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Inleiding. 

Op 14 juni 1974 promoveerde aan de Technische Hogeschool 

Eindhoven, afd. Bouwkunde, Mevr. Dr.Ir. D.E. Boas-Vedder op 

een proefschrift getiteld: 11 Het dynamisch groeiproces, een 

nieuwe wijze van stadscentrumontwikkeling. 11 

In het dynamisch groeiproces kunnen manier en tempo van de 

binnenstadsontwikkeling aangepast worden aan de ontwikkeling 

van de processen, die op dat moment in de stad spelen, ter

wijl het centrum toch in alle fasen van haar ontwikkeling 

af is.(= zo aantrekkelijk mogelijk). Dit in tegenstelling 

tot het (huidige) schoksgewijze groeiproces, dat vooral ge

richt is op het plannen van een eindprodukt en daardoor ai

leen in het eindstadium (zo dit al bereikt wordt) af is. 

Mevr. Boas-Vedder gaat in haar proefschrift primair in op de 

plano_logische en economische consequen ties van deze wij ze 

van stadscentrumontwikkeling. Echter wanneer we binnenstads

ontwikkeling volgens een dynamisch groeiproces willen laten 

plaatsvinden,zullen de bouwkundige en stedebouwkundige 

struktuur de kwaliteit moeten bezitten dit ook mogelijk te 

maken. 

In deze studie is gezocht naar de morfologische voorwaarden 

waaraan bouwkundige en stedebouwkundige struktuur moeten 

voldoen om deze kwaliteit te garanderen. 

Door groepjes studenten van de Groep Ontwerp Methoden (GOM) 

van. de Technische Hogeschool Eindhoven wordt in een per se

mester wisselende bezetting aan deze probleemstelling ge

werkt. Dit verslag poogt de afzonderlijke resultaten van de 

verschillende groepen te coordineren en toegankelijk te rna

ken voor geinteresseerden. 
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Opzet van de studie: 

Het is niet mogelijk vanuit het proefschrift van Mevr. 

Boas-Vedder direkt tot een volledige normstelling voor een 

weefsel of drager te komen. Eerst zullen de in het proef

schrift aangedragen"oplossingen" meer toegespitst moeten 

worden op de specifieke bouwkundige en stedebouwkundige 

"vragen" die zij oproepen (synthese) • 

Het analyseren van deze specifieke problemen kan resulteren 

in het formuleren van normen, die, tezamen met de normen die 

wel direkt uit het proefschrift te destilleren zijn, tot een 

normstelling voor drager resp. weefsel kunnen leiden. 

Deze normstelling kan getoetst worden (d.m.v. simulatie,ont

werp, uitvoering e.d.), waarna de normstelling enerzijds di

rekt, anderzijds via nieuwe synthese en analyse indirekt 

verfijnd kan worden. 

De totale studie en dit verslag Z1Jn volgens bovenstaande 

opzet opgebouwd (zie ook schema) 

--
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1.0 Gom-Filosofie. 

De manier van benaderen van de in de inleiding omschre

ven probleemstelling door mensen van de groep ontwerp 

methode, wordt in sterke mate bepaald door de visie die 

de GOM met betrekking tot het vormgeven aan de gebouw

de omgeving uitdraagt. 

Vanuit deze visie (de 11 Gom-Filosofie 11
) is (wordt} aan 

de probleemstelling gewerkt. Op de volgende pagina's 

staat deze Gom-Filosofie weergegeven (uit de "Gomnota" 

d. d. dec . ' 7 5) 
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I.l. UITGANGSPUNTEN De vorm en inhoud van het werk van de Groep 

antwerp Methoden wordt bepaald door de vol

gende uitgangspunten: 

Onze omgeving moet worden gezien als een zich 

voortdurend veranderenda situatie. 

Deze veranderingen zijn het gevolg van een 

complex spel van maatschappelijke krachten. 

Dit krachtenspel is voortdurend gaande; het 

eindigt niet bij een afgerond ontwerpproces 

of bij een voltooid bouwproces. 

Ret beinvloedt ook de bestaa.nde (gebouwde) 

omgeving en leidt dan tot instandhouding, ver

bouwing, aanbouw, bestemmingswijziging of sloop. 

De interesse van de Groep antwerp Methoden is 

vooral gericht op de interactie van dit maat

schappelijke krachtenspel met de gebouwde omge

ving, zowel wat betreft de totstan~koming (plan

ning ed antwerp), de instandhouding (beheer), 

a.ls de verandering (flexibiliteit en aanpassing) 

daarvan._ 

:Bij de bestudering hierva.n wordt door de GaH: 

steeds onderscheid gemaakt tussen de inhoude

lijke aspekten en de wijze waarop het proces 

verloopt. 

Het inhoudelijke aspect omvat de vraag welke 

normen bij de besluitvorming m.b.t. de gebouwde 

omgeving worden gesteld. 

De wijze waarop het proces verloopt, wordt be

paald door de vraae; hoe, door wie en op welk 

tijdstip normen worden gesteld. 

Het werk van de GOM zal zich voornamelijk richten 

op de vraag hoe de verschillende deelnemers 

aan het bouwb1ndig besluitvormingsproces tot 

plan- en besluitvorming komen (hoe worden normen 

gesteld), hoe de beslissingsbevoegdheden en 

verantwooordelijkheden dienen te worden verdeeld 
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I.2. GOM-FILOSOFIE 

Om het huisvestingsprobleem op te lossen 
moeten we ophouden met woningen te 

. II 
willen bouwen. 

En de architecten moeten ophouden met 
woningen te willen ontwerpen. 11 

- 2 -

en wie deelnemer dienen te zijn (wie stelt de 

norm?) en op welke wijze het proces in de tijd 

dient te worden gestruktureerd (op welk tijd

stip wordt de norm gesteld?). 

Het bestuderen door GOf1 van de inhoudelijke as

pecten, d.w.z. bouwtechnische problemen, zal 

uitsluitend dan chieden, wanneer is aangetoond, 

dat ze van belang zijn voor de wijze waarop het 

besluitvormingsproces verloopt. 

Deze benaderingswijze van de bovengenoemde pro

blematiek vindt zijn argumentering in de GOM

filosofie, die wellicht het best geillustreerd 

kan worden aan de hand van een tweetal citaten 

uit het boek "Aap, noot, mies, huis" van Habraken. 

11 
Een woning is geen ding dat men ontwerpen 
en maken kan. Een woning is een resultaat. 
Het resultaat van een huisvestingsproces. 

!! 

De laatste daad in dit proces is een daad 
van de bewoner, die gaat wonen. De da<>d 
van het wonen is de enige die iets (een 
ruimte, een bouwwerk, een gat in de grond) 
tot een wonin~ maakt. Als ik op een zolder 
ga wonen of in een ldppehok, dan is dat 
mijn woning. Een woning is een daad. Wil 
men zich bezighouden met de huisvesting, 
dan moet men die daad mogelijk maken. Men 
moet dan vanui! zijn vakgebied het 
huisvestingsproces bestuderen, bevorderen 
en besturen. De architect zal moeten kiezen 
of hij nu wit blijven woningen ontwerpen 
(die armzalige objecten die we nu ontwerpen 
en produceren en die geen huisvestingsdaad 
meer moge!ijk maken), of dat hij zich wil 
bezighouden met de huisvesting. Het een 
gaat niet samen met het ander. Bezig zijn 
met de huisvesting vraagt ook ontwerparbt;id, 
aileen geen ontwerpen van ·,.~-'':~en': 

Als een woning geen ding Is, maar een dead, 
wordt de daad belangrijk. De daad van het 
wonen, het gaan wonen, het :dch·huisvesten 
In directe zin, betrekt de bewoner in het 
huisvestlngsproces. Hij Is de enige die dit 
proces kan voltooien en dus ook de enige 
die het weer beglnnen kan. De wooing 
ontstaat, in laatste lnstantie, In de sfeer van 
de bewoner. Maar het huisvestingsproces 
bestaat uit een reeks van daden. De mate 
waarin die daden zljn efgestemd op elkaar, 
bej)aalt het pei! van het proees (dat Is: het 
peil van de woonbeschavlng of de beschavlng 
zondermeer). De harmonia van het huis
vestingaproces bepaalt de harmonie van de 
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materlile omgeving. Zo'n harmonieuze 
omgevlng kennan we nauwelijks meer, omdat 
we het procos nagenoeg onmogeUjk hebben 
gemaakt. We kennan nu alleen esthetiach 
verantwoorde omgevingen, zogenaamd goed 
ontworpen omgevingen. Er zijn ve!a harmo· 
nieuze omgevingen in het verleden ontstaan, 
die nooit ontworpan zijn. 

Kennis van het huisvestingaprocea is In de 
eersta plaats: weten wie wat moet doen. 
Als de bewoner een rol heeft, heeft de hele 
samenlaving een rol. Dan Is er enerzijds 
een rol voor het individu: de laatste daad, 
de daad van het wonen, van het zich· 
huisvesten. Dit is een individuele daad. 
Maar het is een daad die plaats heeft in een 
gemeenschap; in een gegeven kader, in 
antwoord op door de gemeenschap gestelde 
gegevenheden. Er is dus anderzijds ook een 
gemeenschappelijke daad. Er is een sfeer 
waarin de gemeenschap doet en er Is een 
sfeer waarin het individu doet. Er zijn twee 
sferen waarin het huisvestlngsproces 
zich vo!trekt. 

Habraken 

GOM wil dat bewoners z chap krijgen in hun 

eigen \voning en woonomgeving. 

Dat is noodzakelijk omdatde bewoner de mogelijk

heid moet hebben zich met zijn waning te iden

tificeren, maar ook omdat hij de mogelijkheid 

moet hebben om zijn woni~g aan te passen aan 

veranderende omstandigheden ( insgrootte en 

-samenstelling, smaak, budget, enz.) 

Om da~ mogelijk te maken zal de bewoner moeten 

kunnen participeren in het gehele woonproces 

als beslisser met eigen beslissingsbevoegdheid 

(zeggenschap). 

Onder het "woonproces" wordt verstaan het maat

schappelijke proces dat begint met de antwerp

rase, waarin plannen ontwikkeld worden m.b.t. 

de gebom-rde omgeving. Daarop volgt de 

waarin de plannen worden gerealiseerd, Tenslotte 

is er de gebruiksfase, waarin werkelijk wordt 

gewoond. 

Naar de overtuiging van GOM zal de bewoner ook 

zeggenschap moeten hebben over zijn waning tijdens 

de gehele gebruiksfase. Hij zal dan moeten kunnen 

beslissen over instandhouding (onderhoud, repa-
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ratie), over verandering (verbouw, aanbouw,be

stemmingswijziging)of sloo~. 

In schemavorm kan dit als volgt worden weerge

geven: 

onhrerpfase 

t 
bomvfase 

+ gebruiksfase 

~~ ~ 
ins ta.ndhoudi:'lg 

- onderhoud 

- reparatie 

sloop 

- verbom'>' 

- a.anbom·l 

- bestemmings-

vlijz 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn, dat . 
binnen het kader van de door GOi'I gestelde ui t

gangspunten noch een voltooid ontHerp, noch 

een gerealiseerd gebouw worden gezien als een 

eindresultaat, maar slechts als beginvoorwaar

de voor een niemve procesfase. Daarom is het 

zinvol, meer dan tot nu toe het geval is ge

weest, reeds bij het ontwerpen rekening te hou

den met later optredende veranderingen, door 

middel van verbouwingen, aanbouw of bestem~ings

\vijziging. 

Ook op de hogere beslissingsnivo's (buurt- en 

wijknivo, bestemmingsplannivo, struktuurplan

nivo) zal de bewoner ook zijn inbreng moeten 

kunnen hebben in de vorm van (mede )ze;::-genschap 

of tenminste via inspraak. 

Het zal duidelijk zijn dat deelname van bewoners 
bijzondere eisen stelt aan de vorm en inhoud van 
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het proces. 

Van de bewoner kan en mag niet worden verwacht 

dat hij als leek (?) het gehele proces over-

zien en voorzien wat de konsekwenties zijn van 

de besl singen die hij daarin neemt. 

GOM ziet danook als specifieke taak voor de des

kundigen die deelnemen aan het proces: het expli

c maken van alle in het proces te ondernemen 

stappen, het expliciet maken van de normen, het 

genereren van varianten, die een overzicht zijn 

van de ontwerpmogelijkheden na een gestelde norm, 

het geven van advies, met name aan de in het pro

ces participerende bewoners. 

Gezien de complexe aard van dit proces, aoht de 

GOM het zinvol methoden te introduceren, die dit 

proces kunnen struktureren. 

GOM stelt aan de toe te passen methoden de vol

gende eisen: 

de methoden moeten bruikbaar zijn als hulpmiddel 

om het maatschappelijke proces van besluitvorming 

m.b.t. de gebouwde omgeving te ordenen. 

Dit geldt zowel t.a.v. de fysieke , de maatschap

pelijke a1s de organisatorische aspecten van het 

proces. 

de methoden moeten een hulpmiddel zijn om iden

tificatie en ordening van fysieke elementen in 

het proces te expliciteren. 

(waarover wordt beslist?) 

de methoden moeten een hulpmiddel zijn om de 

identificatie en de onderlinge relaties van de 

bij de besluitvorming betrokken partijen te ex

pliciteren. 

(wie beslist?) 

de methoden moeten een hulpmiddel zijn om de 

relatie tussen de fysieke elementen en de in het 

proces beslissingsbevoegde partijen te explici

teren. 

(wie beslist waarover?) 

de methoden moeten een hulpmiddel zijn om het 
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gehele proces, zowel m.b.t •. de fysieke elemen

ten als m.b.t. de bij de besluitvorming betrok

ken partijen in de tijd te struktureren. 

(wanneer wordt door wie waarover beslist?) 

- de methoden moeten een hulpmiddel zijn bij de 

toetsing van 

- hetgeen gedurende het proces in de 

fysieke wereld is gepland of gerea

l±seerd, 

- de procedurele aspecten van het proces. 

Bij de hierboven omschreven uitgangspunten moeten 

nog de volgende kanttekeningen worden geplaatst: 

In de eerste plaats moet de uitspraak dat de 

zeggenschap van de bewoners vergroot moet \-TOrden, 

geplaatst worden binnen het kader van de massa

woningbouw in Nederland. 

In andere landen zal het wellicht noodzakelijk 

zijn bij de aanpak van problemen in de sfeer 

van de volkshuisvesting te komen tot een andere 

grensbepaling van de gebieden waarover het in

dividu, respectievelijk de gemeenschap, zeggen

schap heeft. 

In de tweede pl2ats is het belangrijk te ver

melden dat, alhoewel het werk van de groep zich 

in eerste instantie richt op de woningbouw, daar

naast binnen het kader van_de omschreven uit

gangspunten ook aandacht besteed zal \verden aan 

de methodische benadering van problemen die be

trekking hebben op bebouwing met een struktu

reel karakter, die een andere funktie heeft 

dan wo.nen. Daarbij kan onder andere gedacht wor

den aan het ontwerpmethodisch benaderen van 

ziekenhuis- kant oar- en scholenbomv. 
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:Binnm het kade:r van het nu bestaande onhTe:rp-

en planningsproces dat van invloed is op onze om

geving, worden een aantal plannivo's onderschei-

den. 

Deze plannivo 1 s worden meestal als volgt aan

geduid: 

Nationaal Plan (nota R.O.) 

Streekplan 

Struktuurplan 

]3estemmingsplan 

J3ouwplan 

De GOM is nu van mening dat in de huidige prak

tijk de bewoner te weinig invloed kan uitoefenen 

op het in- en exterieur van zijn waning bij het 

totstandkomen van bouwplannen. 

Ook is de Groep van mening, dat bij het opstel

len van bouw- en bestemmingaplannen weinig spra

ke is van een besluitvormingsproces w2arbij 

duidelijk bekend is wat de rollen zijn van 

bewoners of groepen bewoners en specialisten. 

Daarom onderscheidt de GOM oner het nivo van 

het besfemmingsplan in eerste instantie drie 

andere nivo's, te weten: 

het nivo van het "stedelijk weefsel" 

het nivo van de "drager" 

het hivo van de "inbouw". 

Onder "inbouw" wordt verstaan de verzameling 

van alle elementen waarover de bewoner zeggen

schap heeft. 

Een drager kan worden omschreven als het kader 

- zowel fysiek als juridisch/organisatorisch -

waarbinnen woningen gesitueerd kunnen worden, 

die door bewoners met behulp van inbouw-elemen

ten ingedeeld en ingericht kunnen worden. 

Een drager is dus een onroerend goed, waarover 

de bewoner niet een individuele beslissings

bevoegdheid, maar samen met anderen een collec

tieve beslissingsbevoegdheid (in de vorm van 

medezeggenschap) heeft. 
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EEU DRAGER IS G.ln}!;U SKELET l 

Het nivo van het stedelijk weefs kan -vrorden 

omschreven als het nivo waarop sprake is van 

een vervlechting van de drager en een aantal 

ruimtesoorten die behoren tot de direkte 

van de drager. In dit verband kan oak 

worden van het nivo van het uitgewerkte bestem

mings:pla.n. 

Oak op dit nivo is de bewonersgroep zodanig be

trokken, dat zij daarin tenminste inspraak zou 

moe ten he"'b ben. 

Het v1erk van de GOH zal zich dus voornamelijk af

spelen op de drie hiervoor genoemde nivo's, 

zowel wat betreft het onderwijs als het door 

de GOM verrichte onderzoek. 
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r. 5. OHDER\/IJ S, .Eli ONDERZOEK 

onderwijs 

onderzoek 

9 

Binnem het GOM-onderwijs nemen de ontwerp

methoden als hulpmiddel bij het ontwerpen 

en het opzetten van besluitvormingsprocessen 

die daarop betrekking hebben, een zeer be-

langrijke ts in. 

De in het onderwijs toe te passen methoden 

moeten voldoen aan de eerder genoemde criteria. 

Momenteel besteedt de GOM in haar onderwijs

programma aandacht aan: 

- de SAR-rnethode (SAR'65, SAR'70, SAR'73); 

- de methode Kevin Lynch; 

- de methode Christopher Alexander. 

In het algemeen zal er naar gestreefd worden 

studenten te leren samen met·anderen ontwerp

processen te doorlopen. 

Alhoewel dit betekent dat niet de nadruk zal 

liggen op het individueel maken van 11 goede" 

of "mooi.e" ontwerpen, stel t de GOH wel dat 

een algemene vaardigheid in het bouwkundig 

en stedebouwkundig ontwerpen vereist om 

een juiste toepass 

waarborgen. 

van ontwerpmethoden te 

Ret onderzoek zal zich voornamelijk richten 

op problemen die samenhangen met het vergroten 

en definieren van de zeggenschap van de be

woner op drager- en inbouwnivo, en op het 

ontwikkelen van inspraak-en zeggenschap-pro

cedures op het nivo van het stedelijk weefsel. 

Doel van het onderzoek van de groep zal zijn 

het onhlikkelen van methoden die gebruikt kunnen 

worden door verschillende deelnemers aan bomv

kundige besluitvormingsprocessen. 

Daarnaast zal bet noodzakelijk zijn de verschil

llende methoden te toetsen op hun toepassings
mogelijkheden door het verrichten van situatie

gebonden studies. 
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De relatie tussen onderzoek en onderwijs 

kan bij de GOH als volgt -vrorden omschreven: 

Door staf en studenten wordt, eventueel in 

samenwerking met darden, onderzoek verricht. 

De resultaten van dit onderzoek worden in 

eerste instantie openbaar gemaakt middels 

colloquia, lezingen en studierapporten. 

Na op deze wijze een terugkoppeling te hebben 

gekregen op het verrichte onderzoek, worden 

de resultaten verwerkt in de vorm van een vak-_ 

oefening, waarbij de colloquia vervangen vlor

den door een leerpraktikrun (diaseries + ge

luidsbanden). Verder zijn deze vakoefeningen 

opgebouwd uit oefeningen en groepsgesprekken. 

In de beginperiode zal een vakoefening meestal 

veel begeleiding vragen. 

Na enkele semesters is het meestal mogelijk 

een vakoefening zodanig te struktureren, dat 

met minder begeleiding kan worden volstaan 

zodat uiteindelijk de kursus volledig door 

studenten doorlopen kan worden, waarbij bet 

aandeel van de staf zich beperkt. tot de groeps-. 
gesprekken. 

In dat stadium is het vaak zinvol het informatie

ma teriaal_ da t bij de kurs.us boort verwerkt : 

wordt in de vorm van een goed verzorgde publi

katie. 

In de periode dat een kursus minder begeleiding 

gaat vragen kan de vrijkomende tijd gebruikt 

worden voor onderzoek en bet voorbereiden van 

nieuwe kursussen. 
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De GOM onderhoudt een gedurende de afgelopen 

jaren gegroeid samenwerkingsverbeand met de 

Stiefuting Architecten Research (SAR). 

Dit verband kan als volgt worden omschreven. 

De SAR houdt zich in eerste instantie bezig 

met onderzoek en in tweede instantie met 

consul ten. 

De GOM houdt zich in eerste instantie bezig met 

onderwijs en in tweede instantie met onder~oek. 

De GOM coordineert het eigen oru:lerf!,oek met dat 

van de SAR en verwerkt de resultaten van het 

door de SAR en de groep verrichte onderzoek in 

een voor het onderwijs geschikte vormo 

T.H.F.!NDHOVEN - BOI.JWKUNDE 

~~ ~ :·? ''•._,;:\ 

GROEP ONTWERP METHODEN 



1.1. Het proefschrift. 

De in de inleiding geformuleerde probleemstelling 

vloeit voort uit de gedachte een nieuwe manier van 

stadscentrumontwikkeling voor te stellen. 

Om een goed inzicht te verkrijgen in deze nieuwe wijze 

van stad~centrumontwikkeling is het noodzakelijk het 

proefschrift 11 Het dynamisch groeiproces, een nieuwe 

wijze van stadscentrumontwikkeling" van Mevr.Dr.Ir.D.E. 

Boas - Vedder te lezen {o.a. aanwezig in de bouwkunde 

bibliotheek T.H.Eindhoven). 

Wie slechts een globale indruk wil hebben van het dyna

misch groeiproces kan in eerste instantie volstaan met 

het lezen van een aantal op dit onderwerp betrekking 

hebbende publikaties, copien van deze publikaties staan 

op de volgende pagina's afgedrukt: 

1 = centra op nieuwe manier ontwikkeld. Mevr.Dr.Ir.D.E. 

Boas - Vedder uit 11 Bouw" no. 47-1974. 

2 = het dynamisch groeiproces - Mevr.Dr.Ir.D.E.Boas -

Vedder uit 11 stedebouw & volkshuisvesting" no.l2-1974 

3 = de stad als dynamisch groeiproces - werkgroep 2000 

uit .. plan" no.l-1975. 

4 = Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet - Kapteyns,Hinnen 

de Bruyn uit 11 plan" no.6-1975. 

5 = de rol van de wetenschap in de samenleving - werk

groep 2000 uit .. plan .. no.6-1975. 

6 = verwijzing naar andere relevante literatuur. 



Centra op nieuwe manier 
ontwikkeld 

doordr. ir. D. E. Boas-Vedder 
stajmedewerkster bij Stad en Landschap, ud;·iesbttr&l.U voor rulmtelijke ordcning en 

- ~·unngeving B.V. 

De veelheid van kritiek die in vele Ianden ten aanziw van het uiterlijk en het 
functioneren van nieuwe strulscentra /eeft, vorrnde de aan/eiding om ltet 
gehe/e centrumrormingsproces van nieuwe stedm aan een nauwkeurige 
analyse te onderwerpen. Uit deze analyse b/ijkt dat de::.e bezwaren 
onverbrekelijk met de huidige planningsprocedurc van de niew!'e stedcn 
zijn verbonden. Om eraan tegemoet te komen II'Ordt een niemt·e ~t·ijze van 
centrumontwikkeling, het zogenaamde d}·namische groeiproces (D.G.P.), 
voorgesteld. • 

Vele nieuwe stadseentra blijken in tegenstel
ling tot vele oude centra niet de vo!le waarde
ring van hun burgers te kunnen verwerven. Er 
blijkt een veelheid van klachten tc bestaan, 
waarvan het lage attractiviteitsnh·cau het be
langrijkste element vormt Ook diverse onder· 
zoekers• signaleren defecten van het nieuwe 
stadshart ten opzichtt' van zijn oude tegenhan
ger. De aard van de gesignaleerde gcbreken 
verschilt daarbij per onderzocker. terwijl ool.: 
over de oorzaken van het sle<:hter functioneren 
weinig eenstemmigheid heerst. D~ diversiteit 
van klachten en defecten waren aanleiding bet 
gehele centrumvonningspn_oces van nieuwe ste

. den aan een nauwkeurige an,dyse te onderwer
peo om de wegcn aan te geven waarop in de 
toekomst aan de bezwaren kan worden lege
meet gekomen. 

Analyse 
Uit deze analyse komt een aanta! duidelijke 
nadelen van hel kunstmatig gegroeide nieuwe 
stadshart ten opzichte van het natuurlijk ge
groeide oude stadshart naar voren. Deze l!e-
breken zijn: • 
- een geringcre diveniteit van h~t V•Jorzie¥ 
ningspillet. waardoor een lagere kocpkracht· 
binding optreedt: 
- een slechtere aanpassing tussen behoeftepa· 
troon \'an de bevolking en de gerealiseerde 
ruimtelijke accommodatie; 
- een grote mate van gevt1Cligheid voor afwij
kingcn van de als uitgangspunt voor hC"t ont~ 
wcrp gekozen gn.1eiprognos.e. 
Een • .. :mderz(.,ck naar de oorzaken van dcze 
breken toont aan dat zij onvert>rekeliik nJ<:t 
hutdigc grociproces van de nicuwe st~J-:n zijn 
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verbonden. Ook de grote kwebraorheid van de 
~kunstmatig gegroeide' centra voor groeisnel~ 

hcidsafwijkingen blijkt een direct gevolg van 
deze planningsprocedure te zijn. 
Deze bevindingon nopen tot de cvndusie dat 
bet aceepteren van bet huidige. schoksgewijze 
groeiproces voor toekomstige stedchjke centra 
tevens bet aanvaarden van cen zekere mate van 
disfunctionaiiteit van deLe nit>U\\·e centra im~ 
pliceert, en dat er dus aile bestaat 
een nieuwe groeiprocedure te ontwikk-elen, 

Prohleemslelling 
AJs doe I van hct 'nicuwe · groeiproces is ge~ 

steld: hN crecren van ecn zo aantrekkdijk mo
gelijk centrum gedurende aile groeistadia van 
e.;on nieuwe stad. Tevens. dien~n de ee,;iei1alcet:· 
de gebrekcn zo\·eel mogelijk te verme· 
den. IJitgaande van de bevindingen van de 
anaJyse is een aantal eiscn waaraan het proces 
dient te voldoen. opgesteld, te "etcn: 

De grond 
ln all\! stadia 'Van de centrumontwikke1ing 
dient de aanv.:c-zighC'iJ van ong~_~bruik.tc tt:rrei
nen binnen hct centrum zovcd m~.lg!;!Jijk te 
worden vermeden. 

De opsrallen 
GedurenJe het centrumgr.Yt:iproces dienen op
staHen mtt de economische karJkt.:ristiek van 
oudcre bebouwing vonr centrumvcstiging bl.?'
:;chJkraar te k0men. 

De h•winkt_·!fngsfinfcttwr 
Dt.! b~wlnkdint:-..;tru·.:tuur Jicm zod:tnig tc Vd.'r~ 
J~n t'pgcbou\1. J d~tl de staJ vb hct ('~n.')bg~td~ 

sci tot een mecrsfagstelsel cvoluecrt. Hierin 
tlient hct hoofdcentrum vanaf zijn onbtaan 
stl.!cds de functie: v::tn hoofdcentrum te ven·u)~ 
len. De functie v.:m een ne\-encentrmn tHem 
~teeds tot de functie van ne"\encentrum bepcrkt 
tc blijven. Hun komst dient te worden ''e"cho
ven tot hct ogenblik dat hienan gcen Mtt'mcn
de wcrking voor het hoofdcentrum bchocft tc 
\\Orden gevreesd. 

De ruimtelijkc ontwikkc/ing 
De ruimtelijke ontwikkeling van de "oonkern 
moet z:o zijn, dat het hovfJcem:rum steeds zo
vecl mogdljk in het z.waancpunt van het stc~ 
delijke gebied ligt. 

De sredelijke ontwikkeling 
De ;tedelijke ontwikke!ing dient zodanig te ge
schi.;tlen, dat de groei van jcugd naar volwas
senheid van de stad in de opcen,olgcnde tlicht
heidsprofielen tot uiting komt door ecn verta
ging van de hevolkingsdichthdd tcr pl>.tatse 'an 
het centrum met het versrrijken van d.; tijd. 
Op dcze \\ ijr:t: gei"orntuk(;rJ wij:-.t dl! probkcm~ 
stelling reeds in de nchting waarin de op!os
sing is, geumden. D..::1e op!o.,sing bl:!staat uit 
een transformatieproces, een proccs in de tijd, 
waarbij door midJcl van eer, langzame functJe· 
\\Jjziging van de woonbcbouwing hct cenlrum 
tot stand komt. 
De gedachte is niet geheel nieuw. Reeds door 
vele schrijvers is naar voren gcbracht dat de 
stad gecn statisch gcgeven vurmt, doch dat zij 
in \\CZcn ecn steeds veranderend object is. Vit~ 
gaande van deze observatie pleitte Mcloughlin' 
voor een andere vorm van planning. In tcgen
s!elling tot bet momented gehanteerde eind
plan op basis van het schuksgewijze groeipro
ccs. zoudm plannen met een duidelijke groei· 
dvnamiok mueten worden ontwikkcld. 
Het "dynamisch~ groeiproct:s" is tc bcs.::houwen 
als de eerste poging tot het creCrcn van een 
operationeel groeiproces voor rieuwe stt::ddi}
ke centra. dar metterdaad de dvor Mcloughlin 
bedo..::lde dvnamische Qrod~eigcns.:happen be
zit. liet is ~en poging b.:t ele~ent ·verandNen 
in de tijd' als extra dimensie aan bet imtru· 
mentarium van de planoh."~og toe te voc~en. 

Het d~·namische groeiproces 
De hocfdgedachte 'an het dynami>.:h groei
proces J.:an als volgt w0rde-n be~chn!v.;n. Bij 
de ontwikkeling van ecn woonkern op basis 
van het dynamis.ch grl,cirroces moet tin de 
t.:'er~te vntwikkehng~fase) \\\·•ni.:n b~g<"nnen rne:t 
dl.! bouw van wonm!:;CO en ecn vazorg!ngs~ 
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centrum ter piaatse van bet toekomstige hoofd
winkelcentrum. Dcze bcbouwing. transitobe
bauwing genaamd, mag. hocwcl rcdclijk van 
kwaliteit, niet cxcessief ko>tbaar zijn. De fi
nandering van dezc transilO\\Oningen moet zo 
zijn. dat exp!oitatie op economiscbe basis 
durcnde de lcvensduur van de 
mogc!ijk is. wil zeggcn dat zij 
wijze huur zul!en opbrengen. Cit huur
inkomsten kunnen de rentelasren op de grond 
worden bestreden, terwijl daarnaast ook rente 
en aflossing van de bouwsebu!d kunncn v.or
den gedekt. 
In de vo!gende OniiA!kkc!ingsfase ~<ordt bet 
woningareaal aan5luitcnd aan deze eerste be~ 

bouw:ing vergrvot tcr\\ijl de uitbreiding van 
het centrum voornamelijk door ecn !angzame 
functiewijtiging van de transitobebou\1 mg lot 
stand komt. 
De economische grondgedachte van bet dyna
miscb groeiproces berust daarbij op de over
weging dat op een bepaa!d tijdstip de vesti
gingskosten, verhond,;n aan de bou\v van l:l'D 

nieuwe cenrrumvcstiging op lang braak!iggendc 
centrumgrond en de vcstigingsko,ten na trans
formatie van ecn transito-op~tal. in financi~le 
zin tegen e!kaar zu!len opwegen. 
Deze ccntrumvorming kan in prlncipe op drie 
wijzen gcschicden. De transitobebouwing kan; 
- t.·ia een kleine aanpassing ats basis vour 
een weinig draagkrachtige <:entrum\'e:;tiging 
dienen; 

na een intensieve verbouwing aan eoen eco· 
nom.isch sterkere vcstiging p!a;ts bieden: 
- na te zijn gesloopt worden \'ervang~n door 
ecn voUedig nieuwe vestiging. 
De keuze tusscn deze drie mogclijkheden :ral 
behalve dvor de financiCk conscquentli:!s ,-an 
deze besli,;ing ook door de aard en de be
drijfseisen van de centrum,estigtng worden 
hcpaa!d. 
De implicaties van de hier ges.chetste mo~elijk~ 
beden worden duiddijk. indien de b'"lissing 
van de ondcrnemer bij zijn vestiging in een 
centrum aan ecn nadere bcschouwing wordt 
ondcrworpen. 
In afb. 1 en 7ijn de bcslissingen waun·o,,r de 
ondcrn~.~:1h.:r lie~, rn gcval van een schvk'J>.,£;1!\\ij
ze of c.:n dynamische groriprocedurc g:cplaarst 
ziet. V.'!.:'t.:rgefC'\-Cn. 0~ Ondcrnemer hccft hij d~ 
schoksgc\'.l_izc grueiprocedure slechts kC'uzc uit 
CCn mogdijkh,.·id. namdijk hi?t betrckkcn van 
ecn ni~uwbouw~ m:ergczet op maagddijk~ 

grond. Ktmnen de htcr:~an vcrNndcn vc'\ti~ 

gingskost:::.n door h!.!m nict \\·ord~..·n (>pg..::l:r;Jcht 
en leiden ondcrhandding~n tu::,s-:n de b~trok~ 
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ken partijen niet tot ovcrecnstcmming, dan 
moet hij afzicn van vestiging. 
In geval van een dynami~<::he g:roeiprocedure 
;taat de ondcrncmer een heel scala van keuze
mogclijkhcden tcr bcscbikking. Allerecrst moe! 
hij zich rekensehap geven van de aard en de 
cisen van zijn bedrijf. Hij moct zich afvragcn 

,"of hij voor zijn bcdrijfsvoering werkelijk ecn 
volledig nieuw bedrijfspand nodig hecft of dat 
bij misschien met een verbouwde of zelfs ecn 
aange-paste transitovestiging genocgen kan ne
mcn. De groep ondememcrs die bij deze keu
zestructuur uiteindelijk van ve:itJging in het ccn~ 
trum zal afzien, zal door deze alternaticven 
aanzien!ijk kleincr kunnen zijn dan in hct ge
,·a! van de schoksgewijze groeiprocedure. 
Slechts die Yestigingen, die door de aard van 
hun bedrijf aangewezen zijn op ecn bcpaalde 
bouwvorm, doch de daaraan verbondcn mini
male bouwkostcn, bij een hoge !eefti)d van de 
transitobebouwing, niet kunnen dragcn, zul!cn 
wn vestiging mo~ren afzien. In aile ·andere ge
vallen zal het uitstel!en van vestiging geduren
de enige tijd door de veroudcring van de 
transitobebouwing !eiden tot reductic van de 
vestigingskosten tot het ni"cau dat financieel 
we! verantwoord is. De keus die voor de be
trokken ondernemer openstaat, bepaa!t het mo
ment van zijn entree in bet centrum. 
Ondanks deze voordelen van het dynamisch 
groeiproces kent bet grociproees ook beperkin
gen. t;it een oogpunt van economische efficic-n~ 
cy zal bet onjuist zijn hct dynamische groel~ 
proces toe te passen. indien hicrvan ccn stij~ 

ging van de vcstigingskosten moet worden ver
Wllcht. "Kieuwbouw op braalliggende grond is 
in die gevallen inuners te verkiezen, Voor deze 
vestig.ingen za! daarom een grondreserve moe
ten worden toegepastf daar anders een vcrsmai
!ing van het voorz.ieningen pakket optreedt. 
De boeveelheid grondreserve wordt bepaa!d 
door de tijdstippen van de financiolc even
\\•iehtsmomentcn, Zij zuHen voor iCLkre vorm 
van transformatie vcrschilknd zijn. Slechts die 
vcstigingen dle zkh na hun respcctie\·~Jijke fi
nancii?le evcnwichtsm~1menten a.andicncn zul
lcn op van tran.:;itohcbouv.-ing voort:lene cen· 
trumtrrond kunncn worden srehuisvest lafh. 3). 
De berekcning: van de noodzakd(ik~ gn~ndre~ 
serve kan m~t behu!p van vcrschilknd~ bcs!is
kundige tc..:hnicken geschied~n. Hct me~'t ge
ei!!end hierv0or is. echtcr de lin~alrc programM 
mcring. 

Testvoorbeeld 
Hct dynJ.mis.:h grf~eiproce..; is op zijn effectivi-

tcit getoct~t aan de hand van ecn tc~hoorbceid 
- de houw van hct hoofd\\ inkekcntrum \.an 
Transburg ern hypo!hctische nieuwe stad in 
ecn nieuw flntsloten o\.·cupatie:;ebicd. De groci 
van Transburg is voorgc.;;tc!d ah ccn conlinu 
proccs. De groeiprognose hepetkt zich d;.mrom 
tot ecn croeisnelhcidsvcrwachtin"C v0or de eer ... 
~tc decc~nia van de !'ltcJdijke cmlwikkeiing. D~ 
omvang is ge>teld als liggendc !ll<>m 80.000-
45.000 in;;oncrs over 35 jaar (alb. -1). 
01.': ccntrumve .. tigingcn van Tran.:;hurg zijn on
dcrscheiden in drie typen. die aJ naar gdang 
hun aard cen aangepastc, verbouwdc of nieu
we vcMigtng hchocven. De tran~ltobebouwing 
bcstaat u~t ecngt:zinshuizcn in t\vec en drie la
gen en mccrgezin~huizcn in drie lagen. 

Ecn vcrgclijking tu~sen de toepa"sing van bet 
dynami,ch groeiproces on het schoksgcwiJZC 

groclproces bij de ontvdkkcling \ ::tn hct cen,. 
trum van Tran:;burg Iec11: 

<.lat n.·cd:, in de hcginfase van de centrum~ 
onl\.\ ikkdin~ duideliJk. vcr~chiihm in ~rondrc~ 
... crv.: optrcdcn. Dczc rc-.:.crves zijn in procen
tcn uitj:!edrukt: 
in het ~cgin 55 i.p.v. 100 
na 5 jaar 43 i.p. v. 88 
na 10 jaar 25 i.p.v. 69 
na 15 jaar skchts 15 i.p.v. 50 

dat over de ecrste 35 jaar van zijn ontwikke
ling voor hct gche!e centrum van Transburg 
ecn lostenrcductit: van 11.5-12 pd. optrcedt, 
gt:mctcn ten opzichtc van de kostcn van cen 
schoksgew1js gegroeid centrum, van gelijke 
omvang; 

- dat de i..ostcndifferentiatie tussen nieuwbouw 
encrzijds en de eenvoudigste transforrnaticvorm 

r-------------------------------------------------------,3 

lnvloed van de vraag naar A, V en N vestigingen op de omvang van het 
onbebouwde gebied 

trans ito bebouw1ng 
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anderzijds reeds na twintig jaar ca. 30 pet. 
bedraagt, terwijl dit verscltil na 35 jaar toe
neemt tot ca. 50 pet. (Ais waardcbepaling voor 
de transitobebouwing is bij de berekeoing uit
gegaan Van bet VCfYangingswa.ardeprincipe). 

Evaluatie 
Aan de hand van de uitkomsten van Trans
burg is bezien in boeverre bet dynamische 
groeiproces aan de geformuleerde doelstellin
gen en eisen tegemoot komt. 

De koopkrachtbinding 
De ornvang van de koopkrachtbinding in bet 
nieuwe centrum hangt in boge mate af van de 
diversiteit van bet voorzieningenpakket. De 
aanwezi2beid van de tramitobebouwin!! met de 
daaia.an -gekoppelde ,·estigingskostendifferentia
tie maakt een verl:>reding van het totale goede· 
renassoniment van het gehele centrum moge
lijk. Ook de kostenreducti<'. die bet ge,·oJg is 
van de vermindering van de grondresen·es, be
invloedt deze ontwikkeling positief. 
Een zclfde verruiming van de sen·ice v.ordt 
mogelijlc in de sfeer van de kleine bedrijfsvesti· 
gingen en de dknstYer!ening in niet-stoffelijke 
goederen. Ook hier zul!cn excessief h0ge inves· 
teringen ten behoeYe ''an het creeren van be
drijfs· of kantoorpanden. indien nodig. aoh
terwege kunncn blijven door de mogehjkbeid 
van vestiging in een omgebouwde transito
wonin~. 

Belweftepatroon en accommodatie 
Ook op het gebied van de ni.:t-commercicle 
maatschappelijl\e voorziening:en kan een betcr..: 
aanpassing aan de behoe!tcn van de l:>e\Oiking 
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ontstaan. 'Saast de transito"~o·oningen zur!en ten 
behoe:ve ·van dcze voorziening.:-n ook overcom
pleet geworden open bare geb"u" en, zoals 
schoolgebouwen. in bet centrum voor transior
matie l:>eschikbaar komen. 
Door de g~ringere financiCle consequcnties \'an 
huisvesting zull\!n di~erse initiatie..,.en van de 
l>evolking op maatschappclijk, sociaal en re
creatid gebied sneller kunnen \\orden uitge
voerd. l,;iteraard geldt ook bier dat naarmate de 
ouderdom van de stad toeneemt een-grot~re 
mate van inspeleu op de maatschappelijke be
boeft"n mogelijK word!. 

De gevolgrn •·an groeiafwijkingen 
Groeiafwijking~n k.unnen twecerJci \'Omlen 
aancmen. namelijk groeist:1gnatie en gn."~e\vt!r

snelling. Deze moeten separaat op hun gnol
gen voor de centrumorirn,ikkeiirig wo:Jt:n on
derzocbt. 
De premisse dat de financiering van d~ transi
to-opstallen zo moct worden opgczet dat zij, 
ook bij onverhoopt achtemege blijvcn van de 
tran':iform:.ltie. cxpioitatie op cconomische basis 
gedurende de gehefe economische levens.Juur 
v:in de "vning mogelijk maakt. redu·"cen de 
gevoeligheid van het centrumvonning:spr~Kes 

ten aanzien van groeistagn~Hie aanzh:nlijk. 
Sle(""hts de onbebouwd~ tcrreincn, die ·.ooral in 
de bee.infase van de ontvo.lkkeling aanwezig 
zijn. b~rg;;:n nog een zeker ri')ko in zkh. 
Btj groeiversndling de probtcm.:n gched 
an.:Jers. 0~ onbeb.J:U\\ de t.;;rreincn \\Vfd:::n dan 
sn~Her \OI!z.ebouwd. waardoor rcdu..:tie \ .1n de 
'\fStigingsk:Js.ten optreeJL De tran~fvrma.tit: van 
de transito-opst~lkn zal echter e" enl!cns eerdcr 
een aanvang m~tc-n ncm~n. hetgeen tot kos-

tr;;!nverboging aanlcidmg z..t! gcven. Dezc h.os. 
tcnstijging hch~x:ft C\\;n\\d nimmcr prohi~itie! 
vnor dl,;' kom'lt van ve~ri~ingcn te zija. ZU kan 
gehceJ Jo,)r rempori~atic van de cl!ntrumoot· 
wikkeiing worden \uo-rkomen. 

Besluit 
Ecn evaluatie 'an de toepassing van het dyna~ 
misch groeiprocc) bij de ccntrumont\\ ikk~ling 
van ¢>,!0 nieuv.c \\oonkern lccrt Uat voor el!::\ 
zeer bolanfriJk dee! aan de gcformukerde rian
ningsdo~htcl!ingcn kan worden \O!uaan. ~aar
mate- d~ lt:eftjjd van de woonkt.:rn \tiJ~L zal de 
gun;;ti,ge in,·toed zich duidelijkcr manifestcr;.;n. 
Hoc wei het dynar!1i:'...:h groeiproce'i is (JGt" lt~ 
keld lt'ODr nieuwc '-tt:J~?hjke centra kan in prin
cipe iedere centrumont'VI- ikkdlng '"an c-nig>! om
vang~ \\dke is geba"Lerd op ccn iaogewt~rmtJn· 
planning ...,-oor tt.1cpa:-.~ing van het d;.-nami,ch 
groelproces. in aanmerking k-.Hi1en. Hicrmcd~ 

wordt hct toepa::.singsgebied dus nk~~: be~rlt 

tot de centrumvorm[ng van nieu'""t.: st~dcn: t.".'k 
C('ntrumontwikkelinuen in ~ancrin\!'lr.;ebi.::den 

van bestaande wo~nkemen kunne~ ~r dt!ze 
wijze tot Sland wvnJ ... ·n g~bracht. Ott oP~nt de 
mogelijkheid de \le>vp "an ontoclaatbaar ~h:dJ· 
te b~~0uwing en de rca!isatie van nieuwe -cen· 
trumvc,tigin£cn van elkaar fos tc kuppelcn zon
der <lat braakliggonde gronden jarenlang het 
toekomstige centrumgebied mar~eren. 

• ·~~~s:d\~~t~:~~:~~~~o:;~~~~~s t:;e 1ec~a:ie~;~e P~~~:~~~ ~~~ 
Qr. tr- Bc:!~-\-eJJ;;t op 14 JUni ji. prorn..,,~te:;)( 
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L Mumfv;,;L l.. F.:t\ms for Sew T,.;-... ns. uit: IX 

Htg!>.>~>ay and tt:,... c1t~. London, f(l€.t. 
lacoi:'s. 1 .. Tb: Lk ;md Death of G~eat A~e::~ ... -1 

Cer:tr<:~- ...,~: 
j:t:'l:.:3..., 

'ta~:herL.;h. -\ . Da: Fn,.,in:i.;t:k~:r U!'l'><:rer St.J.J~-: 
Fr.mkfurt. 1%'!(. 

1. B . C.mtroli:ng rhc t.:rt--ao S~'lte:n. Lo;.<t 
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Dynamisch groeiproces 

Het dynamisch groeiproces 

een nieuwe wijze van stadscentrum-ontwikkeling "' 
i 

dr. ir. D.E. Boas-Vedder 

De veelheid van kbchten die er ten 
aanzicn van uiterlijk en functioneren 
van her centrum van "nieuwe sreden" 
wordt geuit, attendeerden op de nood
:taak het gehele centrumvormings
proces in deze nieuwe woonkernen aan 
een nauwkeurig onderzoek te onderwer
pen. Dit met het doel de wegen aan te 
geven waa.rop in de toekomst aan deze 
bcz'lvaren kan worden tcgemoetgckomen. 
De kritick leefr niet slechts onder de 
burgers van de nieuwe stcden, ook di
verse dcskundigcn signaleren defecten. 
De aard van de gesignaleerde gobreken 
vcrschilt echter per onderzocker terwijl 
ook over de ooruken van het slechter 
funcrioneren wetmg eensternrriigheid 
heerst. De aangcvoerde moti,·eringen 
varierrn van verschillen in de ruimte
lijke organisatievorm (Alexander} 1) en 
ruimrelijke vormgevin~ (;o.!umiord) Z), 
via eeonomische gebreken (Jacobs 3) en 
Buck) 4) tot gebrek aan bctrokkenheid 
van de bevolking tijdcns de groei (Mit
scherlich) 5). 

Uit die studie blijkt evenwel, dat de be
langrijkste bezwaren die ten aanzicn 
van het nieuwe stadshart Ieven onver
brekelijk mer de huidi~e groeiprocedure 
van nieuwc src..len verbonden ziin, en 
dat er derh;~lve geen sprake kan zijn 
\".ln her voorkvmen van deze bezwaren 
binnen het huidige grociprvces. Integen-

*) H~ dyn.unisch groclpro.:es - een n:cuwt 

wijre \'.ln staJ.,.:entrlL'llV:uwikkelin; - "i!'. ir. 

D.E. BO>.ts·\'edJ~r. l':t0. \'l'G.-1., !974, 
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dee!, de toepassing van het schoksgewij
ze groeiproces als basis voor toekornsti

centrumontwikkelingen blijkt tevens 
aanvaarden van een zekere mate 

van disfunctionaliteit te implicercn. 
Dezc bevinding heeft tot de conclusie 
gelcid dat er alle aanleiding bestaat naar 
cen ander, nieuw, groeiproces om te zien. 
Dit groeiproces zal in staat dicnen te 
zi jn de gebreken welke a an het schoks
gewijze groeiproces kleven zoveel moge
lijk te voorkomen. 
Dit andere grociproces b!eek niet voor
handen. Duarom is regen de achter
grond van de in de analyse geconstateer
de gebrekcn, een nieuw groeiproccs ont
wikkeld, her dynamisch groeiproees 
(DGP). 

ANALYSE 
In de srudie is de tegenstelling oude 
stadshart - nieuwe stadshart centraal 
gcplaatst. Onder het oude sradshart 
wordt de kern van een natuurlijk ge
groeide stad wrst.lan, terwijl met nieuw 
stadshart op hct' centrum van een op 
kunstmatige wijze gecreeerde stad 
wordt gedoeld. 
Uit de analyse komcn ecn aantal dui
ddijke verschillen van het kunstmati3e 
stadshart t.o.v, het natuurlijke st:tdshart 
n~ar voren, die ieder de oorzaak zijn 
van een aanul ,·an de geconsutecrde 
;;ebreken. 
Deze verschillen zijn in te Jelen in dric 
sectoren: 
~l. grociverschillcn 
l'. ecvnomische \'enchillen 
.:. pl.tnningsvers.:hillen. 

De groeivcrscf.illcn 
Vergelijking van de groeiverschillen van 
het oude en nicuwe stadshart leert dat 
deze terug te voeren zijn tot een duide
lijk verschil, nl. het verschil in groei
historie. 
De natuurlijke stad ontwikkelt zich op 
basis van de geleidelijke groeiprocedure-, 
ecn procedure "·aarbij hct stadscentrum 
via transformatie van woonbebouwing 
tot stand komt. Door dit transformatie
proces hebben de oude stadskernen hun 
huidige pluriformc eigenschappen op het 
gebied van sfeer, verschijningsvorm, 
voorzieningenpatroon en patina verwor
ven. 
Het kunstrnatige centrum groeit daar· 
entegen volgens het s'choksgewijze groei
proces, een procedure waarbij de grond 
onbebouwd blijit totdat deze met de 
eindbestemrning, de vestiging van een 
ccntrumvoorziening kan worden volge
bouwd. Het kunstmatige karakter m:t
nifestecrr zich door vele onbebouwdc 
terreinen en door een grote homogeni
teit in aard cn uirerlijk van het voor
zieningenpakket. 

De economiscbe ·;;erscbillcn 
Ook de economische verschillen blijken 
direct met de groeiverschillen samen te 
hangen. 
Zo bliiken de vestigingskosten in het ge
leidelijk gegroeide centrum een zeer 
t-:root scala ;-an keuzernogelijkheden 
t.a.v. de vesri,;:ingskosten te bicden, het
g~en de mo•;eliikh"id tot het aanbieden 
v:tn een zeer br~<?d goederen· en dien
st~nassortiment c:penr. 

--
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In her kunstmatige centrum besraat gecn 
vestigingskostcndiifcrentiarie van cnige 
betekenis. Eisen van economische effi
ciency nopen daarom tot het aanbicden 
van een vee! minder gcvariecrd pakket 
van centrumvoorzieningen. 

De planningwerschillen 
Bij de natuurlijkc stad '·indt de plan
ning t.b.v. het stadshan meestal plaats 
op basis van korte of rniJdellange ter
mijnplanning, waarbij aan geconstateer
de behoeften en omwikkelingen binnen 
de reeds bestaande stedelijke maarschap
pij wordt tegcmoet gekornen. De aan
passing tussen ruimtelijke ourillage en 

. stedelijke samenleving zal hierdoor op 
bevredigende wijze ,-erlopen. 
De aan her schoksgewijze groeiproces 
ten grondslag liggende eindp!anologie 
werkt totaal anders. Deze planningpro
cedure vereist dar reeds in een zeer vroeg 
stadium van ~e stedclijkc ontwikkeling, 
d.w.7,. op een moment dater no?; nauwe
lijks sprake kan zijn van een stedclijke 
samcnleving, hct toekomstigc centrum 
in omvang en samcnstelling van het 
voorzieningcnpakket wordt gespecifi
ceerd. Op basis van deze specificatic 
wordt een plan geconcipieerd waarin 
iedere vestiging zijn mee,;t wenselijke 
plaats binnen de ,-olgroeide stad wordt 
toebedeeld. 
Deze planningsprocedure is debet aan 
vele problemen welke optreden tijdens 
en na afloop van de centrumontwikke
ling. Deze komen tot uiting in een dis
crepantie tussen her eindplan en de ge
realiseerde werkdijkheid. 
Er zijn \·ele rcdenen aan te geven voor 
deze verschillen. Ze li~~en zowel in de 
sfeer van de interne .•. als de externe 
groeifactoren van de st.td. 
Geno.:-md kunnen ""orden de aannamcn 
omtrent de demografische, economische. 
ruimtelijke en s~.:;aa!-maatschappelijk~ 
ontwikkdinc; in sud en rer;io. Ovk de 
afwijkingen .in de prognoses ~mtrcnt tve

kornstig consurnentengedrag en behocf· 
tepatroon nn de bevolking. 
In principe zijn a! deze facettcn even
\vel terug tc voercn tvt CCn 
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hct begrip onzekerheid. Onzekcrheid die 
ontstaat doordat in een te vroeg sta
dium van de stedelijke ontwikkeling bc
paalde uitspraken omrrent de toekomst 
worden geeist. 
Een eis waaraan onmogelijk op adequa
te wijze kan worden voldaan. 

P ROBLEEMST ELLING 
Het nieuwe groeiproces client allereerst 
de gesignalecrde gebreken zovcd moge
lijk te voorkomen. Dcze beperktc doel
srelling is evenwel ruimer geforrnuleerd. 
Als hoofddoel van her nieuwe groeipro
ces is gesteld: het creeren nn een zo 
aantrekkelijk mogelijk centrum geduren
de alle groeistadia van de nicuwe stad. 

Uitgaande van de wetcnschap dat cen
tra die volgens het hisrorische groeipro
ces tot stand zijn gekornen, de gerele
vecrde gebreken niet bezitten, is beslo
ten bij bet ontwikkelen van het nieuwe 
groeiproces te trachten dit natuurlijke 
groc-iproces zo dicht mogelijk te benade
ren. Op dcze wijze geforrnuleerd wijst 
de pr.obleemstclling reeds in de richting 
waarin de op\ossing is ge,·onden. De op-

bestaat uir ecn transformariepro
ces, ccn proces in de tijd, waarbij door 
middd van ecn langzame functiewijzi
ging van de woonbebouwing het cen
trum tot stand komt. 
De gedachte is niet geheel nieuw. Reeds 
door vele schrijvers is naar voren ge
bracht dat de stad geen statisch gege,·en 
vormt, doch dar zij in wezen cen steeds 
veranderend object is. Uitgaandc van 
deze observatie pleitte McLoughlin 6) 

voor ecn andere vorm van pbnning. In 
tegenstdlin'( tot het momcntcel gehan
te~rde eindpl:tn op basis van her s~hoks
gewijze groeiproces, zouden pb!1nen met 
ecn duiddijke groeidyn.tmick mocten 
worden ont"·ikkeld. 
Hct "Dyn~misch Groeiproces" moet be
schouwd woden als de eerste P''ging 
tot het crecren van een orcrationeel 
~roeiproccs voor nieuwc st('ddiike centra 
dJ.r m~rerdaad de door :\lcloughlin bc
dodde dynamische groci-eigenscha.ppen 
bczir. Hct is ccn p1)glng het elemcent 

"veranderen in de rijd" als extra dimcn
sie aan her instrumentarium van de pla
noloog toe te voegen. 

Het dynamisch groeiproces 
De hoofdgedachte van her dynamisch 
grociproces kan als volgt worden be
schreven: 
Bij de ontwikkeling van een woonkern 
op basis van het dynamisch groeiproces 
dicnt (in de cemc ontwikkelingsfase) te 
worden gestart met de bouw van wo
ningcn bcnevens hun verzorgingsccn
trurn tcr plaatsc van her toekornsrige 
hoofdwinkelcentrum. Dcze bcbouwing, 
transitobebouwing gcnaamd, client, hoe
wei redelijk van kwaliteit, gcen exces
sief kosrbaar karaktcr te bezitten. 
De financiering van deze transitowonin
gen client zodanig te zijn, dat exploita
tie op economische basis gedurende de 
hele levcnsduur van de woning mogelijk 
is. Dit wil zeggen dat zij op normale 
wijze huur zullen Uit dcze 
huurinkornsren kunnen de remclasten op 
de grond worden bestreden, terv:ijl 
daa;naast ook rente en aflossing van de 
bouwschuld kunnen worden g~ekt. 
In de volgende ontwikkelingsfase wordt 
hct woningareaal aansluitend aan dezc 
eerste bebouwing vergroot, terwijl de 
uirbreiding van het centrum voorname
lijk door een lang:zamc functiewijziging 
van de transitobebouwing tot stand 
komt. 
De economische grondgedachte van het 
drnamisch groeiproces bcrust daarbij op 
de overweging dat op een bepaald riid
stip de Yestigingskosten, •·erbonden aan 
de bouw van een nieuwe cenrrumvesti
gin!,: op lang braakliggende centrum
grond en de vestiging'\kosten na trans
formatie van een transito-opstal, in fi
nanci"He zin tegen dkaar zullen opwe
gen (zie figuur 1. blz. 468). 
Deze centrumvorrning kan in principe 
op Jrie wijzen geschieden. De transito
bebouwing kan: 
- via een kleine aanpass;ng :ds basis voor 
een weinig drJ.agkra~htige ccntrumvesti

ging dien~n; 
na et?n intensieve verbouwing aan een 

-
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cconomisch sterkerc vcsti;;in;; pbats bic· 
den; 
• na tc zijn gc,loopt worden ven·an;;cn 
door ecn volledig niettwe vcstiging. 
De keuze tussen dczc dric mo3clijkhcdm 
zal behalvc door de financielc conse
quenties van deze bcslissing ook door de 
aard en de bcdriifsciscn van de cc'1tn>m
vestiging worden bepaald. 
De implicaties vac de hicr gcsch~tste 

mogclijkheden worden duidelijk. indic;t 
de bcslissing van de onderncmN l>ij zijn 
vcstiging in een crntrum aan ccn naJerc 
l>eschouwing wordt ondcrworpen. 
In figuur 1 zijn de kcuzemo~eiijkht'den 
van de ondcrnemer in gcval van ecn 
schoksgewijze - of een dynamisehc -
groeiprocedurc wecrgegevcn . 
De ondernemer heeft bij een onbebouwd 
gelaten Centrumgebicd sJechts cen kcu· 
zemogclijkheid, nl. het betrekkcn nn 
een nieuwbouw, necrgczct op ma.tgdelij
ke grond. 
In geval van bcbouwing met trJnsitobe
bouwin£ sta:tt de ondc>rnemcr ccn heel 
scala van keuzemogelijkheden tcr bc
schikking. De onderncmer heeft de keu
zc tussen ecn :1:1ngepas:tc) een Ycrbouwde 
of ecn nieuwe n:stiging. 
Slcchts die •·cstigingen, die door Je aard 
van hun bedrijf aangcwczcn zijn op ecn 
bcpaaldc bouwvorm, doch de da~ra;:m 

verbondcn minimale bouwkostcn bij ccn 
hoge lecftijd ,.,tn de transitohehvuwing 
niet kunnen dragen, zullen ,-~n vcsti
ging moetcn afzien, 

Keuzcproblcem op het moment o bij veronderstelde zekerheid om trent de 
bevolkingsgroei. doch met irwloed van de keuze in T 

Ondanks deze voordcl en van het dyna
misch groeiproces kent het groeiproces 
"''k beperkingen. Uit ccn oogpunt van 
economische efficiency zal het oniuist 
z.ijn het dynamisch groeiproces toe tc 
passen, indien hiervan ecn stijging van 
de vestigingskostcn moet worden ver
wacht. ~icuwbouw op braakli~gcmlc 
grond is in die geva!len immers tc ver
kiezcn. Voor dcze vestigingcn tal daar
om ccn zckere grondrcscrve moctcn wor .. 
den toegepast. 
De hoeveclheid grondreserve wordt be
paald door de rijdstippen van de finan
ciC!e e,·enwidnsmomcntcn. Zij zullcn 
voor icdere n'rm van transformatie ver
schillcnd zijn. Slechts die vestigingen 
die zich na hun respecrievelijkc finan
ciele evenwichtsmomenten aandienen 
zullen op van transitobebouwing voor
zicne ccntrumgrond kunnen worden gc· 
huisvesr. (Zie tekening 3.) 
De berekcning van de noodzakelijke 
grondreserve kan met bchulp van ver
schillcnde besliskundige tecbnieken gc· 
schieden. In de stud[e zi.in rwee metho
diekcn bcschrevcn, een waarbij gebruik 
worJt gen1aakt van beslissing~bomen en 
ecn andere wclke berust op lincaire pro· 
gramn1ering . 
De c~rstc oplossingmethode heeft de 
charme van de een>oud. Zii maakt 
slechts gebruik ,·an zcer eenvoudige wis
kundige technieken. De tweede methode 
vereist ccn n1eer· geavanceerde w!skun
clige kennis. Zij heeft echter het voor
dcd van ccn grotcrc precisic van haar 
uirkomst. 

E\lALUAT!E 
Hct dynamisch grocipro.:es is op zijn ef· 
fecriviteit gctoetst aan de h~nd Yan een 
testvoorbcdd de bouw .-an her hoofd
winkekentrum van T ransbur~ -- ecn 
hyporheris.:hc nieuwe stad, ge!soleerd 
gesituecrt.l in ccn nieuw ontslt..""~ten 0\:CU· 

p:ttieg:ebietl. De centrumvestiglngcn van 
Transburg zijn ondcrscheiden in drie ry· 
pen, die a 1 n.ur gebn:; hun aard c..·n 
aangerastc. verbouwde of nieuwe vesri
ging behoeven. De transitob'"~bouwing is 
samcnsestdd uit et?n~ezinswoningen in ~ 
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en 3 hgcn en mcergczinswonin);CO in 3 fig. J 

lagen (zic figuur 4). Bij dcze toetsing 
wcrd ccn vcrgclijking gemaakt tusscn 
realisatie \·olgens bet schoksgewijzc en 
het dynamisch~ groeiproccs. 
Uit dczc toctsing blijkt dat inderdaad 
dr dric bdangrijkstc gebrekcn welkc aan 
l~t schoksgcwijzc groeiproccs kleven, 
door toepassing van her DGP voor ecn 
groot dec! kunnen worden voorkomen. 

I. Visuelc aantrckkelijkheid 
De visuclc aantrckkclijkhcid wordt bc
vorderd door het volbouwen van de 
grond met transitobcbuuwin:; waarduor 
de aanwczighcid van onbcbouwde per
eden gedurendc lange tijd wordt vcr
meden. Reeds bij de aanvang blijkt dezc 
tcrrcinreserve tot ca. 50°/o te kunnen 
worden gcreduceerd waarna cen verderc 
snelle afname volgt. 
De gedwongen transformatic, die hct 
centrum,·ormingsproces bcgeleidt, zal 
daarnaast de stimu!ans gevcn tot hct 
versneld tot stand kornen van de visue
lc divcrsitcit. 

2. Ftmctioncle <lir:crsitcit 
D~ aanwezighcid ,·an de transirobebou
wing met de daaraan gekoppdJe vesti
gingskostendiffcrentiatie maakt een 
verbrcding van het totale voorzienin
gcnpakket van het gchele centrum mo
gelijk. Ook de kostcnreductie, die hct 
gevolg is ,·an de vermindering van de fig. 4 

grondreservcs. be"invloedt deze omwik-

lnvlood van de vraag naar A, V en N vcstigingcn op de omvong van het 
onbcbouwde gebied 

keling: posirief. Uit de uitkomsten van Reai1sa11eschema ccntrumontwikke!1ng 'Transburg' 

het tem·oorbcdd bliikt: 
- dat over de ecrste 35 j:ur ,·an zijn 
ontwikkclin;:: \"OOr het gd1cle centrum 
van Tran~b~trg cen kost~nrcJucric v~n 
11,5-12°/o optrecdt, gemctcn ten opzich
te van de kosten van een schoksgewijs 
gcgrocid centrum van gelijke omnng: 
- dat de kostendifferentiatie tussen 
nieuwbouw encrzijds en de cen\'oudig
stc tramform.ttievorn:! andcrziids reeds 
11.1 :w j.ur ca. JC"'•• bcdraa,;t, terwii! dit 
,-erschil n,t 35 j,ur toenccmt tot ca. 
SOOfo. 
(Als waard,·bep.tling voor de transitobe
buuwing is bij de bcrckening uitgega,m 
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van het vervanging>waardeprincipe). 
De voordelen van deze groterc kostcn
differcntiarie zullen in principe niet uit
sluitend tot de commerciele voorzienin
gen bcperkt bchocvcn tc blijven, ook de 
niet-commcrcidc voorzicningen zu!len 
dcze voordclcn kunncn gcnicten. Door 
de geringere financielc consequenties 
van huisvesting zullen diverse initiatic
ven van de bevolking op maatschappc
lijk, socia:tl en recrcaticf gebied snel
ler kunnen worden uitgcyoerd. 
Behalve het voorzieningenpakket zal 
ook de wcrkgelegcnheid in de produk
tievc sfeer van de differentiatie in de 
huisvestingskostcn profiteren. Dit zal 
resulteren in een ge,-arieerder 
legenheidspakket, waarin naast 
ondernemingen ook de iets minder
draagkrachtige bedrijfjes vertegenwoor
digd zijn. 
Ook het woningp,;kkct zal een 
scala van kcuzemogclijkhcdcn 
Door het transformeren \'an de onder
stc woonlaag bij diverse typen eenge
zinswoningen 7.ullen kleine en onvolle
dige boYenwonlngen in hct ccntrun1 be
schikbaar komen. Dczc zullcn kunnen 
voorzicn in de "·oonbehocftc van al
lecnstaanden en kleine (onvoiledige) ge
zinncn, die zeker met het klimmen v;.tn 
de lecftijd van de woonkern zal ont
stJ.an. 

J. Plano!ogischc c{fccth:iteit 
'\\'ordt tcnslorre het effect van her DGP 
op de ge,·oeligheid voor 
gen nat;egt.t:tn d~n bliikt 
cen duidclijke v.;rbetering op te treden. 
Deze groeiafwijkingen kunnen tweeerlci 
vorn1cn a;1nnemcn, nJ.n1clijk grot~istagn~l
tie en groei,·ersnc!ling. welke sepenat 
op hun );Cvolgen voor de cemrumom
wikkclin!; mv.:ten worden bezien. 
De premisse d:n de financierin,; van de 
tr.msito-opstalJcn ZO(bnig dient tc wor
den op);czct dat zij. ook. bii onv.•rhL>c>pt 
achterwega blijvcn nn de tr:ln~form.t
tie~ exploitatic '-'P C\:•)Xh.nnis,;hc b.1.~is ge
dur~nde de gch(.~!c e.:t"Hh.)ffii"~h~ lcvcns~ 

duur van de wonin:; mo;;elijk m.1.1kt, 
rcducecrt de v J.n hct cen-

trumvormingsproces ten aanzien van 
groeistagnatie aanz.icnlijk. Slechts de on
bebouwde terreinen, die vooral in de 
Seginfase van de ontwikkeling aanwe
zig zijn, bergen nog altijd een zeker ri
sico in zich. Gezien de kleinere omvang 
en de snelle vermindcring van deze 
~rondreserve is dit risico echter aanzicn
lijk geringer dan bij het schoksgewijze 
~jrociproces hct geval zou zijn. 
Bij groeiversnclling liggen de problemen 
geheel anders. De onbcbouwde terreinen 
worden dan snellcr volgebouwd, waar
door reductic van de vestigingskosten 
optrecdt. De transfonnatie van de 
trans-ito-opsta!lcn zal echter eveneen~ 
eerder een aan vang moe ten nemen, het
geen tot kosrem·erhoging aanleiding zal 
gcven. Deze kostenstijging behoeft even
wei nimmer prohibirief voor de komst 
van vestigingm te zijn. Zij kan gchecl 
door temporisatie van de centrumont
"·ikkeling worden voorkomen. 

SLOTBESCHOUW'ING 
Deze uitkomsten tonen aan dar van toe
passing van hct DGP bij de ccntrum
ontwikkeling positieve rcsult.lten voor 
her wdsbgen van de ccntnlm,·orming 
mogen worden verwacht. Dit maakt het 
opportnun in te gaan op de vraag waar 
en wanneer de toepassing van her DGP 
wcn,e!ijk en/of noodzakelijk is. 
In principe kan iederc centrumontwik
keling van enige omvang, voor 
sing nn her DGP in aanmerking 
men. De enige \verkelijke voorwaarde 
is dar de ccntrumontwikkeling zich over 
een niN te korte periode zal uitstrekken. 
Dit -xil zeggen dar niet uitsluircnd be
hoeft re worden gedacht aan de cen
trun1vorn1ing ,~an nieuwc steden; ook 
cemrumonrwikkelingen in 
biedcn van bcstaandc woonkernen 
nen op dcze wiize tot stand komen. 
De toepasba.uhcid in bcstaande steden 
opcnt de mogelijkheid de sloop van on
tod.lcltbaar sle.:hte bcbouwing en de re.t
tis.ltic van nieuwc ccntrumvC"stigingen 
,.<m dfa,lf los tc koppclen. zondcr d.n 
bra.1kliggcnde terreincn jarcnl.1ng hct 
toekomstig centrumgebi;!d nl;ttkeren. 

De gcprescntecrde studie geeft, naast de 
thcoretische ondcrbouwing, tevens eni
gc aandacht aan de problcmcn rond de 
planning, de belcidsvorming en de uit
voering. Diverse facetten van deze ded
aspecten zijn slechts globaal aan de orde 
gesteld. Puntcn als planontwikkcling, 
juridische organisatievorm en 

socialc van het proces zullcn 
nadcrc ·uitwerking bchoevcn. Hierbij za! 
ongctwijfcld de medewerking van spe
cialisten op velerlei vakgebieden nood
z.ake!ijk zijn. 
De eerstc stap tot verdere concretisering 
wordt momcnteel door studenten van de 
THE die het facet planontwik-
kcling studie hebben genomcn. 
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De inspraakgroepen voor het structuurplan 
van Utrecht hebben het zg. Urbanies-model 
als rekenmodel aan de kant gezet. Zij zijn 
schoorvoetend gevolgd door de gemeente, 
zodat we nu echt kunnen praten over h~t 
structuurplan voor de binnenstad. Toen ik 
'het dynamische groeiproces' 1 van mevrouw 
Boas opensloeg. kreeg ik eerst en1gc aan· 
drang het onbesproken terug tc sturen naar 
de uitgever; bij eet>te confrontatie val je over 
een serie formules, grafieken en berekenings
niethodieken, die we bij de procedure in 
Utrecht net met vee! moeite zijn kwijtge· 
raakt. Gelukkig geeft de schrijfster zelf een 
geruststelling; in het voonvoord leidt zij de 
studie heel wat menseliiker in door hem te 
kenschetsen als het resultaat van een goed 
'multidisi:iplinair' huwelijk. 
Mevrouw Boas geeft bovendien nog enige 
•JeesaanWijzingen' die me nogmeer gerust· 
stelden, omdat ze wei voorzien heeft dat het 
Jezerspubliek even multidisciplinair zou zijn 
als een boek. Ze geeft aan. dat de algemeen 
geinteresseerden tich reeds een goede indruk 
kunnen vormen door hetlezen van de hoofd· 
stukken 3 en 6; hierin wordt het 'dynami· 
scl!e groeiproces' gepresenteerd en er volgt 
een overzi;;ht van de resultaten die verwacht 
rnogen worden van de toepassing van het 
DGP. De resumes van de hoofdstukken I en 
2 en de inleidL'lg van hoofdstuk 4 zijn hierop 
een goede aanvulling. De planoloog en de 
stedebouwkundige wordt aangeraden vooral 
de eerste twee hoofdstukken te lezen, waarin 
de verschillen tussen liet ·natuurlijk' gegroei
de en het kunsrmatig gegroeide stadscentrum 
worden aangegeven en vervolgens de gevol· 
gen ervan worden gesignaleerd, en hieraan 
toe te voegen hoofdstuk 5. de case.study 
waarln de toepassing van bet DGP op de 
irnaginaire stad Tram burg wordt gedemon· 
streerd. Diegenen. wier interesse meer op het 
gebied van de besliskunde ilgt dan op dat van 
de planologie, worden vooral ,·erwezen naar 
de hoofdstukken 3, 4 en 5. waarvan het 
middelste de theoretische uitwerking van het 
DGP is. Aldus in het zadel geholpen zijn we 
het boek toch gaan lezen. om na te gaan op 

. welke wijze de hooggestemde be!often van 
de uit$ever zouden worden ingelost. 

natourlijk.e en kunstmatige stad 

ln de eerste twee hoofdstukken van haar 
boek geeft mevrouw Boas een analyse van de 
verschillen tussen wat zij noemt de kunstma· 
tige stad en de natuur!ijke stad. Met deze 
begrippen wordt aansluiting gezocht bii het 
onderscheid dat Christoph~r Alexander heeft 
gemaakt tussen natuur£,jke en ku!"lstmatige 
steJen' .De eerste worden do0r Alexander 
ornschreven als 'die steden die min of meer 

de stad als dynamisch groeiproces 
'Het dynamische groeiproces, een nieuwe wijze van stads-centrumontwik
ke!ing', proefschrift van mevrouw dr. ir. D.E.Boas-Vedder. In een tijd 
waarin de ontwikkeling van nieuwe centrumplannen niet meer zo goed 
van de grand komt en ook projectontwikkelaars het moeilijk hebben 
(Nijmegen, Spijkenisse, Schiedam), !ijkt zo'n boek vee! te bieden. Als het 
bovendien geschreven is door een medewerkster van het grootste stede
bouwkundige bureau van Nederland, Stad en Landschap, waarmee je zelf 
enige ervaring heb opgedaan op het terre in van centrumplannen, ben je 
eens temeer benieuwd naar de inhoud van het dynamische groeiproces, 
dat 'vele van de huidige bezwaren' zou vermogen te ondervangen. Dit 
artikel is een beschouwing over de stu die van mevrouw Boas. Op voor
hand kan gezegd worden dat het boek een a-sociaal een puur economisch 
beleid voorstelt. Bewoners van centrumgebieden hebben er weinig heil 
van te verwachten, want ze zijn met hun 'transito-bebouwing' gedoemd 
te verdwijnen. Voor een ieder die zich wil blijven verzetten tegen een 
eenzijdige benadering van het gecompliceerde vraagstuk van de stads(cen
trum)vemieuwing is het overigens lezenswaardige lectuur; b.et is nu een
maal verstandig te weten op welke wijze de eenzijdige beslissingen tot
standkomen en uiteindelijk, in centrum verpakt, worden aangeboden 

· door iedere overheid die op deze wijze plannen maakt. En dat zijn er 
helaas nog steeds teveeL 
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spontaan zijn ontstaan gedurende vele, vele 
jaren'. De tweede soort zijn 'die steden en 
gedeelten van steden die bewust zijn gecre· 
eerd door ontwerpers en planologen'. 
De schrijfster neemt stetling tegen deze defi. 
nities door er op te wijzen dat bv. een plan· 
matig ontwikkelde stad als Amsterdam en 
met haar vele andere historische steden tot 
de kunstmatige steden zouden behoren. Z.ij 
stelt dan ook dat het onderscheid dat Alex· 
ander introduceert we! juist is, maar dat het 
wezelijke verschil ergens anders ligt, nl. niet 
in het al of niet planmatige katakter van 
deze steden maar veeleer in het groeiproces 
waardoor de huidige stad zijn vorm heeft 
gekregen. De 'natuurlijke' steden hebben een 
historie van enkele nonderden jaren, de 
'kunstmatige' steden daarentegen kornen in 
enkele tientallen jaren tot stand en worden 
uitgevoerd volgens een vantevoren geconci· 
pieerd plan. De schrijfster haalt in dit ver
band een studie van Alexander ~litscherlich 
aan: 'Nieuwe steden worden geproduceerd 
als auto's'3 • 

Na aldus het verschil tussen beide typen 
steden nader te hebben aangeduid, gaat de 
schrijfster vervolgens in op een aantal ken
rnerkende verschillen tussen beide typen 
steden. 
De verschillen in 'bevolkingsdichtheidspro· 
fie!en' en in structuur (hoofdcentrum en 
nevencentra) blijken vooral veroorzaakt te 
worden door het feit dat de natuurlijke stad 
geleidelijk groeit en de kunstmatige stad een 
schoksgewijze groei doormaakt. H,iermee 
hangen samen bepaalde verschillen in de 
economische sttuctuur van deze twee typen 
steden. Bij natuurlijke of geleidelijl: groeien. 
de steden is een vee! groter differentiatie aan 
perceelkosten aanwezig dan bij kunstmatige 
of schoksge>Vijzegroeiende steden. Dit bete· 
l::ent dat in de natuurlijke steden de onderne
mcr een \'eel grotere vrijheid van handelen 
(en investeren) heeft, met name door een 
grotere keuzemogelijkheid ten aanzien van 
omzet, brutowinstmarge, het huisvestings. 
aandeel in de brutowinst en het oppetvlak 
van de vestiging. Dit betekent dat het na· 
tuurlijk gegroeide centrum een veel groter 
assortiment aan goederen zal bieden dan het 
lrunstmatige centrum In een nieuw centrum 
llggen de zaken heel anders. Daar ·nopen ei· 
sen van efficiency de ondememer zich te be· 
perken tot een goederenassortiment met hoge 
omzetsnelheid d.w.z.. tot bet standaardpak· 
ket van de meest gangbare artikeleo (blz. 42). 
Een van de voornaamste oorzaken van deze 
verschillen in economische structuur is het 
feit dat in kunstmatige centra vrijwzl geen 
opsta!len zijn te vioden van een oude con· 
structiedatum. We lichten dit punter even 
uit, omdat de schrijfster hier srr:J.ks een be· 
l.angrijk aanknopir.g•punt '~ndt voo< het door 
haar ontwi.l.kelde drnn.mis:he groeiproces. 

door mevrouw 
dr. lr. D. E. Boa .. 

Vedcler 
stalmedewerkstar 
bij 
Stad en Landschap, 
adviesbureau voor 
ruimtelijke ordening 
en vormgeving B.V. 

een nleuwe wijze van stads-centrumontwlkkallng. 

Vela nieuwe, in de laatsta decennia kunstmatig geconstrueerde, stadscentra 
hebben in teganstelling tot vale oude historisehe, natuuriljk gegroeide, centra 
niel de voila waardering van hun burgers. 
Deze In Nederland, evenals elders In Europa, geuite krltiek op he! uilerliik en 
he! lunctioneren van nieuwe stadscentra, is de aanteiding geweest voor hat 
ontwikkelen van een compleat nleuw groelproces dat in deze studie gepresen
teerd wordt. 
Oe sehrijfsler noomt di! het ,.dynamischa groeiproces" (O.G.P.). 
He! dool van he! nleuwe dynamische groelproces is: 
hot creeren van een zo aantrekkeiiJk mogelijk centrum, in aile groelstadla van 
een nieuwe stad. 

In haar book geel! do schrljhlter In een ul!tnrt nauwl<eurlge analyse do v&r· 
achlllen luuen natuurlfjl<e en kun$!mallge ataden. Aile aspeeten van .hot 
otedelljka ontwlkkellngsproces, die In v&rband met he! nrllere betoog In deuo 
ltudle veer hot atad•hart relevant zljn, worden ond&r cl• 1<>111> genomon. 

Hierna beschrljft zij het O.G.P.: geleidelijke uitbreldlng van een stadscentrum 
en transformatie van woonrulmten in winkel· en bedrijfsruimten c.q. andere 
centrumvestlglngen; ultgebreid word! daarbij lngegaan op he! groelproces. 
de financiele consequentles, de plannlngsproblema!lek en de beleidsas~ecten. 
Hierblj Is tevens gebruik gemaakt van kennis behorende tot andere disciplines. 
zoals do bes!iskunde. 

Voor de pral<!isch lngestelde lezar Is een demonstratievoorbeeld uitgewerkl, 
comploet met cijformateriaal en grafieken. 
Uit deza tastcase blijkt dat door toepassing van deze gehli>ef nieuwe bonade
rlng van de stads·centrumontwikkeling lo de toekomst vela van de huldige 
bezwaren lrunnen worden ondervangen. 

011 boek Ia de t.an~ltediUe nn hat proafschrlll, waarop d~ lebrljl$tar In 
Junl 1974 (ahl een:le aan de a!del!ng Bouwkunde) aan de Tecllnleelle Hog• 
school le Eindhoven tot doctor In da Techn!sc.'le Wetenschappen Ill gepromo
YNrd. Ala prornotoren traden lllerbiJ op pro!. lr. H. 11/1. Goud.tlppel en pro!. clr. 
J. G. 

Vuga-boekerij pnjst het proefschrift van mevrouw Boas aan· 

l·erschillen in planning 

Zijn hierboven geanalyseerde verschillen 
voomJmelijk het gevolg van het onderscheid 
in definitie van de natuurlijke en de kunst· 
matige stad. zoals dit door de schrijfster 
word! ge!ntroduceerd, de ,·erschillen die 
mevrouw Boas naar voren bren;:t ten aanzien 
van het planningsproces, zijn op tal van 
punten even kunstmarig als het door haar 
geintroduceerde verschil tussen natuurlijke 
en kunstmatige steden. 
Om de verschil!en in de planningsprocessen 
tussen kunstmatige en natuurlijke steden te 
analyseren wordt de volgende indeling ge
hanteerd: 
l. probleemsignalering 
2. doelstelling,fonnulering 
3. planontwikkeling 
4. beleidsbeslissing 
5. uitvoering en conttole 
6. bijsturing (feedback, terugkoppeling). 

kalk I~~ s:tad ats dynamisch groeiproces 

Probleemsignlllering 
Ten aanzien van het eerste pum word! ge· 
steld dat het voomaamste verschil tussen de 
natuurlijke en de kunstmatig gegroeide stad 
ligt in de tijdshorizon van de plannen die 
worden ontwikkeld. 'Bij de oude stad wordt 
uitgegaan van ontwikkelingen op korte ter· 
mijn. De toekomstverwachting word! door 
extrapolatie van deze trendprognose tot 
stand-gebracht. Bij de nieuwe stad word! een 
prognose op lani'ere termijn als basis ge. 
kozen. waarbij de fasering in de tussenliggen· 
de tijd door interpolatie vanaf dit einde 
plaatsvindt.' (blz. 51). 
Het onderscheid komt ens niet erg wezenlijk 
voor. Dat kunstmatige steden zoals ze 
gedefmieerd worden-door de s~hrijfster
..-el gebaseerd moeten zijn op de een of 
andere lange termi_in.prcgnose, vloeit voort 
uit de aard van de definitie zelve {zie boven). 
D;,1t ·natuurlijk' geg:ro~iJe steden die nu 
ineens weer oude steden worden genoemd 
altijd op korte _termijn·rred:cties v.orden 
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gepland en dat de voorspelling van de bevol· 
kingsontwikkeling op tangere termijn hierbij 
slechts een richtinggevende rol vervult, is een 
onbewezen stelling, die in zijn algemeenheid 
bovendien niet vee! zegt. Juister lijkt de 
opvatting te zijn dat de probleemsignalering 
bij de voorbereiding van allerlei plannen 
zowel korte termijn· als lange termijn-aspec. 
ten zal kennen. Dit geldt dan zowel voor de 
'kunstmatige of nieuwe steden als voor de 
oude of natuurlijk gegroeide steden. 

DaelsteUingformulering 
ten aanzien van het tweede punt word t in 
bet geheel niet duidelijk waaruit de signifl· 
cante verschillen tlissen beide typen steden 
bestaan. Van de natuur!i)ke gegroeide steden 
wordt opgemerkt dat de doelstellingen erop 
gericht zullen zijn het aarrweztge stedelijk 
weefsel zoveel mogelijk te respecteren. Daar· 
naast wordt echter opgemerkt dat in de 
laatste decennia in diverse gevallen besloten 
is tot ornvangrijke vernietiging van het stede
lijk weefsel, waarbij als voorbeelden Delft 
en Dordrecht worden genoemd. Als oorza
ken worden aangeduid de slechte kwi!liteit 

··. van de bebouwing en een te hoge schatting 
· van de behoefte aan centr<~mbestemmingen. 

. . Dat deze laatSte schatting wei erns een lange. 
termijn-prognose zou kunnen zijn (die eigen
lijkniet past bij dit type stad) word! niet 

': :. venneld. Tevens wordt niet duidelijk waar-
. om de ene oude stad wei tot vemietiging van 

stedelijk weefsel is overgegaan en de andere 
niet. 
Wei wordt geconstateerd dat 'van deze bena· 
de ring van de binnenstadsproblcrnatiek 
steeds meer tef!lggekomen wordt'. Als oor· 

. . - . . 
'new towns' als Spijkenisse, HoogYiiet of 
Purmerend. . 
Vee leer moet toch geconstlteerd worden dat 
zich langzaam maar zeker een ontwikke!ing 

< voltrekt van een vorm van eind toestand .plan-" 
ning naar uitvoeringsplanning of procesplan
ning. Een verandering in planningsmethodiek 

,, die men kan waarnemen zowel bij nieuwe 
. steden (Zoetermeer, Capelle aan de IJssel, 
·maar ook de Franse en Britse new towns) als 
bij oude steden (Groningen.l'trecht, enz.). 
Dat deze ontwikkeling in de ptannings
methodiek zich vooral oo het terrein van de 
stadsvernieuwing doorze.t, is begrijpelijk voor 

':•en ieder die kennis draagt van de motieven 
op grond waarvan een nieuwe wet op dit 
terrein in voorbereiding is. 

lli!sluitvorming 
He!emaal boot maakt de schrijfster het als ze 
Probeert de verschillen ten aanzien van de 
bes!uitvo:mmg·aan te gewn. Letterlijk wordt 
opgemerkt: 'Bij de bestaande stad is de in· 
~!oed van de burgers gewaarborgd. Bij de 
nieuwe stad kunnen de burgers door hun 

· anonimiteit tijdens de eerste besluitcvclus 
geen enkele invlocd op de a:nd van d~ be· 
leidsbeshssing uitoefenen.' (!>lz. 51). Voor 
iem:md die juist op het int<rdisciplinaire 

zaken worden genoemd de moeilijke coordi
natie tussen afbraak en nieuwbouw en de 
groeiende overtuiging dat zelfs (') door de 
afbraak van constructief minderwaardige 
panden een verarmmg van het stedelijk weef· 
sel kan plaatsvinden. die door de latere 
nieuwbouw niet volledig zal worden ge~om. 
penseerd. De schri]fster besluit optimistisch: 

· 'Bij de nieuwe benadering word! daarom 
we de rom zoveel rnogelijk de bestaande be
bouwing ontzien.' {biz. 45). 
Oat de oorzaken van deze verandering-

· . voonover die dan a! doorzet wei eens een 
heel andere verklaring:;grond zouden kunnen 
hebben (bv. een grote bewustwording door 
bet optreden van tal van stedelijke actiegroe· · 
pen; het verlaten van het kaalslag.subsidiesy
steem door de rijksoverheid; de rentever!ie
z.en op kale stukken grond e.d.), wordt niet 
verder geanalyseerd. 
Wat in ieder geval wei duidelijk wordt is dat 
het verschil in de doelstelling:;functie tussen 
bv. een stad als Groninsen en een stad als 
Eindhoven of Zeist niet wordt verklaard 
door het feit dat a! deze steden vaUen binnen 
de definitie van de ·natuur!ijk gegroeide steden! 

Het verschil tussen 'oude' en 'nieuwe' steden 
wordt op dit punt in het geheel niet duide. 
lijk. Van de nieuwe steden wordt eigenlijk 
aUeen gezegd dat de doehtellingsformulering 
steeds zal bcstaan uit een taakomschtijving 
op de lange termijn. De doelstelling op korte 
termijn wordt veelal gebaseerd op de regio
nale n.imtebehoefte. Slechts ze!den, aldus de 
schrijfster, wordt hierbij rekening gehouden 
met overwegingen die verband houden met 
facetten als maatschappij-opbouw en harnlo
nische ontwikkeling van een meuwe stedelij-

terrein van de bes!iskunde en de 'stedebouw/ 
planologie een disserratie scluijft, een toch 
wel ontstellend opp<!rvlakkige waarncming. 
Ten aanzien van de ·natuurlijk gegroeide' 
steden word! gesteid: 'De planningswerk
zaamheden worden afgesloten door de vast
stelling van het plan door de gemeenteraad. 
Het plan verkrijgt hierdoor rechtskracht . 
Deze vaststelling kan even we! niet geschie· 
den alvorens de bevoll;ing \'an de stad gele· 
genheid heeft gehad eventuele bezwaren 
tegen het plan kenbaar te maken. Op deze 
wijze ksn 1edere burger het rui.mtelijke be· 
leid in zijn gemeente bet'nvloeden. Een pro
cedure waarvan zeker bij de behandeling van 
komplannen op uitgebreide schaal gebruik 
wordt gemaakt.' (blz. 46). 
Een ieder die wei eens bezwaarschriften 

- tegen een plan heefl ingediend zal zich de 
ogen uitwrijv~n. 
Dat het onderscheid t~ssen kunstmatige en 
natuuriijke steden of stadscentra in dit op
zicht bovendien in het geheel geen hout 
snijdt. is onlangs duiddijk geworden in Spij· 
kenisse. Daar werd het centrumplan (elders 
in het boek als een voorbeeld opgevoerd van 
een kun.stmatig stad3.:er:trum) voor dezc 
gemcernte onlang.s de-or het college van G.S~ 
vun Zuid-Hot:Jnd afgewezen. Onder meer op 

ke samenleving (biz. 48). Of dit in mindere 
mate het geval is bij 'natuurlijk' groeiende 
steden wordt niet vermeld, maar wei gesug
gereerd. Of dat we! het geval is, kan een 
ieder beoorde!en die de situatie kent in de 
oude wijken van natuurlijk gegroeide steden 
als Amsterdam, Utrecht, Tilburg om maar 
een paar voorbeelden te noemen. 
Kortom: het onderscheid tussen kunstmatige 
en natuurlijk gegroeide steden lijkt op dit 
punt in hoge mate irrelevant als het er om 
gaat verschiUen in doel>telling te verklaren. 

Planontwikkeling 
Ten aanzien van het derde verschilpunt stelt 
de schrijfster dat in de natuurlijk groeiende 
stad veelal gewerkt wordt met zg. komplan
nen, waarbij allerlei veranderingen via een 
geleidelijke transf01matie totstandkomen. 
He! plan voor de kunstmatige stad vertoont 
eerder de vorm van een eindconceptie, die bi) 
de voltooiing van de ontwikkeling dient te 
zijn ontstaan. Wie de centtumplannen 
kent van 'natuurlijk' groeiende steden als 
Eindhoven, Zeist, Den Haag en bv. He!· 
mond. vraagt zich af of het hier gehanteerde
onder;cheid wei zo wezenlijk is. Zeker als 
men die vergelijkt met die van Nedetlandse 

grand van een groot aantal bezwaarschriften, 
waaronder een <!ocument van 33 biz., opge. 
steld door een actieve groep bewoners in 
deze plaats .. Pikant det:l.il hierbij is dat het 
!tier een stedebouwJ.:undig plan betrof van 
bet bureau Stad en Landschap. 
Als laatste verschilvunt wordt door de 
schrijfster tenslott; gesteld, dat bij natuuriijk 
gegroeide steden de mate van overheidsbe· 
moeienis ten aanzien van de ontwikkeling 
van het centrumgebied \'eel geringer is dan 
bij kunstmatige steden. 
Waar 'kunstmatige' >teden veelal worden 
gerea!iseerd door de overheid zelf (vgl. Britse 
new towns en steden als L~lystad en Almere) 
kan deze ste!ling welhaast als een gemeen· 
p!aars zoal niet als een dooddoener worden 
bes:houwd. Waar echter van ·natuurlijk' 
gegroeide stadscentra word! gesteld dat 
'sle.;hts incidenteel sprake is van intensteve 
overheidsbemoeienis btj de realisatie van het 
plan", moet gezegd worden dat dit bepaald 
niet overal het g<val is. De schnJfster stelt 
dat in deze gevallen de werkzaamheden van 
de overheid •zich zullen beperken tot die 
ingrepen die noodzakelijk zijn voor de condi
ttes waaronder bepaalde ·natuurlijke' trms-. 
f0:-maaeprocesst>n hun invloed op het stcde
liJk wecf5el zuHen gaan uitoefenen' (biz. 46). 



kunsmatig ondcrscbeid met 
kunstmatigc conclusies 

Het is maar hoe je bet opvat. Hoe 'natuur· 
lljk' de onh1;lkkeling van een plan als Hoog· 
Catharijne in Utrecht is, word! nergens dui· 
delijk, zeker niet uit de definilie van de 

.. schrijfster. Ook de zinsnede even verderop: 
'Voorzover zich bestemmingswijzigingen 
voordoen, zullen deze door de bevolking zelf 
worden gerealiseerd. De Vlgerende bestem
mingsrcgeling geeft hierbij de richtlijnen 
om trent hetgeen wel en niet toegestaan is.', 
geeft geen blijk van een ovennatig gevoel van 
verhoudingen op het terrein van besliskunde 
van de overheid. Als met 'de bevolking' 
bedoeld wordt dat dee! van de bevolking dat 
wel de beschlkkingsmacht heeft over pro. 
duktiefactoren als kapitaal en grand (beleg. 
gers, projectootwikke!aars, bouwbedrijven 
enz.) kan men er nog enige grond van reali· 
teit in \inden. Bovenvermelde stalling gaat 
echter geh.eel voorbij aan de be!angrijke rol 
die de overheid op dit punt zelf speelt. al 
was het maar door bepaalde omwikkelin~en 
toe te staan of zelfs ook actief te bevorderen 
{bv. Stadskantoor te Schiedam, Katterug te 
Tilburg, Maupoleum in Amsterdam enz. 
enz.). 

Uit bet bovenstaande moge duidelijk zijn 
geworden boe kunstmatig het onderscheid is 
tussen 'natuurlijk' en "kunstmatige' steden of 
stadscentra. Nergens rnaakt de schrijfster 
duidelijk dat he! onderscheid aft hans op 
het punt van de planning van wezenlijke 
aard is. Waar ze dit we! poogt aan te tonen, 
worden oppervlakkige waantemingen of 
gemeenplaatsen gepostuleerd. 

'. den, wordt niet cens aangestipt. Hoe die 
behoeften bepaald worden. bv. via welk 
beslissingsmecbanisme. wordt niet nader 
geanalyseerd. De vraag of de eventuele ver· 

. schillen tussen kunstmatige en natuurlijke 
steden niet wegvallen tegen de vee! grotere 
overeenkomsten voor wat betreft de afhan· 
kelijk.oeid van de overheid ten opzichte van 
grote ondernemingen en bedrijven. wordt 
ruet eens gesteld, laat staan geanalyseerd. 

Er word! enkel en aileen toegepraat en toe
geschreven naar een condusie die a! vantev().. 
ren vaststond. nl. dat men bij planning en 
bouw van nieuwe stadscentra mecr proble· 
men ontmoet dan bij de uitbouw {of geleide· 
lijke 'natuur!ijke' groei) van bestaande >lads
centra. En de problemen die zich voordoen, 
die in de volgende hoofd>tukken nader wor
den geanalyseerd, zijn de prob!emen van de 
ondernemer en de overheid. 
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zocht, nl. vanult de vraagstelling hoe een 
stadscentrum gedurende aile groe1stadia zo 
aantrekke!ijk mogelijk kan worden ontwiK· 
keld. Deze aantrekkelijkheid wordt als vo!gt 
gepreciseerd: 
l. het maximaliseren van de diversiteit van 
het voonieningenpakket waardoor een gro· 
tere kciopkra~htbinding kan optreden; 
2. een betere aanpassing tussen het behoef· 
tenpatroon van de bevolking en de gereali· 
seerde ruimte!ijke ac.:ommodatie; 
3. het minimaliseren van de gevotgen van 
groei-afwijkingen van een geprononceerde 
groei. 
Acn deze aantrekkelijkheid worden in het 
vervolg van de studie vijf eisen gesteld. die 
achtereenvolgens worden getoetst aan het zg. 
dynamische groeproces. Deze vijf eisen zijn: 
l. in aile stadia va:~ de cen trumontwikkeling 
dient de aanwezigheid van onbebouwde 
centrumterreinen zoveel mogelijk te worden 
verrneden; 
2. ged)lrende het ontwikkelingsproces die· 
nen opstallen met de economi>ehe karakte· 

.rlstiek van oude bel:iouwing voor centrum
vestiging beschikbaar te komen; 
3. de bewinkelingsstrJctuur dient zodanig te 
~jn dat het hoofdcentrum zijn rol vanaf het 

t. 

De conclusie die uit deze gebrekkige analyse 
getrokken word!, is dan ook a! even kunst· 
matig ats het onderscheid zelf: 'Een en ander 
noopt tot de condusie dat de kansen op bet 
totstandkomen van een ruimtelijke outillage 
die overeenkomt met de behoefte van de 
stedehjke samenle\ing bij de bestaande stad 
aanzienlijk groter ZiJn dan bij de nieuwe 
stad'. 
Welke precies 'de' behoeften zijn van 'de' 

. stedelijke samenleving wordt nergens aange. 
duid. Dater binnen iedere stedchjke samen
le~ing wei een;; groeperingen kunnen zijn die 
er zeer verschillende behoeften op nahou-

problecrnstclling 

De7.e problemen worden dan bovendien nog 
zeer eenzijdig en monodiscipllnair onder· 
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begin van de stadshistorie kan ve:vu!len; 
4. dit hoofdcentrum diem in aile groeistadia 
zoveel rnogelijk in het zwaartepunt van de 
woonbebouwing te iig_gen: 
5. de stedelijke ontwikkeling dient in haar 
bevolkingsdKhtheidsproiielen de groei van 
jtugd naar volwassenheid, zoals deze bij de 
natuurlijke steden is geconstateerd, nate 
bootsen. 

Zoals de aantrekkelijk.heid en de 
eisen er aan worden gesteld, zijn enket en 
aileen te begrijpen als men zich op he! stand· 
punt stelt van de ondernemer en van een 
loka!e overheid die de eindjes aan elkaar 
moet zien te knopen. Een combinatie van 
factoren die zich maar al te vaak kan voor· 
doen. Voor een ieder die vanuit dezc 'multi· 
disciplinaire' benadering de vonning van een 
stadscentrum wil gaan plannen, is de rest van 
l1et boek behartieenswaardige lectuur. Yoor 
een ieder die zich wit blijve~ verzetten tegen 
deze eenzijdige benadering van het gecompli· 
ceerde vraagstuk \"an de stads(centrum}ver· 
nieuwing is bet eveneens lezenswaardige 
lectuur. omdat he! nu eenmaal verstanjig is 
te we ten op welke wijze dit soort beslissin· 
gen totstandkomt en uiteindelijk in centrum· 

plannen, compleet met exploitatieopzet, 
wrpakt zal worden aangeboden door iedere 
overheid, die op dez.e wijze plannen maakt: 
En dat zijn er helaas nog steeds teveeL 

dynarnisch groeiproces 

Om een oplossing te vlnden voor de hierbo· 
ven vermelde probleemstelling met bijbeho· 
rende randvoorwaarden heeft de schrijfster 
een nieuwe vorm van p!anningsproces ont
wikketd, die zij betitelt met de weidse naam 
'dynamisch groeiproces'. De naamgeving is 
ontleend aan Me. Loughlin, die stelt dat de 
planners een andere vonn van planning nodig 
hebben om hun steden adequater te kunnen 
opzetten: 'If we accept (and I am sure that 
we must) that cities and regions are dynamic 
evolving systems, then 11 foUows that plans 
must be in the form of charts of a course to 
be steered. If we try to depict one future 
state then we deceive oursel'ies in two ways 
in believing that there can be stable condi· 
tions and in faiiing to show by what steps it 
is to be reached in any case••. 

--
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Het groeiproces dat vervolgens door me
vrouw Boas wordt ontwikkeld, biedt bepaal
delijk meer per;pectieven voor een op boven
staande 'aantrekkelijkheid' en bijbehorende 
eisen geplande ontwikkeling van een nieuw 
stadscentrum dan de gebrekkige planningme
thodieken waarmee tot nu toe vele overhcden 
werken. llet dynamisch groeiproces berust 
op de gedathte dat reeds bij de aanvang van 
de bouw •·an de nieuwe stad de gronden 
bestemd voor centrumvorming, zoveel moge.
lijk moeten worden volgebouwd. Oit ge
scbiedt door middel van transitobebouwing, 
die bestaat uit woningen met een niet te 
exclusief karakter. Oeze wouingen dienen 
e.·enwel geschikt te zijn om in een later 
stadium •·an de stedelijke ontwikkeling de 
zetel te vorrnen van centrumvoorzieuingen. 

groeistadia 

In bet van de 'natuurlijke' groei nagebootste 
. dynamische groeiproces onderscheidt me
vrouw Boas een aantal groeistadia die als 
volgt worden aangeduid: 
- bij de ontwikkeling van een woonkem op 
basis van het dynamisch groeiproces dient in 
de eerste ontwikkelingsfase te worden ge
start met de bouw van woningen benevens 
het verzorgingscentrum ter pl;atse van het 
toekomstige hoofdwinkelcentrum. Daze 
bebOuwing dient, hoewel redelijk van kwali
teit, niet exces:sief kostbaar te zijn. 

· .::. in de volgende ontwikkelingsfase dient 
bet woningareaal aansluitend aan deze eerste 

. bebouwing te worden vcrgroot, Wa3rbij 
.zoveel mogelijk een alzijdige opdikking van 
het kerngebied dient plaats te hebben. De 
uitbreiding van het hoofdcentrum dient door 
verdringing van de woonbestemming tot 
stand te komen. 
~ a!hankelijk van· de aard van de vestiging 
.die zich op het moment van best~mmingswij
ziging aandient, zal de bcbouwing ofwel 
:ronder me.er kunn~n dienen als bam voor 
een zeer weinig draagkrachtige centrumfunc· 
tie ofwel na verbouwlng aan een econo
misch sterkere vestiging plaats kunnen bie
den. Zou een bedrij f met een zeer grote 
fmanciiHe draagkracht zich presenteren, dan 
zal zetfs amoveren en vervanging door nieuw
bouw in aanmerking kunnen komen. 
- naasl dit primaire proces van centrumvor
ming zal er ook blnnen de reeds £erealiseerde 
centrwnfuncties zelf een proces ;an verdrin· 
ging mogdijk mocten zijn. Dit om de nood
zake!ijke niveaudifferentiatie tussen sectoren 
binnen het cemrum zelf mogelijk te maken. 
De komst van nevencentra dient te worden 
nltgeste!d tot daarvan voor het hoofd
centrum geen assortirnentsbeperking meer 
dient te worden gevreesd. 
Om dit groeiproces enigszins verantwoord te 
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realisatieschema centrumontwikkefing 'Transburg' 

bmnen 'plannen' werkt de schrijfster een 
beslissingsproces uit waarin vooral aan erie 
factoren aandacht wordt besteed: 
I. de vraag op weik moment in de tijd welk 
dee! van het centrumoppervlak dient te zijn 
volgebouwd; 
:!. op welke wijze rekening kan worden 
gehouden met afwijkingen van de verwachte 
groeisnelheid; 
3. wanneer welke mogelijkheid tot keuze uit 
drie vestigingsvormen - re weten aanpassing, 
verbouwing of nieuwbouw - zkh voordoet 
onder welke economische omstandigheden. 
AI deze vraagstellingen worden vervoigens 
ondergebracht in een lineair programme
ringsmodel dat wordt toegepast op de fanta
sies tad Transburg. De centrumvesugingcn in 
Transburg zijn onderscheiden in de hierbo
ven vermelde drie types (.aangepaste, ver-

plan 1 1975 

bouwde ofnieuwe vestiging). De transitobe
bouwing bestaat uit eengezinswoningen in 
twee en drie lagen en meergezinswoningen in 
drie lagen. 

rcsultaten en problemen 

Het zal de lezer niet ver!:>azen dat bet door 
de schrijfster ontwikkekle dynamische groei
proces in hoge mate voldoet aan de door 
haar gestelde eiscn van een 'aontrekkelijk' 
stadscentrum. Wie de resultaten wil nalezen 
zij verwezen naar hoofdswk 5 van het boek 
en naar hoofdstuk 6 voor een evaluatie. 
De belangrijkste versdullen tussen het 
miscl-e groeiproces en het tot nu toe 
gehan teerde ·schoksgewijze · groeiproces zijn: 
- de bebouwde oppervlakte grond in het · 

--



centrum is bij de start van de woonkern al 
50% en na 15 jaar al85 os; 

over de eerste 35 jaar van zijn 
ontwikkeling treed! voor het hele centrum 

. van Transburg een kostenvermindering op 
van II Y. 12%; 

de kostendifferentiatie (van 
perceelkosten) bedraagt na 20 jaar al 30% 
en na 35 jaar 50%. 

Naast deze resultaten is evenwel ook een 
aantal problemen het vem1elden en analy· 
seren waard. Problemen die gebeel en al voorl 
komen liit de eenzijdige economiscbe opzet 
van bet groeiproces. Deze manifesteren zicb 
wanneer de resultaten getoetst worden aan 

·de eisen en de ~oelsteUingen. 

Jigging boofdcentrum 

Op de vraag of bet hoofdwinkelcentrum 
steeds zo centraal mogelijk in de 
nederzetting zalliggen geeft bet DGP geen 
-uitsluitsel, omdat geabstraheerd is van een 
feitelijke geografische situatie. Dat aan deze 
voorwaarde niet zonder meer zal worden 
~ldaan, blijkt uit de waarschuwingen van de 
54:hrijfster zelf, die in dit verband stelt: 'Met 
het oog op het zolang mogelijk uitstellen van 
de komst van nevencentra zal eerst bet 

· gebied binnen de toegestane loopafstand van 
het centrum zovecl mo~e!iik met 
woningbouw worden g;vuid. De onzekerheid 
met betrekkl."lg tot de lig_dng van he! 
boofdcentrum treedt pas op ru!dat met de 
woningbouw deze !oopafstand wordt 

. overschrcden. Op dat moment is een keuze 
omtrent de verdere ontwikkeling van de 
woonkern noodzakelijk. Afhankelijk van de 
sterkte van bet hoofd:entrum zal gekozen 
.kunnen worden hetzij ;·oor de wijksgewijze 
uitgroei van de kern, hetzij voor 'opdikking' 
van het stadslichaam mN woonbuurten. 
Deze laatste zullen geen dusdanige 
onderlinge samenhang mogen vertonen dal' 
de vestiging van een •zwaar' nevencentrum 
onafwendbaar wordt.' 
Zei daar nog iemand iets over een ·natuur· 
lijk' groeipro.:es. 
Het is trouwens niet voor niets dat destijds 
bij de planvoorbereiding van Hoog· 
Catbarijne de projectontwikkelaar een 
clausule liet opnemen dat de vestiging van 
nevencentra in Utrecht (met name in de wijk 
Overvecht actueel geworden) mede aan de 
goedkeuring van de plannenmakers van 
Hoog-Catharijne was onderworpen. Mevrouw 
Boas wijst er in haar studie zelf op dat bv. de 
c:mtv>ikk--eling van het stadsdeelcentrum 
Zuidp!ein in Rotterdam een ondermijning 
betekende van de plannen voor de 
ontv.ikkeling van Hoogvliet. Ook de bouw 
van het V>'inkelcentrum in Mariahoeve in Den 

Haag wordt in ernstige mate gekortwiekt 
door de vestiging van het grootwinkel· 
centrum Leidschenhage. 

bevolking en ontvolking 

Het dynamische groeiproces sluit bij de 
ontw;kkeling van de bevolkingsdichtheid i~ 
verschtllende delen van de stad zoveel 
~ogelij~.a~n bij de ontwikkehng van de 
natu.~rhJk gegroeide stad. Dat was trouwens 
o~k een van de eisen (nr. s. om te 
ZIJn). Met name in de latere zal een 

ontwikke!ing optreden die 'volgens plan' als 
volgt moet verlopen: · 
Stadium III: In het centrum worden in dit 
stadium woningen onttrokken ten behoeve · 
van de V(erbouwings).vestigingen. De 
hierdoor optredende dahng van de 
bevolkingsdichtheid in ring I wordt nog 
versterkt door een algemene tendens tot 
gezinsverdunning, samenhangend met de 
veroudering van de bevolking. De !Jevolking 
van rmg II ondergaat daarentegen de periode 
van gezmsgroei, waardoor stijging van de 
bevolkmgsdich theid optreedt. 
Stadium !V: In het centrum neemt de 

on !trekking van woonruimte ten behoeve 
van centrumvestigingen een >teeds grotere 
vorm aan. Ook de sloop van panden zal 
hierbij voorkomen. Onder ir.vtoed hiervan en 
van de verdere daling van de gemiddelde 
woni11gbezetting neemt de bevoikings· 
di.:htheid in ring 1 verder a f. 
Samenbangend met de respectieveliJke 
periodes in de gezinscydus van hun bevol· 
king, treedt in fing II een afname en in n 
ring Ill een to<name van de bevolking op. 

Een duide!ijker bevestiging \1Ul het a-sociale 
en puur-economiscbe beleid dat in feite in 
dit boekwerk wordt voorgesteld is wellicbt 
niet te vinden. Het tekent de eerlijkheid 
maar ook de nafviteit waannee dit 'model' is 
ontwikkeld en in zijn consequenties is 
doorzien. Het is tevens tekenend •nor de 
instelling nn de schrijfster dat hier aileen 
een probleem word! gezien als de ontwik· 
keling eens niel 'volgens plan· mocbt 
veri open. 

toetsing aan doelstellingen 

Ook de toet>ing aan de doelstdiL1gen zoals 
die oms;;hre·;en ziJn als uitwerking van het 
begrip ·aantrekkelijkheid', gee it eenzelfde 
beeld te zien: 

Voomaamste resultaat is wei dat duidelijk 
een grotere koopkrachtbinding zal optreden 
door de grotere diversiteit van voorzienin· 
gen, die opzich weer een gevolg is van het' 
feil dat de transitobebouwing een grole 
'range' in kostendifferentiatie oplevert. 
Ten aanzien van de tweede doelstelling: de 
aanpassing van de ruimtelijke accommodatie 
aan het behoeftenpatroon, wordt gesteld dat 
deze op diverre wijzen gunstig wordt 
befnvloed. De kleine ondernemer komi a an 
2ijn trekken doordat hij, dankzij de grotere 
kostendifferentiatie, ook mogelijkheden 
krijgt voor vestiging in bet centrum. Hoe het 

·later moet als ook 'binnen de reeds 
gerealiseerde centrumfuncties zelf een proces 
van verdringing mogelijk moet zijn om de 
nood:takelijke niveaudifferentiatie tusscn 
sectoren binnen bet centrum mogelijk te 
maken', wordt niet nader aang~geven. Te 
vrezen val! dat de kleine middenstander dan 
alsnog bet hoofd in de school zal moeten 
l.eggen of als filiaal zal opgaan in een ~roter 
bedrijf. DuideHjk lijkt we! dat de bedrijven 
'met een zeer grote financiiHe draawacht' 
op den duur het p!eit zullen winnen. 
Cvk in de sfeer van de dienstverlening zal 
een verruiming van de service moge!ijk ziJn, 
dooroat voor de vestiging van bv. kantoren 
geen excesslef hoge investeringen nodig zijn 
'door de mogelijkheid tot vestiging in een tot 
k.antoor oregebouwde wontng' (blz. J7l ). 
Ook de niet-commerciiHe maatschappelijke 
voorzien!ngen zullen hun pla1ts weten te 
v'.nden in het centrum: ·Immers, ten behce~e 
van dete ;·oorzieningen zullen niet slechts 
woningen, doch ook overcompleet geworden 
en gedee!telijk afgeschreven schoolgebouwen 
in bet centrum voor transformatie beschik· 
baar komen'. 
Voor wie die voor2ieningen er dan eigeniijk 
nog moeten zijn in een inmiddels ontvolkt 
en 'onverk!aarbaar onbewoonbaar verklaard' 
centrum wordt uit het verhaal niet geheel 
duidelijk. 

Als laatste doelstelling worden de 
resultaten vervolgens gctoetst aan de 
'minimale gevolgen van een afwijking van 

·de geprononceerde groei' (wat dat Jaatste 
dan ook mag betekenen ). Groeiversnelling 
vorrr.t nauwelijks een probleem. maar 
groeistagnatie dan? De gevolgen daarvan 
kunnen worden opgevang~a door de premisse 
dat 'de finandermg van de transito-
opstallen zodanig dient te zijn d3t zij, ook 
bij onverhoopt achterwege blijven van de 
transformatie, ex?1oitatie op economis~he 
basis gedurende de gehele economische 
levensduur van de woni:1g moge!ijk rnaa.kt'. 
Wat deze premisse inho•1dt als conseque:~he 
voor de buren van de woningen wordt r.Jet 
duidelijk uit het verhaal. Wat de gevolgen 
tijn van een woningbouwbeleid dat erop 



is de woning a!s economisch goed te 
uwen, is ons echter wet duidelijk 
.en uit hct beleid dat terzake gevoerd 
bouwministers van enkele 

1-confessionele kabinetten. Waarmee 
ns nog niet gezegd is dat het huidige 
;abinet bet zoveel beter zal doen. 

!lende slotbeschouwing 

rw Boas besluit haar hoek met een 
jtwing die als volgt begint: 'In het 
Jtde werd aangetoond, dat van toe-
. van het dynamiscb groeiproces bij 
ttrumontwikkeling positieve resulta
)t het wehlagen van de centrunwor
wgen worden verwacht. De gang van 
~ij planning en uitvoering werd ge-
' terwijl de problemen die daarbij 
optreden, wcrden aangestipL( ... ) In 
.e kan iedere centrumontwikkeling 
;ge omvang, welke gebaseerd is op een 
ermijn-planning, voor toepassing van 
~pin aanmerking komen. Hierbij hoeft 
:chis gedacht te worden aan de cen
mning in nieuwe steden; ook cen
l!wikkeling in saneriogsgebieden van 
1de woonkemen kan op deze wijze 
.dkomen. De enige werkelijke voor-
, is dat de bedoelde centrumontwikke
:h over een lange perio.:lt zal uitstrek
it opent de mogelijkheid de sloop van 
1atbaar slechte bebouwing en de rea!i· 
m nieuwe centrumve~tigin~n van 
los te koppelen, zonder dat braaklig
sronden jarenlang het toekomstige 
:ngebied markeren.' (biz. 178). 
beschouwingen zijn in menig opzicht 
lend. 
>ositieve resultaten voor de centrum
~mogm inderdaad worden verwacht, 
~ ook we! aileen voor de cer,trum-
g als zodanig. En als die doelsteUing 
eds vooropstaat in een bepaalde i[e
verdient die gemeente geen ander 

•roblemen zijn inderdaad aangestipt, 
· zijn ook zoveel problemen niet aan· 
die te maken hebben met de proble· 
: de laatste tien jaren steeds meer zijn 
tipt', niet door ondememers en door 
heid, maar door tal van actieve groe-

iecompfex Boekhoven wordr veran
~en woongebouw 
1emeenre Urrecht, Souw- en woning-

-

Niet afbreken, maar zoveel mogelijk oude woningen Iaten staan en ver
beteren. En op de braakliggende terreinen weer nieuwe woningen bou
wen. Geen transito-woningen, maar gewoon woningen. Het is natuurlijk 
moeilijk huizen te zetten op terreinen die de gemeente heeft verkregen i 
met kaalslagsupsidie en die nu al jarenlang renteloos liggen, maar wij zou- ;\
den dan ook graag zien dat de grand in gemeenschapshanden komt. 

I 
i 

We hopen derhalve dat het 'dynamische groeiproces' van mevrouw Boas 
ons bespaard mag blijven. We hopen ook dat zij op een dag een boek zal 
schrijven over het on-natuurlijke groeiproces waaraan we binnen onze 
samenleving nog steeds onderworpen zijn. Kortom: we hopen dat dit 
proefschrift mag worden bijgezet in de annalen van de stedebouw en de 
Technische Hogeschool te Eindhoven. Dat het zal worden geboekstaafd 
als ISBN-nummer 90 6095 799 7 en dat het tot in lengte van dagen zal 
mogen rusten in the Library of Congress naast andere wetenschappelijke 
werken. 
Vo!gend jaar zal in Utrecht worden begonnen met het omzetten van het 
eerste grate kantoorpand in het centrum van Utrecht in een complex met 
tachtig woningen. Als het zover is hopen we dat mevrouw Boas komt 
kijken om te zien dat het ook anders kan. 
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peringen van bewoners in diezelfde centrum
gebieden. Die bewoners hebben vao d!l boek 
weinig heil te verwachten: ze zijn met hun 
bebouwing gedoemd te verdwijnen; ze waren 
immers maar transito-bebouwing. 
3. dat mevrouw Boas ons tot he! eind van 
het boek Jaat wachten op de onvemliJ:lelijke 
conclusie dat het DGP ook toepasbaar ism 
saneringsgebieden van bestaande woor.gelne
den (die tech zo ·natuurlijk' :z.ijn g~groeid). 
bewijst dat zij toch niet zoveel eerbied heefr 
voor het stedelijk weefsel van bv. h~t OuJe 
Westen, de Nieuwmarkt, Wijk C in Utre.:ht 

·of het Stationskwartier in Helmond. Daar 
gebeurt nl. a! met vallen en opstaan datge~e 
wat mevrouw Boas zo multi-disciplina•r 
bepleit. Het bewijst ook dat het onderschetd 
tussen natuurlljke en kunstmati~e stadscen
tra eigenlijk aileen maar een gelcgenheidson· 
derscheid was dat de schrijfster nodig hJd 
oro duidelijk te maken hoe dynamisch haar 
groeiproces wei is en hoe 'natuurlijk' datzelf· 
de dynamiscbe groeiproces zou kunnen 
verlopen zowel in bestaaode, op zich reeds 
'natuurlijk' gegroeide 'saneringsgebieden·, 
alsook in nog te ontwikkelen nieuv;e stads
centra. 
4. Wij willen graag met mevrouw Boas de 
'sloop van ontoelaatbaar slechte bebouwtr.g 
en de realisatie van nieuwe centrumvesti-;m
gen van elkaar loskoppelen·, ook ·~onJer dH 
braakliggende gronden jaren!ang het to<k<'m· 
stige centrumgebied markeren.' Maar w~ 
zouden dat graag wiUen doen op een andere 
manier dan via het dynamische groe•proc<>. 
We zouden namelijk graag zoveel mogel<;k 
'onverklaarbaar onbewoonbare woningen' 
willen Iaten staan en verbeteren en we zou
den graag op die braakhggende terremen 
weer nieuwe woningen willen bouwen. Geen 
transito-woningen, maar gewoon woningen. 
En dan mag er ook best een bedrijf of e~n 

1 kantoor tussendoor staan. We we ten OoK we, 
dat het moeilijk is woninge n te bouwen op 
terreinen die destijds met kaalslagsvbs1Jte 
zijn verworven door de gemeen te en nu a! 
jarenlang renteloos liggen. Maar w1j zouJen 
dan ook - in tegenstelling tot wat mcvrGuw 
Boas op biz. 176 schrijft we! gmg Z!'n 
dat de grond in gerneenschapshanden zou 
komen. De schriJfster hecft dlar kennohJK 
ook wei oog voor, want zij ondcrkent O<)\; 

dat de doelstelling van de particu!iere on~er· 
nemer strijdig kan zijn met het be lang van ce 
bevolking (blz. !76). 
S. Gezien het bovenstaande spreken we 
daarom een wellicht ijdele hoop uit: we 
hopen dat het dynarnisch groeiproce; ""s 
bcspaard rnag blijven en we hope!"' .revens JJ: 
mevrouw Boas op een dag een boe~ zal 
s.:hrijven over het on-natuurlijke grcerrro,·es 
waaraan we binnen onze samenleYtr.g nog 
steeds onderworpen zijn. 



Cor Hinnen, Wil de Bruijn en 
Joop Kapteijns 

Om een centrum te maken zullen ter plaatsc 
van dat centrum woningen moetcn worden 
gebouwd met slechts die voorzieningen welke 
voor die woningen noodzakelijk zi]n. Gaande
weg zullen door verandcring van functie, ver
bouwing en waar noodzakelijk sloop en 
nieuwbouw, voorzieningen van een andere 
schaa\ in de woonbebouwing worden opgcno· 
men. Zo kan men het formuleren bij het stich· 
ten van een nieuwe stad, zeals Almere en 
lelystad. In cen bestaande stad, waar sprake is 
van kale plekken in het centrum, geldt dezelf· 
de strategic: woningen bouwen. 

doelsteHing en strategie 

ik zie ik zie wat jij niet ziet 
De huidige planmethoden zijn star. Zij stellen zich een vastomlijnd doel 
in de toekomst. Kan dit doe! om welke reden dan ook niet worden gere
aliseerd, dan loopt de zaak mis. De methode van planning houdt hiermee 
geen rekening. Het 'dynamische grociproccs' daarentegen gaat ervan uit 
dat het vastprikken van cen lange termijn-doel een discutabele zaak is. 
Eisse Kalk heeft dit onderschcid geheel en al over het hoofd gczicn in 
zijn artikel 'De stad als dynamisch groeiproces' in Plan 1/1975. Het beeld 
dat hij geeft van het voorstel dat mevrouw dr. ir. D.E. Boas-Vedder doct 
in haar procfschrift ('Het dynamische groeiproces'), is daarom nictjuist. 
Het gaat er niet zozecr om vast te stellen dat Kalk gcheel ongelijk zou 
hebben; met elke methode kunnen fouten gemaakt worden. Het is echter 
wei bezwaarlijk dat Kalk nauwelijks ingaat op het verschil tussen de be
staande planmethoden en hct dynamische groeiproces, dat de starheid 

.. doorbreekt. Hij doet het voorkomen alsof het dynamische groeiproces er 
enkel toe zal leiden dater in een centrum woningen worden afgebroken. 

Het is werkelijk onnozel om het dynamische 
groeiproces van mevrouw Boas-Vedder over 
een kam te schercn met de be>taande stede· 
bouwkundige thcorieen. De strategic van deze 
theorieen is namelijk tegengesteld aan wat . 
Boas-Vedder ,·oorstelt. Hier worden bij het 
stichten van een nieuwe stad grote delen van 
het centrum juist onbebouwd gelaten om er 
later de kijkgrijpgiganten op te zetten. Van 
woningbouw op deze plaatsen is geen sprake; 
Ook in bestaande steden zijn de wegen van de 
huidige stedebouw duidelijk afleesbaar: het 
slopen van woningen en wachten op de groot
schalige voorziening~n. Kart samengevat: 
schoonmaken en schoonhouden, want wie 

Vandaar ook dat hij zo haastig slingert met het predikaat 'asociaal en 
puur economisch'. Het dynamische groeiproces geeft integendeel als stra
tegic aan, dater in een centrum woningen moetcn worden gebouwd, niet 

· weet krijgen we daar straks een gigantisch 
kantoorgebouw of winkelkolos voor in de 
plaats. 
Tot zover de be ide strategieen en het verschil. 

•In dit artikel wordt gesproken over zeggenschap ''an 
de bewoner O\'et ZiJn priw-.!-domein binnen de gren
zen die de gt:mecr.schap heeit gesteld. Deze ze;!gt!n· 
tch.lp is de basis. van de diversiteit van onze st;;ds~n· 
tra. Om enigszins asn te gey·en "Wat dit zeer concreet 
ka!l betekenen, wordt op deze pa.gina's een unUl 
voorbecldcn gcge .. ·en van tnr.Slorma.tles van bestaan
dc bebouwmg en van h~t centrum iJ1 Eindhmren. 
Deze voorbeclden zijn ontleend aan cen stud1e van 
een aantal studenten biJ de Groep On twerp Metho
den aan de T.H. te Eindhoven. afdeling Bouwkunde. 
Er i.'\ een selectie gcmclt cit ecn zecr groo! aant:d 
panden die door hen Z!jn geanalys~erd. D~ze an.1lyses 
geven een inzicht in de \-ersc.huiving')patronen bmnen 
bet bouwwerk. Dazmaast ziJn functiekurtcn \-ocr 
een ded van de Eindho\•eme binnenstaa vanaf 1832 
gereconstrueerd. Deze kaart~n gevcn ee~ i1nicht in 
de verschuiving \'afl de functie!;. Dit kan geko?pdd 
worden aan het ti.idslx'eld, het awu1 inwoners va.q 
b~t liCI20iging~~ebied en aan de bestuurl.Ijke beslis
singen. Bovendten l.!ten ze ecn ,·crschui...-ir.t; z1en lfl 
de interne diffcrenU.ltle van het centrum. Tenslotte 
tijn er bebou~djonbt:bou.wd-kaa.rten voor een dee! 
van de Eindhovense binnenstad g:ercconsuueerd. 
Deze geven een inzicht in het volgroeii:'n van d.e 
achterterreinen, in de opnamec::!.p:.l.citeit vm het 
wcefsel en de sch:l:ll'(ergloting die is opg:etn:rlen. 
De studie werd .,·erncht C.oor Robert Jan Blom. Wil 
de BruijP., Gerard Clvosterman, \i:lftin Dirks, Edil 
Poulina, !\l'orbert Schlegd, ~n J;m Schreurs. Begdci-
ders ".aren Jan van Geest en Cor Hinnen . 

. 
IPEill 
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afgebroken. * · · · 
·,, 

Het lijkt ons dat de strategic belangrijk is. ' het inwonertal van Nederland in het jaar 2000 
vooral gezien in hct Iicht van wat men ermee de laatste j>ren dalcn. 

~ wil bereiken. ·Om het proeischrift VJn Boas-Vedder is een 
Mevrouw Boas.Yedder heeft zich als voor- wellicht 'veelbetekenende' stilte geval!en. We 
naamste doe! gesteld: hopen dat het de ;tilte is voor de stonn der· 
a. de ontwikkeling van ecn centrum met een discussie. die zich in de vakkringen moet 
zo gevarieerd mogelijk voorzieningenpakket gnn afspelen. Als het zo is cat deze stilte 
(diversiteit) en blijft hangen (Eisse Kalk heeft daar het zi}ne 
b. ecn zodanig groeiproces van het centrum toe bijgedragen) dan zou dat geweldig jammer 
dat het zovcel mogelijk voltooid is in alle zijn. We hebben a! lang genoeg moe ten wach-
groeistadia. ten op een meer bruikbare en humane strate· 
Hicrbij kunnen we ons twee dingen afvragen: gie vanuit de stedebouwkundige discipline. Wij 
zijn deze doelstellingen de moeite waard, en · hopen dat dit spel 'ik zie ik zie wat jij niet 
leidt de strategic tot het gewenste doe!" Be ide ziet' een bijdrage zal zijn tot die discussie. Wij 
vragen moe ten afzonderlijk worden beant- zien er wei degelijk iets in! · 
woord. Wij zijn van mening dat de doeistellin· 
gen zeker de moeite waard zijn. Ook de strate· 
gic zouden we willen aanbevelen, omdat deze 
de komst van he! 'diverse' centrum niet als 
voorwaarde stelt om tot ecnleefbare woon
omgeving te komen. In de huidige stedebouw
kundige strateg.ie is de realise ring van het 
'centrum' aan he! eind van de rit we! de VOOr· 
waarde voor ecn leefbare woonomqeving. Het 
uitgangspunt is namelijk. het schetsplan.-dat 
nil wordt vastgestdd en over dertig jaar k.laar 
zal1.ijn. Tot dat moment zal het centrum 
worden gemarkeerd door braak liggende ter
reinen. Als het centrum niet word! gereali· 
secrd wcont men voor immer in een onaf, 
onleefbaJr schetsplan. 
Hier ligt he! gevaar als men zich bindt aan het 
werken met een vastgelegd 'eindconcept'. Bet 
gevaar dat prognoses niet blijken te kloppen is 
bepaald niet gering, men hoeft aileen maar te 
bedenken hoe spektaculair de prognoses voor 

rol van de bewoner 

Het is een cliche om te beweren dat de stad 
dynamisch is, het is echter ook waar. De stad 
inan de gemeenschap als gcheel, de stad is 
ook van haar bewoners. Zij oefenen invloed 
uit op het beleid van de stad, zij hebben in
vloed op de stad door hun persoonlijk hande
len. Zowel het individu als de gemeenschap Is 
bepalend voor water in en met de stad ge
beurt. De stad omvat altijd deze !wee a spec
ten. De stad is de geordende verzameling van 
velerlei individuelc activiteiten. 
Binnen en met zijn prive-domein, de waning, 
doet de inwoner datgene wat hij nodig acht. 
Hierdour Jraagt hij bij tot stedelijke diversiteit 
en vaJk in niet gcringe mate tot de lectbaar
heid. Daarnaast biedt de gemeenschap het 
kader waarbinnen het individu zijn activiteit 

In de rubriek signalement. die moral gewijd is aan concrete situaties, kan iedere lezer signale
ren wee ...-aard is om te we ten. Sigrwlement biedt de moge/ijkheid de (111ndachr te ••estigen op 
eigen en andem:ans ontwerpen. Her is een ntbriek roor (nood)·sigrwien, meningen, commen· 
tarm, ingezonden stukken. 

hinOen + de bruijn + kapteijns I ik zie ik zie wat jij nHn ziet 63' 
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kan ontplooien. Het is vooral de individuew handelend in de situatie kan optreden. Als men door deze bril naar de huidige plar· 
acliviteit met be trekking tot het bepalen van Een andere vorm van invloed, momenteel vorming kijkt, blijkt dat zeggenschap in cen· 
functies en het bouwen die de stad tot een kwijnend en slechts aan weinigen toebedeeld, trumgebieden bij voorbaat wordt gee!imi· 
dynamisch geheel maakt. De gemeenschap ziet · is·die van zeggenschap van de bewoner. Het neerd. In wat het meest dynamische deel van 
erop toe dat deze activiteiten op elkaar war- kenmerk van zeggenschap is de directe invloed de stad zou moeten zijn, het centrum. treft 
den afgestemd, zodat de stad niet in een chaos op de zaken; dit L'1 tegenstellmg tot inspraak. men namelijk geen woningbouw aan. Er is . 
el.ndigt. Ergens zeggenschap over hebben wil zeggen braakliggend terrein voor toekomstig~ voorzie-
Een stad die het lndividu als actieve kracht dat men direct handelend kan optreden: de ningen of de betonnen loods van de super-
buitensluit is geen stad maar een kazemecom- dingen gewoon kan maken zoals men ze heb- mark!. Het onthreken van woningen duidt . 
plex. Een stad waarin de geweenschap niet ben wil. erop dat er ook ~;een bewoners zijn. Waar geen 
ordenend optreedt is een chaos. Beide resul:a- Eeuwenlang is het vooral deze vorm van ir1- bewoners zijn kunnen zij ook geen actieve rol 
.ten zijn onlee!baar. De stad kan niet zonder vloed geweest, die de steden hun karaktcristie- spelen in de ontwikkeling van het centrum. 
de activiteit van het individu, de stad kan ook ke gezicht gaf. Al onze (voorzover nog niet Dit gcldt voor de bouw van nieuwe steden, het 
niet zonder de activiteit van de gemecnschap. gesloopte) binnenstcden, zijn hiervan cen geldt in dezelfde mate bij de vemieuwing van 
De huidige ontwikkeling is, dat de nieuwe sprekend voorbeeld. centra van bcstaande stcden. Het resultaat is 
steden bet meest lijken op het kazernecom· · Als bewoners zeggenschap hebben wil dat in beide gevallen hetzelfde: de bewoner staat 
plex met de can tine in het midden. . zeggen dater ruimte is voor hun individuele buitcnspel. Het is vrijwel zeker dat ir:spraak 
De vorm die onze steden krijgen, heeft alles te activiteit. Het betekent tevens dat de stad dit 'verlies' op geen enk~le wijze kan goedma· 
maken met de besluitvorming over deze ste· daardoor ecn dynam&h geheel kan zijn. ken. 

0 

den. De kernvraag die daarbij gesteld kan 
0 

De waning, het prive-domein, is het element !let dynamische groeiproces vertoont dit 
worden is: Wie beslist waarover? Het pro· waarover de bewoner zeggenschap kan heb· mankement niet. lntegendeel, h.ier word! juist 
bleem van de besluitvorming is actueel door. ben. Of hij deze zeggenschap heeft en in welke L~ het centrum woningbouw bedreven. Het 
de eis van de bewoners om 'inspraak'. De mate, is afuankelijk van de regels die de ge- feil dater in het toekomstige centrum wonin-
beleidsvoering inzake de ruimtelijke ordening meenschap daarover hecft gcsteld. Bestaat de gen zullen staan. bete!cent dat de bcVtoner niet 
staat hierbij ter discussie. . zeggenschap, dan kan de bewoner op dit ni- bij voorbaat al wordt uitgesloten. Dit laatste is 
De inspraak is een vrij recent middel om de weau overgaan tot direct handden. Als de van groot be lang. Ool; dan echter moct er neg 
burgereen me::r directe invlotd te geven op de bewoner zelfstandig kan bcslissen over func.tie · vee! veranderen; aileen de aanwezi~fteid van 
planvom1ing van de gemeenschap. Hiermee is en vonn van de waning, kan hij ook bijdragen woningen is niet voldoende om de natuur!ijkc 
bet begrip 'impraak' ook het best gekenmerkt. tot de diversiteit van. de stad, De waning als groei van een cer,trum te garanderen. 
De werking van inspraak is indirect. De in· zodanig speelt hier een belangrijke rot. Zender De mcnatonie van de mod<:me woonwijken is 
vloed die op deze rnanier tot stand komt, waning kan de individuele zeggenschap geen spreekwoordelijk, ondanks het verschijnsel dat 
loopt steeds via verantwoordelijke overheden. gestalte krijgen. Wonktgen zijn noodzakelijk kosten noch moeite ge;pa:;rd worden voor de 
In welke mate de inspraak zal worden gehono- om de bewoner als actieve partij in de stede· heilige koe van variatlc; variatie echter die 
reerd staat steeds ter discussie. lnspraak krij- bouw te betrekken, In die zin J.S de woning niets met de bewoner heeft te maken. Waar .. 

·. gen betekent in geen geval dat men direct een mid del. • · · diversiteit zou kunnen ontstaan omdat er .. 

privedomeinen en woningen voorkomen. 
treden voorschriften, verordeningen en be· 
stemmL'lgsplannen in werking die de ontwik· 
keling ervan in de weg staan. 
Als mid de! lijkt ons het dyr.amische groeipro
ces zeer bruikbaat. Om h~t gewenste resuit2at 
te bereiken zal men e.:hter ook het beleid 
daarop moeten afstemmen. 

~lukt of gt>slaagd centrum 
Een stad is dee! van de maatschappij~ Als . 
zodanig is zij ouk oncerhcvig aan de ontwik
keling ervan. Als gevolg van maatschappeliJke 
veranderingen kan het gebeuren dat een scad 
sterker zal groeien dan wus voorzien, oi an· 
dersom zal stag:neren in de groei. Het is na· 
tuurlijk mogeliJk een prognose te maken wan· 
neer eer. stad wordt gepland, he! b!ijit echter 
noodzakelijk om eventuele afwijkingen in de 
werk'Nijze te betrekken. 
Dit laatste is een voorwaarde die men aan elke 
bij stedcbouw gehanteerde strategic kan stet
len. Elke stratq;ie z:U de verwe zenlijking van 
een einddoel mogei.J;k moe ten mJken, Jaar
naast zal zij echter rekening moeten houden 
met de mogelijkheid dat dit einddoel niet 
verwezenlijkt kan (of hoe it te) worden. De 
huidige stedebouwkundige theorieen voorzirn 
hierin.niet of nauwtlijks: het einddoel moet 
worden bereikt om tot een voltoOJ.d plan te 
geraken. Het voor.feel van een strategic. !]eba
seerd op het c~ n~miS<C.he gro.:iproces. ts hi<r 
evident. De 2es!aagde ontwikkelin!! \'>n stad 
en centrum gezamenlijk is in dit gevaJ vee! 
minder afuankelijk van het uitkomen van de 

prognose. \Vater nameiijk ook gebeurt, de . 
gemeenschap wordt bij deze werkwijze nim· 
mer opgezadeld met een cnmltooid plan. 
Zelfs a!s blijkt dat centr\lmvonni.ng in het 
geheel niet noodzakelijk is, blijft ais resultaat 
een goed bruikbare wocnbuurt over. 
De stad Arras is cen mooi voorbeeld van mis· 
lukte centrumvormiilg. ~ stad geniet vooral 
bekendheid door twee fraaie pleinen. Deze 
hebben hun definitieve vorm gekregen in de 
periode 1692-1718, metals doe! ecn wasrdige 
decoratle te zijn l:oor het stadhuis dat aan een 
van die pleinen ligt. Het bijzondere is dat 
beide pleinen zijn voorz1en van rondgaande 
portico·s. die de architectonische eenheid van 
het plein gJrandeerden tenvi;l er toclJ allerlei 
soorten functies gebuisvest konden worden. 
Men kan deze bebouwing zien als een zeer 
intelligente vorm van transitowoningen. 
Het is ongetwijfeld de bedoeung geweest dat 
deze pleinen samen met het fraaie stadhuis als 
centrum zouden gaan fungeren. Dit is even wei 
niet gebeurd. Als men An as hezoekt is het 
duidelijk dat deze pleinen op dit moment niet 
het centrum van de stad vormen. De be lang· 
rijkste voorzieningen, zoals winkels en lwreca, 
zijn elders ondergebracht. De pleinen hebben 
voor een groot dee! nog de wooniunctie. Men 
k.an echter niet dat Arras met een 
mislukt centrum maag zit. De beide 
pleinen vormen cen zeer herbergzame en 
fraaie woonomgeving. 
De maatregelen die in 1700 werden genomen 
hadden centrumvormin2 tot dod. dar is zeker. 
maar de komst van ~~ntrumfuncties was tege
lijkertijd geen voorwaarde om het plan vol
tooid te maken. Het plan was voltooid vanaf 
het besin. 
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Een voorbeeld van wei ges!aagde centrumvor· 
ming is Char!eville. Deze geplande stad, waar· · 
v~n de bouw in 1608 begon, is zeer regelmatig 
van aanleg, met een centraal p!ein: Place 
Duca!e. Ook dit p!ein heeft rondgnnde pcr
tico's en is duid<lijk als een aro;hJtectonisch 
geheel ontworpen. Ook in dit ge1·al zijn het 
weer de portico·s die eea grote mate van fur.C· 

· tievemndering toela!en zonder d:~t het karak
ter van het plein wordt aangetast. Achter de 
portico's werden en worden panden s.<;menge· 
trokken tot grotere ruimten of opgesplitst i!l 
kleinere boutiques. Dit proces heeft in de loop 
van de tijd geleid tot de grate verscheidenhe1d . 
in functies die men er aamreft. Dit is een 
voorbeeld van een centrumplan waarbij de 
opzet is gesbagd. 
Als men Arras vergelijkt met Charleville Ytf· 
dwijnt de behoefte om een van beide het 
predibat 'mislukt" of 'geslaagd' te verlenen. · 
Het interessante is dat het er eigenlijk niet toe 
doet of de oorspronkelijke bedoeling werd 
gerealiseerd. Veel belangnjker is dat beide 
pleinen in grote mate voldoen altll de behoef· 
ten van de gcbruikers en dat waarschijniijk 
steeds hebben gedaan. 
Uiteraard zijn zowel Arras als Charleville geen "., 
illustraties van het dynamische groeiproces. 
Zij geven echter we! zeer duidehjk aJn met 
welk ooi!llJerk men het dynamis~he groeipro
ces zou kur.nen gebruiken. Dit zou kunnen 
zijn: zodanig plannen en bouwen dat iets niet ; 
karr mislukken; cat het steeds aan d; bestaan- · 
de behocften zal kunnen voldoen. ~let na:ne 
betekent dit: bouwcn om te wonen. Zelfs a!s 
cp dit moment de behoefte zou ontstaan om 
de centrumfuneties in Charleville elders onder 



til brengen, dan zou de bestaande bebouwlng 
lich zonder veel kosten weer Iaten omvormen 
tot een goede woonomgeving. 

dlversitett 
Een andere doelstelling waarop het dynami· -
sche groeiproces zich baseert, is de ontwikke· 
ling van een centrum met een £rote diversiteit 
aan voonieningen. In de huidige planmetho· 
den wordt in verband met de toekomstige 
diversiteit eeu dee! van de centrumgrond on
t>ebouwd ge!aten. Dit maakt de ontwikkeling 
van de stad zeer kwetsbaar met betrekking tot 
stagnatie. Diezelfde onbebouwde terreinen 
hebben echter ook tot afschuweltjk gevo!g dat 
n..en aangewezen is op kapitaa!kraehtige be· 
d.rijven die de L'lvestering voor bebouwing van 
dew gronden ku:men opbrengen. Daarbij 
kumt dat deze investeringen jaarlijks steeds 

· hoger worden. 
Met andere woorden: deze strategie maakt de 
weg vrij voor het grootwinkeibedrijf en sluit 
andere, minder kapitaalkrachtige. mededingers 
uit. Door deze strategie word! het ontstaan 
wn diversiteit dus tegengegaan in plaats van 
bevorderd. 
Een centrum m~t een grote diversiteit aan 
voonieningen is van ve.el be!Jng voor de bur· 
gt:r; daarover hoeven we niet te discusskren. 
fen stad is echter niet aileen maar een cen· 
trum. Een stad is ook wonen. Stad en centrum 
horen bij elk:ur, voorzieningcn en woningen 
eveneens. He.t dynarmsche groeipro.:es bert 

een strategie die in eerste instantie voorziet in 
wonen, ook in het centrum. Enerzijds word! 
het hierdoor mogelijk dat bewoners door hun 

drJgen tot de ontwik
t. Anderzijds wordt 

rue men dat et, letter· 
lijk, een niemands!and ontstaat, waar aileen 
het grootv.inkelbedrijf kan opereren. Wonen 
en voorzieningen kunnen zich in her dynami· 
sche groeiproces gedurende aile groeifasen van 
de stad in een evenwichtsituatie ontwi-\:kelen. 
De woonbebouwing die in het dynamische 
groeiproces ter ptekke van het toekomstig 
centrum moet venijzen, wordt in hel proef· 
schrift van mevrouw Boas-Vedder aangeduld 
met de term 'transitobebouwing'. Pit met 
name omdat juist de;;ce bebouwing in aanmer· 
king komt om andere dan woonfuncties te 
krijgen wanneer het centrum zich uit!)reidL 
Uitg:rngspunt in bet proefschrift is dat deze . 
bebouwing zich niet onderscheidt van nonnale 
woonh< bouwing. Dit is natuur!ijk cen zeer 
verstandig: uitgangspunt, omdat juist de blij· 
vende bruLI;baarheid van die bebouwing ten 
behoeve van het wcnen een hoeksteen is in 
het dynarnische groeiproces. De 'normale' 
woonbcbouwin2 van heden is echter na•)we· 
liJks van dien a.;!d dlt bewoners werkeEjk 
invloed kuonen ui:oefenen op functie, inde
ling en uiuusting van de woning. Zeker is het 
niet zo dat de aard nn de becouwing activitei
ten van de bewoner stimuleert. 
Als transitobe!Jouwing bedoeld is om in de 
loop van de tijd andere functies te gaan her· 
bergen. Hjkt het voor de b:illd te liggen het 

.. 

on twerp van de tebouwi~g daarop afte stem· 
men. Onze g~da~hten gaan daarbij uit naar h.et 

-be grip 'dragers', zoals dat door Habraken in 
'De drogers en de mensen' wordt uiteengezet. 
De SA R bepleit de bouw van dragers in pL!ats 
van woningen, eenvoudig om de bewoner 
zeggenschap O\'er zijn woning te kunnen bie· 
den. Waar functiewisselingen worden verwacht 
lijkt het bouwen van dragers een bruikbaar 
middel om ·de bewoners bij de centrumvor· 
min g. een rol te Iaten spelen. 
De ponico·bebouwing van de pleinen van 
Arras en Charlevilte zijn als het ware zu!ke 
dtagers. De gemeenschap heeft hier de rege!s 
geste!d waatbinnen bewoners en gebruik~rs 
hun activiteiten op het gebied van bouwen en 
functieveranderingen kunnen ontplooien. llet 
is door ceze daad van de gemeenschap, dat de 
individue!e gebruiker c.q. kleinscllalige onder
nemer niet wordt buitengesloten, maar juist 
een kans krijgt. 
Een ander, niet te onders~hatten voordeel van 
het dynamische groeiproces is dat we mis
schien kunnen voorkomen dater woonbUttr· 
ten met winkekentra ontstaan, die lijken op 
kinderen met een waterhoofd. 
Er is nltuurHj k best wat nodig a an voorzienin· 
gen in een woonbuurt of in een beginnenue 
stad. Het is echter maar de vraag of die centra, 
al is het neg maar zo weinig, op de Rotter· 
damse Lijnbaan moetenli_iken of, om een 
ander voorbeeld te no<'men. de diversiteit 
moeten bieden van de Kalverstraat. Toch kan 
men zich >'llak niet a:~n de indruk onttr<kken. 
als men een of ander onbetekencnd subcen· 

t\inn.n + th bruiJn + kapteij!t$ I ik tie ik lie wat jij niet ziet 



trum bezoekt, dat dit eigenlijk de bedoeling 
was. Uiteraard is de bouw van dergelijke cen
tra in het be!ang van het kapitaalkrachtige dee! 
van de middensund. · 
Men kan zich echter afvragen of dit ook in het 
belang is van de consument. Ook hier zou de 
strategie van het dynamische groeiproces een 
centrumontwikkeling mogetijk maken, die 
meer op de werkeliJke beitoeftec is afgestemd. 
Hiermee komen wij dan tot de stelling dat het 
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dynamische groeiproces meer te bieden heeft 
dan een centrurnplanmethode. Door de voor
gestelde strategic wordt het mogelijk stad en 
centrum gelijktijdig en als een geheel te be· 
schouwen. Centrumfuncties en woonfuncties 
hoeven niet meer territoriaal gescheiden, als 
afwnderlijke grootheden te worden ontwik· 
keld. In die zin zou deze strategie een strategic 
voor stedebouw kunnen ztjn, vee! meer dan 

. een strategic voor centrump!anning. Ons 
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dunkt dat de toepassing ervan, :zoV:.~t in nie~V.: 
te bouwen steden als in bestaande steden, 
sterk de voorkeur verdient boven datgene wat, 
wij nu om ons heen zien. 

rol van de overbeid 

Waarom wij het dynamische groeiproces. een 
pooitieve bijdrage vinden tot bet stedebouw-

· kundig methodisch arsenaal, is al uitvoerig 
uiteengezet. Het belangrijkste punt is we! dat 
de bewoner weer een kans krijgt. Om echter 
de individue!e zeggenschap van bewoners, du; 
werkeliike diversiteit tot gevo!g kan hebben, 
mogelijk te maken, dient de overheid stimule· 
rend en regdend op te treden. lndividuele 
activiteit als kracht in de stadsopbouw kan 
slechts daar ontstaan waar een duidelijk ge· 
meenschappelijk kader is waarbinnen deze 

individuele activitcit zich kan ontplooien. De 
overheid, zowel op !andelijk, regionaal als 
gemeemel!jk niveau, dient L'l dat gemeen· 
schappelijk kader te voorzien. Een dergelijk 
kadcr zou niet een muilkorf voor de bewoners 
moeten zijn im ecn vrijbrief voor het groat· 
winkelbedrijf. lntegendeel, ecn goed geformu· 
leerd kader geeft juist mogelijk.'leden voor 
kleinschalige activiteiten. 

die tot dit gemeensehappelijke kader zouden 
moeten behoren, is het we! mogelijk iets te 
zeggen over hun soort. Het belangrtjkste is wei 
dat het regels zuUen moeten zijn die een grote 
mate van vrijheid toestaan san het individu 
met be trekking tot de bcslissing over tunctie, 
uitrusting en indelir.g van de woning. Er moet 
ruirnte komen voor de ontplooiing van indivi
duele activiteit. 

Zonder nu diepgaand in te gaan op de regels Waarschijnlijk kan men dit het best be rei~~ 

. . . . /f~ 
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[__J slgnalement 
Tenminste negen aspecten p!eiten voor toepassing van het dynamische 
groeiproces: 

Er worden woningen gebouwd in plaats van afgebroken. 

1 
j 

door regels te steUen van verbiedende aard. - Een oude woning moet blijven staan omdat zij vestiging van de minder ' 
Met andere woorden: de regels zullen moe ten kapitaalkrachtige voorzieningensector mogelijk maakt. _ 
vaststellen wai niet mag. Oit in tcgenstelling Een grot ere diversiteit van voorzieningen kan. zich in .de loop der tu .. d 
tot regels die voorschriJven wat meet. Dit is 
het verschil tuss.en verboden en voorschriften. ontwikkelen. · 
Een bestemmingsplan schrijft voor wat de - Door voltooidheid in aile groeistaclia is de groeigevoeligheid van de · 
functie za! zijn. Functioncle divmiteit wordt nieu we stad klein. · 
Werdoor vaak uitgesloten. Verboden schrijven 
voor wat niet mag, maar latenjuist daardoor Mislukt = geslaagd: het resultaat zai steeds voldoen aan de behoefte. 
ruiinte voor diversiteit aan bes!issingen. - De bewoner wordt niet bij voorbaat als actieve partij in de stedebouw · 
Wei is het eenvoudiger om voorschriften te 
geven in plaats van verboden. Men hoeft daar- buitengesloten. 
bij aUeen maar te denken aan de 'voorschrif· De bewoner kan als actieve partij in de stedebouw worden geintrodu-
ten en wenken' voor de sociale wonin£bouw. d · 
De woningbouw zelf, of liever de gebrttiker, ceer · · ·· .. ~ · · · . ' · 
zou waarschijnlijk meer gebaat zijn bij een - Centrumvorming kan worden afgestemd op werkelijke behoeften. 
boekwerk getiteld: 'Verboden en Wenken'. - Het gevaar van monopolievorming in de voorzieningensector kan wor· 
Dit laatste zou waarschijntijk vee! meer vrij· den verkleind. · .. 
held bieden d:1n het eerste. . . 

:Een zaak zou bii bet formuleren van de taak Het belangrijkste wat mevrouw Boas· Vedder heeft te zeggen: een stad is 
van de overheid voorop moeten staan: de geen ding, het is een dynamisch geheeL Haar aanpak geeft de mogelijk· 
beschenning en stimulering van de burger bij heid van deze uitsprJak een realiteit te maken. We zijn nu niet meer ver
zijn deelname a:m opbouw en ontwL'<;keling 
van de stad. Het d}namische groeiproces :.Us plicht om de stad te zien als het schetsplan van een aantal intellectt:elen. 
strategie aileen is daarvoor niet voldoende De Integendeel, de stad kan weer de geordcnde verzameling zijn van de acti
gemeenschap i.e. de overheid zal dit doe! ook viteiten van velcn en ook a!s zodanig ontstaan. 
door haar be!eid moele!l nastreven. Het dyna· --:------------------·-------..;_ ___ __;. 
mische groeiproces is daarbij allcen een middel. 
dat de verwezenliJk.ing van een dergeiijke 
doelstelling moge!ijk maakt. Gebeurt dit niet, 
dm za! de bewoner ook in de toekomst wer· 
keloos moeten toezicn op de ontwikkel.ing of 
bet ven·al van zijn woonplaats. 

is vooral hierdoor dat men momentee! a! 
k:m spreken van een vacuum in de besluitvor· 
ming. Waar de bewoner als actieve parti) 
wordt buiten~esloten is de enige mogelijkheid 
dat straks inderdaad het door Klik g<Meesde · 

l 

grootbpitaa\ een absoluut monopotie heeft in 
de voorlieningcnsector. Bij de hi!idige plan· .. 
ningmethoden wordt deze or.twikkeiing o;> ~. 
een pres.-nteerblad aangeb;;x!en. 



'Alvorens de draad van de discussie op te pak. 
ken is het wenselijk enkele verklaringen mij· 
ner:zijds vast te Jeggen als antwoord op de 
reacties die het eerste artikel hebben opge· 
Wekt. 
lk stel voorop dat het niet de bedoeling is 
geweest de schrijfster van het proefschrift op 
persoonlijke gronden aan te vallen. Na herle· 
zing van de boekbespreking heb ik ook niet 
het gevoel dat dit geschied is. Daar is ook geen 
enkele reden voor. Hoewel ik mevrouw Boas 
niet persoon!ijk ken, heb ik (met name uit 
haar persoon!Jjk 'ten geleide') rr:ij het beeld 
gevormd van een sympathiek mens. Maar oak 
met sympathieke mensen kun Je 'an mening 
verschillen. De heer De Vries va.n Bredero 
staat in het dagelijks teven bekend als een zecr 
beminnehjk mens, maar zijn opvattingen over 
stedebouw en over de ro! van de wetenschap 
in de samenleving verschillen hemelsbreed van 
de mijne. Daarover kun je echter discussieren 
en - naar gebleken is - ook op een zinvot!e 
wijze.Jk neern aan dat een derge!ijke zimolle 
discussie ook roogelljk is naar aanleiding van 
de publica tie van het proefschrift van me· 
vrouw Boas. 
D:mnaast heb ik het gevoel dat een dee! van 
de felheid van de reacties te verklaren is uit 
het feit dat een wetenschappelijk werk bespro· 
ken wordt op een wijze die door bepaalde 
mensen als 'badinerend' wordt omschreven en 
die and~ren achten te getuigen van 'onwil om 

. seneus op de z~ak in te gaan'. Voor e~n dee! 
, kan de kritiek op het war ·badinerence· karak

ter van de boekbespreking juist zijn. voorzo. 
ver die betoogtrant kennehjk at1:<euk he eft 

-gedaan san de zinvolheid van de discussie 
, wordt dat ook door mij betreurd. Voor een 

belangrijk dee! moet die betoogtrant worden 
ge:zien als een pogir.g het hcera.beeid van de 
aankondiging van de uitgever (' .. een U>terst 
nauwkeunge analyse, van de ver;chillen tussen 

, . natuuriijke en kunstmatige steden .. .' ' ... blijkt 
dat door toepassing van deze geneel nieuwe 

· btnadering nn de stadscentrumontwikkeling 
in de toekomst vele van de huidige bezwaren 
kunnen worden ondervangen .. .') enigszins te 
relatiVe.ren. 

wetenschappelijke kwaliteit 
Maar dit is waarschijnlijk slechts een gedeelte. 
lijke verkbring. Hetlijkt erop dat vee! van de 
k.ritiek op de boekbespreking vooral voort· 

·. komt uit het gevoel dat deze bespreking on· 
voldoende rccht zou daen aan de wetenschap
pelljke kwaliteiten van het boek. dat tenslotte 
ab handelseditie van een proeischrift is gepu· 
bliceerd. Als dit de kern van de kritiek op de 
bespreking is. dan hang! die ten nauwste sa· 
men met die visie die men kan hebben op de 
rof van de weter.schap en van wetenschappers 
in de samenleving. 
In [eite was mijn boekbesprcking er vooral op 
gericht de maa:schappelijke waar..ie en re(e. 
van tie van dit pr:>e!schrift aan de orde te 
steDen. Voorzover ik ben ingega;.m op de we· 

, tenschappdijke kwaliteiten van het boek van 
mevrouw Boas, heb ik me daarover o!V.ei 

------------------------------------ -----

de rol van de wetenschap 
in 4e samenleving .,.-· 

. "; 

Bij de; redactie van Plan zijn in de afgelopen tijd re~cties binm!ngeko~en 
op onze bespreking van het boek 'Het dynamische groeiproces, een nieu
we wijze van stadscentrumontwikkeling'. Deze beschouwing over het . 
proefschrift van mevrouw ir. D.E. Boas-Vedder is gepubliceerd. Een 
schriftelijke reactie is elders in dit nummer geplaatst: het artikel van Kap
teijns, waarop we later nog terugkomen; de monde!inge reacties zijn, 
blijkens mededelingen van de redactie, nogal fel geweest met name vanuit 
kringen van de BNS. Een van de promotoren van de schrijfster van het 
proefschrift zou een reactie hebben afgeraden omdat 'het artikel van .· 
Kalk getuigt van zoveel onwil om serieus op de zaak in te gaan, dat een 
discussie geen zin heeft'. . ,, 
Nu is het niet de eerste keer dat artikelen mijnerzijds reacties uitlokken 
van mensen die het oneens zijn met de analyse of beschrijving van ge
beurtenissen zoals die op mij afkomen. S!echts zelden echter neemt ie· 
mand de moeite om de gevoeJens van onvrede (soms onlust als ik de re
dactie geloven mag) te vertalen in een bijdrage op grond waarvan de dis
cussie verder gevoerd zou kunnen worden. Een lovenswaardige uitzonde· 

·ring vonnt in dit verband de bijdrage van dr. J. de Vries naaraanleiding 
van mijn beschomvingen over de overname van pe E~1S-bezittingen in 
Scheveningen door het Bredero-concem, In het onderhavige geval biedt 
de bijdrage van Kapteijns de - mede van redactiewege gevraagde moge· 
lijkheid de discussie over het proefschrift van mevrouw Boas· Vedder ver~ 
der te voeren en te verdiepen. · 

<, 

positief uitgelaten {'het groeiproces zoals dat , · ;...' op welke maatsclup~ijke verondetstellin· 
vervolgens door me;-rouw Boas word! omwL'<· gen is de aJU!yse van het,dyna.mische groeipro. 
keld, biedt bepaaldelijk meet perspectieven ces gebas~rd? 
voor een op bo1·ensta•nde aantrekkehjkheid ~ welke prob!e~mste!Hng wordt in het bode 
en bijoehorende eisen gtplande ontwikkeling . als re!eysnt beschouwd en we!ke nie!? 
van een nieuw stadscenttum dan de gebrekki· - welke is het beoogde doe! van het dyn3mi· 
-ge p!anningsmethodieken waa.rmee tot nu toe sche groei;>ro<:es \-:Jn stedelijke ~ntra? 
ve!e overheden werken "), ofv;el ik heb gepro· - a:m welke eisen dient de str.>tegie die wor<!t 
beerd aan te tonen dat het fundamentele ontwikkeid voor het dynamische groeiproces, 
ondmcheid in dit boek tussen ·natuurlijke' en te voldoen? 
'kunstmatig' gegroeide steden een zeer wille· Het lijn die vtllgen die onze boekbesprcldng 
keurig en kunstmatig onderscheid is. · · vooral aan de orde zijn gesteld. AI die vrngen 

monden tenslotte uit in een centrale vraag: 

maatschappelijke waarde 
. van de wetenschap 
Belangrijker echter dan de wetenschappelijke 
waarde 'an sich' van dit bock lijkt ons de vraag 

, naar de maatschappe!ijke waarde en betekems 
van dit academisch proefschrift. Op zichzelf is 
het ook maatschappelijk gel1en waardevo! dat 
een boek wordt gepubliceerd. waarin een 
analyse van besluitvorming (besliskunde) over 
en stedebouwkundige ontwikke!ing \an stads· 
centra a!s een centraal probleem aan de orde 
word! gesteld. Publicaties die een combinatie 
van beide aspecten (of disciplines) bevatten 
zrjn betrekkeiljk zeldla.lm en kunnen daarom 
meer inzicht verschafkn in de wijze waarop 
stede!ijke .;entra groeien of kunnen groeren. 
De maatschappei!Jke betekenis van een weten. 
schappelljke pubii.:arie word! echter niet 
alieen bepaald door het onderwerp en de mate 
van 'multidisciplinariteit' waarmee dat onder
weep behandeid word c. 

De =tschappelijke betekenis wordt vooral 
ook bepanld door <Tagen a!s: 

lcafk I d<o rolvan <lit -hap in clll18monltllfing 

hoe gaat de wetenschapp~lijke analyse die in 
· een boek is gepleegd, straks gebruikt worden 
,m door wie zal ze gebruikt word~n onder 
welke voorwaarden? 

'Het dynarnische groeiproces' van mevrouw 
Boas zou in dat opzicht vergeleken kunnen 
worden met het rapport van de Club van de 
Rome waarin zo duide!ijk 'grenzen aan de 
groei" zijn gesteld. De wetenschappe!ijke waar
de van het laatste boek word! vooral in Ameri· 
ka aan twijfel onderworpen. Vee! belangriJker 
echter lijkt de maatschappelijke betekems \an 
het rapport van de Club van Rome. Het toont 
voor een breed pubhek overtuig~nd aan dat 
we bezig zijn onze aarde te beroven van haar 
enerpe en grondstotTen en het mrlieu op een 
onaa.nvaardbare wijze aantasten. 
:.-.loeh in het rapport van de Club van Rome, 
noch in het boek van mevrouw Bo:l! wordt 
echter ingegaan op de maatschappe:ijk gezjen 
niet onbelangriJke vr.lag wie dit groeiproce.; 
vooral bepaalt en veroorzaakt. 
De Club van Rome laat de vraag buiten be· 
schouwing in hoeverre en in weikt mate de 

--
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bestaande intemationale machtsverhoudingen 
(de invloed van de supermachten. van de mul
tinationals, van een militair-industricel com
plex) de richting en ontwikkeling van het 
groeiproces bepalen en beheersen. 
Mevrouw Boas laat in haar analyse van de 
besliskunde buiten bescliouwing welke belan
gen en inv!oeden spclen op lokaal niveau, die 
een verklaring kunncn geven voor de al of niet 
dynamische groei van de stad. De groei van de 
stad wordt d3n ook a! vlug voorgesteld als een 
'natuurlijk' proces. Het natuurlijke groei
proces wordt dynamisch genoemd, het kunst· 
matige groeiproces verloopt veelecr S<'hoksge· 
wijs. De voordelen van het dynamische gro.;i
proces voor een stadscentrum worden over-

,,· 

' ' 

wegend in economische categorieen uitgedrukt: En dart vooral voor die overheid wier alge-
- een grotere bebouwde oppervlakte grond in meen belang het meest overeenkomt met het 
het centrum , particuliere belang van de ondememer en· · · 

een kostenvermindering voor de ontwikke- (impliciet) van de ondernemingsgewijze vrije · 
ling van het gehe!~ centrum produktie. : ;. 

een grotere kostendifferentiatie van per· 
ceelkosten, gcpaard gaande met een grotere 
diversiteit ~an voorzieningen, die weer resul· 
teert in een grotere l:oopkrachtbinding van 
het centrum. 

De vniag hoe 'natuurlijk' dit dynamische 
groeiproces nu eigenlijk is, wordt vooral be
antwoord met een verwijzing naar de overwe
gend economise he voordelen die dit natuuriij
ke proLfl biedt voor ondememer en overheid. 

. ' . 

woonfunctie en centrumfuncties 

Kapteijns begint zijn kritiek op onze boekbe· 
spreking met de zinsnede dal schrijver dezes 
het doet voorkomen alsof hct dynamische 
groeJproces er er.kel toe zalleiden dat in het· 
centrum woningen zul!en worden afgebroken. 
Vandaar ook, aldus Ka?teijns, 'slingert hij zo 
haastig met het predikaat asociaal en puur 
economisch'. Kapteijns zelf is duide!ijk.«n 
andere meni:1g toegedaan; hij wijst erop dat · 
bet rlynamische groe;proces integendeel eon 
strategie ontv:ikkelt die er toe !eidt dater in ' 
het centrum woningen worden gebouwd en · 
·.niet afgebroken. Gereduceerd tot dergelijke 
eenvoudige en simpele tegenstellingen begin! 

·,.~, . de analyse van het boek van mevrouw Boas 
: ~. ·inderdaad vee! t~ lijken op een spelletje 'ik tie, 
: ik zie, wat jij niet tiel'. . . . · 
· ! Wat ik inderdaad zie is de type ring van bet 

dynamische groeiproces zoals die doer me
vrouw Boas ten tonele wordt gevoerd, waarin 
lelterlijk Staat: · · . · · .. 
• 'bij de ontwikkeling v:m een woonkem op 
basis van het dynamische groeiproces dient in 
de eerste ontwikkelingsfase te worden gestart 
met de bouw van wonmgen benevens het 
verzorgingocentrum ter plaatse van her toe·· · 
komsrige hoofdwinkelcentrum. Deze bebou
wing dient, hoewe! redelljk van kwaliteit, niet 
excessiei kostbaar te zijn. · 
• in de volgende ontwikke!ingsfase dlent het 
woningareaaJ aansluitend aan deze eerste 
bebouwing te worden vergroot. waarbij zoveer 
mogelijk een alzijdige opdikking van het kern
gebied dimt plaats te hebben. De u.itbreiding 
van het hoofdcentrum dient door verdringing 

·van de woonbestemming rot stand te komen. 
(curs. schrijver} 
• afhankelijk van de aard van de vestiging die 
rich op het moment van bestemmingswijzigmg 
aandient, zal de bebouwing ofwel zonder meer 
kunnen dienen als basis voor een zeer weinig 
draagkrachtige centrumfunctie ofwel na ver
bouwing aan economisch sterkere vestiging 
plaats kunnen bieden. Zou een bednjf met een 
?.eer grote finandele draagkracht zkh presen
teren, dan zal zelfs amoveren en vervanging 
door nieuwbouw in aanmerking kunnen ko· · 
men. 
• naast dit primaire proces van centrumvor· 
ming zal er ook binnen de reeds gereaUseerde 
centrumfuncties zelf een proces van verdrin
ging mogelijk mceten zijn. Dit om de noodza
kelijke niveaudifferentiatie tussen sectoren 
binnen het centrum mogelijk te m2ken. De 
komst van nevcncemra client te worden uttge· 
steld tot daarvan voor het hoofdcentrum geen 
assortimentsbeperking meer dient te worden 

1/ nrR,pi(jc;, is J>Rr ])€ /:L£iN5CJ!&-kifiE-j}) 'i"CXH NO& 
6kJJT&vPEB ... s l£i#PR.P IS 6EbL£rcN 

geneesd.' 
Oit dynamische groeiproces lijkt me moeilijk 
voor tweeerlci uit!cg vatbaar. De vonmaarnste 
kenmerken ervan kunnen als vo!gt worJen 
ungeduid: 
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in bet stadscentrum worden inderdaad 
woningen gebouwd; het zijn de niet ten on
rechte als 'transitowoningen' bestempelde 
behuizingen die het veld ruimen zodra een 
economisch sterkere vestiging zich aanbiedt; 
- als een nog meer draagkrachtige centrum
voorziening zich aanbiedt zullen de minder 
draagkrachtige centrumvoorzieningen flees bv 
kleine middenstand) het veld moeten ruimen 
voor de sterkere (lees bv de grootwarenhui- . 
zen). . 
- het hele proces is zo 'natuurlijk' dat ervoor 
gewaakt moet worden dat het niet verstoord 
wordt door de komst van nevencentra. (Zie de 
aankondiging van de uitgever.) 

Water nu eigen!ijk zo nieuw is aan dit proces 
wordt uit de besduijving van me~,.ouw Boas 
niet erg duidelijk. In feite is er ook niets 
nieuws onder de zon. Het is gewoon een syste
matische beschrijving in wetenschappelijke 
formu!es verpakt van het proces \'an cen· 

i trumvorrning zoa!s zich dat •·oordoet in een 
samen!eving waarin de economise he we !ten 
van het kapitalisme bepalen welke ontwikke
ling 'natuurlijk' is. 

i. Het roept herinneringen op aan bepaalde !9de 
eeuwse theorieen waarin 'the survival of the 
fittest' als leidraad werd gezien voor een ver-

. klarende bes,hrijving van de ontwikkelings· 
gang van de mensheid. Het geeft in feite met& 
meer maar ook niets mmder weer dan het 
proces van verdringing van de woonfunctie 
zoals dat waar te nemen val! in kunstmatig en 
natuurlijk gegroeide stadscentra in een rn•at· 
schappe!ijk stelsel waarin de wet ten van vraag 
en aanbod b~palen wat de uitkomst zal zijn. 

roll-an de bewoner 
Kapteijns,geeft in zijn enthousiaste Vllrdedi
ging van het dynamische groeiproces hoog op 
'Van de rol die de indivlduele bewoner daarin 

, kan vervullen. Hij stelt vanuit een door de 
Duitse socioloog Ti:innies in het begin van 
deze eeuw nog onderschreven ftlosofie over de 
verhouding van 'Gemeinschat't' en 'Gesell· 
schaft' het volgende: De bewoners 'oefenen 
invloed uit op het beleid van de stad, zij heb· 
ben invloed op de slad door hun persoonlijk 
handelen.Zowe! het individuals de gemeen
schap is bepalend voor wat er in en met de 
stad gebeurt. De stad omvat altijd deze twee 
aspecten. De stad is de geordende verzameling 
van veler!ei individuele activiteiten'. 
Voor Kapteijns !igt de rol van de bewoner 
vooral in de inv!oed die hij op de stad kan 
uitoefenen door de zeggemchap <Oie hij heeft 
over zijn woning: 'De woning, het prive-do
mein, is het element waarover de bewoner 
zeggenschap kan hebben. Bestaat de zeggen
schap dan kan dr bewoner op dit niveau over
gaan tot drrect hande!en. A Is ce bewoner 
zelfstandig kan beslis£en over functie en vonn 
van de woning, kan hij ook b1jdragen tot de 
·diversiteit van de stad. Zonder waning kan de 
individuel~ zeggenschap gecn gestalte krijgen. 
Woningen zijn noodzai<elijk om de bewoner 
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a!s a.::tieve partij in de stedebouw te betrek· 
ken'. 
Vervolgens stelt KapteiJns: 'A!s men door 
deze bnl naar de lmidige planvorming kijkt, 
blijkt dat de z.eggenschap in centrumgebieden 
bij voorbaat wordt geelimlneerd. Iu wat het 
mcest dynamische dee! van de stad zou moe
ten zijn, het centrum, treft men namelijk geen 
woningbouw aan'. 'Dit ge!dt \'OOr de bouw 
van nieuwe steden, het geldt in dezelfde mate 
bij de vernieuwing van centra van bestaande 
steden. Het resuitaat is in beide gevallen het
zelfde: de bewoner staat buitenspel'. 
Op deze op zich juiste analyse laat Kapteijns 
vervolgens de bekende true met de toverhoed 
los. Plotsklaps word! het dynamische groei· . 
proces weer gei'ntroduceerd en wei als volgt: 
'Het dynamische groeiproces vertoont dit 
mankement niet. lntegendeel, hier word! juist 
in het centrum woningbouw bedreven. Het 
feit dater in het toekomstige centrum wonin
gen zulien staan, betekent dat de bewoner niet 
bij voorbaat aJ word! uitgesloten. Dit laatste is 
van groot belang. Ook dan echter moet er nog 
veel veranderen; aileen de aanwezigheid van 
woningen is niet voldoende om de natuurlijke 
groei van een centrum te guanderen'. 
Wat opvalt in de beschouwingen van Kapteijns 
is, afgezien van zijn achterhaalde sociologische 
bespegelingen, de naiviteit waarmee hij de 
(mogei!Jke) inv!oed van bewoners in de be
sluitmrming ever de toekomst van een cen
trumgebied behande!t. At>of het zo zou zijn 
dat zeggenschJp over de (eigen) woning auto· 
matisch zou leiden tot invloed op de gang van 
zaken in een centrumgebied. Nog afgezien van 
het feit dat vele bewoners zelfs de zeggen
schap over de eigen waning omberell heeft de 
geschiedenis van de afgelopen V!jftig of hon-

. derd jaren loch we! uitgewezen dat zeggen- · 
schap over water wei of niet in het centrum
gebied gebeurt toch eerder afuankelijk is van 
de beschikkingsrnacht over de grond en opstal
len in een centrumgebied dan van het a! dan 
niet aanwezig zijn van woningen in een derge· 
!ijk gebied. Het zijn juist iactoren a!s grand be
lit, huizenbezit, be zit van onroerende goede· 
ten in het algemeen. die bepalend zijn voor 
water met de stad en vooral het cemru.'!1 van 
de stad in de toekomst zal geteuren. Die fac· 
toren !<omen noch in de eenziJdige analyse van 
Kapteijns noch in de mu!tidisciplinaire verhan· 
de!ing van menouw Boas a:m bod. En wa:u 
mev:rouw Boas er wei iets over zegt (biz, 176) 
blijkt dat zij ervoor pleit dat het grondbezit 
toch vooral m particuliere handen dient te 
b!ijven. 

sar-fdosofie 

Het komt ons voor dat het nafeve enthousias· 
me van Kapteijns vooral moet worden toege· 
schreven aan de mogelijkheden die deze SAR· 
adept heeft gezien m de toepassing van de 
be!<:ende SAR-t1losofie over de 'tiragers' en de 
bewoners op het dynami>che groeiproces van 
mevrouw Boas. Kapteijns wijst hier ook zeer 
kenmerkend op in de volgende passages: 'De 
woonbebouw1ng die in het dynarnts.;he groei-
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proees ter plekke van het toekomstige cen
trum moet verrijzen, wordt in het proefschrift 
van mevrouw Boas-Vedder aangeduid met de 
term 'transitobebouwing'. Dit met name om. 
dat juist deze bebouwing in aanmerking komt 
om andere dan woonfuncties te krijgen wan· 
neer het centrum zich uitbreidt.' 'Als tra.'lsito
bebauwing bedoeld is om in de loop van de 
tijd andete functies te gaa."! herbergcn, lijkt 
het voor de hand te liggen het ontwerp van de 
bebouwing daarop af te stemmen. Onze ge
dachten gaan daarbij uit naar het begrip 'dra
gers' zoals dat door Habra ken in 'De dragers 
en de mensen' wordt uiteengezet. De SAR 
bepleit de bouw van dragers in pbats van 
woningen, eenvoudig om de bewoner zcggen· 
schap over zijn woning te kunnen bieden. • 
Waar functieverwlsselingen worden verwacht 
lijkt het bouwen van dragers een bruikbaar 
middel om de bewoners blj de centrumvor-· 
ming een rol te Iaten spe!en.' . 
Bet heeft er vee! van dat hier ( eindelijk? ) de 
aap van het aap-noot-mics van de SAR uit de 
mouw komt. De dragen van de SAR lijken 
zich ineens zeer goed te len en voor het rel!ise· 
ren van de functieverw!;selingen die K;;pteijns 
dan kennelijk toch ook verwacht in de cen
trumgebieden. De wonl!lg in de dragm van de 
SAR blijkt wonderwe! mt'..,.imlbaar te zijn 
met een andere ce:1trumfunc!ie lkantcor, 
winkel enz). De cewoner v2n Kapteijns wordt 
in de daarop volge,de passages dan ook inettU 
vemngen door de individuele gebnliker en 
(kleinschal!ge) onde~:lerner. We zagen echter 
a! brj mevrouw i3cJa:i dat a!s een meer draag· 
l:!a,;htige or.derne:ner zich meidt, die weer ce 
plaats 1ian de kleinschalige ondernemer kan 
inne:nen. 
De interpretatie vaa de SAR-t11csofie van 
Kapreijns sluit op een punt wonderwel aan bij 
d~ beschrijving van menouw Boas van de 
ontwikkeling in de bevoikingsdichtheid in het 
centrumgebied, zoals we die ook reeds in de 
boekbespreking hetben belicht: 
'Stadium Ill: In he! centrum worden in dit 
stadium wonin2en onttrckken ten behoeve · 
van de V(erbouwings)-vest1gingen . .Oe bier
door optredence dalL1g van de bevolkings
dlchtheid in ring I wordt nog versterkt door 
een a!gemene tendens tot gezinsverounning, 
samenhangende met de veroudering van de 
bevolki11g. De bevolking van ring ll ondergaat 
daarentegen de periode van gezinsgroei, waar· 
door stijging van de bevoik!ngsdichtheid op
treedt. Stadium IV: In het centrum neemt de 
onttrekking van woonrui:nte ten behoeve van 
centrum;estigi.'lBen een steeds grotere vorm 
aan. Ock de sloop van p;mden zal hierbij voor· 
komen.·Onder inv!oed hiervan en van een 
verdere daling van de g~:nidde!de woningbe
zetting neemt de bevolkingsdichtheid in ring l 
verder af.' 

Niet aileen de inbouwpakketten van de dl"ii
gers zijn uitwisselba:tl'; ook de bewoners '"'n 
diezelfde dragers zullen dat moeten zijn, wil 
een •natuurlijk' groelproces volgens de princi
pes van bet dynamiscbe groeiproces kunnen 
optreden. We sch:re'l·en bet a! eerder: een dui
de!ijker bevestiging van het asociale en puUI 
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ecooomische beleid dat in feite in dit boek· 
wel'k wordt voorgesteld is weUicht niet te 
vinden. 

Bewoners en woongebieden zullen (moeten) 
wijken als economisch meer aantrekkelijke 
vestigingen zich melden in het centrumgebied. 
Functieverwisselingen worden verwacht en 
voorzien en de dragers >ran de SA R staan ldaar 
om dit proces te helpen bespoedigen. Het 
perspectief dat ons vanuit Eindhoven wordt 
geboden is niet aantrekkelijk, zeker niet voor 
die bewonersgroepen die nog steeds strijden 
voor het behoud en de versterking van de · 
woonfunctle in de binnenstad. Voor hen zijn 
•Mt hoek en de reactie van Kapteijns vooral 
van belang om nu ook eens langs wetenschap· 

: . pelijke weg te kunnen nalezen wetke bedrei· 
gingen zich voordoen en hoe deze bedreigin• 
gen tot stand komen op een vrije markt waar. 
de wet van vraag en aanbod bepa!llt of een 
economisch meer draagkra•htige functie te 
zijner tijd ook de transitobebouwing van hun 
eigen woongebied zal gaan vervangen. 

nieuwe stedebouwkundige tbeorie? 
Tenslotte willen wij nog ineaan op een aspect 
van Kapteijns' kritick en wei op zijn conclu
sies ten aanz1en van het dynam!Sche groeipro· 
res als een nieuwe stedebouwkund;ge theorie. 
Kapteijns stelt letteriijk: 'Elke strategie za! de 

. verwezenlijking van een einddoel moge!ijk 
moeten maken, daarnaast zal zii echter reke
ning moeten !louden met de mogelijkheid dat 
dit einddoel niet verwezenlijkt kan (of hoeft 
te) worden. De huidige stedebouwkundige · 
theorieen voorzien hierin niet of nauwelijl::s; 
het einddoel moet worden bereikt om tot een 
voltooid plan te geraken. Het voordeel van een 
strategie, gebaseerd op het dynamische groei· 
pro~es, is hier evident. De geslaagde ontwikke· 
ling van stad en centrum gezamenlijk is in dit 
geval vee! mlnder afhankelijk van het uitko· 
men van de prognose'. 
lets eerder in zijn bijdrage stelt Kapteijns: 
'Het is werkelijk onnoz:el om het dynamische 
groeiproces over een bm te scheren met de 
bestaande stedebouwkundige theorieen. De 
strategie van deze thecrieen is namelijk tegen
gesteld aan wat Boas-Vedder voorstelt'. 
Op het gevaar af naasl onwll!ig ook nog voor 
onnozel te worden verklaard meen ik toch er 
goed aan te doen om te wijzen op de zeer . 
state mate van overccnkomst tussen de strate· 
gie van het dynamische groeiproces zeals die 
door mevrouw Boas wordt or.tvouwd, en de 
bckende theorieen van Arnerikaanse stede· 

·bouwkundigen en sociokgen uit de pren 
dertig als Park en-Burgess. Hun theorie over de 
ontwikkelin~ van de concentrische stad is 
vrijwel ideniiek a:m die v:m mevrouw Boas. In 
beide gevallen worden groeistadia onderschei· 
den in de vorm van een stad waaromheen 
concentri.sche schillen of tingen geleidelijk aan 
worden eevornd. Park en Bur;:ess £ebru t!([en 
deze theorie om het ormta:>n ;an ltet Cen· 
tral Business Distri~t te >erkl3ren zoals in 
veel Arnerikaanse steden en met name oak in 

78 

· Door bet begrip 'dynamisch groeiproces' te introduceren voor wat in 
feite de 'natuurlijke' ontwikkeling is van een stedelijk centrumgebied · 

·onder kapitalistische voorwaarden, lijkt het alsof iets nieuws wordt aan
geboden. Het doet denken aan veelgebruikte en misbruikte begrippen als 
procesplanning, bijsturing, flexibele benadering e. d., waarmee tegenwoor
dig iedere zichzelf respecterende stedebouwer de inleidende beschouwin· 
gen siert van het plan dat hij of zij aflevert. Het zijn evenzovele doekjes 
voor het bloeden van een discipline die er niet in slaagt nieuwe wegen in 
te slaan sinds Park en Burgess en hun discipelen hun theorieen ontwikkel· 
den en sinds het Charted' AtMnes. de stedebouwkundige onderbouw 
ontwikkelde voor maatschappelijke ontwikkelingen die zich allang had- .· 
den voorgedaan.. · · · 
Datzelfde lijkt ons in hoge mate het geval te zijn met het boek van me; 
vrouw Boas: het Ievert niets nieuws op. Het geeft slechts een bevestiging 
te zien van al jaren lang bestaande praktijken in de centrumontwikkeling 
van bestaande en nieuwe steden. Het enige netto-effect Jijkt te zijn dat 
overheid en ondernemer nu een wetenschappelijke ondergrond kunnen 
krijgen voor het ontwikkelen van centrumplannen waarin de woonbebou
wing nu ook op grond van wetenschappelijke rapporten als transitobe· 
bouwing kan worden aangemerkt. En of we het nu transitobebouwing, 
amoveren of reconstructie en sanering noemen, het resu!taat heet in ge- · 
woon Nederlands nog steeds: het slopen van goede woningen. Die onwik· 
keling zouden we zo langzamerhand met gelukkig een groeiend aantal 
lokale overheden Willen tegengaan en in een andere richting wil\en leiden . 
Het wachten is dan ook op een publicatie waarin die vorm van dynami
sche groeien, gericht op het versterken en herstellen van de woonfunctie, 
als een strategie voor langere termijn wordt aangegeven. 

Chicago, de woonplaats van beide schrijveis, is; 
ontstaan.lnlatere jaren is deze theorie verder 
verfijnd en uitgewerkt door wetenschappers 
als Hoyt en Harris en Cl!man, waarbij naasr de 
concentrische zones o.ok ce invloed van sec
torsgewijze ontwikkeling iangs radialen en van 
een meerkernige ontwikkeimg is onderkend. 
Typerend voor deze stUdies is dat ze in belang
rijke mate zijn gebaseerd op empirisch onder
zoek naJr de veranderingen in de waarde van 
de grand in stede!iji<e gebieden over een perio
de van ongeveer honderd jaren (Homer Hoyt: 
'One hundred years of!and values in Chica· 
go'). 
De suggestie van Kapteijns als zou het dynami· 
sche groeiproces van mevrouw Boas iets 
nieuws te bieden hebben ten aanzien van de 
stedebouwkundige theorievorming, moeten 
we d:!n ook ernstig betwijielen. Veeleer moet 
gesteld worden dat het gebaseerd is op het 
meest sinlpete en ruwe model van stedelijke 
ontwikkeiing. nl die gebaseerd op een concen
trische ontwikketing van de stad, Een the one 
die inmiddels achte;haald is en in verga:mde 
mate \·ertijnd is. Een van die verfijningen, nl 

·het ontstaan van nevencentra naast het hoofd· 
wmkekentrum, wordt door mevrouw Bcas 
ulfs tcndl!r rr.eet afllewez.en in het k.ader van 
haar natuuriijke ~n dynam:sche groeiproces, 
zoals 11>e reeds zagen in een v:m de citaten uit 
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haar proefschrift. Het versehil tussen.het dy
namische groeiproces en de huidige planme· 
thoden 1s voor ons ~evoel dan oak maar zeer 
betrekkelijk. Het kornt voornarndjjk naar 
voren in de keuze van een ander taal· en · 
woordgebrui.'<. 

Eisse Kalk 
. Werkgroep 2000 
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Literatuur dynamisch groeiproces: 

· Auteur Artikel 

C .Alexander Een stad is geen boom, Appendix ui t: Hoe 
maken we een bewoonbare stad. 
Stichting Werkgemeenschap Bergeijk. 

L.Bak Het Hoofdwinkelcentrum 

J.H.Gans The Levittowners 

J.Jacobs The life and death of great American cities 

K.Lynch What time is this place? 

R.Wentholt Binnenstadsbeleveing en Rotterdam 

H.Hook The planning of a new town, data and design 
based on a study for a new town of 100.000 

A.C.R.Dreesman Dynamiek in de distributie, artikel 
Intermediair nr. 17-1971 · 

L.Bak Winkelen in de binnenstad, artikel Inter
mediair nr. 50-1971 

J.G.Borchert Commerciele suburbanisatie, artikel Inter
mediair nr. 17 en 18-1972 

A.W.Luyckx Waar komen de winkelcentra, artikel Inter
mediair nr. 23~1972 

A.J.Janknecht Verkenning van vestigingsplaatsen, artikel 
Intermediair nr. 131-1973. 



1.2 Synthese. 

Bet principe van het dynamisch groeiproces is gebaseerd 

op het natuurlijke groeiproces van oudere steden. 

Om inzicht te krijgen in het mogelijke verloop van een 

dynamisch groeiproces lijkt het daarom zinvol inzicht 

te hebben in de wijze waarop natuurlijk gegroeide 

stadscentra zich ontwikkeld hebben (in het verleden}. 

Dit geldt zowel voor de ruimtelijke als voor de funk

tionele ontwikkeling en zowel op het nivo van het ste

delijk weefsel als op het nivo van de drager. In eerste 

instantie lijkt het daarom zinvol te analyseren hoe 

stedelijke weefsels en dragers van natuurlijk gegroei-
" 

de stadscentra zich in het verleden zowel ruimtelijk 

als funktioneel ontwikkeld hebben om van daar uit iets 

te kunnen zeggen over de wijze waarop een nieuw stads

centrum zich dynamisch zou moeten kunnen ontwikkelen. 
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1.3 Analyse. 

Zowel op weefsel als op drager nivo is een analyse ge

maakt van de morfologische en funktionele ontwikkeling 

van bet centrum van Eindhoven tussen 1832 en 1974, toe

gespitst op Rechterstraat en Stratums eind. 

Eindhoven is gekozen om studietechnische redenen. Deze 

analyse is te sterk aan situatie en tijd gebonden om de 

gegevens die er uit komen meer te kunnen laten zijn dan 

een indikatie van 11 Wat er gebeurd zou kunnen zijn". In 

latere cycli zal door uitbreiding van de analyses ge

tracht worden deze gegevens 11 harder" te maken. 

De in de analyse gebruikte kleur en letter codering 

heeft de volgende betekenis: 

Rood: winkel duurzame goederen 

Paars: winkel gebruiks goederen 

Geel: diensten + voorzieningen 0 = openbaar 

Bruin: bedrijven en werkplaatsen 

Blauw: horeka en amusement 

Groen: handel - opslag 

niet ingekleurd: wonen begane grond 

• : wonen verdieping{en} 

1.3.l.Analyse op drager nivo. 

P = particulier 

Het onderzoeken van een 40-tal panden met (prive)bui

tenruimten, zowel inwendig als in relatie met de open

bare ruimten (zie 11 panden" boek). 

Het onderzoek spitste zich toe op de volgende aspekten. 

-1-: Het opsporen van wetmatigheden in de verandering 

van breedte-en dieptematen en verhoudingen in de 

tijd van percelen (=kavels) in relatie met de ver

andering van het funktionele gebruik ervan 

(breedte-diepte analyse percelen) • 

-2-: Het opsporen van wetmatigheden in de verandering 

van breedte-en dieptematen en verhoudingen in de --tijd van panden (=gebouwen) in relatie met de ver-



andering van het funktionele gebruik ervan 

(breedte-diepte analyse panden) • 

-3-: Het opsporen van wetmatigheden in het veranderen 

van de inwendige ruimteverdeling in de tijd van 

panden in relatie met het veranderen van het funk

tionele gebruik. (ruimte-funktie analyse). 

-4-: Het opsporen van wetmatigheden in de relatie tussen 

~oegankelijkheid en uitbreidbaarheid van een pand 

en het funktionele gebruik ervan. (uitbreidbaar

heid/ toegankel:gkheid - funktie analyse) . 

1.3.2.Analyse op weefsel nivo. 

Het onderzoeken van de groei, zowel in morfologisch als 

funktioneel opzicht van een gedeelte van het centrum 

van Eindhoven. (zie bebouwd/onbebouwd kaarten en funk

tiekaarten. Het onderzoek spitste zich toe op: 

-1-: zoeken naar aanvullingen voor het onderzoek op 

dragernivo. 

-2~: het opsporen van wetmatigheden in de positie van 

funkties in een weefsel en het verschuiven van de

ze positie bij de groei van het weefsel. Ter aan

vulling is ook een moment opname 1974 gemaakt van 

de positie van funkties in een 7-tal (qua verzor

gingsnivo) vergelijkbare weefsels (funktie-positie 

analyse) 

-3-: Het opsporen van wetmatigheden in de morfologische 

groei van het weefsel. 

j 
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1.4. Normstelling 

In deze fase wordt een aanvang gemaakt met het ont
wikkelen van een normstelling voor weefsel en dragers 
met dynamische groeicapaciteiten. We beperken ons 
daarbij tot die normstelling, die belangrijk is 
voor de dynamische groei mogelijkheden van weefsels 
resp. dragers. Normstelling m.b.t. normale 
bouwkundige en stedebouwkundige situaties wordt bekend 
verondersteld. 

De normstelling valt in drie onderdelen uiteen: 

- normstelling uit het proefschrift 
- normstelling uit publicaties, niet direkt betrekking 

hebbend op het dynamisch groeiproces, doch in 
verband daarmee wel belangrijk 

- normstelling uit de analyse 

1.4.1 Normstelling uit het proefschrift 

Soorten vestiging: In het dynamisch groeiproces 
worden drie typen vestiging onderscheiden: 
A.yestiging: transformatie van een waning via een 

kleine aanpassing als basis voor een 
weinig draagkrachtige vestiging 

V.vestiging: transformatie van (een) woning(en) via 
een intensieve verbouwing voor een 
ekonomisch sterkere vestiging 

N.vestiging: nieuwbouw vestiging 
Deze typen vestiging ontlenen hun kwalificatie aan 
bouwkundige bedrijfseisen. 

Transformatieregels: Een A.vestiging komt tot 
stand door transformeren van een waning door kleine 
relatief goedkope aanpassingen. Een V.vestiging komt 
tot stand door het samentrekken van twee woningen door 
een ingrijpende verbouwing of door het trans
formeren van een waning en het gelijktijdig be
bouwen van het bij de woning behorend achteiterrein. 
Een N.vestiging komt tot stand door het bebouwen 
van onbebouwde gronden of door bestaande bebouwing 
te slopen en te vervangen door nieuwbouw. 

Sloopstadium: Het tijdstip waarop slopen en vervangen 
door nieuwbouw ekonomisch verantwoord is,is af
hankelijk van een aantal zeer variabele faktoren 
o.a. stichtingskosten van de oorspronkelijke be
bouwing , wijze van financiering en afschrijving van 
de oorspronkelijke bebouwing , temp~ van de centr~-



ontwikkeling, hoogte van de financiele tegemoetkoming 
die een nieuwe vestiging bereid is te doen om 
oorspronkelijke bebouwing op te kopen enz. 
Aangenomen mag echter worden dat slopen en vervangen 
door nieuwbouw in het algemeen niet binnen tien jaar 
na het stichten van de oorspronkelijke bebouwing 
zal plaats vinden. Naast de ekonomische haalbaarheid 
zal echter ook steeds per situatie bekeken dienen te 
worden of slopen en vervangen door nieuwbouw sociaal 
en ruimtelijk verantwoord is. 

1.4.2.Normstelling uit publikaties e.d. 

In eerste instantie is deze normstelling beperkt tot 
een drietal onderwerpen t.w. 
l)normstelling m.b.t. stedebouwkundige stoffering en 
ondergronds leidingenverloop (zie bijlage "Waldeck") 

2)normstelling m.b.t. parkeervoorzieningen {zie 
bijlage "Parkeren") 

3)normstelling m.b.t. straatprofielen en wijziging 
van straatprofielen (zie bijlage "Profielen") 

.. 
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Randvoorwoorden openbore werken inventariseren wefke van invloed kunnen zijn 
. op de verkovelingsstudie waarmee SAR goat sta.rten. · · 

2. Ri jwegen. 
- ·Uitgongspunt is olsfolteren, zodot leidingen n.utsbedrijven niet onder de rijwegen 

komen ui tgezonderd de oversteken. 
- Rijwegen bij de w~ning minimaal 6 m bij korte wegen (doorgangen e.d.) wordt 

minder wei toegelaten. 
1 

n · · · · 

. 3 .' Parkeerpfaatsen 
. · Parkeervak 2,50 x 5,00 m 1pa~keerstrook minimaall,50 m, normaal2,00 m. 

Voetgangersgebieden. 
Deze gebieden goed onderscheiden van rijverkeer bij voorkeur met nivo verschil, 
indien in ui tzonderi ngen autoverkeer in voetgangersgebieden gewenst zoo Is 
brandweer, ziekenwagen e.d., dit gebied afpalen •. 

5. Leidingen 
-·~·.: Uitgegaan wordt van een gescheiden_r;oleringsste1seJ, 

osfaltdek komen. 
de riolering mag onder het 

· .. ~. Onder voetpaden ruimte reserveren voor leidingen en kabels van G. E. B. electra, 
G.E.B. gas, Dri;;kwaterleiding, P. T. T. lichtmasten en Centraal Antenne Systeem • 

. ~· · .·· . Kabefs en leidingen boven grond·r~ate,-stand uitgezonderd ri~lering. 

6. Lichtmasten en bomen 
... Naast de ruimte bestemd voor leidingen en buizen, rekening houden met ruimte 

, voor lichtmosten, of bomen en lichtmosten. . 
"· - Bij parkeerplaotsen is het mogelijk om per plaats een ~boom op te nemen welke 

·1m uit de kop staon. . . ·:· · 
: - .. 

·t : • ,· . 
7. Te reserveren stroken 
7.1 Eenzijdig karol en buizerpad (fig. 1) ------'i) ~ 

Minimale ruimte nodig bij eenzijdige kabel en buiz_en ao~leg. 

Aile kobels en leidingen incl. lichtmast :. ' 4,50 m ' '_,_ 

·:", " " 
11 11 

" 
11 en boom 5, 20 

· Kabefs en leidingen excl. riolering incl. lichtmast 2,55 m 
" n 11 11 11 

· " 
11 en boom 3,25 m 
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7 .2. Tweezijdig kobel en buizenpod (figuren 2 en 3) 
In figuur 1 oon 2 zijden terwijl rekening is gehouden met ruimte voor een licht
most. Riolering is hier niet in begrepen. 
Minimool benodigde ruimte hiervoor is 2 x 1,80 m. 

In figuur 3 oon 2 zijden terwijl rekening is gehouden met ruimte voor een lichtmast 
en boombeplonting, riolering is hier niet in begrepen. 
Minimool benodigde ruimte hiervoor is 2 x 2,50 m 

7 .3. Moot tussen berm kant en gevel. 
.. In verband met benodigde bouwruimte te rekenen op 6,5 m vrije ruimte tussen berm,· 

(grens kabel en buizimpad) en Gevel. Tenzij vanuit <Je achtertuinen de bouwkrane • 
worden i ngezet. 

8. Waning aonsluitingen 
Zeals thans gewerkt wordt, heeft men bijwoons_traten woarbii aan 2 zijden 
woningen geprojekteerd zijn in de rijweg veel overstekende leidingen. Deze 
situatie zou gedeeltelijk voorkomen kunnen worden als men niet per waning, 
doch per woningblok de aansluitingen maokt, terwi jl teven~ de kosten lager kunnen 
zijn~ 

Om per woningblok de aonsluitingen mogelijk te maken zai hie'rvoor veel 
overleg met de !::?etrokkenen noodzakelijk zijn, waarbii aile voor en nadelen met 
e lkaor moe ten worden afgewogen. 

Momenteel worden bij eensgezinswaningen aile kobels en leidingen oltijd 
ingevoerd per won i ng ~ 

. : -. 
,J ~ • 
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Afd. A.Z. Nr. lA. PARKEREN 

Burgemeester en \vethouders van RHEDEN; 
gelet op artikel 27c van de Verordening op het bouwen en \·Jonen in de 

... gemeente Rheden; 

b e s 1 u i t e n: 

met intrekking van hun besluit van 16 november 1965_, afd. A.Z. nr. 4, de 
volgende regeling vast te stellen: 
1, Bij het stellen van nadere-eisen Haaraan moet NOrden voldaan bij het 

boU\•len van woningen of andere gebov.\•len· met· betrekking tot het voorzien in 
·ruimte voor het parkeren van motorrijtuigen, alsmede voor bet stallen van 
rijwielen en rijwielen met hulpmotor in; op of onder deze gebouv1en danNel 
op of onder de daarbij behorende onbebouNd blijvende· terreingedeelten, 
ten aanzien van de capacitiet van deze parkeerBelegenheid en stallings
ruimte de·volgende normen aan te houden: 

I 
Aard van de 
bebouwing 

Voor motorrijtuigen 
op. meer dan twee · 
v1ielen, 1 parkeer
p1aats per: 

1 Voor motorrijv;ie1en 
1 en scooters, 1 par
r I keerplaats per: 

l Voor rijwielen al dan 

I niet met hulpmotor, : 
1 1 stallingsplaats per: I 

leengezinshuizen \ 
meerGezinshuizen 
verzorgingsflats ! 
be jaardentehuizen· 
kerken 
scholen 

' \-Jinke1s_, warenhuir-
zen I 
kantoorgebouwen 
die ve<! 1 v0rkeer . 
nantrokken 
overlge kantoor
gebout'len 
vergaderzalen en 
verenigingsgebou-! 
wen, cafe's, cafe4 

~aria's, restau- I 
.. rants, schom1bur-! 

gen, concertzalenA 
bios copen 
hotels 
motels 
fabrieken, maga
zijnen, l\'erk
plaatsen 
motor- en rij
wielreparatie
inrichtingen 
garagebedrijven 
servicestntions 

tankstations 

overige gebouwen 

1 l·Joning I 
1 Noning 
2 Nooneenheden I 
5 i'JOoneenheden i 
10 m2 vloeroppervlak ; 
1 les- en vak1okaa 1 · 

20 m2 v1oeroppervlak 

20 m2 vloeroppervlak 
ii 

I 

4 l·Ioningen 
10 VJooneenheden 
10 t·looneenheden 

I 

l}Q m2 vloeroppervlak 
van geval tot geval , 
door hun college vastj 
te ste1len I 
100m2 vloeroppervlak; 

l 
I 

100 m2 vloeroppervlak ·. 

I vloeroppervlak ., 150m2 v1oeroppervlak; 
I 

40 m2 

6 m2 vloeroppervlak 
1 kamer 
1 kamer 

I 
I 20 m2 vloeropperv)Ek 

.. 8 kamers 

l -
I i 

100 m2 vloeroppervlak 200 m2 vloeroppervlak i 

30 m2 vloeroppervlak 
30 m2 vloeroppervlnk 
1/5 doorsmeer:inst:ll
latie 
1 brandstofaftap
inrichting 
van geval tot geval 
door hun college 
vast te stellen 

I 
8 m2 vloeroppervlak. I 
100 m2 vloeroppervlak l 
1/j doorsmeerinstal- j' 

latie 
1 brandstofaftapin- I 
richting I 
van geva 1 tot geva 1 I! 
door hun college 
vast te stellen ! 

1/4 t<~oning 

5 v1ooneen.~eden 
10 m2 vloeroppervlak 
van geval tot geval 

1 

door hun college vasti 
te ste1len ; 
10 ~2 vloeroppervlak l 

i • 10 m2 vloeroppervlak ~ 

1 

20 m2 vloeroppervlak I 

10 m2 v1oeroppervlak ~ 

8 kamers · l 
20 m2 v1oeroppervlak 

8 m2 vloeroppervlak 
200 m2 v loeropperv l<1!-;: 

van geval tot geval 
door hun college 
vast te stellen 

t 
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1.4.3. Normstelling uit analyse 

1.4.3.1. op drager nivo 
-1- breedte-diepte analyse percelen: De perceelbreedte 

is in het algemeen gelijk aan de breedte van het 
pand, dat daarop gerealiseerd is. De perceeldiepte 
is in het algemeen groter dan de panddiepte. 
Er is een signifikant verschil tussen de perceel
breedte-en dieptematen van het Stratumseind en de 
Rechtestraat. 
Het verschil in funktioneel ·gebruik van heiden wordt 
hierdoor mogelijk beinvloed: 
Stratumseind voornamelijk kleinere winkeltjes met 
gebruiksgoederen en horecavestigingen, Rechtestraat 
voornamelijk grotere winkels met duurzame goederen. 
De perceelbreedte wijzigt zich in de tijd nauwelijks: 
Stratumseind 4.00-5.50 m.,Rechtestraat 4.00-8.00 m. 
De perceeldiepte is op het Stratumseind variabel in 
de tijd. Aanvankelijk (1930) tussen 14.00 en 20.00 m. 
geleidelijk uitbreidend met gemiddeld 2 a 3 m. per 
20 jaar tot 15.00-33.00 m. Vaak gaat deze vergroting 
van de perceeldiepte gepaard met gelijktijdige 
uitbreiding in de diepte van het er op gesitueerde 
pand. 
De perceeldiepte in de Rechtestraat is redelijk 
,constant in de tijd tussen de 10.00 en 30.00 m. 
Het bebouwde oppervlak ervan neemt echter in tijd 
toe. 

-2- Breedte-diepte analyse panden: De pandbreedte komt 
in het algemeen overeen met de perceelbreedte, de 
panddiepte is in het algemeen kleiner dan de perceel
diepte. 
Er is een signifikant verschil tussen de pand
breedte en dieptematen van het Stratumseind en de 
Rechtestraat. Het verschii in funktioneel gebruik 
van heiden wordt hierdoor mogelijk beinvloed. 
Stratumseind voornamelijk kleinere winkeltjes 
met gebruiksgoederen en horecavestigingen;Rechte
straat voornamelijk grotere winkels met duurzame 
goederen. 
De pandbreedte wijzigt in de tijd nauwelijks en komt 
overeen met de perceelbreedte. 
De panddiepte is zowel op het Stratumseind als in 
de Rechtestraat variabel in de tijd: het Stratums
eind heeft aanvankelijk(l930} panddiepte tussen 
4.00 en 9.00 meter en tussen 17.00 en 20.00 meter, 
die geleidelijk uitbreiden met 2a 3 meter per 20 
]aar. De panden in de Rechtestraat hebben aanvankeliik 
(1930) een diepte van 4.00-11.00 meter, explosief 
groeiend in een periode van 20 jaar met 5 a 10 II\·· 



Met een uitbreiding van een pand in de diepte is 
een afname in bebouwingspercentage en in kwaliteit 
van bebouwing waar te nemen. 

t> ) breedte. 

-3- ruimte-funktie analyse: 
het verdringen van de woonfunktie: 
Aanvankelijk(l920} is de hoofdfunktie van.elk pand 
op het Stratumseind en Rechtestraat het wonen en 
een zeer kleine ruimte van het pand op de begane 
grond heeft een andere funktie (winkeltje, be
drijfje, cafe}. 
Rond 1930 komt de centrumontwikkeling door o.a. 
annexatie van randgemeenten en door voorspoedige 
groei (o.a. door Philips) in stroomversnelling. 



.. .. Uitbreiding van de centrurnfunktie gaat gepaard met 
het verdringen van de woonfunktie aanvankelijk naar 
achter, later naar de bovenverdiepingen.De panden 
breiden zich naar achter en naar boven uit om de 
woonfunktie in de panden zo lang mogelijk te 
kunnen handhaven. 
Wanneer de gehele benedenverdieping tot centrum
vestiging getransformeerd is zijn 2 tendensen m.b.t. 
de verdere ontwikkeling waar te nemen. 
-De transformatie zet zich niet door naar de boven
verdiepingen. De woonfunktie handhaaft zich nu op 
de bovenverdiepingen wanneer de waning direkt toe
gankelijk blijft vanaf de openbare weg, steegje of 
achterpad,of wanneer dit niet het geval is, de 
eigenaar van de centrumvestiing de verdiepingen 
zelf blijft bewonen. In het algemeen heeft dit 
konsequenties voor kwaliteit en afmetingen van de 
waning. 
Wanneer de waning niet door de eigenaar van de cen
trumvestiging wordt bewoond en geen eigen opgang 
heeft, verliest de verdieping haar funktie en 
wordt in het gunstigste geval als bergruimte ge
bruikt. 

-De transformatie zet zich door. De woonfunktie 
verdwijnt meestal snel. De bovenverdiepingen trans
formeren tot winkel, opslagruimte, showroom, atelier 

. enz. 
J 

ruimtegebruik horecavestigingen: 
Horecabedrijven vestigen zich in het algemeen in 
diepe, smalle panden. Er worden vrijwel geen eisen 
gesteld aan lichttoetreding en frontbreedte (etalage, 
ruimte) Er wordt weinig verbouwd aan of geinvesteerd 
in de panden waarin de horeca zich vestigt.Zij 
past zich aan aan het pand. Alleen het aller
noodzakelijkste wordt aangebracht (bar, toiletten, 
keukentje). Uitbreiding naar boven komt niet voor. 
ruimtegebruik winkelbedrijven: 
Afmetingen en vorm van de panden waarin winkels 
zich vestigen zijn sterk afhankelijk van de soort 
winkel. In het algemeen worden de panden inten
sief verbouwd ( m.n. de winkels voor duurzame 
goederen)om ze geschikt te maken voor de nieuwe 
funktie. 

Uitbreiding vindt vooral lineair naar achter plaats 
en in de hoogte (afhankelijk van de soort winkel, 
o.a. dames-en herenmodezaken, schoenwinkels en 
grater warenhuizen) . Samenvoegen van twee panden tot 
een Winkel komt sporadisch VOOr. 

-4- Uitbreidbaarheid/toegankelijkheid-funktie analyse 
Een pand kan op 4 manieren uitbreidbaar zijn: 
a) het pand is niet uitbreidbaar: komt in het 
onderzoek vrijweiniet voor. 



~. 
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b) het pand is voor uitbreidbaar: komt in de onde
zochte situatie vrijwel niet voor, waarschijn
lijk omdat bouwvoorschriften (voorgevelrooilijn) 
dit onmogelijk maken. Observatie toont aan 
dat veel vooral winkelvestigingen hun voorgevel
pui enkele meters naar achter (het pand in) ver
plaatst hebben, om een ruimere entree en meer eta
lageruimte te creeren. Deze puiverplaatsing gaat 
steeds gepaard met uitbreiding van het pand naar 
achter om het netto vloeroppervlak van het pand 
minimaal gelijk te houden. Wanneer uitbreiding 
naar voor toegestaan zou zijn, hoeft verruiming 
van entree en etalageruimte niet automatisch 
gepaard te gaan met uitbreiding naar achter. 

c) Het pand is achter uitbreidbaar: De uitbreid
baarheid is bij vrijwel alle onderzochte panden 
aanwezig en benut. In eerste instantie om de 
woonfunktie op de bagane grond zo lang mogelijk ·~ 
handhaven, later om het vloeroppervlak van een 
centrumvestiging te vergroten of om berging/ 
opslagruimte te creeren. 

d) Het pand is voor en achter uitbreidbaar: komt 
in de onderzochte situatie vrijwel niet voor. 
Het is echter voorstelbaar dat een vestiging 
aan deze uitbreidbaarheid behoefte heeft (com
binatie van argumenten ben c). 

Een pand kan op twee manieren toegankelijk Z1Jn: 
a) alleen aan de voorzijde toegankelijk: elk pand 

is aan de voorzijde toegankelijk.Bepaalde soorten 
vestiging zijn echter, afhankelijk van gebruiks
eisen, alleen aan de voorzijde toegankelijk. 
Dit is o.a. afhankelijk van de wijze waarop en 
waarmee een vestiging bevoorraad wordt.Levert 
dit geen problemen voor passerende verkeers
stromen, dan is toegankelijkheid alleen voor 
voldoende(juweliers, kiosk, notenbar enz) 

b) aan voor-en achterzijde toegankelijk:vrijwel 
alle onderzochte horecavestigingen zijn voor en 
achter toegankelijk. Een achtertoegang is hier 
met name wenselijk in verband met het creeren 
van een "ontsnapmogelijkheid" bij brand e.d. 
(noodgang) en om de vestigingen te bevoorraden, 
waardoor aan de voorzijde passerendeverkeers-
stromen niet gestoord behoeven te worden. 
De noodzaak voor toegankelijkheid achter is bij 
de winkelvestigingen sterk afhankelijk van de 
aard van de vestiging, m.n. de wijze waarop de 
vestiging bevoorraad wordt is daarbij dikwijls 
maatgevend. 



.. Grote warenhuizen z~Jn dikwijls van meerdere 
zijden af toegankelijk voor het publiek(loop
cirkulatie door winkel) 
Op een bijlage ("normstelling uitbreidbaarheid/ 
toegankelijkheid) zijn uitbreidmogelijkheden en 
toegankelijkheid van een breed ondiep en een 
smal diep pand onderzocht. Van elk pand (met 
speciale uitbreid-resp. toegankelijkheids
mogelijkheden) kan aangegeven worden in welke 
fase van transformatie het geschikt is voor 
een bepaald soort vestiging. 

1.4.3.2. op weefselnivo~ 

-1-funktie-positieanalyse: 
Er is een onderscheid gemaakt in drie soorten 
vestigingen: 
dominante vestiging: vestiging die een rela
tief gezien groot (kopers) publiek aantrekt. 
parasitaire vestiging: vestiging die profiteert 
van de verkeersstroom, opgewekt door dominante 

· vestigingen. 
tertiare vestiging: vestiging die niet aan een 
verkeersstroom hoeft te liggen, maar wel een 
positie in het centrum of de onmiddellijke 
nabijheid daarvan wenst. 
Een dominante vestiging ligt: 
-aan een route tussen een inputpunt en het cen

trumhart 
-direkt bij een inputpunt (afstand tot dichtsbij 
gelegen winkelvestiging max. 30.00 m) 

-aan de overzijde van een aanlooproute direkt bij 
een inputpunt 

-binnen een reeds bestaand winkelcentrum (bij 
·wijziging infrastruktuur) 
-in de nabijheid van andere dominante vestigingen 
-op markante punten (hoek,plein) 
-met 2 of meerdere ingangen op verkeersstromem 
georiE~nteerd. 

Een parasitaire vestiging ligt: 
-aan de door dominante vestigingen gegenereerde 
verkeersstroom 

-aan de ontwikkelde zijde van een centrum 
-tussen inputpunten en dominante vestigingen, 

zo dicht mogelijk bij de dominante vestiging 
-nooit separaat aan de overzijde van een centrum
straat, wel met min. 4-5- andere vestigingen. 

Een tertiare vestiging ligt: 
- tussen inputpunten, doch niet aan een door een 

dominante vestiging gegenereerde verkeersstroom. 



-2-Morfologische groei: 
In Einhoven is sprake van een gesloten blok
bebouwing, die zich in de tijd geleidelijk ver
dicht. Deze situatie is echter te eenzijdig om 
hieruit tot een normstelling te komen. 
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