlopende omvang en importantie: de gemeentelij
ke stedebouwkundige is plan-auteur en ontwikkelt het plan in sa
menwerking met private partners, zowel het masterplan alsook de 
doorwerking tot een definitief produktieplan. Per project wordt de 
afstemming ten opzichte van de Welstandscommissie bepaald. 



Projecten van uiteenlopendeomvang en importantie: het plan-auteur
schap wordt uitbesteed aan een externe adviseur, waarbij het uitein
delijke produkt op basis van een gedeelde auteursverantwoordelijk
heid tussen de externe en de gemeentelijke stedebouwkundige, tot 
stand komt. In onverhoopte gevallen van botsende meningen berust 
de eindverantwoordelijkheid bij de directie SOG en het college van 
B & W. De doorwerking van het plan tot een definitief produktieplan 
vindt plaats door de gemeentelijke dienst. Voor onderdelen, bijvoor
beeld de doorwerking van de vormgeving van de openbare ruimte, 
kan weer de externe adviseur, of een andere specialist worden 
ingeschakeld. 

Voorbeeld van uitbesteed planauteurschap: Hoog-Frankrijk-Noord door Vandenhave 
(Gem. Maastricht 1994) 

Bij grote projecten vindt in een verkennende voorfase een ontwerp
competitie plaats, doorgaans in atelierverband, met als belangrijkste 
oogmerken: 
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- zo ruim mogelijke oriëntatie op conceptuele mogelijkheden; 
- zorgen voor permanente frisse wind binnenskamers; 
-opbouwen van flexibel netwerk van adviseurs dat vertrouwd is met 
de methodiek van de gemeente en dat op de hoogte is van de pro
blematiek. 

Gezien het hier voorafgaande betoog zal duidelijk zijn dat ik geen groot 
voorstander ben van de figuur van de 'stadsbouwmeester'. Daarin schuilt 
het gevaar van een 'retour naar het esthetische dictatortje'. Een stads
bouwmeester wordt al gauw een politieke kop van jut, en loopt het 
gevaar om in een groot isolement terecht te komen. Van belang is dat de 
stedebouwkundige volledig is ingebed in het produktieproces, ergo dat 
er sprake is van samenhang tussen het stedelijk ontwikkelingsmanage
ment en het stadsontwerp. 
Volstrekt afwijzend, doch dit enigszins terzijde, sta ik tegenover de figuur 
van de ambtelijke stadsarchitect, die zelfstandig gemeentelijke bouwop
drachten uitvoert. Als er ooit een constructie bedacht is die een negatief 
effect heeft op het gemeentelijke architectuurklimaat, dan is het wel deze. 
Ik bespaar u in deze mijn argumenten, in de hoop dat ze evident zijn. 

Welstandstoezicht 
Naast zijn algemene taken in kader van de gemeentelijke bouwproduktie, 
het monumentenbeleid, het reclamebeleid en de integrale kwaliteitszorg 
voor de binnenstad, de wekelijkse stroom van hand- en spandiensten die 
voor de bouwproduktie onontbeerlijk is, heeft het welstandstoezicht een 
specifieke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het stedelijk land
schap. Het gaat er daarbij niet om of de plannen meer of minder ingrijpend 
of omvangrijk zijn . Wel verschilt de wijze van inschakelen van de Wel
standscommissie per project, afhankelijk van de problematiek die aan de 
orde is. 

Uitgangspunt is de beoogde nieuwe status van de Welstandscommissie 
volgens de nieuwe Woningwet, waarbij een accentverschuiving optreedt 
naar een meer preventieve en stimulerende rol van het welstandstoezicht, 
met name door het opstellen van beeldkwaliteitplannen . 
De belangrijkste taak van de welstandscommissie bij stedelijke trans
formaties is : het bijdragen aan de continuïteit van de kwaliteitsbewaking . 
Zonder af te willen dingen op 'het primaat van de stedebouw' kan de 
bijdrage vanuit de welstandscommissie beschouwd worden als onmisbaar. 
Enerzijds kan ze een toetsende rol hebben bij masterplannen, waarbij met 
name wordt gekeken naar het conceptmatige niveau van het plan, naar 
de relatie tussen vorm en programma, en naar de middelen die worden 
aangewend. Door in een vroegtijdig stadium het oordeel van de wel
standscommissie in te winnen kan een kader ontstaan waarbinnen een 
hoog kwaliteitsniveau wordt mogelijk gemaakt. Tevens kan worden 
geanticipeerd op problemen die zich in latere stadia bij de doorwerking 
tot definitieve produktieplannen kunnen voordoen. De welstandscommis
sie zal zich daarbij met name richten op typologische aspecten, op de 
voorwaarden voor een op te stellen beeldkwaliteitplan, en op de samen-
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hang in de vormgeving van de openbare ruimte . In Maastricht wordt bij 
alle stedebouwkundige plannen, inclusief de plannen voor de vormgeving 
van de openbare ruimte, de welstandscommissie geconsulteerd. 

Naast deze reguliereconsulteringstaak is het belangrijkste instrument voor 
een goede afstemming van stadsontwikkeling en stadsontwerp op archi
tectuur en bouwproces: het supervisorschap. 
Naast elkaar komen enkele verschillende werkvormen voor, analoog aan 
de verschillende wijze waarop externe ontwerpers worden ingeschakeld: 

Bij enkele grote projecten is de externe stedebouwkundige adviseur 
eveneens architectonisch supervisor. Deze beschikt over een grote 
mate van mandaat van de welstandscommissie. De supervisor legt 
het masterplan aan de welstandscommissie voor. Na een verkregen 
hoofdakkoord begeleidt hij/zij de bouwplanontwikkeling, en legt 
tenslotte het eindresultaat ter fiattering voor. De commissie toetst 
dan slechts op hoofdlijnen . Daarmee wordt bedoeld dat het auteur
schap van de architect en de vakopvattingen van de supervisor door 
de commissie worden geaccepteerd. In geval van twijfel wordt de 
welstandscommissie tussentijds geconsulteerd. 
Bij grotere projecten wordt in een vroegtijdig stadium één van de 
leden van de welstandscommissie als supervisor benoemd, die de 
stedebouwkundige met interne adviezen terzijde staat . Deze super
visor begeleidt ook de latere bouwkundige uitwerking van het pro
ject. Ook hij/zij beschikt over een grote mate van mandaat van de 
welstandscommissie. De supervisor legt het eindresultaat ter fiatte
ring voo r aan de welstandscommissie. In geval van twijfel consul
teert hij/zij de welstandscommissie tussentijds . 
Voor een specifiek onderdeel uit het veld van de welstandsadvise
ring, zoals winkelpuien, reclame, terrassen , straatmeubilair, of voor 
een specifiek aspect van het gemeentelijke architectuurbeleid kan 
één van de leden van de commissie als supervisor worden aangewe
zen. Deze handelt dan als bovenomschreven. 
Een voorbeeld van dit laatste is het project' Architectonische kwali
teit bij particuliere bouwkavels'. Teneinde een grote achterstand op 
het gebied van kavels voor het bouwen van een eigen woning 
versneld weg te werken heeft de gemeente in 1988 een groot aantal 
kavels uitgegeven. Omdat het hier een segment van de bouwproduk
tie betreft waarbij het bewaken van architectonische kwaliteit op 
grote problemen en zelfs op maatschappelijk verzet stuit, is ervoor 
gekozen om hier de Welstandsadvisering in een vroeg stadium in te 
schakelen, en meer het karakter te geven van stimulator bouwplan
begeleiding, dan van esthetische controle achteraf. Er ontstond zo 
een ' spreekuureffect', waardoor de drempelvrees voor het wel" 
standstoezicht w erd verminderd . Vooral voor opdrachtgevers die 
onbekend zijn met de bouwprocedures ontstond zo de mogelijkheid 
om in een vroeg stadium kennis te nemen van het door de gemeente 
verwachte kwaliteitsniveau . Bij de verkoopprocedure van kavels 
werden kopers op de hoogte gesteld van deze mogelijkheid en werd 
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hen aangeraden om eerst met de supervisor te gaan praten, alvorens 
te gaan schetsen of te laten schetsen. Voor de verschillende com
plexen van deze eigen bouwkavels is steeds een lid van de wel
standscommissie als supervisor aangewezen. Ook in deze gevallen 
beschikten de supervisoren over een grote mate van mandaat. 
Deze procedure is door de ministeries van WVC en VROM als een 
voorbeeldproject geadopteerd, financieel ondersteund en inhoudelijk 
begeleid. Inhoudelijk rapporteur in deze was Prof. Eijkelenboom. 
Bij bouwprojecten waarvan wordt verwacht dat ze zullen worden 
afgewezen, danwel dat na enkele behandelingsrondes zichtbaar 
wordt dat de kwaliteit niet beter wordt, kunnen één of meer leden 
uit de commissie worden aangewezen als supervisor-bouwplan bege
leider. 

Tot zover mijn uiteenzetting over 'de Maastrichtse aanpak'. Ter afsluiting 
van mijn schrijven stel ik er prijs op u voor te houden dat het hier om een 
experimenteel proces gaat, dat slechts vijf jaar oud is en derhalve nog 
kampt met kinderziektes en een ongewis toekomstperspectief. Het is 
zeker geen onfeilbare succesformule. Zeker is wel dat de mensen die het 
hebben uitgedacht goed weten waaraan ze begonnen zijn en ook over de 
bereidheid beschikken om het proces zonodig t ijdig bij te sturen. Zeker 
is ook dat de beperkte groep ambtenaren en externe adviseurs, die dit 
proces gestalte moet geven, dit met een grote mate van inzet en enthou
siasme doen. Wat zich nog niet volledig duidelijk aftekent is de wijze 
waarop de buitenwacht er tegenaan aankijkt. Daarover w isselen de 
signalen nogal. Kortom, ik vraag om begrip voor een zekere mate van 
voorbehoud . 
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STRATEGISCHE PLANNING IN EINDHOVEN, 
TILBURG EN MAASTRICHT; EEN VERGELIJKING 

Ir. S. Beekman Ir. M . Pott Ir. H. Rikhof 

De strategische stadsplannen van Eindhoven, Tilburg en Maastricht verto
nen op het eerste gezicht grote verschillen . De bijdragen van de drie 
gemeentevertegenwoordigers roepen dat beeld ook op door de specifiek 
eigen benaderingswijze die elk van hen kiest. De vanzelfsprekende vraag 
doet zich daarmee voor of er werkelijk van grote verschillen sprake is en 
waardoor die verschillen eventueel te verklaren zijn. Een nadere analyse 
van de strategische plannen kan wellicht antwoord geven op deze vraag . 
Voor dat doel zullen de plannen vanuit drie verschillende invalshoeken met 
elkaar vergeleken worden. 
Allereerst zal een kort overzicht gegeven worden van de planningstraditie 
van de drie steden . Op die manier kan duidelijk worden of een afwijkende 
traditie ook de huidige strategische aanpak bepaalt . De vergelijking wordt 
voorafgegaan door een korte schets van de trendbreuken in de Nederland
se planningspraktijk. Vervolgens zullen de strategische stadsplannen 
afgezet worden tegen al dan niet bestaande regionale plannen om te 
bezien of vanuit een bovenstedelijke planningstraditie eventueel verschil
len te verklaren zijn . Een interessante vraag daarbij is hoe groot de invloed 
is van de schaalvergroting in de stedelijke planningspraktijk, zie bijvoor
beeld de opkomst van de regionale plannen . Tenslotte zal met behulp van 
een meer algemeen toetsingskader geanalyseerd worden in hoeverre in 
meer inhoudelijke zin de voorliggende strategische plannen zich van elkaar 
onderscheiden . Daar wordt overigens ook de conclusie aan verbonden, 
dat de plannen een interessant overeenkomstig element hebben : consen
susvormende probleemdefinitie . 

EEN VERGELIJKING VAN DE PLANNINGSHISTORIE 

De Nederlandse planningstraditie 

In de naoorlogse Nederlandse planningspraktijk kunnen een drietal trend
breuken onderscheiden worden . In de jaren vijftig en zestig overheerst de 
zogenaamde blauwdrukplanning. De ruimteli jke planning stond sterk in 
het teken van het tijdig reserveren van gronden voor stadsuitbreidingen 
en het oplossen van de woningnood. Op basis van prognoses ten aanzien 
van bevolkingsgroei en daarbij behorende voorzieningen en bedrijfsterrei
nen werd de toekomstige ontwikkeling van de stad ruimtelijk vastgelegd . 
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Zonder schroom werden de bestaande binnensteden in de plannen meege
nomen, waarbij het accent lag op het realiseren van maximale bereik
baarheid voor gemotoriseerd verkeer en expansiemogelijkheden voor 
winkels en kantoren . 

De eerste trendbreuk deed zich voor aan het begin van de jaren zeventig. 
Onvrede in brede lagen van de bevolking over de resultaten van deze 
blauwdrukplanning deed de roep ontstaan naar meer inspraak, naar meer 
aanpasbare plannen en naar meer aandacht voor behoud van de bestaan
de binnensteden en rehabilitatie van de vooroorlogse woonwijken. Er 
volgde een duidelijke heroriëntatie op de maatschappelijk gewenste 
ontwikkelingen, hetgeen zijn neerslag kreeg in zogenaamde 'doelstellin
gennota's', die begin jaren zeventig in talloze steden werden opgesteld . 
Het betekende de introductie van een nieuwe werkwijze waarbij de plan
vorming zou dienen te beginnen bij het opstellen van brede, maatschappe
lijke doelstellingen van een voldoende hoog abstractieniveau. Procesplan
ning en inspraak gaven een geheel nieuwe inhoud aan de planningsprak
tijk. Het hoofdaccent in de plannen verschoof derhalve van de inhoud naar 
de te volgen procedures in de besluitvorming. 

Een tweede trend breuk ontstondmedio jaren tachtig. Het planningsidealis
me en de 'maakbare' samenleving kwamen ter discussie te staan en in 
plaats van 'de planning van de planning' kwamen knelpuntensignalering 
en concreet te realiseren plannen binnen gegeven maatschappelijke 
randvoorwaarden op de voorgrond . De bestaande planningspraktijk 
leverde daarvoor te weinig werkbare kaders en allerlei initiatieven van 
particuliere investeerders als gevolg van de economische opleving werden 
ad hoc gehonoreerd . De paraplu waaronder het inspelen op die particuliere 
initiatieven werd geschoven was de 'Compacte Stad'. Verdichting en 
intensivering van het gebruik van stedelijk grondgebied moest ruimte 
bieden voor nieuwe kantoor- en winkellocaties en wonen in de city . De 
periode van de compacte stad kenmerkte zich vooral door een uitbarsting 
van grootse stedelijke vernieuwingsprojecten, die met veel optimisme en 
bravoure getoond werden. 

De derde trendbreuk tekende zich af als er behoefte ontstaat het ad hoc 
inspelen op particuliere initiatieven een duidelijker en politiek controleer
baar stedelijk beleidskader te geven. Er werd en nieuw planningsinstru
ment geïntroduceerd: de zogenaamde Strategische Planning. 1\Jieuw is 
daarbij dat vaak ook de stadsgrenzen werden overschreden: de regio 
kwam in beeld. Andere thema's waaraan meer dan in het verleden aan
dacht werd geschonken zijn de methode van het stadsontwerp (onderzoek 
naar de beeldkwaliteit). het mobiliteitsvraagstuk, de kwaliteit van de 
dagelijkse leefomgeving en de integratie van ruimtelijke ordening en 
milieu. Van rijkswege werden deze thema ' s ondersteund door de Vierde 
Nota Extra, de Structuurschets Verkeer en Vervoer en het Nationaal 
Milieubeleids Plan. 
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Planningstraditie van Eindhoven 

Reconstructie van de City 
Eind jaren zestig stond het ruimtelijk beleid van de gemeente Eindhoven 
geheel in het teken van de regulering van de stadsontwikkeling. Onder
steund dooreen stabiele planningscontextdirigeerdenenkele deskundigen 
het uitbreidingsproces met behulp van lange-termijn voorspellingen . De 
trend werd gezet door een bevolkingsverwachting van 300.000 inwoners 
in het jaar 2000. Grootschalige projecten moesten er voor zorgen dat in 
Eindhoven 300 .000 mensen konden wonen, werken en recreëren. De 
infrastructuur werd hierbij beschouwd als drager van de 'nieuwe stad'. 
Tussen 1959 en 1961 ontwierpen verkeersdeskundigen een nieuwe 
(megalomane) verkeersstructuur, waarbij gebroken werd met de oorspron
kelijke radiale structuur van de stad. Het verkeer flankeerde voortaan de 
city, waardoor de city als een -later bleek tè klein- eiland geïsoleerd werd 
van haar omgeving. Voor de city zelf werd door het Rotterdamse architec
tenbureau Van de Broek en Bakerna het 'Cityplan' ontworpen ( 1967), een 
megastructuur waarin allerlei stedelijke functies werden ondergebracht. 
Met het onthouden van de goedkeuring door de Kroon voor dit plan in 
1974 veranderde het denken over de stadsontwikkeling in Eindhoven 
drastisch . De lege binnenstadslocaties die met een vooruitziende blik 
alvast waren vrij gemaakt zouden nog jaren het stadsbeeld bepalen. 

Doelstellingennota 'Centrumgebied Eindhoven' 
Na 1975 werd gekozen voor een tegengestelde benadering. Stadsont
wikkeling werd steeds meer onderdeel van het politieke debat . De ge
meente kon niet meer alleen beslissen wat er in de stad ging gebeuren. 
Mensen met uiteenlopende disciplines en met een verschillende achter
grond praatten voortaan mee over de vertaling van wensen in gerichte 
ruimtelijke beleidsvoornemens. 
De inspraak werd georganiseerd met de discussienota 'Centrumgebied 
Eindhoven' ( 1976). De nota liet een verschuiving zien naar behoud en her
stel. Het herstel had betrekking op de 'verbroken relaties' in de binnen
stad . Het conserverende karakter werd overgenomen in de structuur
schets' Centrumgebied Eindhoven' (december 1979) en daarmee leidraad 
voor de stadsontwikkeling. In de schets werden sectoraal knelpunten 
onderzocht en voorzien van marges waarbinnen mogelijke ontwikkelingen 
verantwoord konden worden gerealiseerd. Prioriteit kreeg hierbij het 
wonen; hinderlijke aspecten van economische en verkeersfuncties dienden 
uit de stad te worden geweerd. 
De structuurschets had de intentie tien jaar als toetsingskader te dienen. 
De opleving van de stedelijke economie rond 1984 en daarmee de ruimte
lijke investeringen zorgde voor een voortijdig einde. Het behoudende en 
eenzijdige karakter van de structuurschets bleek niet langer doeltreffend 
om de dynamiek in de stad te reguleren. 

I 
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'Prioriteitennota Ontwikkelingslocaties' 
Na 1985 werd door de gemeente steeds vaker gebruik gemaakt van 
partiële, globale bestemmingsplannen (postzegelplannen) om bestuurlijk 
snel en doeltreffend projecten in het stadscentrum te ontwikkelen . De 
wens adequaat in te spelen op actuele ontwikkelingen (in dit geval syno
niem voor het anticiperen op de interesse van particulieren) werd ver
woord in specifieke, locatie-gerichte plannota' s, met name voor het 
centrumgebied . Doorslaggevend in deze nota's was de exploitatie van 
stedelijk potentieel, liefst door particuliere investeerders . De 'Prioriteiten
nota Ontwikkelingslocaties Centrumgebied' ( 1986) brengt potentiële 
ontwikkelingsmogelijkheden in het centrumgebied in beeld met het doel 
part"iculiere investeerde:riJt é;JD _te_trekken.: _ _oe gemeente bediende zich van 
globäle Üitspraken over mogelijke functies en het aantal m 2 vloeropper
vlak, dat op de locaties gesitueerd zou moeten worden. 
De plannota's werden aangevuld met enkele sectorale vakinl:wudelijke 
nota's zoals de stedebouwkundige studie 'Vorm en Visie' (1988) en het 
'Ve-rkeerscirculatieplan' ( 1990). Deze sectoralen-ota's geven i:ian~atçle __ 
behoefte--aan een omvattend -kader voor alle projecten steeds groter 
wordt. 

Structuurschets 'Eindhoven binnen de Ringweg' 
Recentelijk is aan deze behoefte gehoor gegeven. De structuurschets 
'Eindhoven binnen _d~f=li_!l_g_~eg' ( 1990) dient in de éérste plaats als ka_q_~r 

voor de ontwikke-lingen in het centrumgebied. Het centrumgebied is niet 
îàn-ger eena fzonderlijk stadsdeel, maar wordT geplaatst tegen de ontwik
keling van het gebied binnen de ringweg . Daarnaast moet de schets ~ot 
een nieuwe ordening leiden, waarbij aan alle voorkomende toekomstige 
orïfwTkkelTr)gen een pläats in de stad kan worden toegewezen. Hiervoor 
is een-i:ilobaal ontwikkelingsmodel opgesteld waarin de stad in een drietal 
zones wordt verdeeld. Binnen de zones worden bereidsprioriteiten be
noemd . Deze prioriteiten worden uitgewerkt in zogenaamde 'strategische 
projecten': projecten met een duidelijke meerwaarde voor het omliggende 
gebied . De structuurschets werd in 1990 aangevuld met een stedelijk 
beheerplan. In de uitwerking van dit plan, waarbij de gemeente zich 
overigens strikt beperkt tot woongebieden , worden ook expansie-, stagna
tie- en vervalgebieden onderscheiden, die als uitgangspunt dienen bij de 
realisatie van het huisvestingsbeleid. 

Belangrijk is te constateren dat sinds de Vierde Nota Ruimtelij_ke Ordening 
Eindhoven (opnieuV\1) een ~tads-oversiifgende fuD_ctie krijgt toebedeelcf~ii_ 
stedëfî]kknooppunt. Dit heeft een schaalvergrotend effect op de planning 
vanae-Stad:-ln- de schets klinkt-- de tendens door dat het _?_9!l e~_m_qçl_~l 
behalve voor het gebied binnen de ringweg, net zo goed geldt_ voor het 
gebiedbuitende rio_g_yv~g; dus voor de hele SÜid . Geheel inspelend op de 
knooppunt-functie wordt de reg}g_!J_g[e, en zelfs de internationale context 
als kader niet geschuwd. Doordat hiermee--het dra-agvlak van de stad 
aanmerkelijk\v()rdt vergroot. is het ook mogelijk grotere projecten 1n het 
stadscentrum te ontwikkelen zoals de Heuvelgalerie . 
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Planningstraditie van Tilburg 

Stadsuitbreiding en een nieuw centrum 
De naoorlogse planningsperiade van Tilburg startte met plannen voor 
grootscheepse uitbreidingen . In de jaren vijftig rekende men op een stad 
van 200.000 inwoners en er werd een opvallend groei~odel geïntro
duceerd . Geen concentrische uitbouw vanuit de oude stad, maar conto·rm·· 
het functionalistisch principe van de uiteengelegde stad een kwadran
tenmodel: De oude stad aan de oostkant en de nieuwe stad aan de 
westzijde, gescheiden door een verkeersas . Een tweede verkeersas 
parallel aan de spoorlijn verdeelde beide helften vervolgens weer in een 
noordelijk en zuidelijk gedeelte. Het bestaande stadscentrum moest zijn 
functie afstaan aan een nieuw centrum op het kruispunt van de twee 
assen. De uitbreidingen zijn uitgevoerd, maar het nieuwe centrum heeft 
geen invulling gekregen. Toch tekent het groeimodel de geringe waarde
ring die binnen de functionele stedebouw bestond voor de bestaande 
stadscentra. 

Dat biUkt ook uit de__9anpak van dat centrum in de jaren zestig . Geheel 
volgens ·ae geldende ideeën inzake de modernisering van stadscentra 
werden de plannen sterk gekleurd door de wens een goede ontsluiting van 
het centrum te garanderen alsmede extra ruimte te makE!_rl_ voor een ·f()rse 
uitbrei9_i_n_g_:ti!b. _he! winkeloprervlak. Met enkele forse doorbraken werd 
een zogenaamde 'cityring' in de oude stad gerealiseerd met aan de 
zuidelijke kant ervan een marktplein met aangrenzend nieuwe winkeLs e_n _ 
warenhuizen. Tevens werden daarbij al bestaande plannen voor een 
niëu~e --~ichouwburg en een nieuw gemeentehuis geïncorporeerd. Het 
plan, in wezen een verkeersplan, werd naar het niveau van een echt 

. stadscentrumplan getild door de inschakeling van hetzelfde architeçt~_o: 

bureau Van de Broek en Bakema dato.ok in Eindhoven actief was . Archi 
tect-stedebouwkundige Bakema werd gevraagd het marktplein en bijbeho
rende winkels vorm te geven naar het idee van de succesvolle Lijnbaan 
in Rotterdam . Hij completeerde het plan echter met een aantal hoogbouw
schijven die over en langs de zuidelijke binnenring geplaatst werden. Een 
voorstel dat Jj!Qu_r:g _ l.Q._~~-~-IéJJ> e ~_n_ o.Le.uw ejgentijds ~ta_d~~~rt moest 
geven . De voorstellen van Bakema maakten een storm van protest los . 
-lir têgenstelling echter tot zijn voorstellen voor het Eindhovense centrum 
en ondanks de tegenstand vanuit de bevolking en de gemeenteraad 
werden Sakema's plannen aanvaard en voor een belangrijk deel ook 
uitgevoerd , önder andere de bekende 'Katterug' . De enorme schaalver
groting en de. oobegou~d _blijvende sloopterreinen hebben nog jaren de 
gem_9ed~~Qe_z[g_gehouden . 

Structuurplan Oude Stad 
Mede als gevolg van de kritiek op de genoemde plannen werd io 1 9..L2..
besloten een omvattend structuurplan voor de oude s.ta.d.....te_rn_a.l~e..o..,_ _ 

Tegelijkertijd werden procedures in_ het leven geroepen Prn de_bevolk io_g _ 
voortaan meer bij het planvormin~sproceste betrekken. Het Structuurplan 

- --- - -
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Oude Stad stond geheel in het teken van de 'procesplanning' . Gegeven 
een aantal algemene en gekwantificeerde beleidsdoelstellingen was het 
mogelijk afhankelijk van de ontwikkelingen en de wensen van de bevol
king een nadere invulling daaraan te geven. 
Daarnaast besteedde het Structuurplan ook aandacht aan het stedebouw
k'U'ridi{f erfgoed van Tilburg en poogde zij een historisch-morfologische 
kärakter~eTing vän de sfàd te geven. Dat was nieuw voor de Sfäá dlë 
algemeent:>eschouwd werd als een sta-d zonde_r een-historisch waardevoil~ 
bebouwing. Het S.O.S (Structuurplan Oude Stad) was daarme.e een bij
zonder plan en verkreeg ook landelijke bekendheid. Ov-erigens heeft het 
S.O.S. als zodanig weinig invloed op de inrichting van het stadscentrum 
gehad. Wel werd omstreeks 1980 via een uitgebreide inspraakprocedure 
een bestemmingsplan voor het centrumgebied ontwikkeld. 

Compacte stad en Stadsbeheerplan 
Het stadscentrum kreeg weer aandacht met de komst van de Nota 'Com
pacte Stad' in 1985. De economische opiE~_v!_11g_g~Jmpui~.~!l Qr:D tot 
verdere invulling te komen van-véï=iTnog steeds braakliggende terreinen 
in het centrum.-Tn de beleidsnota wcir<lën-èen groot aanTal projecten 
(käntcfren; --winl<els en woningen) geïntroduceerd om die terreinen te 
bebouwen. Veel van die plannen kwamen ook tot uitvoering, zoals het 
tweede stadskantoor, de Emmapassage en een aantal forse woning
bouwprojecten. Geconstateerd mag worden dat met deze aanvullingen 
het oorspronkelijke plan van Bakema uitstekend gecompleteerd wordt. De 
Katterug verleent daarbij het centrum een duidelijke eigen identiteit. 

Opvallend is dat bij de realisering van die plannen de zware verkeersfunc
tie vóor de cityring detinitiet te~iijdë-wercC9ëschovër1~-tvfëri -wil de-ring 
voor a I zien als beeldbepalend ërëïfieiiTëfï scnákëltusser~ de beJa_ng_ri*1'JE:L 
pleinen in het centrum die allen geleg-en zijn aan-deze ring . In dat perspec
tief wordt het openbaar gebied met bèhufp 'vän exte-rne deskundigen, 
onder andere Coenen en Weeber, opnieuw in studie genomen . 

Direct na de Nota Compacte Stad werd begonnen aan het ontwikkelen 
van een Stadsbeheerplan als opvolger van het Structuurplan Oude Stad. 
In 1990 werd dit Stadsi:Jet:l_eerplÇJ_Q vastgesteld . Het plan combineerteen _. _ 
beheeraanpak met strateg-ische keuzes ten aanzien van nieuwe ontwikke- .. 
lingsmogelijkhêcïeïï. 'lnt1ëi:r)län wÓrdt_e_nerzijds afschèid ~omérlvàn fië f ' --

.. ' "'" c---· --- -----
procesplanningsdenkenvan het S.O.S, anderzijds komen veel elementen 
uit dif"S.ö :s in-een ariderë -g~däantê wee·r ·naarvoren ~ Cir1êi er -andere- .. . 
wordt gë'poöga· d'è histörlsch-~orfoiQ_g_i~Ç~~ ~q~n_'icfe-ring yerder uit te 
werken. Op dit punt is het Stadsbeheerplan overigens tamelijk vaag : men 
spreekt over gegroeide en ontworpen structuren en woonwijken die 
open-gesloten en gegroeid-ontworpen zijn etc .. Een Nota 'Stadsvorm' 
wordt echter in het vooruitzicht gesteld. 
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Nota Centrum 
De meest recente nota in het kader van de Tilburgse stadsplanning is de 
Co~~~ l\jota Centrum ( 1 ,9~93) , De nota geeft e_en _tu.n_cti<:mele indeling van 
het centrumgebied, omvat voorts beleidsuitgangspunten ten aanzien van 
de bereikbaarheid voor de verschillend~ ~erkeerssoorten, inrichting open-:: 
baar gebied e.d. en eindigt met eèn opsomming van de voorstellen van 
èleè-x terne deskundigen en de lopende projecten in het stadscentrum. be 
beleidsuitgangspunten ten aanzien van de bereikbaarheid en de inrichting 
van het openbaar gebied zijn overigens zeer algemeen geformuleerd. 
Expliciete uitspraken of voorstellen worden uitgesteld in afwachting van 
het al genoemde stadsvormonderzoek en een uitgebreid verkeersonder
zoek . De resultaten zullen worden verwerkt in de definitieve versie van 
de Nota Centrum. 

Planningstraditie van Maastricht 

Stadsuitbreiding en restauratie 
In de naoorlogse Maastrichtse stadsplanning hebben beleidsaccenten al
ternerend op het spoor van stadsuitbreiding en verbetering van de be
staand~ ~ sta_çLgelegen. 
Dît~ct na de oorlog lag de nadruk op een snelle uitbreiding van de stad 
(en met name van de woningvoorraad). Planologische uitgangspunten van 
de stadsuitbreiding waren behoud van de centrale positie van de binnen
stad en bevordering van het evenwicht tussen de stadsdelen aan weerszij
den van de Maas. De uitbreidingswijken kenmerken zich door de destijds 
heersende principes 'zonering van functies' en 'ruimtelijke geleding van 
woongebieden volgens de wijkgedachte' (in de Maastrichtse context: de 
parochiegedachte) . 

Vrijwel simultaan aan de plannen voor de stadsuitbreidingen werd een 
aanvang gemaakt met de restauratie van de oudste, monumentale maar 
verwaarloosde buurt inde binnenstad : hèt Stokstraatkwartier . 
De eerste plannen-~~ord~ ~ernieuwing~ van- hed:ltcil<ShäaTkwartiër (in de 
jaren veertig en vijftig) droegen duidelijke kenmerken van een blauwdruk
planning. De discussie spitste zich toe op het einddoel (meer 'licht' en 
'lucht ' enerzijds en behoud van de smalle straatjes en de oude gevels 
anderzijds) . 
De definitieve planvorming van de restauratie van het Stokstraatkwartier 
(begin jaren zestig) kan daarentegen worden beschouwd als een vorm van 
procesplanning. Met name de uitvoering van de restauratie vereiste 
namelijkd~ge aandacht: een specifieke financieringsvorm (afwijkend 
van die in uitbreidingsgebieden), verwerving van panden, (her) huisvesting 
van de zittende bewoners etc. Met andere woorden: door de specifieke 
context (een bestaande buurt) werd integratie van bestuurlijke en maat 
schappelijke aspecten in de planvorming afgedwongen. Tijdens het proces 
groeide het besef van de noodzaak van een integrale aanpak . 
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Sanering en vernieuwing 
Ondank~-~-~tç_LQ!!l ~_IIV!lil r.{!_eerde suc~~ _\/_a _~de restauratie van he_l2_tok
straatl<vyartier v9~e_é@~:::9~ navolging ~1n anae~ van<:te 
binnenstaa-:- rr(de jaren vijftig en zestig tefaehetbehOud van de goedkope-
~ ---- - ---- -
wonmgen in d~in.o.enst_ad_zwaarder dar} de behoefte aan verbetering. 
Eind jareh-rê!ifig en begin f~ren zev-erit_}_g_Y':'~dën -in hët Bcisch·~-~aé!ig_eliled 
en het Ba!?~èt=o~fïürpV"ä"ncle1ffi%-regèlin{:f!}e-bom:riië?îgesloopt om 
plaats te maken voor gf"öötschaligê~ openbare functies . Behoud varî een 
'fraai stedelijk-·em;embfÉi'-goTêrop deze locaties nietals uitgangspunt. 
Van een paradox tussen de behoedzame restauratie van het Stokstraat
kwartier en de sloop van andere historische delen, is feitelijk alleen in 
operationele zin sprake. Beide aanpakken passen immers in dezelfde 
stedebouwkundige filosofie : het functionalistische_}enken. Differentiatie _____ .. -~· -····· -··. . . . . ·- .. ..... - ---........ __ _ 

is een essentieel principe van deze filosofie : behoud van historiciteit op 
de ene plek, sanering en plaats bieden aan ruimtelijke of fu nctionele 
vernieuwing op een andere plek. 
Een complex van factoren heeft Maastricht in çjie tijd behoed voor z-..yÇl_r_e__ 

doorbra~n in èf~~1lest<!an.9~ strl]c;t_J,J! . .H v.a.0_~gb.iD_Q_e_Q_itàQ,j__OJili; El~dh9~ 
en T.LLPur.g_Jll~---vyèJ"p_~9.~r~ing_ê_~_: de a<;:~nwezigh~id va_n een ta~gf!~ti~~-
verkeersstructuur in het oostelijk de~ I van de bino~_QS!ad, cje redelijk goet:l 
functionerende radiale · verkeersstructuur m ~~t __ vy_e_s.1~_1!j_k dee.:r~~i-::..&>ïfï--
plexiteit van de ruimtelijke context die de aanleg van een riieuwe oost
west verbinding bernbeilijkte en ook zeker de vrees vo-Ör besënadigir1g 'van 
het historische ensemble. 

Structuurplannen voor de binnenstad en voor de overige stadsdelen 
Begin jaren zeventig werd nadrukkelijk de behoefte gevoeld aan een 
speciaal op de binnenstad toegesneden instrumentarium dat ordening iou 
kunnen brengen in de specifieke problematiek en de interne diversiteit. 
Gesignaleerd we[(tnamelijk dat de gebr~iks~~Q.!!j_!~-~1]-~Y-.fll..bQQ.I_yyaac.d~ 
van de binnenstad afnam-:--rn de Discussienota Binnenstad uit 1973 
toonde de gemeente 'respect voor het oès-täande stedel ijke wêerserr_--
Naast de fysieke structuur werd voor het eerst de functionele structuur 
van de binnenstad ter discussie gesteld. De woonfun.ctie we{d benadrukt, 
doch ook de verkeersinfrastructuur diende té------word-e~ verbeterd :ten 
behoeve van de economische functie van de binnenstad. 

De noodzakelijke scheiding in planologisch Oplic.ht _tussen de binneDst.9_Q___ 
en de overige stadsde len .resu lteerde in het verschijnen ~-n--i:wëé afzon
derlijkest ructiJTïrp1(3nhen . Ondanks de urgente problemat'ièkin.de bi nnen
stad wordt eèn-ruimteliik ordeningskader voor het Maastrichtse grondge
bied buiten de binnenstad eerder vastgesteld. Dáár bestond namelijk 
eveneens de noodzaak om een antwoord te geven op urgente vragen (hoe 
dient de toenemende economische centrumfunctie ruimtelij k te worden 
begeleid, hoe moet op de komst van een universiteit worden geant icipeerd 
en waar eindigen de groeimogelijkheden van het stedelijk gebied?). 
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Door het onderzoekende en integrerende (sectoraal en ru imtelijk) karakter 
van het structuurplan uit 1979, kan dit plan als een breekpunt in de 
Maastr ichtse stadsplanning worden beschouwd . 

De beide structuurplannen uit 1979 en 1982 (voor de binnenstad) droe
gen duidelijke kenmerken van dë döelsteÎÏi ngenbenadering , gezien de for
malisering, rationalisering en fasering van het ï)ia-nvcir mmgsprÓceis-·(a-è- · 
opstelling en herziening van brede maatschappi3Tijke doelsteiTïi'f~fëi'i , eën 
uitgebreide inventarisatie van knelpunten en conflicten , de oplossing 
daarvan in ruimtelijke varianten) . 
Het separate structuurplan voor de binnenstad paste daarnaast in het 
Compacte Stad-denken aan het begin van de jaren tachtig . Evenals in veel 
andere gemeenten ontwiklselde men in Maastricht een nieuw instrumenta
rium : gerich! _op cor:nple~Et ~~~~ties,_ met aandacfit\i9_~ologische 
aspecten,-m et verdiepingtot La_g~re..s..c.haaloiveaus en veel concreterèn-
gedetairleer-der in de gewenste ~!lt~i_kkeling_ van ·d~----

Strategische planning 
In 1991 stelde de gemeenteraad de Structuurvisie Maastricht 1990-2000 
en de Nota Economische Ontwikkelingen en Regionaal Beleid vast. De 
samenhang tussen beide nota's vormt het raamwerk voor het ruimtelijk 
en economisch beleid voor het eind van deze eeuw. 
In de Str-uctuurvisie wordt door de gemeefl~_ositie van Maastricht 
onderzochtin -de context van de veranderende planni-ngsopga\re na de·-----.. 
omvangrijke stadsvëmie-uwingsoperaties , de taakstelling _<Jie-__ l(olgr uit de 
aanwijzing tot Sted€ilifkl<nooppunt êii .. èfêlmpact van de Europese een wo i-- . 
ding . 
tri dè Strucluw.r.visie worden de ont\/Vikkeling_en op bovenstedelijk niveau 
gekoppéld aan ~rschillende s~ctoral~ ___ en ruimtelijke ''5ti:ïdies van de 
bestaande stad . De Strüctuur~ isie is niet het be \IYJJ. S_t~ eindprodukt van 
een langdurig proces , waarin meerdere onderzoeken ten dienste hebben .· 
gestaan van dat produkt. doch veeleer een overkoepelende beschouwing ·. 
van ontwikkelingen, ontwerpen en onderzoeken, op meerdere schaalni- . 
veaus en beleidsterreinen vanuit de optiek van een nieuw gedefinieerd \ 
centraal beleidsthema : het beheersen van de verhouding tussen dynamiek \ 
en beheer . 

Uit het chronologische overzicht blijkt dat de drie steden beschikken over 
een rijke plannl ngsträdl tïë : leëfere staëfv ërwèrkt öp eigen wijzë-de vei-schil
lende landelijke trends in haar stedelijk beleid , maar is soms ook trendset
tend . Maastricht bijvoorbeeld met de aanpak van het historische erfgoed 
in het Stokstraatkwartier en Tilburg met het Structuurplan Oude Stad als 
procesplanningsinstrument avant la lettre . 
Een aardige constatering is dat bij de inrichting van het stedelijk beleid 
karakteristieke problemen zwaar wegen, ondanks verschuivende landelijke 
trends, iets wat de pla-nningsträditie vän de driesteden een eigen gezicht 
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geeft. In Maastricht wordt het stadsontwikkelingsbeleid al sinds jaar en 
dag gedicteerd door het behoud van de kwaliteit van het historische 
erfgoed.ln Tilburg wordt al jaren alles in het werk gesteld om samenhang 
te brengen in het stadscentrum en de oude stad te herstellen, na verkeers
doorbraken en het verdwijnen van de talloze fabriekscomplexen. Het 
beleid van Eindhoven heeft lange tijd in het teken gestaan van het herstel 
van de gevolgen van te hoge verwachtingen uit het verleden, waardoor 
veel van de oorspronkelijke structuur is verdwenen. Recent kiest Eindho
ven ervoor de gegroeide (gefragmenteerde) structuur als een gegeven te 
beschouwen, en op basis daarvan haar beleid voor de toekomstige stads
ontwikkeling te bepalen. 

Het overzicht maakt ook duidelijk dat de planningstradtie van de verschil
lende steden een wisselwerking laat zien tussen plannen voor het stads
centrum en voor de 'rand': de omliggende woonwijken. In de drie steden 
liggen de beleidsaccenten alternerend op het ene, dan weer op het andere 
spoor. Bij Maastricht is in zekere mate sprake van een tweesporig beleid. 
Recentelijk is die tweedeling in het beleid steeds minder duidelijk aan
wezig . Uit het chronologisch overzicht blijkt dat de steden zijn aange
komen op een punt van waaruit de stad meer als totaliteit wordt be
schouwd. Het onderscheid tussen centrumgebied en rand vervaagt ; er is 
sprake van een stedelijk gebied . Indien er nog een tweedeling in gebieden 
wordt gemaakt betreft deze veelal de relatie stad en regio en zelfs regio 
en nationaal of internationaal niveau (Maastricht en Eindhoven). Zonder 
de aandacht voor de binnenstad of de periferie los te laten wordt het 
beleid aangevuld met plannota's waarin deze schaalvergroting duidelijk 
wordt. Tilburg heeft een stadsbeheerplan, Eindhoven een beheerplan in 
combinatie met een structuurschets en Maastr icht een structuurvisie. 

Parallel aan de omvattendheid worden plannen meer open en f lexibel 
(binnen door de gemeente gestelde grenzen). Ten eerste worden geen 
uitspraken gedaan in de richting van definitieve doelstellingen, iets waarop 
het beleid van de jaren zeventig juist was ingericht. Ten tweede worden 
de voorstellen meer als onderzoekende en verkennende initiatieven ge
bracht dan als te realiseren plannen. Die openheid of flexibiliteit kan als 
een uitvloeisel worden beschouwd van de wens, die medio jaren tachtig 
ontstaat, om adequaat in te spelen op (economische) ontwikkelingen . 
Desondanks wordt door de drie steden op verschillende manieren invulling 
gegeven aan deze wens. Eindhoven is het meest globaal : met vle kken 
worden zones van activiteit of rust aangegeven, waarbinnen concrete 
plannen kunnen worden ontwikkeld. Tilburg definieert met meer vastom
lijnde gebieden of stroken waarvoor concrete bestemmingen vastgelegd 
worden. Maastricht wijst zelfs zeer concrete ontwikkelingsprojecten aan. 
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STRATEGISCHE STADSPLANNING IN STEDELIJK-REGIONAAL 
PERSPECTIEF 

In de literatuur wordt gewag gemaakt van het feit dat stedelijke processen 
niet langer gebonden zijn aan de stad of de suburbane omgeving. Er is 
veeleer sprake van het ontstaan van stedelijke zones, waarin de steden 
verbonden zijn met andere dichtbij of veraf gelegen steden in binnen- en 
buiteJlland. Steden worden beschouwd als onderdeel van stedelijke 
netwerken op verschillende schaalniveaus. 
In antwoord hierop gaat strategische stadsplanning gepaard met de 
verbreding van het perspectief. De integrale ontwikkelingsstrategie voor 
de stad beperkt zich niet langer tot de stad zelf; problemen en potenties 
in het bestaande stedelijk gebied worden steeds vaker gespiegeld aan 
regionale, nationale en zelfs internationale ontwikkelingen. 

De schaalvergroting wordt gestimuleerd door het rijk. Om de concurrentie
slag met nationale of internationale stedelijke gebieden aan te gaan 
worden verstedelijkte regio's gestimuleerd een eigen identiteit of profiel 
te ontwikkelen door functionele en ruimtelijke samenhang en specialisatie. 
Dit streven brengt met zich mee dat steden genoodzaakt zijn hun beleid 
onderling af te stemmen, waarvoor allerlei samenwerkingsverbanden 
(opnieuw) worden geactiveerd . 

Omdat het regionaal beleid voor de steden een steeds grotere rol gaat 
spelen, is het interessant te bestuderen hoe het regionaal beleid zich 
verhoudt met het stadsbeleid. Aangezien een stad zich mede door regio
plannen profileert zou er sprake moeten zijn van een soort relatie tussen 
de verschillende planniveaus . 
Voor de drie steden zal worden nagegaan in hoeverre, met behulp van 
plannen of bestuurlijke constructies, wordt gereageerd op de nieuwe 
ontwikkelingen in regionaal verband. Daarnaast worden de implicaties 
beschreven voor de planontwikkeling in de steden zelf. 

Eindhoven in regionaal perspectief 

Samenwerkingsverband Agglomeratie Eindhoven 
Eindhoven heeft een lange traditie als het gaat om een ontwikkelings
perspectief dat verder reikt dan de stadsgrenzen. De stad kan zich beroe
pen op het eerste officiële streekplan van Nederland: het 'Streekplan Zuid
Oost Brabant' ( 1932). 
Na de oorlog werd opnieuw door Eindhoven de aanzet gegeven voor een 
regionaal beleid. Begin jaren zestig groeide dit initiatief uit tot het·Samen
werkingsverband Agglomeratie Eindhoven (1965). De samenwerking 
betrof gemeenten in het kerngebied van de regio zuid-oost Brabant: 
Eindhoven, Geldrop, Nuenen c .a., Son en Breugel, Veldhoven en Aalst
Waalre. Helmond was· hier niet bij, zij ontwikkelde zich steeds meer als 
zelfstandige bestuurlijke eenheid náást Eindhoven. 
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Het samenwerkingsverband moest ervoor zorgen dat de groeiproblemen 
van Eindhoven voortaan in agglomeratieverband werden opgelost. Het 
samenwerkingsverband was echter gedoemd tot een sluimerend bestaan. 
Door de ontoereikende financiering was de daadkracht gering . Maar bij 
de opheffing in 1989 werd nog een markant stempel gedrukt op het 
huidige ontwikkelingsbeleid van de gemeente. In de 'Intergemeentelijke 
structuurvisie' (september 1989) vindt feitelijk het zoneringsmodel zijn 
oorsprong, dat in de' Structuurschets binnen de ring' vertaald wordt naar 
de schaal van de binnenstad (november 1989) . 

'Stadsregio Eindhoven-Helmond' 
Recent wordt opnieuw een regionaal samenwerkingsverband ontwikkeld. 
Na jaren elkaar beconcurreerd te hebben, is de (externe) druk om samen 
te werken tussen de steden Eindhoven en Helmond groot. In het samen
werkingsverband 'Stadsregio Eindhoven-Helmond' worden beide steden 
als volwaardige partners van elkaar beschouwd. De potenties van de 
beide steden worden zelfs nadrukkelijk gebundeld om de concurrentieslag 
aan te gaan met stedenclusters in Brabant, de Randstad en overige delen 
van Nederland en ook met agglomeraties in België en Duitsland. 
Als belangrijkste doelstelling van de samenwerking dient de verstedelijking 
gebundeld te worden in de twee centrale steden . Om dit te bereiken 
wordt gestreefd naar één strategie, waarbinnen ontwikkelingen gebaseerd 
op specifieke kwaliteiten van de verschillende gemeenten samensmelten 
tot één stadsregionaal ontwikkelingsperspectief (ontwerp Regiovisie, 
1992). De strategie bevat drie thema's: revita liseren van de stad, revitali
seren van het landschap en de ontwikkeling van het openbaar vervoer als 
structurerend element. De drie thema's worden uitgewerkt met behulp 
van strategische, grensoverschrijdende projecten. Een belang rijke voor
beeldfunctie vervullen de plannen 'Westcorr idor' (Eindhoven) en 'Kanaal 
zone' (Helmond). 

Voorbeeldplan 'Westcorridor' 
Het plan 'Westcorridor' is niet een plan in de traditionele zin van het 
woord. Het verbeeldt de ontwikkelingsstrategie voor een groot, drie-polig 
gebied dat loopt van het stationsplein in het centrum van Eindhoven naar 
het centrum van de buurgemeente Veldhoven tot aan het vliegveld 
Welschap . De drie polen zijn met elkaar verbonden via een centrale verbin
dingsas. Aan deze as zijn verschillende deelprojecten gesitueerd die elk 
gericht zijn op de ontwikkeling van een bepaalde functie. Zo is er een 
project voor wonen, voor zakelijke dienstverlening, voor bedrijven etc. 
Sommige projecten zijn nieuw geformuleerd, maar het merendeel is al in 
eerdere nota's of in de structuurschets tot prioriteit benoemd. Integratie 
van deze projecten in het mega-plan 'Westcorridor' betekent een extra 
impuls voor de ontwikkeling . De gemeente volstaat met een globale om
schrijving van de verschillende deelprojecten . Deze omschrijving dient als 
uitgangspunt voor de onderhandelingen met betrokkenen en geïnteres
seerden. Verwacht wordt dat na de onderhandelingen meer zicht ontstaat 
op de daadwerkelijke vorm die de uitwerking krijgt. 
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Tilburg in regionale samenwerkingsverbanden 

Stadsgewest Tilburg 
Tilburg kent een traditie ten aanzien van regionale samenwerkingsver
banden. Reeds in 1966 wordt het stadsgewest Tilburg opgericht . Dit 
stadsgewest is onder andere ook actief ten aanzien van de ruimtelijke ont
wikkelingen in het stadsgewest en pakt middels gewestelijke structuur
schetsen de discussies op die in Tilburg gaande zijn inzake de gewenste 
uitbouw van de stad volgens het vingerstadmodel of het bandstadmodel. 
In 1974 wordt een Stadsgewestelijk Structuurplan vastgesteld. De keuze 
daarin voor de westelijke uitbouw van Tilburg wordt doorvertaald in de 
(gemeentelijke) structuurschets Reeshof. 

Samenwerkingsverband Midden Brabant 
Als in 1986 de samenvoeging van de stadsgewesten Tilburg en Waalwijk 
heeft plaatsgevonden stelt het dan ontstane 'Samenwerkingsverband 
Midden-Brabant' (S .M .B.) formeel het Intergemeentelijk Structuurplan 
1985-1995 vast . Ook deze nota onderschrijft de verdere westelijke 
ontwikkeling van Tilburg (inmiddels in uitvoering), maar constateert ook 
dat een nadere afweging van de noordelijke stadsrand moet plaatsvinden. 
Deze studie wordt onder leiding van het S.M.B. uitgevoerd en integraal 
verwerkt in het Stadsbeheerplan Tilburg . Ook de studie van de zuidelijke 
stadsrand, de zogenaamde A58-studie vindt in regionaal verband plaats. 

In het Stadsbeheerplan wordt verder in g'egaan op de regionalisering in 
een apart hoofdstuk over de stedelijke regio in Europees verband. Er 
wordt een zogenaamd propellermodel gepresenteerd . Rondom de centrum
stad zijn drie lobben gedacht: de Reeshof als zeer excentrisch gelegen 
westelijke uitbreiding van Tilburg, Goirle als zuidelijke buurgemeente en 
Serkel-Enschot als noord-oostelijke buur . Een echte doorvertaling naar het 
Stadsbeheerplan ontbreekt echter, omdat de prognoses daartoe nog geen 
aanleiding gaven. 

Ontwikkelingsvisie Stadsregio Tilburg 
Recentelijk heeft op initiatief van de Provincie in Tilburg de stadsregionale 
gedachte vorm gekregen in een zogenaamd 'stadsregioplan'. Dergelijke 
plannen zijn ook gemaakt voor Breda, Eindhoven en Den Bosch, en gelden 
als onderleggers voor de uitwerking van het streekplan Noord Brabant. 
De ontwikkelingsvisie volgt in grote lijnen het in het Stadsbeheerplan 
gepresenteerde propellermodel. 
De meest recente regionale ontwikkeling betreft het plan van de ver
voerregio Tilburg . 

Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een voortdurende en 
consequente wisselwerking tussen de opeenvolgende regionale plannen 
en studies en de plannen van de centrumstad Tilburg. 
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Maastricht in regionaal èn internationaal perspectief 

De stad en het omringende landschap 
In de laatste vier decennia is de verzorgende functie van Maastricht voor 
de regio enorm toegenomen. De relatie van de stad met de regio is in die 
periode aanzienlijk intensiever geworden. In de structuurplannen van 1979 
en 1982 wordt deze relatie echter nog programmatisch, defensief en 
eenzijdig belicht. 

In de Structuurvisie daarentegen is de relatie tussen de verschillende 
schaalniveaus meer in balans. De confrontatie van de stad met de buiten
gebieden wordt niet alleen negatief belicht (beperkte groeimogelijkheden). 
doch ook positief aangewend (het versterken van de bestaande intense 
verwevenheid tussen de bestaande stad en het omringende landschap). 

In dit opzicht wenst men voort te bouwen op het concept van de eerste 
naoorlogse stadsuitbreidingen waar een open structuur met groene lobben 
bijdraagt aan de gewaardeerde woonmilieukwaliteit. 
In de Structuurvisie wordt consequent het onderscheid tussen het boven
stedelijke en het stedelijke schaalniveau gehanteerd. Als argument voor 
dit consequente onderscheid tussen schaalniveaus wordt genoemd: de 
mogelijkheden om van een bepaald stadsdeel of project de reikwijdte van 
het belang aan te geven; een bovenstedelijke dan wel stedelijke functie, 
bepalend voor de beleving van de stad door buitenstaanders of door 
inwoners. 
De schakeling tussen schaalniveaus krijgt ook in de organisatie van het 
onderzoeks- en ontwerpproces vorm via de permanente wederzijdse 
beïnvloeding van het ontwerpwerk op verschillende schaalniveaus en in 
verschillende procedurele fasen. 
Juist voor een stad als Maastricht wordt (het behoud) van de samenhang 
tussen schaalniveaus belangrijkgeacht (de kwaliteit is immers het 'ensem
ble'). 

De stad in de regio en de Euregio 
In de Structuurvisie wordt de stad zelfs in een nog groter kader geplaatst. 
Er is wat dit betreft sprake van twee, elkaar beïnvloedende ontwikkelin
gen: de relatie met partner Heerlen in het Stedelijk Knooppunt enerzijds 
en de positie van dit knooppunt in de Euregio (Maastricht-Heerlen, Has
selt-Genk, Aken en Luik) anderzijds. 
Complementariteit is de basis van de samenwerking tussen Maastricht 
en Heerlen. Een voorwaarde voor het functioneren als stedelijk knooppunt 
is de functionele afstemming. Consensus lijkt te bestaan over de onder
scheidende kwaliteiten van Maastricht en Heerlen. Maastricht kenmerkt 
zich door het historisch karakter en de compacte structuur met sterke 
ruimtelijke kwaliteiten . Heerlen manifesteert zich als een moderne zakelijke 
stad . 
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Gemeenschappelijkheid is noodzakelijk voor het uitbouwen van de sterke 
punten, het voorkomen van onderlinge concurrentie en het versterken van 
de nationale en internationale concurrentiepositie van de Regio Zuid-Lim
burg. Van een ruimtelijke toenadering kan, gezien de afstand tussen beide 
steden en de kwaliteit van het landschap, geen sprake zijn. 

Beseft wordt dat de ligging van het knooppunt Maastricht/Heerlen in 
Nederland (perifeer ten opzichte van de Randstad) op Europees niveau een 
andere inhoud krijgt (meer centraal en op verschillende belangrijke assen). 
In dit licht moet de samenwerking met nabij gelegen Belgische en Duitse 
steden worden gezien. 
Deze samenwerking is echter vooralsnog intentioneel van aard en gericht 
op het bevorderen van een 'regionaal gevoel over landsgrenzen heen'. Het 
initiatief tot uitwerking van dit regionaal bewustzijn ligt vrijwel geheel aan 
Nederlands zijde, hoewel men zich nog relatief terughoudend opstelt. Het 
grensproject Albertkanaai-Dousberg-Taludweg, in de Structuurvisie 
opgenomen als één van vierentwintig actiepunten, moet met name 
worden beschouwd als een Maastrichts initiatief om de inhoudelijke 
communicatie met de Belgische buurgemeenten op gang te brengen. In 
deze strategie past tevens de behoedzaamheid aangaande de grensover
schrijdende woningmarkt (en de eventuele uitbreidingen van de Maas
trichtse woningvoorraad op Belgisch grondgebied). 
De samenw,erking met buurgemeenten is overigens uitsluitend project
matig en vindt niet plaats vanuit een gezamenlijke visie op de toekomst 
van de regio. 

Conclusie 

De drie steden hebben een eigen geschiedenis wat betreft planvorming 
op regionale schaal. Ze reageren verschillend op de nieuwe ontwikkelin
gen. Zowel Eindhoven als Tilburg hebben een lange traditie wat betreft 
regionale plannen . Ervaring met oude samenwerkingsverbanden wordt 
opnieuw benut om nieuwe ontwikkelingen gestalte te geven. Maastriéht 
profileert zich in korte tijd in regionale planvorming en opereert daarnaast 
ook op internationale schaal (Euregio). 

Evenals in Tilburg werden in Eindhoven en Maastricht stedelijke problemen 
van oudsher regelmatig gerelateerd aan schaalvergroting. Plannen met 
regionale aspiraties stonden in het verleden dan ook voornamelijk in het 
teken van annexatie van omliggende gemeenten of de regulering van de 
centrale positie van de stad in relatie met andere gemeenten in de regio. 
Het lijkt erop dat de grootscheepse gemeentelijke herindeling in Brabant 
uitloopt op forse annexaties bij de grote steden. Steden moeten namelijk 
via die herindeling voor vijfentwintig jaar in hun ruimtelijke behoeften 
kunnen voorzien. 
Desondanks dient planontwikkeling op regionale schaal voortgang te 
vinden. De werkwijze bij het formuleren van plannen op regionaal niveau 
draagt hiervan de gevolgen. Tilburg en Eindhoven werken onder leiding 
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van het betreffende samenwerkingsverband samen met buurgemeenten. 
Maastricht formuleert in samenwerking met de partner in het Knooppunt 
het beleid op regionaal (en internationaal) niveau. De strategie is hierbij 
hetzelfde: gezamenlijk wordt een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief opge
steld voor het stedelijk kerngebied. Het ontwikkelingsperspectief combi
neert een samenhangende ontwikkelingsvisie voor de lange termijn met 
strategische projecten die noodzakelijk zijn om het perspectief gestalte 
te geven. In deze projecten speelt infrastructuur (openbaar vervoer) een 
belangrijke rol. Een interessant item voor subsidiëring van regionale plan
nen door het Rijk. 

In de steden Maastricht en Eindhoven zijn de gevolgen van het regionale 
perspectief op de (binnen)stadsplannen nog niet goed uitgekristalliseerd. 
Regionale plannen vormen het kader voor ontwikkelingen op regionale 
schaal, inclusief die in het stedelijk gebied . Stadsplannen, als kader voor 
het stedelijk gebied, kunnen dus niet los van regionale ontwikkelingen 
worden beschouwd. 

In het verleden werden de schaalniveaus strikt gescheiden. Het gevolg 
was dat veel plannen bleven steken op het hoge schaalniveau. Recente 
plannen tonen aan dat communicatie tussen de verschillende schaalni
veaus belangrijk is. De plannen worden enerzijds ontwikkeld vanuit de 
regionale context; ze beantwoorden aan doelstellingen op een hogere 
schaalniveau. Anderzijds worden de doelstellingen vertaald in strategische 
projecten, die in overeenstemming moeten zijn met het stadsontwikke
lingsbeleid. 
Eindhoven is hiervoor exemplarisch. Het plan 'Westcorridor', dat prioriteit 
heeft binnen het regionaal samenwerkingsverband, is stevig verankerd in 
de regiovisie. Zo refereert de voorgestelde HOV-Iijn aan het regionaal 
openbaar vervoer netwerk en voorziet het plan voor een groot deel in de 
taakstelling met betrekking tot wonen en werken. Het realiseren van de 
regionale doelstellingen wordt veilig gesteld door de (financiële) betrok
kenheid van het samenwerkingsverband Eindhoven-Helmond. Het regio
naal perspectief wordt als het ware in de stad gebracht doordat gekozen 
is voor een uitwerking in strategische projecten . Deze keuze is vooral 
gemaakt met het oog op het (bestuurlijk) beheersbaar maken van de 
uitwerking. 

DE STRATEGISCHE WERKING VAN STADSPLANNEN 

Algemene kenmerken van stadsplannen 

Or;n tot een beoordeling van het strategisch karakter van stadsplannen te 
komen dient allereerst een referentiekader, of een set van beoordelingscri
teria aanwezig te zijn. 
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Een eerste beoordelingscriterium kan natuurlijk gevonden worden in de 
ontstaansgeschiedenis van de nieuwe stadsplannen. De nieuwe strategi
sche stadsplannen pogen een antwoord te zijn op allerlei medio jaren 
tachtig opkomende initiatieven tot invulling van vrijkomende terreinen in 
de bestaande steden. Strategische stadsplannen bedoelen een nieuw 
omvattend kaderdaarvooraan te geven. Een belangrijke karakteristiek van 
die plannen moet dan ook zijn, dat men zich rekenschap geeft van de 
stedelijk dynamiek en een afweging maakt in potentiële groeigebieden en 
gebieden die een meer conserverend (beheer) beleid vragen. Het gaat om 
beleidskeuzen op stedelijk/regionaal niveau en als zodanig om een beleids
bepaling 'top down'. 
~/ 
Op de tweede plaats en in het verlengde van het voorgaande, ligt het voor 
de hand dat bij het maken van stadsplannen ernaar gestreefd wordt bij 
die beleidsbepaling ook de ruimteJijke claims van andere beleidssectoren 
mee te nemen. Een evenwichtig~ integràle beleidsbepaling maakt dat tot 
eerste vereiste. Het gaat immers -nîet al~éen om nieuwe kantoorlocaties 
of om ruimte voor de snel groeiende behoefte aan culturele voorzieningen 
zoals musea e.d., maar ook om nieuwe woonlocaties, verbetering van het 
openbaar gebied en groenvoorzieningen. Er dient met andere woorden ook 
een integrale afweging plaats te vinden in de nieuwe stadsplannen. Dat 
vraagt om stadsplannen die een sterk structuurplan-achtig karakter 
hebben. 
Een bijzondere en nieuwe ontwikkeling is daarbij dat in het voetspoor van 
de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening ook een beleidsbepaling dient plaats 
te vinden ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit van het stadsplan. In 
de traditioneel fynct+oA"ele-afweging van sectorale claims dient sterker dan 
voorheen een. morfologische component te worden meegenomen . De 
motivering daa·rvoor wordt overigens niet alleen ontleend aan deze rijks
nota, maar ook aan de concurrentiestrijd tussen de steden in het bieden 
van een wervend vestigingsmilieu. Steden wensen zich onderling te 
profileren en de stedebouwkundige kwaliteit acht men een sterke troef 
van de gebouwde omgeving. Ruimtelijk . kwaliteit is overigens als relat ief 
nieuw begrip nog weinig operationeel gemaakt. Het kan gekoppeld wor
den aan het monumentenbeleid of aan een kwalite itsverbetering van het 
openbaar gebied, maar soms ook aan de behoefte de stad meer 'leesbaar
heid' of zelfs een nieuw imago te verlenen. 

Op de derde plaats, aansluitend bij de eis van ruimtelijke kwaliteit, kan 
geconstateerd worden dat de strategische stadsplannen zich niet meer 
kunnen presenteren als eindplannen maar als voorstellen die nader inge
vuld moeten worden in overleg met direct betrokkenen investeerders en 
andere belanghebbenden. Na de overspannen verwachtingen in de zeven
tiger jaren ten aanzien van de sturingsmogelijkheden van de overheid 
wordt een bescheidener rol voor de lokale overheid gereserveerd. De 
lokale overheid is meer katalysator en medefinancier. Overlegkaders 
moeten worden geïntroduceerd waarbinnen de ruimtelijke voorstellen van 
het stadsplan slechts als 'potentiële werelden ' kunnen gelden, als prikke-
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lende uitnodigingen -metaforen- om tot initiatieven uit te tokken. De 
stadsplannen moeten derhalve ook duidelijk uitvoeringsgericht geformu
leerd worden. 
Tegelijkertijd moeten communicatiekanaten geopend worden om signalen 
van burgers ten aanzien van het gevoerde beleid op te vangen. Stads
plannen dienen met andere woorden een raamwerk te leveren voor proce
dureafspraken over pps, overleg met buurten en buurtbewoners over 
zelfbeheer, inspraak- en discussieplatforms etc . 

Tegenover het 'top down' element in de stedelijke beleidsbepating ten 
aanzien van het benutten van groeimogelijkheden, staat derhalve de eis 
van een 'bottom up' benadering bij de concretisering en realisering daar
van in uitvoeringsplannen op een veel lager schaatniveau. Fassbinder 
constateert in haar bijdrage terecht dat in de praktijk vaak sprake is van 
het simultaan werken op verschiltende schaalniveaus. 

Strategische planning in Eindhoven 

Totaalplan dat rekenschap geeft van stedelijke dynamiek 
Eindhoven heeft géén totaalplan. Wel wordt recent bij de ontwikkeling van 
de plannen voor de binnenstad en voor het gebied daarbuiten hetzelfde 
ontwikkelingsmodel, met bijbehorend begrippenkader gebruikt. Hierdoor 
vertonen bestuurlijke nota' s, visies en schetsen wèl een zekere samen
hang. 
Het begrippenkader is ontwikkeld met het doel beter aan te sluiten bij de 
realiteit van de stedelijke dynamiek. Het ontwikkelingsmodel is gebaseerd 
op de gevolgen van de dynamiek in het verleden. Het model visualiseert 
de functioneel onevenwichtige groei van de stad door de aanduid ing van 
een activiteiten-zone, een rust-zone en het centrumgebied . Het bestuurlijk 
optreden in de verschiltende zones wordt gestuurd door de benoeming van 
expansie-, stabilisatie- en stagnatiegebieden. In de structuurschets wor
den binnen de verschiltende gebieden nog ontwikkelingslocaties aangewe
zen· voor woningen, kantoren en bedrijven . 
Het ontwikkelingsmodel moet niet worden begrepen als een stringent 
toetsingskader voor concrete projecten; er zijn slechts globale randvoor
waarden geformuleerd om zo veel mogelijk aansluiting t~ vinden bij de 
realiteit van alledag. Met behulp van de ontwikkeling van afzonder lijke 
projecten 'groeit' als het ware de strategie voor het geheel. 

Facetplan met een morfologische component 
Het structuurplan 'Eindhoven binnen de ringweg' kan gekenschetst 
worden als een integraal plan in die zin, dat er aandacht wordt besteed 
aan het wonen, de werkgelegenheid, de voorzieningen, het verkeer en 
vervoer en de stedebouwkundige vormgeving. Dit wil echter nog niet 
zeggen dat het structuurplan ruimtelijke integraliteit waarborgt. Het 
ontbreekt in de nota aan sterke argumenten om deze integraliteit te 
onderbouwen. Het voorstel voor de ontwikkeling van 'Boulevards' rond 
het city-gebied kan wetlicht als een vormconcept (in architectonische zin) 
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worden begrepen. Het streven naar ruimtelijke integraliteit wordt in de 
stadsplannen ook niet als prioriteit gezien. Feitelijk wordt het verschil 
tussen zones als uitgangspunt genomen voor het toekomstige stedelijke 
beleid. Indien het hierbij bleef, zou Eindhoven voortborduren op de "com
plex samenge·stejde metropool, die is opgebouwd uit verschillende frag
menten" (1:ïlm(!n': Stad Beeld 1991 ). Toch groeit ook in Eindhoven de 
behoefte aän een stedebouwkundig/morfologisch kader. Recentelijk 
( 1994) is het initiatief genomen tot het opstellen van een 'Stadsbeeld
plan'. Dit plan moet nadrukkelijk worden beschouwd als een aanvulling 
op het vigerende ruimtelijke beleid. 

Communicatie 
De gemeente Eindhoven 'luistert' al jaren nadrukkelijk naar de mening van 
investeerders over de stad. Ervaringen met vorige projecten (Heuvelgale
rie) leren dat een project staat of valt met een goede in- en externe 
communicatie. Deze wetenschap wordt ook benut bij het opstellen van 
voorlopige plannen op basis waarvan het overleg met deze investeerders 
wordt aangegaan. Plannen, zowel voor vernieuwing als beheer, worden 
als het ware op communicatie ingericht: ze zijn flexibel, open en procesge
richt. Recent, in de rapportage rond het plan 'Westcorridor' wordt dit ook 
verwoord. Communicatie wordt een sterk participatie-bevorderende 
werking toegekend. 

Strategische planning in Tilburg 

Totaalplan dat rekenschap geeft van stedelijke dynamiek 
Het Stadsbeheerplan Tilburg geeft een duidelijk totaa lbeeld ten aanzien 
van de groei- of veranderingspotenties die het gemeentebestuur ziet op 
stedelijk niveau. Ook over het centrumgebied worden daarbij duidelijke 
uitspraken gedaan. Zo figureert de spoorzone nadrukkelijk als vernieu
wingsgebied (A-locatie) en dat geldt ook voor een gebied ten zuidwesten 
daarvan (Van Casterenterrein). Daarnaast worden nieuwe woonlocaties 
aangewezen en anderzijds worden de bestaande woongebieden in het 
centrum duidelijk beschermd . 
Het Stadsbeheerplan profileert zich duidelijk als een strategisch plan, door 
de procedures die er in zijn opgenomen om ook gebieden die in een ach
terstandssituatie terecht gekomen zijn- (aandachtsgebieden) aan te pak
ken. Een interessant element daarbij is de introductie van het begrip 
'Basiskwaliteit ' . Met behulp van een set kwaliteitsindicatoren wordt 
bekeken of gebieden daaraan voldoen. 

Facetplan met een morfologische component 
In het stadsbeheerplan vindt een uitgebreide afweging plaats van secto
rale claims voor het stedelijk gebied. Een bijzonder element daarbij is dat 
gepoogd wordt een morfologischerichtsnoer te vinden om ook de stede
bouwkundige kwaliteit te kunnen bewaken. Er wordt een karakterise ' 
van gebieden en stroken ('lijnen') geïntroduceerd die versterkt moe, 
worden bij de uitvoering van het stadsbeheerplan. Overigens wordt nadere 
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studie van die karakterisering in het vooruitzicht gesteld. 
In het Stadsbeheerplan worden naast de reeds genoemde woonlocaties 
ook winkel/horeca-gebieden onderscheiden. Tevens worden de zones 
aangegeven waar in het centrum culturele en onderwijsvoorzieningen 
gelokaliseerd zijn en waar groenvoorzieningen ontwikkeld moeten worden. 
Ook in de Nota Centrum is deze functionele geleding van het centrum 
terug te vinden. 

In morfologische zin loopt men echter vast met het centrumgebied, men 
volstaat met het gebied als een bijzonder, geheel eigen beheergebied te 
kenschetsen . Er ontbreken voor het centrum kennelijk bruikbare criteria. 
Het solide en vertrouwde uitgangspunt van een alom gewaardeerd en dus 
te behouden historisch stadshart ontbreekt en andere uitgangspunten 
worden niet geleverd. 

Op dit punt aangekomen, manifesteert zich wederom de hiervoor al 
aangeduide onzekerheid die in Tilburg leeft ten aanzien van de historisch-
morfologische karakteristiek van de stad. Zoals hiervoor gesteld: de inter
pretatie van de bestaande morfologie van de stad is al van af het S.O.S. 
een probleem (zie de bijdrage van Doevendans, Luiten en Rutgers). 
De gemeente kiest tegen deze achtergrond een strategie om toch vat te 
krijgen op dit morfologische probleem in het centrum. Deze strategie 
bestaat hieruit dat men de architecten die betrokken zijn bij grote projec
ten in de stad tegelijk vraagt om ook een stedebouwkundige visie te 
geven op het gebied rondom het project. Coenen is bijvoorbeeld in dat 
kader gevraagd om voorstellen te maken voor de zuidflank van het stads
centrum. 

Communicatie 
Hoewel deze strategie met inbreng van verschillende architecten en 
stedebouwers evenzovele visies oplevert ten aanzien een nieuw stads
beeld voor Tilburg bestaat toch de overtuiging dat op die wijze toegewerkt 
kan worden naar een stadsvisie met een zo breed mogelijk (politiek) 
draagvlak. Het zijn steeds nieuwe discussiestukken, waarvan men ver
wacht dat ze een bijdrage vormen aan een voortdurend proces van 
publieke consensusvorming over de 'vorm' van de stad. 
De Nota Centrum vult dit concreet in, daar zij bewust is geformuleerd als 
een discussiestuk voor een binnenstadsplatform. Recentelijk is dit binnen
stadsforum ook daadwerkelijk ingesteld en van start gegaan. 

Ten aanzien van de communicatie in het kader van het Stadsbeheerplan 
wordt een andere lijn gevolgd. In dit plan wordt relatief veel aandacht 
besteed aan het proces van besluitvorming inzake de beheersmaatregelen. 
Ruime mogelijkheden worden geïntroduceerd om vanuit buurten en wijken 
voorstellen voor verbeteringsmaatregelen in te brengen. In het Handboek 
Stadsbeheer wordt hier uitgebreid op ingegaan. Daarnaast wordt voor
gesteld om discussieplatforms in te stellen om over stedelijke problema
tiek van gedachten te wisselen met betrokkenen . 
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Het voorgaande laat zien dat ook op het punt van de uitvoeringsgericht
heid, en de daarbij gewenste 'bottom up' -benadering in Tilburg van een 
strategisch stadsplan sprake is . 

Strategische planning in Maastricht 

Totaalplan met aanwijzing van groeigebieden 
De structuurvisie van Maastricht geeft op eenduidige wijze aan waar welk 
type ontwikkelingen mogelijk en gewenst zijn (vierentwintig actiepunten). 
Opvallend is daarbij dat minder dan in Eindhoven en Tilburg vanuit econo
mische groeipotenties op bepaalde stadslocaties wordt gedacht. De 
voorstellen voor het Annadal getuigen bijvoorbeeld van een duidelijk 
integraal kwaliteitsbeleid . 
De integrale benadering van de stedelijke kwaliteit komt in de Structuurvi
sie tot uiting in de ontkenning van het onderscheid tussen stedelijke 
vernieuwing en stedelijk beheer. Woongebieden zijn niet ondergeschikt 
aan gebieden met bovenstedelijke potentie (expansiegebieden). 
Ook op een lager schaalniveau speelt de integraliteit een rol. Per actiepunt 
wordt aangegeven of er is sprake is van een integrale danwel sectorale 
problematiek. 
Een prioriteitenstelling met betrekking tot de vierentwintig actiepunten 
bestaat niet in formele zin. Desondanks is het overduidelijk dat twee 
actiepunten (Céramique en Randwyck) mede door hun omvang strategisch 
van groter belang zijn dan andere. De ontwikkeling van het Céramique
terrein en van Randwyck bepalen het tempo waarmee andere gebieden 
in ontwikkeling kunnen worden genomen. 

In de beschrijving van de vierentwintig actiepunten worden de gebieden 
telkens in een breder kader geplaatst. Dat kader heeft twee kanten: 
enerzijds een strategische en anderzijds een ruimtelijke. De perspectieven 
van de gebieden worden afgezet tegen de ruimtelijke perspectieven van 
nabijgelegen gebieden en van strategische perspectieven op een hoger 
schaalniveau . 
Een voorbeeld: " .. . op het terrein van de Tapijnkazerne wordt een toevoe
ging van woningen in alle categorieën in een groene setting en van kanto
ren/bijzondere voorzieningen, zonder dat daardoor concurrentie optreedt 
voor het Céramiqueproject en het terrein Randwyck-Noord, zowel om 
functionele als financiële redenen wenselijk geacht . .. ruimtelijk wordt de 
versterking van de samenhang met het stadspark, het Aldenhof en het 
Waldeckpark nagestreefd" (Structuurvisie Maastricht 1989). 

Facetplan met een morfologische component 
De structuurvisie is evenals die van Tilburg en Eindhoven opgezet als een 
ruimtelijk facetplan: de ruimtelijke claims vanuit verschillende zorggebie
den of sectoren. Ondanks de integraliteit van de structuurvisie domineert 
toch duidelijk de ruimtelijke invalshoek. 

Aan de ruimtelijke component in de huidige stadsplanning kunnen twee 
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aspecten worden onderkend . Enerzijds fungeert de betekenis van de vorm 
van het stedelijk landschap (de zogeheten stadsculturele identiteit) in 
Maastricht als uitgangspunt en draagvlak voor de planning. Optimalisering 
van de kwaliteit van het stedelijk landschap (en van de aantrekkingskracht 
die het bezit) vereist van de gemeentelijke overheid een sterk ontwikkeld 
cultureel bewustzijn, een initiërende rol in het creatieve proces van de 
ruimtelijke ordening. 
In dit laatste schuilt het tweede aspect van de ruimtelijke component: in 
een vroeg stadium van de planvorming wordt de diepte, de derde dimen
sie verkend. Op basis van gedetailleerd historisch en morfologisch onder
zoek worden thema's vastgelegd in stadsontwerpen, die richting geven 
aan het vervolg van het planvormingsproces . 

Hoewel er in de structuurvisie een hoofdstuk is gewijd aan de werkgele
genheid in Maastricht, waarin wordt gesteld dat ter bestrijding van de 
aanwezige kwalitatieve werkloosheid in Maastricht bedrijven die aanslui
ten bij de aard van de lokale werkloosheid dienen te worden geworven, 
ontbreekt dit streven in de beschrijving van de vierentwintig actiepunten. 
Wèl wordt in een aantal actiepunten aangegeven dat er ruimte is voor 
kantoren, bedrijven, etc . . Over de aard van deze nieuwe werkgelegenheid 
en de rol in de werkloosheidsbestrijding worden echter geen uitspraken 
gedaan. 

Communicatie 
Waar de communicatie rond de structuurplannen uit 1979 en 1982 met 
name in de voorbereidingsfase plaats vond, ligt de kracht van de Struc
tuurvisie juist in de communicatiefunctie tijdens het gebruik . 
De gemeente beoogt een brede discussie te entameren, waarbij men zelf, 
door het in een vroeg stadium bepalen van de condities die nodig zijn voor 
het effectueren van ruimtelijk-architectonische kwaliteit, de richting van 
die discussie wenst aan te geven. Voor een dergelijke actieve en stimu
lerende rol dient de traditioneel verbiedende en beoordelende rol van de 
ruimtelijke ordening aangevuld te worden met een creatieve, initiërende 
gerichtheid. In de door Geurtsen aangehaalde terminologie van de filmin
dustrie: niet alleen producent en recensent , maar ook scenarioschrijver 
en regisseur . 
Deze werkwijze betekent expliciet dat de structuurvisie niet stat isch is 
en dat bijstellingen op het conceptuele niveau niet uitgesloten zijn . Als 
immers blijkt dat in het creatieve proces op een lager schaalniveau (het 
ontwerponderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van locaties) 
problemen gesignaleerd worden, dan dient terugkoppeling naar een hoger 
schaalniveau en een hoger ambtelijk niveau mogelijk te zijn en herformule
ring van plandoelen en strategie plaats te vinden. 

Met het oog op de belangrijke communicatiefunctie van de structuurvisie, 
is gestreefd naar compactheid en slagvaardigheid, tot uiting komend in 
de centrale thematiek en een lijst concrete actiepunten. Aandacht is 
besteed aan de 'leesbaarheid voor de geïnteresseerde leek' via het relatief 
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geringe volume van de nota en een beeldende, herkenbare weergave van 
de kwalitei-ten van de stad. De tijdige inbreng van de ruimtelijke compo
nent in het planproces stimuleert de inhoudelijke discussie met belangheb
benden en (toekomstige) bewoners. Consequentie hiervan is dat de 
morfologie geen exclusief aandachtspunt van gemeentelijke stedebouw
kundigen blijft. 

Conclusie 

De stadsplannen van Eindhoven, Tilburg en Maastricht bevatten alle 
aspecten die in de inleiding zijn aangeduid als strategische elementen. 
Voor alle drie de steden geldt dat zij de huidige planningsopgaven inte
graal benaderen . De ruimtelijke claims vanuit alle sectoren worden in de 
planontwikkeling afgewogen. Stuk voor stuk onderscheiden de drie steden 
in hun stadsplannen 'actiegebieden', zowel wat betreft het beheer als wat 
betreft de ontwikkelingsmogelijkheden. Ook wordt er in alle steden een 
poging gedaan om het kwaliteitsaspect in de stadsplannen te verwerken . 
Toch kan geconcludeerd worden dat de steden op het ene strategische 
aspect beter 'scoren' dan op de andere. De aspecten worden door de 
planmakers verschillend op waarde geschat . Eindhoven hanteert bij uitstek 
de flexibiliteit in de planvorming als een belangrijk strategisch element, 
Maastricht beschouwt de derde dimensie als een van de belangrijkste 
aspecten en Tilburg geeft met de oprichting van een stadsforum nadruk
kelijk vorm aan het communicatieve aspect in de strategische planning. 

CONSENSUSVORMENDE PROBLEEMDEFINITIES 

Geconcludeerd is dat iedere stad op eigen manier invulling geeft aan de 
strategische aspecten van de stadsplanning. Als zodanig verschillen de 
stadsplannen ook van elkaar. Bij de nadere beschouwing van de vraag, 
waarom de nieuwe opgaven toch zo verschillend wo rden uitgewerkt, kan 
wederom een overeenkomst worden geconstateerd: de stadsplannen van 
de drie steden dienen eveneens als politieke documenten te worden 
beschouwd. Het stadsplan is een instrument bij uitstek om politieke 
besluitvorming en het commitment van andere participanten te coördine
ren. 

Gegeven de bepe rkingen van haar handelingsmogelijkheden is de gemeen
te aangewezen op een strategie d ie consensus genereert bij de verschil
lende partic ipanten in het ruimtelijk beleid. Steeds vaker tracht de ge
meente adequaat in te spelen op signalen van particulieren en bedrijfsle
ven. Zo wordt het stadsontwikkelingsbeleid opengesteld voor conjunctu
rele schommelingen. Dit vraagt om plannen die refereren aan een ' streef
beeld', waarbij doelstellingen eerder flexibele (c.q. subject van onderhan
delingen) randvoorwaarden zijn. Het resultaat van deze intentie is ook 
duidelijk: het aanpasbaélr houden va n stadsplannen impliceert het (langdu
rig) vaag blijven van details in de voorgestelde uitwerking van projecten. 
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De paradox is dat het ontwikkelingsproces gebaat is bij helderheid over 
de concretisering van de stadsplannen naar de betrokkenen toe. De 
effectiviteit van het proces is afhankelijk van het vertrouwen van betrok
kenen. De drie steden hanteren verschillende manieren om hun plannen 
en ideeën aan overtuigingskracht en realiteitswaarde te laten winnen. 
Om projecten op overtuigende wijze te presenteren gebruiken gemeenten 
consensusvormende situatiedefinities. Onder een situatiedefinitie wordt 
hier verstaan een globale, maar specifieke interpretatie van de betreffende 
situatie en de mogelijke oplossingen. De situatiedefinitie lijkt veelal geba
seerd of geleid door 'algemeen aanvaarde' of 'aangevoelde' uitgangspun
ten. 
Deze stelling zal kort worden toegelicht aan de hand van de beschrijving 
van de situatiedefinitie van de verschillende steden en op wat voor wijze 
deze definitie bijdraagt aan het genereren van consensus . 

Eindhoven 
In Eindhoven worden plannen opgesteld met de intentie problemen op te 
lossen. Door de jaren heen heeft de probleemgerichte aanpak voldoende 
consensus gegenereerd om projecten daadwerkelijk tot ontwikkeling te 
brengen. En ook nu nog. Het overtuigende element in het plan 'Westcorri
dor' is dat de gemeente het project plaatst in een realistisch Eindhovens' 
perspectief . Het project kan begrepen worden als een rechtstreekse 
dialoog met de actuele problemen waar de stad mee kampt. Het gaat om 
algemeen gevoelde problemen.ledereen deelt bijvoorbeeld de mening dat 
de gemeente een antwoord moet geven op de reorganisaties bij Philips 
en de daarmee gepaard gaande leegstand van kantoorgebouwen; of over 
de stijgende mobiliteit; of over het tekort aan woonruimte en de dialoog 
die daarover gevoerd moet worden met buurgemeenten; etc .. Het plan 
'Westcorridor' beantwoordt al deze vragen met een probleemgerichte 
bezinning in de vorm van deelprojecten die als overtuigende elementen 
het bereiken van consensus over het geheel bevorderen. 
De keerzijde van de concentratie op de problemen is dat de gemeente 
haar visie op de stad als gehéél niet verder uitwerkt: de probleemgerichte 
werkwijze versterkt de ontwikkeling van globale uitgangspunten voor het 
stedelijk .beleid (vergelijk het zone-model). Het gevaar wordt hiermee 
vergroot dat de aangedragen oplossingen het 'tijdelijke' karakter niet 
overstijgen en dus continu in het beleid aanwezig blijven . In de plannings
traditie van Eindhoven zijn voorbeelden aan te wijzen van steeds terugke
rende problemen waaraan verschillende projecten zijn gewijd die feitelijk 
geen bijdragen hebben geleverd aan de concrete oplossing . Fellenoord is 
zo'n probleemgebied, dat in het plan 'Westcorridor' terugkeert als combi
natie van potentie en probleem. 
De paradox in de stadsplanning van Eindhoven is dat het betrekken van 
'slepende problemen' bij nieuwe opgaven een sterke troef is in het verkrij
gen van consensus, en dus wellicht de (ad-hoc) werkwijze continueert. 
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Tilburg 
Het is duidelijk dat Tilburg zich zeer bewust is van haar zwakke imago, 
ondanks haar positie van zevende stad van Nederland. Al vanaf de jaren 
zestig is de stad bezig zich te profileren als een moderne, aantrekkel ijke 
vestigingsplaatsdie haarvroegere ar moed i ge textielindustrie-s ig natuurver 
achter zich gelaten heeft. Tegelijkertijd wil men een veel grotere regionale 
functie vervullen dan de stad van oudsher gehad heeft. 

In die drang om het imago van de stad te verbeteren wordt met grote 
voortvarendheid en inventiviteit ook de bestaande stad, als materialisering 
van de wat povere geschiedenis, onder handen genomen. Na de grote 
doorbraken van de jaren vijftig en zestig, gebeurt dat echter in een steeds 
weer oplaaiende discussie over wat behouden moet blijven van het stede
lijk erfgoed. Op het eerste gezicht heeft dat erfgoed immers voor velen 
niet veel waarde. In de jaren zeventig concentreerde deze discussie zich 
rondom het behoud van de oude agrarische linten die nog herkenbaar zijn 
in de stad binnen de ringbanen. Het Structuurplan Oude Stad vervult bij 
deze discussie een prominente rol. In het latere Stadsbeheerplan zij n die 
oude linten eveneens terug te vinden. Maar de aanpak van de bestaande 
stad verbreedt zich daarin als ook gepoogd wordt andere karakteristieken 
te omschrijven van de stad. Nieuwe stedelijke elementen als stadsbou
levard en verkeersstrip worden ook geaccepteerd. Het stadsvormonder
zoek en de inschakeling van diverse stedebouwkund ige supervisors zijn 
de meest recente stappen om vat te krijgen op hetgeen als bestaande 
kwaliteit van de stedelijke omgeving gekoesterd en versterkt moet wor
den . 
Kortom: waar bij Maastricht de stedelijke kwaliteit evident is en bewaakt 
moet worden , leeft in Tilburg voortdurend de vraag hoe die kwaliteit te 
verhelderen en te versterken . Men schroomt niet om zich daarbij uitge
breid te laten adviseren. 
Men is zich met andere woorden bewust van het feit dat de formule ring 
van een vertrouwenwekkend antwoord op die vraag een belangrijk con
sensus bevorderend element is in de strategische stadsplannen . Dat geldt 
zowel t en aanzien van de intern politieke besluitvorm ing als in de onder
handelingen met externe investeerders . 

Maastricht 
De drang om de esthetiek van stedelijke transformatieprocessen te be
invloeden is evident. Deze behoefte lijkt vanzelfsprekend. Men heeft 
immers veel te verliezen, namelijk de hoog gewaardeerde culturele identi
teit. Aan deze identiteit heeft Maastricht mede haar groeiende economi
sche potenties te danken . De huidige ambtelijke cultuur (binnen de dienst 
Stadsontwikkeling en Grondzaken) kenmerkt zich door duidelijk geëtaleer
de zelfkennis (kennis van de kwaliteiten van de stad en van het vermogen 
en de beperkingen van het bestuur). Het zelfbewustzijn is groot dankzij 
deze grote mate van zelfkennis en komt tot uiting in de gretigheid waar
mee men een centrale rol in het planningsproces inneemt. 
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De culturele identiteit van Maastricht wordt niet alleen gezocht in individu
ele gebouwen of in slechts enkele gebieden in de stad, doch ligt aan de 
basis van het gehele stedebouwkundige en ruimtelijke ordeningsbeleid. 
Wat dit betreft borduurt men voort op een bestaande Maastrichtse tradi
tie: al in de jaren veertig werd gesproken over het waardevolle ensemble 
van de binnenstad. De meest recente uiting van het culturele besef is te 
vinden in de stedebouwkundige onderzoeken op een laag schaalniveau, 
die resulteren in morfologische kaders voor nieuwbouwprojecten in een 
historische context. 

Het creatieve elan in de Maastrichtse gelederen is in een doordachte 
organisatievorm gegoten. Dankzij de splitsing van management en vak
inhoud in twee afzonderlijke functies (respectievelijk afdelingshoofd 
Stedelijke Inrichting en stedebouwkundige). is binnen de dienst voldoende 
capaciteit voor de inhoudelijke coördinatie van ontwerp- en onderzoeks
projecten (een leidende rol in het creatieve proces) . 
In de operationalisatie van de planontwikkeling wordt gebruik gemaakt 
van een breed scala aan planningsinstrumenten: bestemmingsplannen 
(met name als het gaat om het beschermen van ecologisch en cultuurhis
torisch waardevolle gebieden tegen ongewenste ontwikkelingen). be
staande structuurplannen (ook het uit 1982 stammende plan voor de 
Binnenstad) , structuurschetsen voor stadsdelen , masterplannen voor 
projecten, een stringent gehanteerde intake-procedure voor alle initiatieven 
waarbij afgeweken wordt van geldende bestemmingsplannen, bepalingen 
bij grondaanbiedingen, aanstelling van supervisors voor projecten, inbreng 
van welstandsadvisering in een vroeg stadium van de planvorming. 
In Maastricht is men zich bewust van de bijdrage van ieder deta il aan het 
stedelijk ensemble en de culturele identiteit. Er lijkt consensus te bestaa n 
over het stellen van strenge esthetische normen aan toevoegingen of 
veranderingen. 
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STRATEGISC P NNEN OR DE STAD
onderzoek en planning in drie steden

Sinds enige . n heeft het begrip strai~gische planning onder
st debouwer- n planologeneen bijzon.ere ading gekregen.
Het betreft,~annen von gerneenten’~ie po.-n een omvottend
kader t bieden vâor de toe: msti e sta.s.ntwikkeling Dii

d ldt .wel voor groot hail. - ste elijke vernieuwings
p projecten als ~oor richtinggevend beheer v n woonwijken op

sted 11 nived

De middelgro steden blijken een pionnin.sscha.l te h. .ben
die.-het toel.. dergelijke omvattende stedelijke. plannen te
maken. D.~ .ij g~at het vaak niet om -en de initief plan
doà ent oar cm een samenhang- de set yen note’s en
plann~. ~. endien betreft het vaak ‘en pl~ sorstellen die
meer Is uitgangs.unt voor ds ussie dienen. Eindho en, Ti burg
en M..stricht i~nda.r een boeiend voorbeeld von. Een
vergeli~ -nde analyse bat dat duidebijkzien.
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