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De afgelopen eeuw, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog, 
is Nederland in hoog tempo gegroeid. Op doordachte en 
gecoördineerde wijze is een grote hoeveelheid woningen, 
wegen, bedrijventerreinen en winkelcentra tot stand 
gekomen.

Door deze planmatige groei kent de Nederlandse stad een 
zekere clichématigheid. Hiervan is men zich niet altijd even 
goed bewust. In dit onderzoek worden deze clichés in kaart 
gebracht. In eerste instantie gebeurt dit aan de hand van 
typologisch onderzoek: een zoektocht naar terugkerende 
patronen in het Nederlandse landschap.

Later worden deze resultaten verder geanalyseerd. De (stereo)
typen zijn namelijk eenvoudig onder te verdelen in een 
drietal ruimtelijke thema’s dat met name vanuit de lucht 
duidelijk herkend kan worden:

•   De stad als modeobject, waarin design en prestige 
een belangrijke plaats innemen. Principes die niet 
altijd een garantie zijn voor succes. 

•   De stad als organisatiesysteem: ruim en veilig, maar 
met weinig aandacht voor mens en architectuur.

•   De gegroeide stad die  - in tegenstelling tot de 
vorige thema’s -  zonder sturing, en daardoor vaak 
enigszins rommelig tot stand is gekomen. 

Elk thema kent zijn eigen sterktes en zwaktes, en vraagt om 
eigen ontwikkelingsstrategieën. Met het oog op de toekomst 
is voor elk van deze thema’s dus een aparte rol weggelegd.

During the last century, but especially after the war, 

Dutch cities have grown at an enormous pace. In a well 

planned and coordinated manner, big amount of houses, 

roads, industrial parks and shopping centres have been 

established.

The structural character of these expansions has caused a 

certain degree of cliché. A predictability of which planners 

are not always aware. In this study, these clichés are 

mapped. Initially, this is done by typological research: a 

search for recurring patterns in the Dutch landscape.

In a consecutive phase, these results are eleborated. 

Stereotypes are divided into a number of spatial themes, 

which can be easily detected from an areal view.

•   The city as an object of fasion: design and 

prestige play an important role. Fundaments 

that are not always a guarantee for success.

•  The city as an organized system: spacious and 

safe, with little attention paid to human scale.

•   The grown city:  developed without government 

control, but often somewhat messy.

Each theme has its own advantages and disadvantages, 

and calls for different development strategies. In the future, 

the themes will not mature in the same way.

In het afsluitende deel van dit onderzoek is het praktisch nut 
van deze driedeling getest. Een analyse van ‘s-Hertogenbosch 
maakt al snel duidelijk dat de thema’s zeer bepalend zijn 
voor de sfeer van een gebied. Ook lijken zij te voorspellen 
waar men cultureel erfgoed, probleemwijken, slechte 
bedrijventerreinen of andere ruimtelijke knelpunten kan 
verwachten.

De ‘themabenadering’ onderstreept bovendien de conclusies 
van andere analysemethoden en vult deze zelfs aan. De 
werkwijze vormt daarmee geen vervanging van bestaande 
methoden, maar is vooral bruikbaar als quick-scan en 
interpretatiemiddel, dat helpt om abstracte informatie uit 
andere analyses van een kwalitatief kader te voorzien. 

Als wordt ingezoomd op de kleine schaal, dan is het verschil 
tussen de drie thema’s erg duidelijk. Dit heeft weinig te 
maken met de elementen uit de typologie, maar vooral 
met de ruimtelijke inbedding daarvan: de inrichting en 
dimensionering van straten, de nagestreefde mate van detail 
en de aandacht voor menselijke schaal. Niet in ieder thema 
wordt evenveel aandacht aan deze aspecten besteed. 

Het transformeren van deze gebieden zal in de toekomst 
een belangrijke taak van de stedebouw zijn; een taak 
die op gespannen voet staat met de huidige tendens 
om huurwoningen te verkopen, openbare ruimte te 
privatiseren en stedebouw aan de burger over te laten. De 
stedebouwkundige is immers als geen ander in staat om 
systematisch en doordacht vorm te geven aan deze opgave.

In the concluding part of this thesis, the practical value of 

these categories is tested. An analysis of ‘s-Hertogenbosch 

quickly makes clear that the themes are very decisive 

for the atmosphere of an area. However, there is more 

to them: themes seem to predict where problematic 

neighbourhoods, poor industrial zones, cultural heritage, 

or other spatial obstacles can be expected.

The ‘theme-approach’ emphasizes the conclusions drawn 

from other examinations, and even adds its own. The 

method seems to be especially useful as an ‘interpreting 

agent’, which helps to provide a qualitative framework 

while one is dealing with abstract data, originating from 

other methods of research.

When zooming in to the small scale, the difference 

between the three themes becomes very clear. This has 

little to do with the typological elements that are used, but 

a lot more with the spatial embedding of these parts: the 

design and dimensions of streets, the level of detail, and 

the attention given to human scale. Not every theme pays 

the same amount of attention to these aspects. 

Transformation of these areas will be an important future 

task for urban designers. An assignment that is at odds 

with the current trend to sell social housing, to privatize 

public space, and leave urban planning to citizens. 

Omslagfoto
Vijfhoek, Deventer
Google (2012). Google maps. [Web Map]. Retrieved 
from www.maps.google.nl

Overzicht Summary
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I n t r o d u c t i e
De Nederlandse stad is de afgelopen eeuw enorm gegroeid. Grote, 
planmatige en overheidsgestuurde projecten geven vorm aan de 
periferie van de stad. In razend tempo verschijnen ‘bloemkoolwijken’, 
bedrijventerreinen, VINEX locaties, snelwegen en meubelboulevards in 
het stedelijk landschap. Een complexe vormentaal ontstaat. 

Maar al te gemakkelijk beschouwt men deze bouwstenen als 
vanzelfsprekend. De eindeloze, contextloze wegen die onze woonwijken 
met elkaar verbinden, of het bizarre, geometrische uiterlijk van onze 
stadsuitbreidingen op plattegrond. Is men zich bewust van deze 
elementen?

In dit onderzoek is gezocht naar deze bouwstenen: de clichés van de 
ruimtelijke ordening en de voorspelbaarheid van de Nederlandse stad. 
Juist nu het grote bouwen lijkt te zijn opgehouden en de inhoud van de 
stedebouw zelf volop ter discussie staat, biedt een dergelijk onderzoek 
perspectief. Niet alleen voor het debat van nu, maar ook voor de groei 
van de toekomst.Afb. 1 
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Traditie
De afgelopen eeuw heeft de Nederlandse stad, en de 
discipline die zich daarmee bezig houdt, een enorme groei 
doorgemaakt (KEI, 2012). De overheid heeft hierin altijd 
een belangrijke rol gespeeld. Een eerste voorbeeld is de 
woningwet uit 1901, geïntroduceerd om een einde te maken 
aan de erbarmelijke toestand van Nederlandse steden. Al 
vroeg ontstaat zo een juridisch kader van vergunningen, 
normen, regels en standaardisatie van het bouwproces.

Bijzonder veel aandacht gaat uit naar de bouw van sociale 
huurwoningen. Omtrent 1920 bestaat bijna 90% van de 
nieuwbouw uit huurwoningen, eigendom van corporatie of 
gemeentebedrijf. In eerste instantie wisselen de resultaten 
van de woningwet nog erg van plek tot plek, maar na 
verloop van tijd nemen schaal en mate van coördinatie 
steeds verder toe. Normen, wetten en technische innovaties 
leiden langzaam tot meer en meer standaardisatie. 

Na de oorlog wordt deze coördinatie alleen maar sterker. 
De overheid neemt het heft in handen, met als doel een 
slagvaardig herstel van woningvoorraad en infrastructuur. 
Gemeenten en woningbouwverenigingen moeten veel van 
hun vrijheden inleveren. 

Een enorme schaalsprong vindt plaats. Grote wijken worden 
in één keer ontworpen en in hoog tempo gerealiseerd. Hun 
ontwerp berust vaak op overgebleven inzichten van CIAM: 
modern en ruim wonen voor iedereen. 

De jaren daarna zet grootschalige uitbreiding door. 
Verschillende nota’s ruimtelijke ordening, het bouwbesluit, 
veranderende demografie en voortdurend vernieuwende 
denkbeelden in architectuur en stedebouw leiden tot een 
wijd arsenaal aan planningsvormen, zoals groeikernen, 
stadsvernieuwingsprojecten, bloemkoolwijken, vinex- en 
vogelaarwijken, enzovoorts. Het gevolg is een bouwkoorts 
die gemeenten, planbureaus en aannemers nu nog steeds in 
haar ban heeft. 

Stilstand
Momenteel bevindt de Nederlandse ruimtelijke ordening 
zich echter in een dieptepunt. Niet alleen is er sprake van 
langdurige economische recessie (met grote gevolgen voor 
de bouw), ook dreigt er een ware identiteitscrisis binnen 
de stedebouw zelf. De oorzaak: veranderende politiek en 
maatschappij, en een terugslag op honderd jaar ongeremde 
groei.

In 2003 al wijdt stedebouwkundig tijdschrift S+RO een 
nummer aan de erbarmelijke toestand van de Nederlandse 
planning. ‘Richtingloze ruimtelijke ordening’ (De Vries, 
2003), kopt het inleidende artikel van de redactie. De (in 
die tijd nieuwe) Nota Ruimte wordt beschreven als een 
zwaktebod, dat overige maatschappelijke ontwikkelingen 
niet kan bijbenen. Echte beslissingen worden 
vooruitgeschoven naar uitwerkingsagenda’s. Processen 
blijven traag en onduidelijk. 

De redactie voorspelt dat veranderingen in de maatschappij 
(en uiteindelijk het politieke klimaat) het draagvlak van 
de ruimtelijke ordening dreigen te marginaliseren. De 
ruimtelijke ordening wordt geassocieerd met traagheid, 
een gebrek aan innovatie, hinderlijke regelgeving en 
overheidsbemoeienis en rijke projectontwikkelaars. 

S+RO verwijt ontwerpers niet goed geluisterd te hebben 
naar de echte wensen uit de samenleving en een gebrek 
aan visie en consequentie; een gat in de markt waar vooral 
landschapsarchitecten veel profijt van hebben gehad.

Vooralsnog heeft de redactie gelijk gekregen: het politieke 
klimaat is veranderd en ruimtelijke ordening is weggezet 
als linkse hobby. Op dit moment gebeurt er maar weinig 
in de stedebouw. Men wacht op een nieuwe kans. De 
stedebouwkundige moet bewijzen dat hij nog nodig is. 

Het is tijd voor bezinning. Tijd om stil te staan bij de 
gevolgen van 60 jaar lang bouwen in een ongekend tempo. 
Wat heeft dit ons opgeleverd? Wat zijn de clichés? Is er 
sprake van een typische Nederlandse identiteit? Wat zijn de 
bouwstenen waaruit deze bestaat?

Afb. 2 Mall Glut

Afb. 3 TOAD: Temporary Obsolete, Abandoned or Derelict
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Voorspelbaarheid
Dit onderzoek zal zich onttrekken aan deze beleidstechnische 
of vakinhoudelijke problemen: er wordt gezocht naar de 
fysiek te observeren, ruimtelijke gevolgen van beleid en 
discipline. 

Sinds 1950 is de woningvoorraad gegroeid met 350%1. Er is 
enorm veel gebouwd en vooral op planmatige, grootschalige 
en overheidsgestuurde wijze. Het is dan ook niet onlogisch 
om te veronderstellen dat het ontstane landschap een 
bepaalde mate van voorspelbaarheid bevat. Het zou vreemd 
zijn als dat niet het geval was.

Maar al te gemakkelijk beschouwt men de gebruikte 
vormentaal als vanzelfsprekend. Dit geldt niet alleen voor de 
leek, maar ook voor de stedebouwkundige zelf. Bouwt deze 
met opzet zoals hij bouwt, of vervalt hij, zonder dit te weten, 
in de clichés van de afgelopen eeuw? 

Het is tijd om deze stereotypen te achterhalen. Hierbij is 
het noodzakelijk om op een vernieuwende wijze naar de 
gebouwde omgeving te kijken. Bekende indelingen (functie, 

vorm, schaal, enz,) leiden waarschijnlijk tot een weinig 
vernieuwende studie van de stad, terwijl het goed mogelijk is 
om met een frissere blik tot originelere inzichten komen.

A Field Guide to Sprawl
Een methode die tot een dergelijke ‘nieuwe blik’ leidt, wordt 
gebruikt door Dolores Hayden in haar boek A Field Guide 
to Sprawl (Hayden, 2004). Ook zij gaat op zoek naar de 
clichés van de stedebouw, maar dan met betrekking tot de 
suburbanisatie van de Amerikaanse stad.

Onder het motto ‘observeren is begrijpen’ bestudeerde zij 
ruimtelijke patronen die zij in haar dagelijkse werk had leren 
herkennen als typerend symptoom van ongeremde groei. 
In haar boek geeft ze deze elementen weer en worden zij 
voorzien van een naam. 

‘Naming is critical to identification. 
Identification is crucial to action.’2 

Deze namen moeten duidelijk en begrijpbaar zijn voor 
het grote publiek: ‘Architects use ‘archispeak’ consisting of 
Latinate phrases like ‘interstitial places’ to describe spaces 
between built areas. Planners mix acronyms, legalese and 
bureaucratic circumlocutions such as ‘non-attainment area’ to 
describe a smoggy region that has failed to meet federal clean 
air guidelines (…) and borrow a few environmental terms 
from chemist or biologists, such as hydrophytic vegetation, to 
describe plants growing in wetlands.’ 3

Te ingewikkelde termen bemoeilijken de communicatie met 
de burger en verhullen soms de ware aard van een gebied. 
Termen die te simpel zijn doen echter net zoveel afbreuk aan 
de alledaagse werkelijkheid als hun complexe tegenhangers. 
Zodoende heeft Hayden haar typologie gebaseerd op slang 
uit kranten, boeken en alledaagse gezegden. 

Met behulp van vogelvluchtfotografie geeft zij een simpel 
maar duidelijk beeld van de door haar herkende typen. Ze 
introduceert daarbij elementen als de Sitcom Suburb, Snout 
House en Clustered World. Herkenbare typen, voor velen 
eenvoudiger te begrijpen dan een abstracte kaart. 

Deze simplistische opzet is wat het boek tot een 
krachtig geheel maakt: Hayden tracht niet een volledig 
dichtgetimmerde indeling van de Amerikaanse stedebouw te 
geven, noch analyseert zij haar typen al te uitgebreid. Typen 
worden gebracht zoals ze te zien zijn. De interpretatie vindt 
plaats in het hoofd van de lezer.

Wel is de typologie gepresenteerd als toonbeeld van urban 
sprawl, waar zij zich in haar inleiding fel over uitlaat. Zij 
noemt haar verslag zelfs een Devils Dictionary en spreekt 
over de War on Sprawl4. Een extreme houding, die in 
Nederland misschien iets minder dringend is. 

Zij geeft echter geen doorkijk naar mogelijke oplossingen 
voor dit probleem. De stap ‘naamgeving’ vormt een krachtig 
signaal, maar de ‘identificatie’ en ‘actie’ die hier uit voort zou 
kunnen komen krijgt maar weinig aandacht. Pas als ook deze 
stappen worden uitgevoerd, blijkt of haar methode meer is 
dan een klaagzang op ongeremde groei. 

Nederland
In Nederland is geen sprake van een war on sprawl. Groei is 
vele malen minder excessief en in mindere mate verankerd 
in het consumisme dat de Amerikaanse cultuur typeert. Dit 
neemt niet weg dat deze werkwijze, indien toegepast op de 
Nederlandse stad, niet evengoed tot interessante resultaten 
kan leiden. In tegendeel.

Al vroeg in dit onderzoek is er voor gekozen om de hiervoor 
beschreven methode, simpel als zij is, toe te passen op de 
Nederlandse stad. Een eerste doel werd zo het opstellen van 
een vocabulaire dat kan helpen bij het ‘stereotyperen’ van de 
stedebouw en zijn regelmaat. 

Van een dergelijk jargon is nu nog geen sprake. Typenamen 
als lanen, singels en grachten zijn misbruikt door 
projectontwikkelaars en zo van hun betekenis ontdaan. 
Andere begrippen, zoals vogelaarwijken, groeikernen of 
vinexwijken zijn zeer abstracte begrippen geworden door 
hun positie in het debat. Bovendien zijn er legio elementen 
waarvoor nu nog geen woord bestaat. 

De zoektocht naar een nieuw vocabulaire kan, in lijn met het 
boek van Hayden, leiden tot een voor iedereen begrijpbaar 
overzicht van de Nederlandse stedebouw, en daarmee in 
zekere zin ook de identiteit van ons land. Tevens maakt een 
dergelijk ‘ruimtelijk woordenboek’ communicatie tussen 
ontwerpers, overheid en burger een stuk eenvoudiger. 

Het maken van deze typologie werkt echter niet alleen 
als bewustmakend document, maar geeft ook inzicht in 
mogelijke toekomstscenario’s van deze gebieden: wat is 
hun potentieel, wat voor problemen zijn er te verwachten, 
hoe zijn zij te transformeren en hoe sluit dat aan bij de te 
voorspellen ontwikkelingen van ons land? 

Om een dergelijke verdieping aan de typologie toe te voegen, 
wordt in dit onderzoek het gehele concept van Hayden 
gevolgd. Niet alleen wordt gezocht naar stereotypen van de 
stedebouw (naamgeving), ook wordt vormgegeven aan haar 
vervolgstappen: identificatie en actie.

Afb. 4 
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D e e l  a :  n a a m g e v i n g
In de eerste fase van dit onderzoek wordt, in lijn met de methode 
van Dolores Hayden, gezocht naar de voorspelbaarheid van de 
Nederlandse stad. Terugkerende patronen, clichés en andere 
opvallende symptomen van Nederlands ontwerp worden, door 
middel van een typologisch onderzoek, in beeld gebracht.

De resultaten van dit onderzoek zijn apart gepresenteerd in een 
bijlage bij dit afstuderen: het boekje ‘Voorspelbaar Nederland: 
(stereo)typen van de stad’. Deze bundel, waarin ongeveer veertig 
typen worden beschreven, vormt tevens de basis voor de rest van dit 
onderzoek. Het is dan ook ten zeerste aan te raden deze bijlage te 
bestuderen alvorens de rest van dit onderzoek door te nemen.

Op de volgende pagina’s wordt, los van deze bijlage, kort stilgestaan 
bij het proces dat is doorlopen om deze typologie te vormen. Tevens 
wordt een eerste stap gemaakt in de richting van de tweede fase van 
dit onderzoek, ‘identificatie’, waarin een thematisering van deze 
typen verder zal worden uitgewerkt.

Afb. 1.1 Afb. 1.3 

Afb. 1.2 Afb. 1.4 
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In de eerste fase van dit onderzoek is de werkwijze van Dolores 
Hayden zo veel mogelijk nagevolgd. Haar eerste stap, naamgeving, 
is namelijk de enige fase waaraan zij vorm heeft gegeven. Dit 
bleek bovendien tot succesvolle resultaten te leiden. Er zijn geen 
ingrijpende wijzigingen aan dit systeem nodig om hetzelfde 
concept op de Nederlandse stad toe te kunnen passen. 

Een aantal zaken verschilt echter van de Amerikaanse situatie. Zo 
had Hayden, met sprawl, een heel duidelijk vooropgesteld doel. 
Het beginpunt van dit onderzoek is echter heel anders, omdat er 
niets bewezen hoeft te worden. Er is enkel de hypothese, of meer 
het idee, dat Nederlandse ruimtelijke ordening een grote mate van 
clichématige voorspelbaarheid kent. 

Ook is het zo dat de onderzoeksmiddelen van Dolores Hayden 
(een vliegtuig, professioneel luchtfotograaf en decennialange 
ervaring met het observeren van suburbs) binnen dit onderzoek 
niet beschikbaar zijn. Het ontbreken van een vliegtuig en 
fotograaf is opgevangen door het gebruik van online diensten, 
zoals Google Earth en Bing Maps.

Het hebben van minder praktijkervaring hoeft niet per se een 
probleem te zijn. Het maakt het immers ook gemakkelijker om 
buiten het bekende kader te denken en patronen te doorzien die 
in een later stadium misschien te vanzelfsprekend zijn geworden. 

Juist daar ligt de insteek van dit onderzoek. Bij het vormgeven van 
de typologie is dan ook getracht met zo weinig mogelijk vooraf 
geformuleerde doelen, richtlijnen en opvattingen rekening te 
houden. Los van zaken als schaal, gevel of kavelgrootte is naar 
een nieuwe visie op het landschap gezocht. Enkel zo is men in 
staat een originele blik te werpen op de toestand van stad en 
stedebouw. 

Methode

Afb. 1.5 
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Kanttekening
Het maken van een typologie gaat altijd gepaard 
met bepaalde onduidelijkheden. Als het gaat om 
het vastleggen van verschillen en overeenkomsten 
of details rondom de ‘grens’ tussen typen of 
elementen, is er altijd sprake van een zekere 
onvolkomenheid. 

Net zoals in het boek van Hayden zijn er, door 
langer te zoeken, waarschijnlijk altijd nog andere 
onontdekte voorbeelden te vinden. Zeker als het 
gaat om een typologie van heel Nederland. De 
vraag is echter of dat nodig is. 

Ook zonder ‘volledig’ te zijn geven de typen die 
in de bijlage zijn te vinden een goed beeld van 
de Nederlandse stedebouw en de elementen 
waaruit onze gebouwde omgeving bestaat. Aan 
de uiteindelijke indeling is lang gewerkt en gaan 
ongeveer vier versies vooraf. De veertig typen en 
drie thema’s vormen zo voldoende bodem voor de 
rest van het onderzoek.

Proces
Om, zoals voorgenomen, vigerende ideeën uit het eigen 
vakgebied voorlopig buiten de deur te houden, zijn in de 
beginfase van dit onderzoek boeken van luchtfotograaf Karel 
Tomeï gebruikt om een eerste, rudimentaire, versie van een 
typologie op te stellen. Zijn kunstzinnige kijk op het landschap 
kent weinig overlap met stedebouwkundige kennis en bleek zo 
een ideaal beginpunt voor een typologie. Foto’s uit zijn boeken 
‘Over Holland’ (Tomeï, 2005) en ‘NLXL’ (Tomeï, 2008) zijn nog 
altijd terug te vinden in de uiteindelijke typologie. 

Deze basis is steeds verder uitgebreid aan de hand van eigen 
onderzoek. Dit heeft vooral plaatsgevonden met behulp van 
digitale bronnen, zoals Google Earth en Bing Maps. Door te 
zoeken naar terugkerende patronen, gebouwen, of andere 
herkenbare thema’s in het landschap, is een beeld van de 
Nederlandse stedebouw gevormd dat los staat van bekende 
indelingen.

Initiële stappen hebben zich vooral gericht op het verzamelen 
van grote hoeveelheden materiaal. Vervolgstappen bouwen 
voort op deze eerste oriëntatie: verschillen tussen typen zijn 
verduidelijkt, een aantal zijn vervallen en weer anderen zijn 
samengevoegd. Bovendien zijn er voortdurend nieuwe typen 
bij blijven komen. De uiteindelijke typologie bevat 39 typen, 
verdeeld over drie groepen.

Regelmaat
In de loop van dit onderzoek is steeds duidelijker geworden 
dat typen ingedeeld kunnen worden in een drietal thema’s, dat 
vooral van elkaar verschilt in dynamiek. 

Een eerste thema, de gegroeide stad, laat zich in 
vorm en gebruik kenmerken door geleidelijke, maar 
voortdurende groei. De andere twee groepen kennen deze 
historische dimensie niet. Zij zijn te zien als gevolg van 
blauwdrukplanning en overheidsgestuurde groei.

Deze relatief jonge typen kunnen worden opgesplitst in twee 
verschillende groepen: de stad als organisatievorm en de stad 
als mode-object. In het eerste geval is sprake van elementen 
die vooral ruim en veilig zijn opgezet: veel steen en groen, lage 
dichtheid en rationele plattegronden. In het tweede geval is 
vooral veel aandacht voor het design en de allure van een plan. 
Nederland houdt immers van mooie, ambitieuze plannen; een 
hobby die ook vanuit de lucht goed zichtbaar is.

In de uiteindelijke versie van de typologie zijn deze drie 
verschillen scherp in beeld gebracht. De bundel wordt zo 
een stereotyperende, soms wat extreme afspiegeling van de 
Nederlandse stad. Dit levert wellicht een enigszins overdreven, 
maar ook erg duidelijk document op, waarin de resultaten van 
100 jaar ruimtelijke ordening sprekend in beeld zijn gebracht.

De typen worden op de volgende pagina’s, per thema, kort 
geïllustreerd. De volledige typologie is te vinden in de bijlage 
getiteld ‘Voorspelbaar Nederland: (stereo)typen van de stad’. 

In het tweede deel van dit afstuderen volgt een veel 
uitgebreidere beschrijving van de drie thema’s zelf. 

Luchtfotografie van Karel Tomeï: unieke, maar typerende 
beelden van de Nederlandse stad.

Afb. 1.6 
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D e  s t a d  a l s  m o d e o b j e c t  -  d e s i g n  e n  p r e s t i g e
Nederland is een land dat trots is op zijn ontwerpcultuur. 
Dit laat men graag zien. Grootschalige en prestigieuze 
projecten zijn het gevolg. 

Typen kenmerken zich op groot schaalniveau 
door indrukwekkende en soms bijna bizarre 
verkavelingspatronen. Ook op gebouwniveau blijft men 
niet achter. Indrukwekkend vormgegeven (en goed 
verkopende) hoogbouw vult menig stadsuitbreiding. 
Zelfs de kleinste gemeentes doen mee. Elke stad wil zijn 
paradepaardje. 

Men kan zich afvragen of deze grote aandacht voor vorm 
vanuit de lucht op maaiveld nog wel merkbaar is. In het 
volgende hoofdstuk wordt hier verder op ingegaan. 

normenstad polderamoebe luchtfiguren

Afb. 1.7 Afb. 1.8 Afb. 1.9 
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D e  s t a d  a l s  m o d e o b j e c t  -  d e s i g n  e n  p r e s t i g e

etalage de poliep // de ufo luchtkastelen

Afb. 1.10 Afb. 1.11 

Afb. 1.12 

Afb. 1.13 
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D e  s t a d  a l s  o r g a n i s a t i e s y s t e e m  -  r u i m  e n  v e i l i g
De ingenieursblik op de stad; een fysiek geworden versie 
van het poldermodel. In tegenstelling tot het vorige thema 
speelt vorm, uiterlijk, prestige of ambitie hier nauwelijks 
een rol. 

Stedebouwkundige elementen zijn zo vormgegeven dat er 
snel en efficiënt gebouwd kan worden, met een minimum 
aan kosten en overlast. Als gevolg daarvan is deze 
stedebouw ruim, met veel asfalt en functieloos groen. 

Toch bevat deze groep typen belangrijke woonwijken, 
winkelcentra, wegen en werkgebieden. In het volgende 
hoofdstuk wordt stilgestaan bij de tekortkomingen van 
dergelijke gebieden, maar ook bij de potenties.

de spons stampwerk

Afb. 1.14 Afb. 1.15 
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D e  s t a d  a l s  o r g a n i s a t i e s y s t e e m  -  r u i m  e n  v e i l i g

schaamgroen productieland verkeerstuin

Afb. 1.16 Afb. 1.17 Afb. 1.18 
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D e  g e g r o e i d e  s t a d  -  o n g e s t u u r d  e n  d y n a m i s c h
Alles wat geen plek vindt binnen de planmatige aanpak 
van de vorige twee thema’s, blijft achter in de spontaan 
ontstane, niet door de overheid geplande gebieden van 
de stad. Vaak gaat het om zeer dynamische elementen, 
met economisch vitale en cultuurhistorisch interessante 
aspecten. 

De vorm van deze typen is divers. Zowel rommelige 
industriegebieden als rechtlijnige linten kunnen 
ongepland tot stand zijn gekomen en in hun levensloop 
grote veranderingen hebben doorgemaakt.

De gegroeide stad kan gemakkelijk verkeerd begrepen 
worden. In het volgende hoofdstuk wordt uitgebreid 
stilgestaan bij de dynamiek en mogelijkheden van deze 
groep elementen.

artefact contingentie linten

Afb. 1.19 Afb. 1.20 
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D e  g e g r o e i d e  s t a d  -  o n g e s t u u r d  e n  d y n a m i s c h

linten tussenland broedplaats

Afb. 1.21 Afb. 1.22 Afb. 1.23 
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Kwalitatief onderzoek: geen complete weergave

Zichtbaar maken van gevolgen

Inventaris

Drie thema’s

Geen complete weergave, doch doel bereikt

Identificatie: gesorteerd naar thema

Conclusie: een inventaris

Typologische analyse is een vorm van kwalitatief onderzoek. Typen worden vastgesteld naar het oordeel van de 
onderzoeker, om zo een bepaald doel binnen het onderzoek te verwezenlijken. Hierbij is altijd sprake van een 
zekere onvolmaaktheid. De methode van Hayden vormt hier zeker geen uitzondering op: zij houdt nagenoeg 
geen rekening met zaken als schaal, architectonische vorm, structuur van gevel of straatprofiel en is daardoor 
in wezen zeer ongestructureerd. Dat laatste is echter ook totaal niet van belang: haar doel is het begrijpbaar en 
zichtbaar maken van de symptomen van ‘urban sprawl’ en de gevolgen die dat heeft voor haar land. Haar (stereo)
typering slaagt daar bijzonder goed in.

Hetzelfde geldt voor dit onderzoek. Zoals de bedoeling was, is een inventaris van de stedebouw gemaakt, waarin 
een groot aantal clichés en voorspelbaarheden van de Nederlandse vormentaal scherp aan het licht zijn gebracht. 
Zaken die soms zo vanzelfsprekend zijn, dat lang niet altijd wordt stilgestaan bij de gevolgen van hun toepassing. 

Het achterliggende thema is hier echter niet ‘sprawl’; en werd pas gedurende het onderzoek duidelijk. 
Terugkerende elementen lijken onder te verdelen in een drietal thematieken, die alle zijn te zien als typerend 
voor de Nederlandse stad: de stad als domein van ontwerpers, ingenieurs en vrije individuen. De grote 
contrasten tussen deze drie thema’s zijn duidelijk in beeld gebracht, evenals een aantal kanttekeningen dat hierbij 
geplaatst kan worden.

Net als bij het onderzoek van Hayden geldt dat hier geen sprake is van een complete weergave. Van de drie 
ontdekte thema’s zijn ongetwijfeld nog (veel) meer voorbeelden te vinden. De vraag is of dat erg is. De 
typologie heeft immers haar doel gediend, door gestalte te geven aan de Nederlandse vormentaal, en daarin een 
terugkerend patroon weer te geven dat een degelijk handvat vormt voor de vervolgstappen van dit onderzoek.

Tot nu toe is enkel onderzoek gedaan naar deze typen vanuit vogelvluchtperspectief, een standpunt van waaruit 
de stad normaliter niet beleefd wordt. Een logische vervolgstap is dan ook het beschrijven van deze drie thema’s 
als geheel: welke overeenkomstige sterkten en zwakten kennen zij, hoe worden zij beleefd op straatniveau, 
enzovoorts. In het volgende hoofdstuk, waarin de tweede stap van Hayden (identificatie) aan bod komt, wordt 
onderzocht of hierin wetmatigheden ontdekt kunnen worden. 
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D e e l  b :  t h e m a t i s e r i n g 
In het vorige hoofdstuk is een afspiegeling van de Nederlandse stedebouw 
gegeven, verdeeld over drie thema’s. Het beeld dat zij geven is zeer typerend, 
maar enkel tweedimensionaal georiënteerd. Het mag duidelijk zijn dat deze 
groepen onderling wellicht meer met elkaar gemeen hebben dan enkel de 
impressie die zij vanuit de lucht weten te wekken. Te denken valt aan morfologie, 
menselijke schaal, gebruik, enzovoorts. 

Het is de bedoeling van deze tweede onderzoeksstap om deze overeenkomsten 
naar voren te brengen. De thema’s zijn in deze fase verder bestudeerd, door ze te 
analyseren op de volgende aspecten:

• Ontwerphouding
• Morfologie en dynamiek
• Actoren
• Menselijke schaal
• Ruimtelijke kenmerken/kwaliteiten

Afb. 2.1 Afb. 2.2 Afb. 2.3 
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De stadsvorm als modeobject
design en prestige

Afb. 2.4 



Voorspelbaar Nederland 23

Ontwerphouding: overfixatie 
grote schaal

De verbindende factor tussen de elementen uit deze groep is 
de grote aandacht voor esthetiek, en dan met name van de 
plattegrond. Een snelle blik maakt hier echter duidelijk dat de 
ambities op het niveau van menselijke schaal een stuk lager liggen 
(zie verderop). 

Jan Gehl noemt dit verschijnsel het ‘Brasilia Syndroom’1: 
een overfixatie op meso- en megaschaal en ‘design’ in 
plaats van menselijke schaal. Dit is volgens hem een echt 
mentaliteitsprobleem onder ontwerpers, mede te wijten aan 
de onkunde van projectontwikkelaars, makelaars, enzovoorts, 
die gemakkelijk vallen voor in het oog springende plannen, 
architectuur en visualisaties (type luchtkastelen, afb. 2.6)

Op het grootste schaalniveau is sprake van opvallende 
verkavelingspatronen, die weinig te maken hebben met het 
oorspronkelijke landschap (zie typen luchtfiguren, polderamoebe, 
lijnenspel, clusterland). Het gaat vooral om het grote gebaar.

Ook op middenschaal (type etalage, normenstad, woonfabriek) 
treft men aantrekkelijke ontwerpschetsen, vaak vanuit de lucht 
weergegeven, zoals bij de school hiernaast. De inrichting van de 
openbare ruimte heeft in deze beelden vaak weinig prioriteit. 
Schetsen van de begane grond zelf leveren overigens net zo vaak 
een vertekend beeld, aangezien het erg eenvoudig is om straten 
vol te plakken met spelende kinderen die er in werkelijkheid niet 
zijn.

Wordt ingezoomd op een dergelijk project, zoals hier in 
Barendrecht (Havenhoofd), dan is vanuit de lucht te zien hoe 
ontwerpers hier ongetwijfeld een aangenaam plein aan het water 
hebben bedacht. Tijdens het ontwerp is wellicht teveel vanuit de 
lucht gedacht. De werkelijke ruimte is kaal en veel te groot. Ook 
Jan Gehl ziet dit als veel voorkomend resultaat van een dergelijke 
ontwerphouding. Zijn advies over openbare ruimte is dan ook: 
‘When in doubt, leave some out’.2

Afb. 2.5 Havenfront St. Petersburg 

Afb. 2.8 Brasilia Syndroom 

Afb. 2.6 Prestigeproject: Nederlandse berg 

Afb. 2.9 Plein vanuit de lucht Afb. 2.10 Plein op maaiveld: leeg. 

Afb. 2.7 Realistische impressie, of verkoopplaatje?
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Actoren: dominante markt 
Gronduitgiftge en marktgericht bouwen hebben gemeenten 
en ontwikkelaars veel geld opgeleverd. Tegenwoordig lijkt 
dit verdienmodel echter niet meer goed te werken. De 
invloed van deze principes is echter nog volop zichtbaar in de 
ruimtelijke elementen behorend bij dit thema. 

Woonwijken berusten vaak niet op demografische 
voorspellingen, maar op een afspiegeling van de markt op een 
specifiek moment. Als gevolg hiervan zijn veel (bijvoorbeeld) 
VINEX wijken al tijdens de bouw niet meer actueel3. Door 
de planningswijze van deze projecten, gericht op een 
eindproduct in plaats van een groeiende stad, levert deze 
werkwijze vaak zeer stug ingeprogrammeerde variatie, die 
zichtbaar is in het uiterlijk van de wijk (type Normenstad). 

De motivatie voor het bouwen komt voort uit geheel andere 
principes dan in ‘klassieke’ situaties. Stedelijke woonvormen 
zijn niet langer een gevolg van schaarste, zoals in een 
stadscentrum of ander belangrijk punt in de stad, maar 
simpelweg een woonmilieu waar ook behoefte aan is. De 

gevolgen hiervan zijn soms vreemd, zoals in Stadshagen, 
Zwolle (afb 2.13), waar de hoogste dichtheid aan het verste 
uiteinde van de wijk wordt gebouwd. Het uitzicht is hier 
immers mooi, en dat verkoopt goed.

Stedelijke architectuur in een suburbane omgeving wordt 
soms niet zo goed begrepen. Elders in Stadshagen treft men 
een stedelijk blok, het winkelcentrum, met daaraan winkels 
en terrasvoorzieningen, direct aan een grote parkeerplaats 
gelegen. Een situatie die in een klassieke context ondenkbaar 
zou zijn.

Het winkelaanbod van deze voorzieningen is overigens vaak 
standaard: grote ketens vullen nieuwe centra en er is weinig 
ruimte voor lokaal ondernemerschap.

De dominantie van marktprincipes is in elke nieuwbouwwijk 
te vinden. Het resultaat is niet per se slecht: variatie in 
architectuur en woonmilieus kan als positief worden ervaren. 
De wijze van uitvoering leidt soms echter tot opmerkelijke 
situaties en laat weinig ruimte voor spontaniteit. 

Afb. 2.11 Type Normenstad (Amersfoort) 

Afb. 2.12 Afb. 2.13 Gebouwd voor het uitzicht Afb. 2.14 Stedelijkheid botst met suburbaniteit
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Vorm en morfologie: 
statisch eindproduct

Typen uit de groep design en prestige zijn, zoals hiervoor is 
beschreven, volledig uitgerekend, voorzien van een strak 
programma en ontworpen als eindproduct. Na oplevering 
verandert er voor lange tijd niet veel. Gezien hun vreemde, 
op zichzelf staande structuur, zijn deze gebieden in 
morfologisch opzicht ook zeer statisch te noemen. 

Grote blauwdrukplannen, elk met een eigen interne 
logica en structuur, vullen enorme oppervlakten van het 
landschap. Het originele patroon van dat landschap gaat 
vaak verloren onder een laag zand en wordt vervangen 
door verkavelingspatronen met onwaarschijnlijke vormen. 
Vanaf de grond (zie volgende pagina) valt daarvan echter 
weinig te merken.

Dergelijke structuren verschillen van klassiekere 
verkavelingen door de ‘compleetheid’ van het ontwerp. In 
een klassiek grid kan eenvoudig worden doorgebouwd of 
verdicht, en ook contingente, organische plattegronden 

bieden vaak voldoende mogelijkheden tot verandering. 
De vraag is of de ingewikkeld gevormde weefsels uit deze 
groep ook flexibiliteit in zich hebben, zodat zij kunnen 
uitgroeien tot volwassen onderdeel van de stad. Om 
ingrijpende veranderingen aan deze gebieden plaats te 
laten vinden zijn waarschijnlijk grove doorbrekingen van 
de structuur nodig4. 

Ook op straat- en blokniveau is de indeling stug en 
weerbarstig. De Nederlandse woonwijk, vaak gericht op het 
creëren van veilige, introverte eenheden (type Clusterland), 
kent immers blokken die als afgesloten eenheden 
verankerd liggen in de enorme structuur daarboven. Het 
aanpakken van een blok heeft nauwelijks gevolgen voor 
de bovenliggende schaalniveaus. Bovendien zijn blokken 
vaak ingebed in groen of water (zoals type Muggenkweek), 
of juist erg stug en rigide vormgegeven (type Fort of 
Ufo). Om de inbedding van deze blokken in de wijk te 
verbeteren is vaak meer nodig dan een nieuw straatprofiel 
alleen. 

Afb. 2.15 Morfologie : ‘design en prestige’ tegenover 

klassiekere steden

Afb. 2.16 Eilandjes in het groen (Zwolle , Zijpe)

Afb. 2.17 Eilandjes in het water, (Heerhugowaard)

Afb. 2.18 Afgesloten blokken (Tilburg (Munnekeburenstraat) 
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Menselijke schaal
Zoals al eerder werd besproken, ligt het accent binnen dit 
thema op de esthetiek van de plattegrond. In praktijk blijkt dat 
dit weinig zegt over de kwaliteit op het maaiveld. 
 
Vooral buiten het blok waarin wordt gewoond, gewerkt of 
gewinkeld, gaat weinig aandacht uit naar de mens. Dit is op 
deze plekken kennelijk niet rendabel. Dit geldt vooral voor de 
‘tussengebieden’, zoals hieronder te zien is in Ypenburg (afb 
2.20): door de auto uit het blok te weren ontstaan elders in de 
wijk betekenisloze gebieden. 

In de stad als modeobject gaat vooral aandacht naar de 
‘eindhubs’ van het plan. Ook daar gaat het echter lang niet 
altijd goed.

Het succes van de straat berust op de relatie tussen gevel en 
profiel (Gehl, 2010). Bij een te grote gevelafstand gaat de 
relatie tussen gebouw en straat verloren (afb. 2.25) en bij te 
weinig afstand is de drempel tussen privé en openbaar soms 
wel erg groot (afb. 2.28). 

Ook met het plaatsen van schuren en schuttingen gaat 
het (nog steeds) vaak fout. Schuren aan de straatzijde of 
schuttingen aan openbare ruimte leiden tot vervagende 
relaties tussen gebouw en ruimte, of tot verrommeling. 

Appartementen, woontorens, winkelcentra of kantoren, 
vaak welkome variatie in een woongebied, voegen op 
maaiveldniveau lang niet altijd iets toe: gevels zijn dan 
op maaiveldniveau gesloten, in verband met bergingen of 
parkeergarages. Op hogere verdiepingen is vaak maar weinig 
interactie met de straat. 

Het gebruik van bebouwingsensembles om geborgenheid en 
schaalgevoel te creëren (zoals op de vorige pagina aan bod 
kwam) is geen garantie voor een goede wijk. Een geborgen 
verkaveling met potentie kan door een slechte gevel volslagen 
waardeloos zijn. Een goede communicatie tussen architect en 
stedebouwkundige is dus cruciaal.

Afb. 2.19 Aandacht, of een gebrek daaraan. 

Afb. 2.20 Keerzijde van parkeren buiten het blok Afb. 2.21 Tussengebied en hebben geen prioriteit



Voorspelbaar Nederland 27

Afb. 2.22 Gevelafstand Afb. 2.23 Hoogbouw Afb. 2.24 Schuttingen

Afb. 2.33 Hoogbouw en interactie met straat - Jan Gehl

Afb. 2.25 Te weinig afstand

Afb. 2.28 Te veel afstand 

Afb. 2.26 Blinde gevel

Afb. 2.29 Open en diffuus 

Afb. 2.31 Domein van de auto 

Afb. 2.27 Schuren aan straat 

Afb. 2.30 Verrommeling 

Afb. 2.32 Verrommeling
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Het voorbeeld hiernaast, in Tilburg Reeshof (afb. 3.37 t/m 3.39), geeft vanuit de lucht de illusie 
van geborgenheid. In werkelijkheid is de binnenplaats slechts een verstopt parkeerterrein. Ook 
de buitenkant van het blok maakt een defensieve indruk. De ‘ufo’ ligt geisoleerd in de wijk.

Een ander voorbeeld, appartementen in Amersfoort (Kattenbroek), doet vanuit de lucht lege 
en ongebruikte ruimte vermoeden. In werkelijkheid leidt een diffuse, laagdrempelige gevel 
tot intensief gebruik: bewoners zetten zelfs eigen tafels, stoelen en eigen speelmateriaal in de 
openbare ruimte.

Al met al is de aandacht voor menselijke schaal in deze gebieden acceptabel te noemen. Men is 
lang niet altijd succesvol, maar lijkt in ieder geval zijn best te doen. Tot slot geldt dat de enorme 
patronen die vanuit de lucht gezien kunnen worden, nauwelijks beleefd worden op het maaiveld. 
Bovendien, zo beargumenteert Jan Gehl, werken dergelijke plattegronden zelfs verwarrend voor 
de mental map van bewoners, waardoor deze zich lastiger kunnen oriënteren in de wijk5.Afb. 2.34 Kattenbroek

Afb. 2.36 bebouwing gaat diffuus over in openbare ruimte 

Afb. 2.38 Buitenzijde blok

Afb. 2.40 Grote blinde gevel 

Afb. 2.35 landschappelijke inrichting 

Afb. 2.37 Tilburg Reeshof 

Afb. 2.39 Binnenzijde blok Afb. 2.41 Grote afstand van straat
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Conclusie
Samenvattend: de groep design en prestige uit zich in een 
ontwerphouding die soms te sterk gericht is op de grote 
schaal. Samen met een overheersende marktwerking leidt 
dit tot complexe plattegronden met een statisch karakter op 
meerdere schaalniveaus. 

De stad als designobject is een van de meest omvangrijke 
groep typen die de Nederlandse stad kent. Het omvat 
gebieden waar men werkt en woont, maar ook recreëert. 
Vanzelfsprekend is dan ook dat menselijke schaal in deze 
groep extra belangrijk zou moeten zijn. Toch blijkt dit soms 
tegen te vallen, omdat teveel aandacht aan de bebouwing an 
sich wordt besteed; het zogenaamde ‘Brasilia Syndroom’.

In deze gevallen lijkt men weinig geleerd te hebben van 
de ervaring uit de afgelopen decennia. Nog steeds treft 
men nieuwbouwwijken met bergingen en schuttingen aan 
straat, appartementen met gesloten gevels en verbluffend 
verwarrende plattegronden. 

Toekomst
Elementen uit deze groep zijn vaak de afgelopen 30-40 jaar 
gebouwd en kennen (nog) niet de problemen die wijken uit 
de jaren ’50 en ’60 kennen. De vraag is of deze gebieden, 
gezien hun enorme omvang en statische opzet, voldoende 
veranderkracht hebben als ook van deze wijken de gebreken 
zichtbaar worden.

Het is echter nog onzeker hoe de typen uit deze groep oud 
gaan worden. Het is noodzakelijk deze veroudering tijdig 
te signaleren: te lang wachten met veranderingen in deze 
statische gebieden kan immers leiden tot het in slaap vallen 
van de wijk, devaluatie van woningen en verwaarlozing van 
grote stukken van de stad.

Het wordt een belangrijke taak van de toekomst om deze 
veroudering bij te houden, gebieden actueel te houden en 
verder te laten groeien als onderdeel van de stad. Juist hier, 
waar architectuur als een van de belangrijkste dragers kan 
worden gezien, is dat cruciaal. De kans dat elementen ‘uit de 
mode’ geraken is immers altijd aanwezig.

Er is (overwegend) aandacht voor 
architectonische stijl en ontwerp van de 
ruimte. Gevolgen:

Gemengde milieus
Architectonische kwaliteit
Menselijke schaal: acceptabel
Aanpasbaar op straat/blokniveau

De nadruk op ‘design’ neigt in 
combinatie met grote schaal en 
marktgericht bouwen naar:

Nadruk op verkeerd schaalniveau
Statische plattegrond
Stugge programmering
Menselijke schaal enkel in ‘eindhubs’
Een ‘eindproduct’.

Diverse kleine aanpassingen kunnen 
wellicht een groot verschil maken 
voor de wijk.

Verbeteren interactie gevel-straat
Nieuwe beheermethode/invulling 
openbare ruimte
Herbestemmen gebieden tussen 
‘eindhubs’.

Wijken van dit type zijn nog 
relatief jong. Over de gevolgen van 
veroudering valt nog weinig te zeggen. 
Risico:

Onzekerheid mbt effecten veroudering
‘In slaap vallen’ van de wijk
Gebrek aan veranderkracht



30 Voorspelbaar Nederland

De stadsvorm als organisatiesysteem
ruim en veilig

Afb. 2.42 
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De drang naar consensus en minimalisatie van conflict is 
diep geworteld in de Nederlandse planningscultuur. Ook 
in de gebouwde omgeving laat dit zijn sporen na. Vooral de 
gemeentelijke dienst maakt zich schuldig aan conflictvermijdende 
vormen van stedebouw: overheden denken sterk in hokjes en 
categorieën. Het Nederlandse bestemmingsplan is daar een goed 
voorbeeld van. In gebied A wordt gewoond, in gebied B gewerkt, 
enzovoorts. 

Typen uit de groep ruim en veilig zijn een fysieke verwoording van 
deze mentaliteit, die op diverse schaalniveaus lijkt door te werken 
in de openbare ruimte. Op grotere schaal worden woon- werk- 
en winkelgebieden los van elkaar gepland, met daartussen veel 
betekenisloze ruimte om onderling conflict te voorkomen. Groen 
vormt een buffer tussen deze elementen, die gebieden letterlijk op 
een eiland kan plaatsen (type ‘Blinde Vlek’). Isolatie en afzondering 
is hierbij een sluimerend risico.

Woon- en werkgebieden in deze groep kennen een 

monofunctioneel programma en zijn rationeel ingericht. 
Oplossingen zijn efficiënt, snel en goedkoop. Menging is geen 
uitgangspunt, aangezien dat eenvoudig leidt tot overlast en conflict.

Het omgekeerde is ook waar: als een element geen overlast 
veroorzaakt, kan het overal worden ondergebracht. Het type 
‘Albastine’ illustreert dit idee. Functies worden simpelweg 
‘weggezet’ in gebieden die niemand anders hoeft: volkstuinen, 
sportvelden, begraafplaatsen en vergelijkbare gebieden worden 
gebruikt om ruimte rond snelwegen en spoorlijnen op te vullen. 
De betekenis die deze gebieden kunnen hebben voor stad of wijk 
wordt zo al snel tot een minimum beperkt. 

Nederland is een land van regels en fatsoen. Beperking van 
overlast is een belangrijk thema, dat echter in de weg staat van 
stedelijkheid, spontaniteit, of een gemengde woonomgeving. 
Bovendien zijn er ook allerlei voorbeelden te vinden waarin 
vermeende efficiëntie lang niet zo positief uitpakt: het type ‘wonder 
der bureaucratie’ gaf daar al enkele voorbeelden van. 

Actoren: poldermentaliteit

Conflictvermijding op drie schaalniveaus:
De indeling van een stad in delen met een harde grens (voorbeeld: 
Amsterdam), de afbakening van stedelijke elementen met groen (langs 
de A4 nabij Slotervaart), in een woonwijk (locatie onbekend).

Afb. 2.43 Tussen spoor en industriegebied

Afb. 2.45 Zichtlocatie verstopt achter groen 

Afb. 2.46 Spelen volgens de regels

Afb. 2.44 Grenzen discreet of continu?
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Door het conflictvermijdende gedrag van deze 
planningsvorm is ontwerpen niet veel meer dan het 
inplannen van een rationeel en efficiënt organisatiesysteem. 
Ambities met betrekking tot esthetiek liggen hier, in 
tegenstelling tot de vorige groep, vaak erg laag. Men 
ontwerpt vooral ruim, efficiënt, gemakkelijk en goedkoop. 
Een ontwerphouding die op meerdere schaalniveaus is terug 
te vinden in de stad. 

Het type ‘verkeerplantsoen’ is waarschijnlijk het meest 
aanwezige element en omvat lange, brede, in groen gepakte 
wegen door de stad. De breedte van een ontsluitingsweg van 
dit type kan al snel oplopen tot 85 meter; een aanzienlijke 
afstand voor een weg met maar twee rijstroken.

Hetzelfde geldt voor het type ‘spons’: parkeerterreinen 
rond kantoren, winkelcentra en recreatiegebieden zijn 
vaak groter dan het gebied dat zij dienen. Als voorbeeld: 
winkelcentrum Woensel te Eindhoven kent 4.5 hectare aan 
bruto vloeroppervlak. Het parkeerterrein daar omheen 
is echter 6.5 hectare groot. Dit is een ratio van 1,3 tussen 
gebouw en (betekenisloze) openbare ruimte6; ruimte die 
bovendien gedurende een groot deel van de dag niet eens 
gebruikt wordt. De invloed die dit heeft op de belevenis van 
de stad kan niet ontkend worden. Overdimensionering staat 
lijnrecht tegenover een aangename menselijke schaal. 

De ruime en veilige ontwerphouding heeft ook invloed 
op grotere schaal. Zoals werd beschreven bij het type ‘De 
Sprong’ besluiten gemeenten maar al te vaak om buiten 

bestaande stadscontouren te gaan bouwen. Het oplossen van 
de woningbouwopgave binnen bebouwd gebied wordt als te 
ingewikkeld gezien en nieuwbouw buiten de stad vormt een 
veilig en goedkoop alternatief. 

Men kiest voor de gemakkelijke oplossing met het bekende 
verdienmodel. Dit terwijl binnen de stad vaak nog voldoende 
ruimte beschikbaar is: langs overgedimensioneerde wegen, of 
op lege parkeerterreinen bijvoorbeeld. 

Ontwerphouding: overdimensionering

Afb. 2.47 Aanplakken of inbreiden? 

Afb. 2.48 Type ‘Spons’, en verbeteringen daaraan

Afb. 2.49 Ruimteverslindende weg (doorsnede en impressie) 



Voorspelbaar Nederland 33

Vorm en morfologie: ruim 
maar flexibel

De vorm van elementen uit deze groep staat lijnrecht 
tegenover de complexe plattegronden en vormen die in het 
vorige hoofdstuk aan bod kwamen. 

Op grote schaal zijn elementen te herkennen aan hun 
rationele en orthogonale opzet. Vanuit de lucht zien zij 
er niet zo bijzonder uit als de typen uit de vorige groep. 
Het voordeel van deze simpele structuur is dat het relatief 
eenvoudig is elementen van deze opzet te herstructureren. 

Op een lager schaalniveau valt op hoeveel ruimte door 
typen uit deze groep wordt opgeslokt. Veel ‘passieve ruimte’ 
ligt verstopt om en tussen gebouwen of wegen en wordt 
voor lief genomen zonder dat er een functie of betekenis 
aan is toegekend. Een duidelijke visie op deze gebieden 
en hun mogelijkheden ontbreekt, waardoor deze passieve 
ruimte zeer veel potentie kent.

Het maken van veilige plannen leidt tot rigide 
structuren met veel onbenutte ruimte.7 Het gevolg van 
de defensieve houding van de overheid. De eenvoudige 
opzet maakt deze gebieden echter zeer geschikt om te 
herstructureren, verdichten en transformeren. In een 
orthogonaal opgezette woonwijk of bedrijventerrein is 
het bijvoorbeeld vrij eenvoudig om een belangrijke as 
aan te grijpen als aanknopingspunt voor verbeteringen. 
Ook parkeerterreinen, functieloos groen, sportvelden en 
overgedimensioneerde wegen bieden volop ruimte voor 
nieuwe functies en staan open voor een betere inrichting 
van de openbare ruimte zelf. Elementen uit deze groep 
wachten om herontdekt te worden. 

Afb. 2.50 Ruimteverslindende wegenstructuur Afb. 2.51 Simpele structuur bedrijventerrein

Afb. 2.52 Simpele structuur woonwijk
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In tegenstelling tot de vorige groep is hier wel degelijk een relatie tussen het 
beeld vanuit de lucht en de kwaliteit op het maaiveld: menselijke schaal lijkt 
in deze gebieden bijna nooit een belangrijk ontwerpcriterium. Openbare 
ruimte is overvloedig, maar wordt gevuld door betekenisloos steen of groen. 
Vooral groen speelt hierbij een dubbelrol: op het eerste gezicht lijkt groen 
zeer wenselijk, maar ook dat kan saai, uniform, isolerend en functieloos 
werken. Zaken waar men van tevoren niet altijd bij stil heeft gestaan.

Het dusdanig uiteentrekken van stedelijke elementen creëert het 
tegengestelde van stedelijke gebruiksruimten. Principes die belangrijk zijn bij 
het ontwerpen van betekenisvolle ruimte (afb. 2.53), worden in deze groep 
typen absoluut niet nageleefd. Het zijn juist de tegenovergestelden hiervan 
die expliciet zijn terug te vinden in het straatbeeld: ‘places’ worden ‘non-
places’ en identiteit wordt uniformiteit. 

Openbare ruimte wordt enkelvoudig gebruikt en kent nauwelijks een 
gebruiksfunctie. Inpakgroen duwt elementen weg uit het zicht en leidt 
zo tot een gefragmenteerd beeld van de stad. De ruime indeling van 
stedebouwkundige elementen voorkomt op een ambtelijk niveau wellicht 
conflict, maar doet weinig goed als het gaat om ervaring van de stad als 
geheel. 

In de vorige groep werd nog enigszins getracht om met behulp van 
architectuur en diversiteit een bepaalde sfeer op te roepen. Binnen deze 
groep lijkt dat er, zelfs op belangrijke plekken van de stad, niet toe te doen. 
Winkelcentra, hoofdwegen, of zelfs hele woonwijken bevinden zich in het 
niemandsland. Men zou zich kunnen afvragen of het toeval is dat deze 
woonwijken, vaak gebouwd in de jaren ’60 van de vorige eeuw, nu vaak tot 
de grootste probleemwijken van de stad behoren.

Menselijke schaal en ruimtelijke kwaliteit: antistedelijk

Afb. 2.53 Principes ‘stedelijkheid’ (Jan Gehl, 2010)

Afb. 2.54 Afb. 2.56 

Afb. 2.55 Afb. 2.57 
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Met het ruim opzetten van stedelijke elementen hoeft niets 
mis te zijn, mits de ruimtelijke kwaliteit en gebruikswaarde 
daarvan op een hoog niveau ligt. Hier is dat geenszins het 
geval. De vorm van stedebouw mag op het eerste gezicht 
tot weinig directe problemen leiden, maar heeft zelden 
interessante stedelijke elementen tot gevolg. In tegendeel: 
overgedimensioneerde, lege en uniforme stedelijke elementen 
kunnen de leefbaarheid van een gebied volledig om zeep 
helpen. 

Ook groen, vaak gewaardeerd, werkt saai of isolerend als het 
zonder gebruikswaarde wordt toegepast. Parkeerterreinen, 
brede wegen, uniforme uitbreidingen, grijze werk- en 

winkelgebieden: allemaal elementen die met een andere 
uitvoering een geweldige impuls aan de stad hadden 
kunnen geven. Dit alles leidt tot een essentiële vraag voor de 
stedebouwkundige: weegt efficiëntie en eenvoud op de korte 
termijn op tegen de effecten hiervan op de lange termijn?

Toch is de stad als organisatiesysteem typisch Nederlands. 
Het is de resultante van een gemechaniseerde ingenieursblik, 
overblijfselen van het modernisme, dominant autoverkeer 
en de drang om zo min mogelijk in elkaars vaarwater 
te zitten. De stedebouwkundige kiest voor de veilige 
standaardoplossing. Deze zal immers niets slechts brengen, 
maar levert vaak ook weinig bijzonders op. 

Gelukkig biedt deze ruim opgezette groep typen voldoende 
speelruimte voor nieuwe groei. De simpele, overzichtelijke, 
grof vormgegeven plattegrond kan gemakkelijk opnieuw 
worden opgevat en getransformeerd. Ook op een lagere 
schaal is voldoende speelruimte aanwezig. Voor een deel 
wordt nu al aan de toekomst van deze gebieden gewerkt. 
Vooral het bedrijventerrein is een hot issue. 

Toch is dit thema, en bijbehorende kwalen, nooit als geheel 
benaderd. Een integrale visie op overgedimensioneerde 
gebieden zou echter zeer nuttig kunnen zijn. Elementen 
uit deze groep zijn vaak zeer sterk verankerd in de 
hoofdstructuur van de stad (grote winkelcentra, belangrijke 

wegen) en dus zeker niet onbelangrijk. Verandering is hier 
wenselijk en door de ruime, flexibele opzet ook mogelijk. 
Herstructurering maakt voor deze gebieden een geheel 
nieuwe levensfase mogelijk. De kracht van gebieden uit deze 
groep ligt dan ook vooral in de toekomst. 

Conclusie

Veroorzaakt weinig directe 
problemen.
Snel, ruim, goedkoop, gemakkelijk 
(met alle gevolgen van dien)

Structuur simpel en flexibel
Veel verborgen ruimte
Groen (doch vaak zonder functie)

De ambitie ligt laag en er is weinig 
aandacht voor uiterlijk en comfort.

Uniform niemandsland door ruime opzet
Menselijke schaal krijgt weinig aandacht
Probleemwijken en leegstaande 
bedrijventerreinen

Ruime en simpele opzet maakt het 
eenvoudig om deze gebieden te 
herstructureren

Flexibel weefsel (grote schaal)
Functieloze ruimte (kleine schaal)
Ook zonder sloop voldoende ruimte 
voor inbreiding.

Het uitblijven van vernieuwing en 
groei door een gebrek aan interesse of 
draagvlak.

Men is weinig overlast gewend, dus 
veranderingen leiden tot protest.
Verdere degradatie ruimtelijke kwaliteit
Sociale problemen door gebrek 
verantwoordelijkheid

Toekomst
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De gegroeide stad
ongestuurd en dynamisch

Afb. 2.58 
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Ontwerphouding: gelaagd, 
gemengd, naar behoefte.

Feitelijk is er in deze groep typen helemaal geen sprake 
van ‘ontwerp’. Elementen zijn ontstaan in gebieden (of 
tijden) waarin weinig sturing en controle van bovenaf heeft 
plaatsgevonden; spontaan ontstaan uit een functionele 
behoefte. Zij zijn geen eindproduct van een grootschalig 
ontwerpproces en bevatten daardoor bebouwing van gemengde 
leeftijd, functie, omvang en stijl.

Als logisch gevolg ogen typen uit deze groep, uitzondering 
daargelaten, vaak ongestructureerd en complex. Menging, 
diversiteit en fluctuerende korrelgrootten leiden tot 
onoverzichtelijke weefsels die weinig gemeen hebben met de 
hiervoor besproken groepen. 

Toch organiseert deze ogenschijnlijke chaos zichzelf op 
maaiveld: langs linten, secundaire wegen of oude woonstraten 
bijvoorbeeld. Achter deze gevels gaat dan meer schuil dan men 
denkt (afb 2.59, 2.60: Oosteinderweg, Aalsmeer). 

In de loop der tijd heeft men steeds simpelweg bijgebouwd 
wat op dat moment nodig en mogelijk is, vaak vanuit vrij 
functionele overwegingen. Een bedrijf heeft behoefte aan een 
nieuwe loods, een boer plakt een stukje aan zijn stal vast, of een 
ondernemer vestigt een winkel aan zijn huis. Dit alles leidt tot 
flexibele woon/werkmilieus met een hoge dynamiek en allerlei 
aanknopingspunten voor verdere groei.

Het verschil met de voorgaande thema’s mag duidelijk zijn. 
De ‘gegroeide stad’ levert gebieden op die divers, volwassen, 
dynamisch en economisch sterk zijn (Frijters et al. 2004), 
of veel kunnen bijdragen aan de identiteit van de stad (type 
Artefact, Broedplaats). 

Afb. 2.59 Heterogene bebouwing geordend langs lint (Oosteinderweg)

Afb. 2.63 Wonen en werken

Afb. 2.61 Broedplaats in oud havengebouw

Afb. 2.60 Sfeerbeeld Oosteinderweg

Afb. 2.64 Tussenland 

Afb. 2.62 Oude en nieuwe woonbebouwing in de Pijp
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Elementen uit deze groep zijn vaak geleidelijk ontstaan. Hun 
planning kent dus weinig overpeinzing. Structuren kunnen 
gebaseerd zijn op oude linten, polders, of gewoon puur toeval. 
Extremen lopen dan ook uiteen van strakke blokbebouwing 
(type ‘strookjes’) tot volledige heterogeniteit. 

Simpele blokverkavelingen uit de tijd van speculatiebouw 
laten zien dat ongestuurde, stomweg gebouwde uitbreidingen 
niet per se chaotisch hoeven te zijn. In tegendeel, de Pijp in 
Amsterdam (afb. 2.67) bijvoorbeeld, kent een zeer duurzame, 
permanente structuur. Oude gebouwen worden gerestaureerd 
of vervangen, maar passen steeds binnen het bestaande grid.

In andere, heterogenere gebieden, is meer diversiteit en 
flexibiliteit mogelijk. Linten, provinciale wegen, oude 

industrieterreinen of boerderijen zorgen voor een dynamische 
structuur waarbinnen van alles mogelijk is.8

De morfologie van deze gebieden fluctueert dan ook enorm. 
De gemeenschappelijke deler is dynamiek en flexibiliteit; 
niet alleen in vorm, maar ook op socio-economisch vlak (zie 
verderop). 

De vormgeving botst zo direct met de stad als modeproduct: 
een plattegrond als die van Kattenbroek (afb. 2.68) is binnen 
dit thema niet vindbaar. Ook botst de vormgeving met het 
thema ruim en veilig. Bebouwing in deze rommelige gebieden 
is functioneel in de zin dat zij voldoet aan de behoeften van de 
gebruikers, maar is zeker niet ‘functionalistisch’.

Vorm en morfologie: functioneel

Afb. 2.65 Tussenland: heterogeen weefsel

Afb. 2.66 Morfologie: alles is mogelijk

Afb. 2.67 Speculatiebouw: ongepland grid

Afb. 2.68 Het tegenovergestelde
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Op de kaart is de dynamische stad vaak niet zomaar te 
herkennen. Zij gaat vermomd als boerderij, industriegebied, 
ongebruikte groenstrook of oude loods. Het bestaan, de 
voortdurende verandering en de functie van deze gebieden wordt 
maar al te gemakkelijk over het hoofd gezien.9 

Het herkennen van dynamische gebieden vereist vaak enige 
voorkennis. In het voorbeeld hieronder (Nieuwe Meer, 
Amsterdam), is op het eerste gezicht niet duidelijk dat deze 
verzameling schuren en groen huisvesting biedt aan krakers, 
kunstenaars en milieu-educatie. 

Door op de kaart voorspelbare elementen weg te strepen kan 
echter op een gemakkelijke wijze een eerste selectie worden 
gemaakt. De contramal van het planmatige bevat elementen die 

in het oog springen, typerend en uniek zijn voor de stad, maar 
nog niet altijd als dusdanig erkend worden (afb. 2.71)

In het bestemmingsplan verhullen elementen zich op een 
soortgelijke manier. Hiernaast is een (al eerder getoond) 
economisch vitaal lint weergegeven: de Oosteinderweg in 
Aalsmeer. Bij gebrek aan beter is het gebied ingevuld als 
woongebied met een agrarisch achterland. Men kan zich 
afvragen of zo het maximale uit een dergelijk gebied wordt 
gehaald. Plaatselijke initiatieven streven het werktempo van de 
gemeente immers snel voorbij en worden vaak gehinderd door 
bestemmingsplannen en andere regels, simpelweg omdat er 
sprake is van een verschil in werktempo.10

Gevolg: ongrijpbaar op kaart

Krakers KrakersKunstenaarskolonie Kunstenaarskolonie Tussenland Tussenland ArtefactMilieu Educatie Oud Lint

Afb. 2.69 De Nieuwe Meer: verhulde voorzieningen Afb. 2.70 Contramal van planmatige stad

Afb. 2.71 
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Flexibele gebieden trekken bedrijvigheid aan van alle 
soorten en maten, van autosloop tot kunst en toerisme. 
Ontwikkelingen zijn vaak bottom up en draaien om mensen, 
informele afspraken en sociaal kapitaal. Voor de verandering 
is de overheid hier eens niet de meest invloedrijke partij.11

De ongestuurde stad is het domein van de kleine actoren. 
Zij handelen snel, sluiten onderlinge allianties en werken 

op een veel minder formele wijze dan de overheid. De 
precieze hiërarchie is vaak lastig in kaart te brengen. 
Samenwerkingsvormen veranderen voortdurend en zijn op 
elke plek anders. 

Deze houding kent overigens niet alleen maar voordelen. 
Het overkomt de schrijvers van ‘Tussenland’ (Frijters et 
al. 2004) meer dan eens dat zij bij het betreden van een 

dergelijk terrein argwanend worden benaderd. Het werken 
en wonen in een sociaal verbonden omgeving kan immers 
ook wantrouwen naar de buitenwereld veroorzaken, vooral 
als men zich in conflict met de overheid bevindt. Een situatie 
die zich meer dan eens voordoet in woonwagenkampen of 
krakersgemeenschappen (afb. 2.75).

Zoals al eerder is gesteld: elementen uit deze groep zijn 

lastig met elkaar te vergelijken. De precieze mate van sociale 
cohesie en de soort aanwezige actoren zal, net als de stijl 
en morfologie, van plaats tot plaats steeds anders zijn. Het 
begrijpen van deze gebieden draait juist om het onderkennen 
van deze onderlinge verschillen. 

Actoren: klein maar vitaal

Afb. 2.72 Autobedrijven doen het goed in Tussenland Afb. 2.73 Grote en kleine bedrijvigheid gaan samen Afb. 2.75 Negatieve aspecten

Afb. 2.74 KunstenaarskolonieAfb. 2.76 Actorennet
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Elementen uit deze groep zijn niet per se mooi of lelijk: ze zijn 
vooral vitaal, nuttig en voldoen aan de behoefte. Vormgeving 
en esthetiek zijn hierbij geen direct doel. Architectuur en 
straatprofiel zijn in veel gevallen dan ook simpel. De kracht 
van deze gebieden zit vooral in de economische/sociale 
functie; een heel ander soort menselijke schaal. 

Toch zijn deze gebieden vaak herkenbaar in de stad. Zij vallen 
op in de massa, verlenen identiteit en voegen iets toe aan de 
lokale sfeer. In sommige gevallen heeft de diverse, gemengde 
en gelaagde bebouwing iets weg van klassieke stedelijkheid. 

Door als overheid in deze kansrijke gebieden meer aandacht 
te besteden aan ruimtelijke kwaliteit, kunnen gebieden 
ontstaan die qua aantrekkingskracht gelijk staan aan een 

binnenstad. Recreanten zoeken immers graag opvallende, 
gemengde en historische gebieden in de stad. 

Voor een deel gebeurt dat ook al. Soms spontaan, soms 
met een beetje hulp. Oude industriële gebieden worden 
omgebouwd tot culturele broedplaats, loodsen worden 
concertzaal, verwilderd groen wordt natuurgebied of de 
economische vitaliteit wordt een trekpleister. 

Vaak redden lokale partijen zich prima. Het is de taak van de 
overheid om te signaleren welke gebieden de potentie hebben 
om zichzelf, al dan niet met hulp, te kunnen overstijgen, en 
welke gebieden ten onder dreigen te gaan. 

Menselijke schaal en ruimtelijke kwaliteit

Afb. 2.77 Vitaal lint in Tilburg

Afb. 2.79 Albert Cuyp: speculatiebouw als enorme trekpleister Afb. 2.80 Natuurgebied ontstaan langs Langbroekdreef in de Bijlmer Afb. 2.81 De verkadefabriek in Den Bosch: nu een theater

Afb. 2.78 Nog onontdekte historie
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Conclusie
Typen uit deze groep wijken af van de standaard. 
Zij dragen bij aan een levendige, diverse stad, die 
niet altijd even goed begrepen wordt. Pogingen om 
gebieden te institutionaliseren leiden gemakkelijk tot 
afbreuk van verworven vrijheden. Te weinig controle 
kan echter weer verwaarlozing, sociale afsluiting, of 
zelfs criminaliteit tot gevolg hebben. 

Het is voor de overheid dus geen eenvoudige taak om 
voor deze gebieden een visie op te stellen. Toch is dit 
belangrijk. Als uitzondering op de eenheidsworst die 
men in de andere twee groepen trof, gaat het hier wel 
om een groep met een sterke diversiteit, eigenheid 
en vormen van ‘echte stedelijkheid’: een degelijke 
informele economie12, bebouwing van gemengde prijs, 
omvang en leeftijd en sterke sociale banden.

De gegroeide stad verandert steeds en creëert nieuwe 
ruimte binnen het bestaande. Weefsels zijn zo zeer 
duurzaam. Bebouwing wordt flexibel ingezet, kan 
eenvoudig van functie verwisselen en wordt langzaam 
en eenvoudig aangepast aan de behoefte. Het is 
dan ook niet voor niets dat veel elementen uit deze 
groep aanleiding vormen voor herstructurering. 
Imperfecties, gemiste kansen, of juist succesvolle 
initiatieven, vormen alleen maar aanleiding tot 
verandering. 

Toekomst
Terwijl dit soort gebieden dichter bij het stadscentrum 
steeds vaker gentrificeren en te duur worden voor 
informele bedrijvigheid of experiment, komt verder 
aan de stadsrand voortdurend nieuwe ruimte voor 
ongestuurde activiteiten vrij. Door de achteruitgang 
van bedrijventerreinen, ziekenhuizen, kantoren, 
winkelcentra of andere flexibel inzetbare ruimte, opent 
zich een heel nieuw raamwerk aan mogelijkheden.

Een gemeente kan kiezen om verwaarloosde 
bedrijventerreinen up to date te houden, leeg te laten 
staan, of vrij te geven aan kleine partijen die behoefte 
hebben aan goedkope en flexibele ruimte. Leegstand 
kost veel geld, waarvoor zo wellicht gecompenseerd 
kan worden.

Het loslaten van regulering, waardoor gebieden 
van nieuw leven kunnen worden voorzien, kan zo 
misschien een oplossing zijn voor problemen elders. 
Dit gegeven werd duidelijk in beeld gebracht op de 
architectuur biënnale van 2010. De leegstandsatlas 
van Ronald Rietveld13 gaf van honderden leegstaande 
gebouwen onderhoudskosten aan. Tevens liet hij zien 
wat voor mogelijkheden deze gebouwen met zich 
meebrengen, als men buiten de bekende wegen denkt. 
Een vlak van stedebouw waar veel winst behaald kan 
worden.

Weefsels hebben vaak al enige tijd 
kunnen rijpen, zonder bemoeienis van 
overheid en ontwikkelaars. De gevolgen:

Sociale cohesie
Divers, gemengd weefsel
Mogelijke identiteitsverleners aanwezig
Economisch divers

Gemiste potentie van gebieden naar 
voren brengen:

Inspelen op bijdrage aan identiteit
Verbeteren menselijke schaal
Goedkope/flexibele huisvesting
Gebruiken als aanknopingspunt voor 
verdere groei

Ingrepen komen vaak voort uit actuele 
behoefte en zijn weinig overkoepelend. 

Weinig aandacht kwaliteit ruimte.
Menselijke schaal ondergeschikt
Mogelijk vijandig naar buiten toe
Afzondering van de gemeenschap

Altijd sluimert de kans dat potenties van 
het gebied niet worden begrepen door 
betrokken partijen.

Onbegrip overheid/ontwikkelaars
Problemen met bestemmingsplan
Stempel ‘ongewenste rommel’
Uiteindelijk: verval/sloop
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Drie soorten stad
De algemene kenmerken die in de vorige hoofdstukken naar voren zijn gekomen, lijken typerend voor de moderne Nederlandse 
stad. Los van schaal, kavel of straatprofiel lijkt er sprake te zijn van een drietal zeer contrasterende stedelijke weefsels. In het 
volgende hoofdstuk wordt kort ingegaan op hun onderlinge relaties en verschillen. 

Thema’s onderling
Verschillen en overeenkomsten tussen de drie ontwerpthema’s 
zijn in het schema hiernaast, per onderwerp, in beeld gebracht. 
Een aantal zaken valt op.

Ten eerste: de twee groepen die het eerst zijn besproken hebben 
een overeenkomstig soort actoren. Grootschalige partijen 
(gemeenten, ontwikkelaars) drukken via top-down planning 
een stempel op een gebied. Hetzelfde mechanisme leidt in beide 
gevallen tot tegenovergestelde resultaten, ook al blijft het doel 
gelijk: het financieel exploiteren van een plan, of dat nou gaat 
om het verkopen van woningen, of om het minimaliseren van 
kosten in minder belangrijke gebieden.

De groep incrementele elementen kent deze insteek niet en 
staat hier lijnrecht tegenover. Hier is sprake van bottom up 
ontwikkeling door kleine partijen, wat ruimtelijk en sociaal tot 
een geheel andere omgeving leidt.

De ontwerphouding is in elke groep anders, al zijn er 
overeenkomsten. De stad als modeobject kent specifieke en 
complexe oplossingen, met een geheel eigen interne logica. 
De andere twee groepen kennen een functionalistischere 
benadering. Door het verschil in betrokken actoren en 
planningswijzen leidt dit echter tot tegenovergestelde resultaten: 
uniforme en goedkope top-down oplossingen, of juist ruimtes 
die voldoen aan menselijke behoeften. In beide gevallen 
resulteert dit in weefsels die qua esthetiek lang niet altijd de 
schoonheidsprijs verdienen. Ontwerp is meestal ondergeschikt.

Morfologische verschillen hebben vooral gevolgen voor de 
toekomstige veranderkracht van deze weefsels. Verandering 
in de eerst besproken groep is lastig: op een laag schaalniveau 
kan men maar weinig invloed uitoefenen op het geheel en op 
grote schaal is het erg lastig de omvangrijke, stug ontworpen 
plattegronden structureel te kunnen wijzigen. 

De overige groepen hebben meer veranderkracht. De ruime, lege 
opzet van de stad als organisatiesysteem biedt volop speelruimte 
voor nieuwe ontwikkelingen, en de ongestuurde stad is nu al 
voortdurend in beweging. 

Menselijke schaal kent, als gevolg van deze ontwerphoudingen 
en ruimtelijke patronen, in elke groep een andere uiting. De 
stad als modeobject leidt, door de aandacht voor architectuur, 
vooral tot gebieden waarin de relatie tussen mens en gebouw 
van belang lijkt te zijn. Meestal (maar lang niet altijd) wordt deze 
relatie gerespecteerd. 

In de tweede groep lijkt menselijke schaal geen enkele aandacht 
te krijgen. De stad als organisatiesysteem is vooral een leeg 
niemandsland. In de laatste groep ongestuurde, dynamische 
elementen, is het vooral de relatie tussen mensen die centraal 
staat. De relatie met het gebouw is overigens lang niet altijd 
slecht, vooral rond cultureel erfgoed: gebieden waarin de auto 
ten tijde van de bouw minder dominant was, met alle gevolgen 
van dien. 

Duidelijk is dat groepen sterk van elkaar verschillen, maar toch 
overeenkomen in bijvoorbeeld flexibiliteit, schaal, of de rol van 
de mens. Toch zijn zij ruimtelijk te onderscheiden en zijn zij op 
verschillende wijzen verbonden met de stad.
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Verbetering en toekomst
Er is volop ruimte voor verbetering. Om te beginnen kan 
elk thema wel iets leren van zijn tegenhangers. De stad als 
modeobject kan principes overnemen van de laatste groep, 
die bijzonder goed slaagt in het creëren van dynamiek; 
zowel sociaal als fysiek. De stad als organisatiesysteem kan 
van alle thema’s leren hoe invulling kan worden gegeven 
aan haar betekenisloze ruimte. Ook de gegroeide stad staat 
open voor verbetering en kan elders inspiratie opdoen 
met betrekking tot de relatie tussen mens en gebouw, en 
architectonische kwaliteit. 

Aangezien omvangrijke nieuwbouw voorlopig uit 
het beeld is verdwenen, wordt herstructureren en het 
verbeteren van het bestaande alleen maar belangrijker. In 
de huidige situatie staan de meeste (en grootste) weefsels 
echter nog stil. Enkel de gegroeide stad kent dynamiek, 
waar de andere elementen nog weinig vormen van groei 
laten zien. Deze statische groep elementen kent, zo bleek, 
twee facetten. Een daarvan is uitermate ontworpen, de 
ander geniet van een veel minder aandachtige invulling. 
Beide groepen bevinden zich nog in hun eerste levensfase: 
zij zijn gebouwd en daarna maar weinig veranderd. 

Voor deze statische groepen, waarin groei en ontwikkeling 
nog vreemde zaken zijn, zal het lastig zijn om een gepast 
ontwikkelingsmodel te vinden. Er is nog veel onbekend 
over de ideale planning en financiering van dat soort 
projecten. Vooralsnog komen grootschalige acties dan ook 
alleen maar voor in zeer slechte wijken, waar geen andere 
oplossing meer mogelijk is.

Hoe en wanneer elementen uit deze stilstaande groepen 
gaan evolueren is dan ook onduidelijk. De stad als 
modeobject, die zwaar steunt op de kwaliteit van de 
gebruikte architectuur, zal wellicht eerst moeten vervallen 
voordat aanleiding is tot verandering. De stad als 
organisatiesysteem is daarentegen veel ruimer en flexibeler, 
waardoor wellicht eerder verandering plaats zal vinden.

Verder kan men zich afvragen of deze groei in de 
toekomst een stapsgewijs proces zal blijven, waarin grote 

transformatieprojecten voor gefaseerde vooruitgang 
zorgen, of juist verandert in een continue proces. KEI, 
het kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing, stelt in 
haar publicatie ‘N19, Voorbij de Crisis’, dat groei in de 
toekomst waarschijnlijk een veel geleidelijker, organischer 
proces zal worden. Het doen van investeringen, en het 
terugverdienen daarvan, zal plaats vinden op een heel 
andere tijdsschaal. De toekomst zal draaien om het vinden 
van een nieuw verdienmodel, dat beter geschikt is voor 
herstructureringsopgaven.

suburbane morfologie
De driedeling zoals die uit het voorgaande onderzoek naar 
voren is gekomen, staat niet op zichzelf. In The Anatomy of 
Sprawl (Scheer, 2000) komt de auteur tot een vergelijkbare 
conclusie. Tijdens het analyseren van de groei van 
Hudson, Ohio, beschrijft zij hoe conventionele methoden 
van stedebouwkundig onderzoek tekort schieten bij het 
maken van een treffende morfologische analyse.

Een functionele benadering, zoals de aanwijzing van 
gronden binnen het Amerikaanse ‘zoning-beleid’, leek niet 
te voldoen. Een ‘residential area’ kan immers bestaan uit 
bungalows, landhuizen, of flats. Vorm en functie hebben 
dan bar weinig met elkaar te maken. Het omgekeerde 
is ook waar: een winkelcentrum kan er vanuit de lucht 
uitzien als een magazijn of kantoor, terwijl zij een geheel 
andere functie hebben.

Klassieke morfologische analysemethoden, gericht op de 
elementaire bouwstenen van de stad, bleken even slecht 
toepasbaar op de grote suburbane stad. Scheer beschrijft 
de onderzoeksmethode van Caniggia en Maffei, die niet 
geschikt lijkt te zijn voor gebieden met grootschalige 
sprawl. De veronderstelde relatie tussen gebouw, kavel, 
blok en straat is in de suburbs niet aanwezig. Kavels 
zijn groter dan voorheen (vooral in commerciële 
districten), niet per se gerangschikt in blokken of straten, 
en straatpatronen hebben weinig te maken met de 
langsgelegen bebouwing. 

Ook de processen die de stad vormen zijn niet 
te vergelijken. In plaats van kleine, incrementele 
veranderingen is sprake van instant-stedebouw: 
grootschalige ingrepen die een veel minder organisch 
spoor in de stad achterlaten. 

Om de suburb beter te begrijpen, en de relaties tussen 
haar verschillende delen te verduidelijken, ontwikkelt 
Scheer een morfologie die berust op de permanentie of 
veranderlijkheid van weefsels. Elementen uit klassieke 
morfologie (kavel, gebouw, blok, pad) spelen in dit model 
een ondergeschikte rol. In plaats daarvan erkent zij een 
vijftal niveaus: 
• Ondergrond (geografie)
• Superstructuur (elementen zoals snelwegen, stadsdelen)
• Infill (de patronen binnenin deze elementen)
• Gebouw (woningen, kantoren, scholen, bruggen)
• Object (heggen, bankjes, stoepen, etc)

Vaak voorkomende, alledaagse aanpassingen in de 
object- of gebouwlaag hebben weinig gevolgen voor de 
bovenliggende niveaus. Andersom hebben veranderingen 
aan de oude, permanente niveaus een enorme invloed op 
de rest van de stad. Veranderingen aan deze structuren 
gaan dan ook vaak samen met grote investeringen, 
ingewikkelde politieke beslissingen en historische 
gevolgen.

De relaties tussen deze hiërarchische elementen zijn 
lang niet altijd hetzelfde. In haar onderzoek naar 
Hudson ontdekt Scheer drie typen weefsel waarin 
deze verhoudingen substantieel van elkaar verschillen: 
statische, campus- en elastische weefsels. 

Statische weefsels
Grootschalige complexe weefsels met een duidelijke 
indeling in straten, kavels en bebouwing, bijna zoals die in 
traditionele steden gevonden kan worden. 

Scheer ziet hoe door de jaren heen statische weefsels een 
steeds complexere vorm krijgen. Waar uitbreidingen 
uit de jaren 70 nog enigszins in blokken zijn in te delen, 

Boven: de drie thema’s. Horizontale as: tijd. De thema’s Ruim en Veilig/Design en Prestige staan 
nog aan het begin van hun ontwikkeling. Op de verticale as: de aandacht voor architectuur. 

Onder: mogelijke ontwikkelingswijzen van deze eerste generatie elementen: verval, stapsgewijze 
groei, of geleidelijke groei. 
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worden nieuwe ontwerpen (net als in Nederland) steeds 
complexer en ingewikkelder van vorm. 

De mate van veranderlijkheid van deze weefsels is klein. 
Suburbane woonwijken zijn meestal groot, snel gebouwd 
en in één stijl ontworpen. Deze consistente vormgeving, 
bestaande uit vele onderverdelingen en vertakkingen, is 
lastig te veranderen. Ontwikkelingen buiten de vigerende 
stijl worden vaak actief ontmoedigd. 

Zodoende kennen statische weefsels een grote 
weerstand tegen transformatie. Pas na lange tijd, als vele 
kleine veranderingen hebben plaatsgevonden op lage 
schaalniveaus (gebouw, object) ontstaat er voldoende 
inconsistentie in het geheel om ook grotere veranderingen 
toe te staan. Dit proces duurt echter lang en wordt geleid 
door de angst voor dalende huizenprijzen en overlast.

Campusweefsels 
Grote, ruime stukken land, vaak in handen van een enkele 
ontwikkelaar: winkelcentra, ziekenhuizen, universiteiten, 
kantoorparken, etc. 

Ontwikkelaars hebben weinig aandacht voor wat er 
buiten hun gebied gebeurt, en het campusweefsel heeft zo 
de neiging om een geïsoleerd eiland in de stad te worden. 
Bebouwing bevindt zich meestal midden op het terrein, 
op een flinke afstand van omliggende weefsels. Bovendien 
bevat de ‘campus’ zelf enkel private paden, waardoor op 
het terrein geen sprake is van werkelijke publieke ruimte. 

Veranderingen in deze gebieden vinden eenvoudig 
plaats, omdat er weinig hindernissen aanwezig zijn. 
Kavelgrenzen of secundaire partijen spelen hier 
nauwelijks parten. Campusweefsels zijn dus vrij flexibel.

Deze veranderingen vinden echter voornamelijk intern 
plaats, en hebben zo weinig invloed op de stad als geheel. 
De mogelijkheid van deze weefsels komt dan ook pas 
echt naar voren als de eigenaar besluit te vertrekken 
en het gebied kan worden ‘teruggegeven’ aan de stad. 
Campusweefsels zijn vaak weinig compact, waardoor veel 
nieuwe ruimte vrij komt.

Elastische weefsels
De meest veranderlijke elementen van de stad. Zij bestaan 
uit pre-urbane kernen, gebieden rondom dwingende 
geografische elementen, of in de stad gegroeide 
industriegebieden. Elastische weefsels voorzien elementen 
met onvolkomenheden van een passend gebruik.

Scheer noemt elastische weefsels de ‘ademruimte’ van de 
stad. Door het gebrek aan samenhang in stijl, gebruik en 
kavel zijn ontwikkelingen snel en gemakkelijk door te 
voeren. Kavels kunnen worden verdeeld of samengevoegd 
en worden vaak opnieuw bebouwd. Dit gebeurt volop, zo 
blijkt uit de snelle opeenvolging van bedrijven in dit soort 
gebieden. 

Scheer schrijft aan deze weefsels de grootste 
transitiemogelijkheden toe, maar beschrijft hen toch als 
rommelig en ongewenst. Naar Amerikaanse standaarden 
mag dit wellicht het geval zijn, maar in Europa ligt de 
traditie anders. Europese steden zijn van oudsher immers 
dynamischer ontstaan; een belangrijk onderdeel van de 
Europese identiteit.

Slimme transformaties van elastische weefsels kunnen de 
identiteit en vitaliteit van een dergelijk gebied versterken 
en zo een vliegwieleffect hebben op omliggende weefsels. 
Kansen die Scheer in haar verhaal niet ter sprake brengt. 

Afsluitend
De drie weefsels hebben alle een andere relatie met de 
vijf schaalniveaus van de stad. Zij hangen allemaal nauw 
samen met dwingende aspecten van de ondergrond 
en superstructuur. Campus- en statische weefsels 
onderscheiden zich echter van elastische weefsels, 
doordat zij ook op infill niveau een zeer rigide karakter 
kennen. Dit keurslijf hindert de verandering op lagere 
schaalniveaus. Elastische weefsels hangen vooral samen 
met de onvolmaaktheden van de superstructuur. Op infill 
niveau zijn zij zeer flexibel, en daardoor geschikt om deze 
onregelmatigheden op te vangen.

Aan de hand van verder onderzoek naar deze relaties 
geeft zij aan wat de valkuilen van bepaalde ontwikkeling 

kunnen zijn. Statische weefsels zijn te sterk gericht 
op stabiliteit, campusweefsels neigen tot afzondering 
en isolatie en elastische weefsels kennen te sterk 
verrommelde paden en kavelgrenzen om optimaal te 
kunnen functioneren. 

Scheer gebruikt haar driedeling vervolgens om 
Hudson nader te onderzoeken. Ze concludeert dat in 
de (Amerikaanse) stadsplanning meer rekening moet 
worden gehouden met deze drie weefsels, en vooral 
hun veranderlijkheid. Zowel bij het plannen van nieuwe 
ontwikkelingen, als het herstructureren van bestaande 
stukken stad kan haar ‘methode’ een belangrijke rol 
spelen.

Driedeling in de praktijk
De overeenkomsten tussen de observaties van Scheer 
en de resultaten van dit onderzoek zijn opvallend 
groot. In beide gevallen is sprake van een statische, 
complex ontworpen groep weefsels, een aantal ruime 
en onstedelijke elementen, en een groep flexibele en 
dynamische stukken stad. 

Het grote verschil is echter de nadruk die Scheer legt 
op de verschillen in veranderlijkheid in plaats van 
vorm, zoals in dit onderzoek. Ze omschrijft hoe elk 
weefsel een eigen wijze van ontstaan en ontwikkeling 
kent, en gebruikt haar driedeling als methode om de 
veranderlijkheid van Hudson in kaart te brengen. Het 
praktisch nut van haar concept komt zo duidelijk naar 
voren. 

In de volgende fase van dit afstuderen wordt een 
vergelijkbare stap gemaakt. Een casestudy van 
‘s-Hertogenbosch wordt gebruikt als verdere evaluatie van 
de thema’s, hun praktisch nut als analysekader, en hun 
functioneren in de stad.

Campusweefsels:
• Niet onderverdeeld in kleinere kavels.
• Bevat meestal een aantal grote gebouwen
• Kennen geen werkelijk publieke paden. 

Statische weefsels:
• Kavels en paden zijn samen gepland en in een kort tijdsbestek 

gerealiseerd (consistentie).
• Kavels zijn klein en consistent in afmeting/oriëntatie ten 

opzichte van de straat.
• Kavels bevatten bebouwing van een type waarvan van tevoren 

bepaald was dat het er zou komen.
• Kavels worden niet verder opgedeeld.

Elastische Weefsels
• Niet gepland, maar langzaam gegroeid.
• Kavels zijn varierend in formaat, maar vaak groter dan in 

statische weefsels.
• Elastische weefsels zijn vaak te vinden langs overheersende pre-

urbane wegen. 
• Later toegevoegde paden dienen meestal voor individuele 

ontsluiting en voegen weinig toe aan het netwerk.
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Reflectie stad en cultuur

Typische mentaliteiten

Themaspecifieke problemen

Belangrijkste verschil: flexibiliteit

Toekomstige potentie

Evaluatie

Conclusie: een kader
In het voorgaande hoofdstuk is een vertaalslag gemaakt van types naar thema’s. Hierbij is gekeken naar meerdere 
eigenschappen dan enkel de vorm vanuit de lucht, om een beeld te geven van de drie groepen en hun onderlinge 
overeenkomsten. Elk thema toont een specifiek facet van de Nederlandse stad, en daarmee ook van de cultuur 
van ons land. 

De groep die het eerst is behandeld, de stad als modeobject, komt voort uit de Nederlandse liefde voor ontwerp. 
Indrukwekkende architectuur en prestigieuze projecten bezorgen menig gemeente trots en vullen de kunstbijlage 
van menig zaterdagkrant. Het tweede thema, de stad als organisatiesysteem, lijkt een fysiek geworden variant 
van het Nederlandse poldermodel. Stedebouw die niet draait om aantrekkelijkheid, maar om consensus en het 
voorkomen van conflict. De gegroeide stad vangt alle behoeften op die in de andere gebieden niet mogelijk zijn. 
Een flexibele vrijplaats; zij het soms enigszins rommelig en ongestructureerd. 

De drie thema’s vullen elkaar aan en functioneren tezamen als gezonde stad. Toch kent elke groep een aantal 
kracht- en verbeterpunten. Het is niet onredelijk om te stellen dat elk van deze groepen vraagt om een eigen 
vorm van sturing en ontwikkeling; zo concludeert ook Brenda Case Scheer in haar onderzoek, waaruit een 
overeenkomstige driedeling voor de Amerikaanse stad naar voren komt. 

Het belang dat Scheer legt bij het bepalen van toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden benadrukt bovendien 
de rol die de driedeling kan hebben als praktisch analysemiddel om het karakter, en met name de flexibiliteit, 
van stukken stad vast te leggen. 

Deze veranderlijkheid is, met het oog op de toekomst, misschien wel het belangrijkste dat de drie thema’s 
van elkaar onderscheidt. Dit bepaalt immers voor een groot deel de toekomstige potentie van de drie soorten 
ontdekte ruimte en daarmee ook een belangrijk vraagstuk van de stedebouw: wat te doen in de toekomst?

In de volgende stap van dit onderzoek wordt een poging gedaan het praktische nut van de driedeling te 
verduidelijken, door deze aan te wenden als analysemiddel in een studie naar de stad ‘s-Hertogenbosch. Aan de 
hand van deze analyse worden niet alleen uitspraken gedaan over de stad, maar wordt ook duidelijk of de drie 
thema’s, elk met hun eigen krachten, zwakten en mogelijkheden, ook werkelijk als dusdanig zijn terug te vinden 
in de stad.
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Deel c: thema’s toegepast
In dit afsluitende hoofdstuk wordt onderzocht hoe het zojuist ontwikkelde 
raamwerk kan worden gebruikt om de stad te analyseren. Hoe verhoudt deze 
aanpak zich tot bekende analysemethoden, zoals de lagenbenadering? Hebben de 
thema’s een toegevoegde waarde? 

Door vorm te geven aan deze stap vindt tevens een evaluatie van de ontwikkelde 
theorie plaats. Er wordt immers onderzocht of de typen en thema’s, indien 
ingetekend in de stad, voldoende overlap hebben met de werkelijkheid. Bestaan 
de thema’s echt, als herkenbaar domein in de stad, of is de gevormde theorie 
puur fictief? Wat is het praktisch nut van deze ‘methode’?

Tot slot zal worden ingezoomd op een tweetal woonwijken, behorend tot een 
verschillend thema. Een insteek die het mogelijk maakt om de verschillen tussen 
deze thema’s (en bijbehorende ruimtelijke typen) ook op een klein schaalniveau 
in beeld te brengen. Zijn de typologische elementen zelf verantwoordelijk voor 
het slagen of falen van een wijk, of komt hier nog meer bij kijken?

Het uiteindelijke doel van deze stap is om, anders dan in de voorgaande 
hoofdstukken, uitspraken te doen over de typen en thema’s in een concrete 
stedelijke context. Voorheen is enkel ‘los’, vanuit de lucht, onderzoek gedaan 
naar gebieden, verspreid over heel Nederland. Hier is dat niet langer het geval.
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‘s-Hertogenbosch: historisch, 
maar ook modern

Den Bosch kent een rijke geschiedenis. Het oude centrum is 
goed geconserveerd gebleven en staat bekend om zijn historische 
uitstraling, met unieke trekpleisters zoals de Binnendieze of Sint-
Janskathedraal. Toch is ‘s-Hertogenbosch ook altijd een moderne 
stad geweest. Als hoofdstad van de provincie Noord Brabant, 
met een gunstige ligging langs snelwegen en vaarten, is er sinds 
de industriële revolutie immers voortdurend sprake geweest van 
voorspoedige groei. 

De gevolgen van deze groei zijn voor dit onderzoek zeer gunstig: 
gedurende nagenoeg iedere geschiedkundige periode zijn er 
voor die tijd kenmerkende plannen neergezet. Speculatiebouw 
rond 1900, modernistische stempelwijken in de jaren ‘60, 
woonerfwijken in de jaren ‘80 en grootschalige VINEX locaties 
aan het begin van deze eeuw. Alles is aanwezig. 

Dwars door deze uitbreidingen liggen echter diverse oude 
elementen: dijken, wielen, linten, kernen en vele andere vormen 
van cultuurhistorische bebouwing. 

Tezamen vormt deze mengelmoes aan stijlen een divers 
samengestelde stad. Het is dan ook niet vreemd dat Den Bosch 
al jaren op rij uit de bus komt als ‘toplocatie’, en zich in de 
economische crisis van de afgelopen jaren vrij goed heeft kunnen 
handhaven1.

Den Bosch onderzocht
In de laatste fase van dit onderzoek wordt Den Bosch gebruikt 
om het praktisch nut van de drie thema’s verder uit te werken. 
Randgemeente Rosmalen is hierbij buiten beschouwing gelaten, 
evenals het stadscentrum, dat hier als een groot gebied van het 
thema de gegroeide stad is ingetekend.

Het onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de 
vastgestelde typen en hun positie in de stad. Vervolgens wordt de 
distributie en het karakter van deze typen (en de thema’s waarbij 
zij horen) verder onderzocht. Informatie die hieruit naar boven 
komt, zal worden gebruikt om bestaande analyses, afkomstig 

uit het bestemmingsplan ‘Stad tussen Stromen’ (Gemeente 
‘s-Hertogenbosch, 2003) aan te vullen. Hiermee worden 
uitspraken gedaan over de bruikbaarheid van de drie thema’s als 
gereedschap bij het analyseren van de stad.

Typen in kaart
De kaart hiernaast staat aan de basis van nagenoeg al het 
onderzoek dat op de volgende pagina’s te vinden is. Het geeft een 
overzicht van de locatie van de typen, zoals die in de eerste fase 
van dit onderzoek zijn vastgesteld. Ook de bijbehorende thema’s 
zijn hierbij in beeld gebracht. Een alternatieve versie van deze 
kaart, te vinden in bijlage A, is voorzien van nummers, waaruit 
niet alleen het thema, maar ook de naam van het type kan worden 
afgelezen.

Een aantal eerste conclusies valt direct op:
1.  Typen overlappen met de werkelijkheid: de meeste gebieden 

zijn eenvoudig van een naam te voorzien. Weinig gebieden 
blijven leeg.

2.  Typen, behorend bij een bepaald thema, klonteren vaak samen. 
Vooral de groepen design en prestige en ruim en veilig kennen 
een geclusterde distributie.

3.  De middelste gordel van de stad, gebouwd in de jaren ‘60-
’70, kent veel typen behorend tot het thema de stad als 
organisatiesysteem.

4.  De hoofdwegenstructuur is herkenbaar in de kaart en behoort 
vaak tot het thema de stad als organisatiesysteem.

5.  Vooral oudere en nieuwere uitbreidingen (dicht bij en ver van 
het centrum) behoren tot de stad als modeobject.

Interessanter is echter de ervaring van deze typen op straat: 
daar wordt pas duidelijk hoe de theorie uit de vorige fase van dit 
onderzoek in een echte stad naar voren komt. In ieder geval is 
duidelijk dat de typen uit de eerste fase van dit rapport een vrij 
complete afspiegeling van de werkelijkheid geven: slechts weinig 
gebieden zijn niet of lastig van een label te voorzien.

NB: onderstaande kaarten zijn, tenzij anders is aangegeven, niet 
geroteerd ten opzichte van het noorden.

Afb. 3.1 Mengvoederfabriek De Heus in Den Bosch 
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Design en Prestige

Veilig en Ruim

Ongestuurd en Dynamisch

Eenheid (park, gebouw, straat)

Gebied (woonwijk, industrie, kijkgroen)

Legenda

Kaart 1: typen in de stad
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Abstractie
Op de typenkaart werd duidelijk hoe typen, behorend tot 
eenzelfde thema, lijken samen te klonteren tot grotere clusters. In 
de kaart hiernaast zijn deze gebieden verduidelijkt. Met behulp 
van observaties vanuit de lucht, maar ook op maaiveld, is bepaald 
in welk gebied welk thema dominant is.

De bundeling is niet overal even sterk: sommige gebieden kennen 
een sterke clustering, terwijl elders een fijnmazigere verdeling 
aanwezig is. Sommige clusters worden onderbroken door 
elementen van een ander thema, andere niet, enzovoorts. 

In ieder geval is sprake van een overzichtelijke kaart, die de stad 
indeelt in drie verschillende soorten ruimte. Als de theorie uit 
de voorgaande fase klopt, moeten de eigenschappen van deze 
clusters overeenkomen met de kenmerken die in het theoretische 
kader zijn geschetst.

Op de volgende pagina’s zal, per thema, worden nagegaan of dit 
het geval is. Een belangrijke stap ter evaluatie van de driedeling 
uit de vorige fase. 

Noot:
Vanaf nu zal naar de thema’s verwezen worden volgens een 
kortere naamgeving.

Thema A: de stad als modeobject
Thema B: de stad als rationeel organisatiesysteem
Thema C: de gegroeide stad. 

Design en Prestige

Veilig en Ruim

Ongestuurd en Dynamisch

Legenda

Kaart 2: dominante clusters
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De stad als organisatiesysteem
De distributiewijze van dit thema heeft veel weg van een olievlek. 
Niet alleen omdat het gaat om een groot oppervlak, maar ook 
omdat elementen aaneen zijn geregen door wegen, kanalen, spoor 
en andere grote infrastructurele elementen. Gebieden die druk 
worden bezocht en gebruikt, en bovendien belangrijk zijn voor 
oriëntatie in de stad. 

Op maaiveld zijn deze wegen uniform, breed en ingepakt in het 
groen. Achter deze barrière liggen woon-, werk- en winkelgebieden, 
die hierdoor aan het zicht worden onttrokken.

Naast infrastructuur bevat deze laag ook een aantal grotere 
elementen. Dit zijn voornamelijk bedrijventerreinen, maar ook 
woonwijken en belangrijke winkelcentra (een analyse naar functie 
volgt later in dit document). Vooral aan de westzijde van de stad 
bevindt zich een enorm oppervlakte aan woon- en werkgebieden 
behorende tot dit thema. (Afb 3.2) 

Hiernaast is aan de hand van foto’s de sfeer van dit ‘domein’ 
weergegeven. Deze blijkt goed te voldoen aan de karakteristieken 
die in de voorgaande onderzoeksstap aan dit thema zijn toegekend: 
elementen zijn ruim, rationeel ontworpen en hun bouw leidt 
vaak tot weinig bijzondere plekken. Menselijke schaal heeft geen 
prioriteit en er is weinig sprake van interactie tussen mens en stad. 

Kaart:
De wegenstructuur (auto en water) behorend tot deze groep, evenals woon- 
en werkgebieden. Rood omcirkeld: belangrijke clusters van voorzieningen 
zoals stations, winkelcentra, scholen, ziekenhuizen, etc, die zich bevinden in 
deze laag.

Legenda

Kaart 3: olievlek

Cluster

Centrumgebied

Infrastructuur
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1
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5

6

1. Type Productieland: De Rietvelden

3. Type Verkeerstuin: Stadionweg

5. Type Verkeerstuin: Zuid-Willemsvaart

2. Type Spons: station omgeven door groot parkeerterrein

4. Type Spons en ZOA: meubelpark de Herven

6. Type Stampwerk: de Gestelse Buurt

Afb. 3.2 Den Bosch west: bedrijventerrein en woonwijk

Afb. 3.3 Distributie van het thema en locatie afbeeldingen 
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De stad als mode-object
Deze groep kent niet de aaneenschakeling van het hiervoor 
besproken thema. Elementen zijn wel degelijk geclusterd, maar 
meer als eilanden dan als olievlek. Bovendien zijn zij ‘ingepakt’ 
in onderdelen van de vorige groep. De stad als mode-object wordt 
zo vooral beleefd door bestemmingsverkeer. Het beter verbinden 
van dit domein met de hoofdwegen van de stad (waarachter zij 
nu vaak verborgen liggen), kan dan ook een interessante bijdrage 
leveren aan de beleving van de stad. 

Dit thema bestaat vooral uit woonwijken van na de jaren ‘70, 
of van voor de tweede wereldoorlog: perioden waarin in Den 
Bosch veel aandacht is geweest voor het creëren van gemengde 
en opvallende woonmilieus. Er zijn ook een aantal werkgebieden, 
parken en recreatiegebieden opgenomen in dit domein (wederom: 
later volgt een uitsplitsing van deze functies).

Bovendien bevat de laag een aantal voor Den Bosch bijzondere 
gebouwen en plekken, zoals het provinciehuis, Paleiskwartier en 
kastelenwijk ‘Haverleij’ (zie afbeeldingen). 

Op maaiveld treft men taferelen die overeenkomen met de 
conclusies uit de vorige fase van dit onderzoek: gebieden 
zijn gebouwd als eindproduct met een sterke interne logica, 
veel aandacht voor architectuur en stijl, maar niet altijd voor 
menselijke schaal. 

Afbeeldingen linkerpagina: 
Grote clusters behoren tot dit thema, ook al zijn zij vaak uit het zicht 
onttrokken door elementen uit de vorige laag. In de kaart is aangegeven 
waar door verhullend groen rondom de infrastructuur gebieden van 
dit thema uit het zicht worden onttrokken. Het gebied bevat een aantal 
belangrijke centra (rood omlijnd).

Legenda

Kaart 4: onzichtbare eilanden

Cluster

Centrumgebied

Visuele belemmering
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Afb. 3.4 De Maaspoort 

Afb. 3.5 Distributie van het thema en locatie afbeeldingen 

1. Type Fort: Haverleij

3. Type Visitekaartje: kantoor S.A.P. aan de A2

5. Type Luchtspinsels: de Maaspoort

2. Type Normenstad: Paleiskwartier

4. Type Luchtspinsels: Ophoviuslaan

6. Type Hokjesland: De Donk (geherstructureerd)
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De ongestuurde stad
Deze derde groep kent een verstrooidere distributie: kleine stukjes 
tussenland, of andere ongeregeldheden, liggen verspreid door de 
stad. Een aantal historische linten en boerderijden is aanwezig 
rond de Maas en in omliggende randgemeenten. Op een drietal 
locaties is wel sprake van clusters, ook al worden deze vaak 
onderbroken door zware infrastructuur.

Ten noorden van het spoor bevindt zich een oud dijklichaam, 
met daarlangs historische lintbebouwing en natuur. Deze 
aaneenschakeling wordt echter vaak onderbroken en 
(ongelijkvloers) doorsneden. Zo is er maar weinig van dit gebied 
te zien. 

Een tweede cluster vormt zich waar de sporen elkaar kruisen. 
Hier bevindt zich vooral veel tussenland, maar ook een aantal 
historische artefacten: oude fabriekspanden, die de komende jaren 
een nieuwe functie krijgen. Nu al bevat het de Brabanthallen, 
Poppodium Willem II, De Verkadefabriek (theater) en De 
Gruyterfabriek (verzamelgebouw voor starters). De spoorzone 
vormt echter een grove doorbreking van dit gebied.

Ten westen van de stad bevindt zich een laatste cluster, rond de 
oude kern Deuteren. Hier zijn boerderijen, stukjes tussenland en 
een arbeiderswijk te vinden. Recent is dit gebied doorsneden door 
de nieuwe randweg: een brede baan asfalt die een grote breuk in 
het gebied vormt (afb. 5)

Wederom lijken observaties in deze gebieden te passen bij de 
conclusies uit de vorige fase: elementen zijn rommelig, bevatten 
cultureel erfgoed, worden niet altijd evengoed begrepen en 
kennen veel informele bedrijvigheid. 

Afbeeldingen linkerpagina: 
Drie clusters waar typen dicht bij elkaar komen zijn rood omlijnd. Clusters 
zijn vaak doorsneden en gefragmenteerd. Overige elementen liggen los in 
de stad en zijn lastig met algemene uitspraken te beschrijven. In de kaart is 
onderscheid gemaakt tussen historisch en moderne elementen (oorsprong 
voor of na opkomst modernistische architectuur). 

Legenda

Kaart 5: clusters en fragmenten

Fragmenten

Potentiele clusters

Doorkruising
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Afb. 3.6 Deuteren: linten, landschappelijke elementen en een oude kern

Afb. 3.7 Distributie van het thema en locatie afbeeldingen 

1. Type Successie: natuurgebied de Heinis

3. Type Tussenland: Oud Orthen

5. Type Contingentie: Vlijmenseweg

2. Type Lint: voorzieningenstraat Hinthamereinde

4. Type Tussenland: Vogelstraat

6. Type Artefact: mengvoederfabriek De Heus
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Lagenbenadering
Uit de vorige kaarten en foto’s bleek dat de drie thema’s duidelijk 
herkenbaar zijn in de stad. Hierbij is echter enkel gekeken naar de 
sfeer en distributie van deze groepen, en is hun precieze functie 
achterwege gelaten.

Deze stap zal op de volgende pagina’s alsnog worden gezet, aan 
de hand van de structuurvisie ‘Stad tussen Stromen’ (Gemeente 
‘s-Hertogenbosch, 2003). Hierin wordt volgens de welbekende 
‘lagenbenadering’ de ruimtelijke structuur van de stad geschetst. 
De kaarten uit deze visie worden gebruikt om de eigen theorie, de 
‘themabenadering’, aan te vullen. Op de volgende pagina’s wordt 
onderzocht hoe beide methoden van elkaar verschillen, maar ook 
hoe zij elkaar aanvullen. 

Bodemlaag
Den Bosch bevindt zich in het laagste deel van Brabant, op een 
dekzandrug tussen de Maas en de zandgronden daarachter. 
Rondom de stad komen zeer veel waterstromen bij elkaar: 
de Dommel, de Aa, de Zandleij, de Dieze en de Maas. Op de 
water-/bodemkaarten valt dan ook op hoe stromen, kanalen, 
zandwinningsplassen en wielen een belangrijk thema zijn in de 
stad en het landschap daar omheen.2

Het is onmogelijk om in dit gebied te bouwen zonder zandwinning, 
ophoging, of de aanleg van binnenpolders. De geomorfologische 
kaart (afb. 3.10) laat in bebouwd gebied dan ook weinig sporen 
van het originele landschap zien. Behalve natuurgebied ‘De Heinis’ 
(oostzijde) bestaat het binnenstedelijk gebied bijna volledig uit 
opgehoogde gronden die hooguit door hun slotenstructuur een 
landschappelijke sfeer kennen. 

De gemeente constateert dat de overgang tussen stad en 
landschap bijzonder vaak verwaarloosd is. Bebouwing, 
snelwegen en industrialisatie van stadsranden heeft geleid tot een 
functionalistische stadsrand. Een probleem dat de gemeente hoog 
op haar agenda heeft staan.

Cultuurhistorie
De cultuurhistorische kaart van de gemeente (afb. 3.8) bevat 
alle stedelijke elementen van voor 1900. Door de frequente 
overstromingen in het gebied zijn dit er niet bijzonder veel. 
Elementen op de kaart blijven beperkt tot de binnenstad en enkele 
omliggende linten, eendenkooien, kernen en dijken. 

Al deze gebieden zijn inmiddels opgenomen in de stad. Zij kennen 
nog veel van hun historische waarde, ook al is het straatprofiel 
soms verrommeld, of zijn gebieden in de vergetelheid geraakt. 

De gemeente negeert in deze kaart alle bebouwing die jonger is 
dan 100 jaar. Zij sluit daarmee een aantal interessante historische 
fabriekspanden en woongebieden buiten. Elementen die juist nu, 
gezien het centrum van de stad vol begint te raken, een welkom 
aangrijpingspunt kunnen vormen. 

Onderlaag in themakaart
Op de rechterpagina zijn elementen uit deze onderlaag (zoals 
waterpartijen en cultuurhistorische elementen) ingetekend in de 
themakaart van Den Bosch. Aangegeven is tot welk thema deze 
elementen behoren. 

Afb. 3.8 Cultuurhistorische waarde kaart

Afb. 3.9 Water 

Afb. 3.10 Geomorfologie
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Wat direct opvalt is dat alle elementen uit de cultuurhistorische 
laag (kernen, linten, oude dijken, etc) zijn terug te vinden in het 
thema de ongestuurde stad. Zij zijn immers geleidelijk gegroeid en 
vaak al langere tijd in de stad aanwezig. Dit thema bevat, bij nader 
onderzoek, veel meer elementen die cultuurhistorisch interessant 
zijn: oudere industriepanden, arbeiderswijken, enzovoorts (op 
kaart aangegeven met de onderbroken lijn). Gebieden die de 
gemeente over het hoofd ziet. 

Conclusies die de gemeente trekt met betrekking tot landschap 
en stadsrand komen op de themakaart duidelijk naar voren: 
grote delen van de stadsrand behoren tot thema B en kennen 
zodoende weinig charme als representatieve verblijfsruimte. 
Hetzelfde geldt voor de (grotere) landschappelijke elementen in 
de stad, die vooral rondom de waterstructuur te vinden zijn. Van 
een aantal belangrijke oevers en kanalen is het thema ingetekend. 
Meteen blijkt hieruit het functionele karakter van deze gebieden: 
veel rivieren en kanalen en ook een aantal grote recreatieplassen, 
behoren geheel tot thema B.

Kortom: de gemeente ziet in haar bodemlaag interessante 
elementen over het hoofd die eenvoudig zijn te vinden bij 
het analyseren van thema C (afb. 3.12). De themakaart geeft 
bovendien een overzichtelijk beeld van de te verwachten sfeer, 
waarvoor in de lagenbenadering extra onderzoek nodig is.

Afb. 3.11 Industrieel karakter oevers.

Afb. 3.12 Gemiste cultuurhistorie

Legenda

Kaart 6: landschap en cultuur

Design en Prestige

Veilig en Ruim

Ongestuurd en Dynamisch

Erfgoed in lagenbenadering

Erfgoed niet in lagenbenadering

Waterlopen

Potentiele Clusters
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De netwerklaag: zakelijke indeling 
De netwerklaag bevat volgens de gemeente weinig meer dan de 
infrastructuur: spoor, water en autoweg. Groenstructuren, langzaam 
verkeersstromen of andere netwerken worden niet behandeld. Links is een 
samengestelde kaart gegeven, met daarin de huidige structuur3, toekomstige 
uitbreidingen4 en een nieuw concept5, alle uitkomstig uit de structuurvisie. 

Waterwegen zijn legio in Den Bosch, maar veel hebben (zo bleek al) een 
industrieel karakter gekregen. De gemeente noemt dit ‘de dienstingang’ 
van de stad. Vooral de Ertveldplas, ten noordwesten van de stad, is 
geïndustrialiseerd geraakt, evenals de vaarwegen en kanalen. Hetzelfde 
geldt voor het spoor: de dijken waarop dit ligt doorbreken de continuïteit 
van de stad en vormen een weinig levendige omgeving. 

De laatste 60 jaar is het wegennet enorm gegroeid. De gemeente splitst 
binnenstedelijke wegen op in drie groepen: de stedelijke hoofdweg (direct 
aangesloten op de snelweg), de ‘overige hoofdweg’ en de binnenstadsring. 
Tamelijk functionele definities, die weinig duidelijkheid scheppen over de 
ruimtelijke kwaliteit en het gebruik van deze assen. 

In de toekomst plant de gemeente enkele nieuwe wegen en een nieuw 
kanaal. Het belangrijkste concept dat in de structuurvisie wordt voorgesteld 
is echter het plan om een viertal ‘boulevards’ aan te leggen: stedelijke 
assen die centrum met ommeland verbinden, waarlangs verdichting en 
transformatie plaats moet vinden. Tot op heden (het plan stamt uit 2003) is 
slechts een klein aantal projecten langs deze assen uitgevoerd.

De weergave van de gemeente is vooral zakelijk en heeft geen ruimtelijke 
insteek. Ruimtelijke kennis, bijvoorbeeld over functionele water- en 
spoorwegen of onduidelijke stukken autoweg, komt niet voort uit de kaart, 
maar is simpelweg bekend uit ervaring.

Afb. 3.13 Hambakenweg, Thema B

Legenda

Kaart 7: netwerklaag - zakelijk

Snelwegen

Stedelijke hoofdweg

Overige hoofdweg

Binnenstadsring

Water

Station

Gepland

Wensbeeld: boulevard

Uitlopers boulevard
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Infrastructuur themakaart
In de themakaart is ruimtelijke kwaliteit echter het eerste dat opvalt. 
Paden door thema A staan meestal in contact met bebouwing en stad, 
terwijl paden door thema B voornamelijk geïsoleerd in het groen en 
gedistantieerd van de stedelijke context liggen (type ‘Verkeersplantsoen’). 
Wegen van type C bestaan uit oude linten of doorkruisingen van 
gemengde, contingente gebieden. Deze kennen vaak een voor de stad 
unieke sfeer. 

Vooral wegen die door de gemeente worden aangemerkt als belangrijk 
(stedelijke hoofdweg) behoren bijna altijd tot thema B. De belangrijkste 
wegen bevinden zich dus het meest geïsoleerd van de stedelijke context, 
evenals een groot deel van de aangewezen boulevards. 

Concluderend: de themakaart kan worden gebruikt om informatie van 
de (zakelijk ingedeelde) gemeentekaart beter te interpreteren. Vrij snel 
kan men uitspraken doen over ruimtelijke kwaliteit, sfeer en karakter. Iets 
waar, bij de methode van de gemeente, verder onderzoek voor nodig is. 

Afb. 3.14 Maaspoortweg, thema A

Afb. 3.15 Hintham, Thema C

Legenda

Kaart 8: sfeer op straat

Design en Prestige

Veilig en Ruim

Ongestuurd en Dynamisch

Waterwegen
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De ‘occupatielaag’
Deze laag wordt door de gemeente simpelweg opgevat 
als ‘bebouwing’. Zij bekritiseert haar bebouwingslaag op 
eentonigheid en monofunctionaliteit, alsmede de versnippering 
van bouwvelden door de sterk aanwezige infrastructuur. Met 
name het spoor en de snelweg zijn erg bepalend voor de vorm en 
beleving van de stad. De gemeente had liever gezien dat landschap 
en historie hier de boventoon zouden voeren6.

Op haar ‘groene contramal’, de tegenhanger van de 
bebouwingslaag is de gemeente wel trots. Het landschap langs 
de Maas, de zandgronden rond Rosmalen (oostzijde), de 
moerasgronden in de Moerputten/Gement (westzijde) en het 
Bossche Broeck (zuidzijde) vormen de ‘Bossche Buitens’ en 
bevatten zeer uiteenlopende ecosystemen. Het groen binnen 
de stad lijkt de gemeente echter minder hoog in het vaandel te 
hebben staan.

De zogenaamde occupatielaag wordt opgesplitst in wonen, 
werken en groen. Op de volgende pagina’s zal, net zoals hiervoor, 
een vergelijking worden gemaakt tussen de themakaarten uit 
dit onderzoek en de kaarten van de gemeente. Verschillende 
kaarten uit de structuurvisie zijn overgenomen, samengevoegd 
en geactualiseerd op een eigen basiskaart (rechterpagina), om tot 
een goede vergelijking tussen lagenbenadering en themakaart te 
komen. 

Afb. 3.16 
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Afb. 3.17 
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Wonen - gemeentevisie

In haar visie7 maakt de gemeente onderscheid tussen een zestal 
woonmilieus. Een indeling die enigszins willekeurig is: ‘Stedelijk’ zijn 
oude jaren ‘30 wijken rondom het centrum, maar ook asfaltomgeven 
winkelcentra of flats in het groen (zie foto’s). Elementen die evengoed als 
suburbaan beschouwd kunnen worden.

Ook het verschil tussen ‘buitencentrum’ en ‘groenstedelijk’ is tamelijk 
vaag. Niet het karakter van de wijk, maar de positie ten opzichte van het 
centrum is hier bepalend. Een onderscheid dat vooral gevolgen heeft voor 
herstructureringen die de gemeente hier hoopt te uit te voeren. 

Op de kaart hiernaast is deze informatie aangevuld met gebieden die 
volgens het GSB (Grote Steden Beleid) in aanmerking komen voor 
herstructurering. Deze aandachtsgebieden kennen een ‘cumulatieve 
problematiek’8: meerdere problemen, zowel ruimtelijk als sociaal en 
economisch, leiden tot een complexe situatie die extra bemoeienis van 
het rijk vereist. Het GSB is inmiddels afgeblazen, maar de gemeente 
handhaaft deze wijken als aandachtspunten in de stad. Een aantal 
daarvan is inmiddels geherstructureerd en uit de lijst verdwenen, maar 
er zijn ook wijken bijgekomen. Nu het GSB en bijbehorende fondsen zijn 
opgedroogd, zijn er echter minder middelen beschikbaar om de groeiende 
groep probleemwijken passend aan te kunnen pakken.

Tot slot is een aantal ‘dynamisch beheer’-gebieden aangewezen: wijken die 
niet zoveel problemen hebben als de aandachtsgebieden, maar wel in de 
gaten moeten worden gehouden. Het gaat hier eigenlijk om alle wijken die 
tussen de jaren ‘50 en ’80 gebouwd zijn. De gemeente ziet de problemen in 
deze gebieden als kans: hun herstructurering kan de druk op het centrum 
doen verminderen.

Groen Stedelijk

Centrumstedelijk

Buitencentrum

Landelijk

Stedelijk

Centrumdorps

Dynamisch Beheer

Nieuwbouwplan

GSB Aandachtsgebied

Afb. 3.18 De Muntel: volgens de gemeente een stedelijk woonmilieu.

Legenda

Kaart 9: woonmilieus en probleemwijken
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Wonen - themakaart

De themakaart onderscheidt minder ‘milieus’, maar lijkt wederom 
een betere peiler voor sfeer en karakter dan de enigszins willekeurige 
indeling van de gemeente. Er is minder differentiatie, maar de 
indeling kent niet de tekortkomingen en dubbelzinnigheden van de 
gemeentelijke indeling. 

De meest opvallende relatie tussen beide indelingen heeft echter niet 
zozeer te maken met de precieze stijl van deze woongebieden, maar 
meer met de aangewezen aandachtsgebieden. Probleemgebieden uit 
het GSB vallen nagenoeg volledig samen met elementen die behoren 
tot thema B. Toeval of niet; kennelijk leidt de simpele opbouw van 
deze wijken eenvoudig tot problemen. Wijken van de andere thema’s, 
soms zelfs stukken ouder, kennen ook problemen, maar lang niet zo 
sterk. 

Een opvallende conclusie, die wordt versterkt door data afkomstig uit 
de BZK leefbaarometer9; een beoordelingsmethode voor woonwijken. 
Woongebieden uit thema A scoren overwegend positief tot uiterst 
positief, woongebieden uit thema B matig tot matig positief. Een kopie 
van deze kaart is te vinden in bijlage B. 

Ook weergegeven op de kaart hiernaast is de buffer, die al zichtbaar 
was op de basiskaart van thema A. Woonwijken worden geregeld 
onttrokken aan het zicht door brede sloten, groen, of een ongunstige 
oriëntatie van de wijk op de ontsluitende infrastructuur. Deze wijken 
zijn daardoor slecht ingebed in het stadsbeeld. 

Afb. 3.19 De Slagen: volgens de gemeente hetzelfde woonmilieu als de Muntel
Legenda

Kaart 10: sfeer, zichtsbelemmering en voorspellend vermogen

Design en Prestige

Veilig en Ruim

Ongestuurd en Dynamisch

Overig gebied

Probleemwijk

Zichtsbelemmering
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Werken - Gemeentevisie

In 2011 is de gemeente Den Bosch opnieuw door Elsevier 
verkozen tot meest gunstige vestigingsstad voor bedrijven10. 
Toch merkt ook Den Bosch de crisis: er is minder vraag naar 
nieuwbouw, maar ook bestaande gebouwen staan leeg omdat zij 
niet meer aan de eisen voldoen. 

De gemeente kiest in haar meest actuele visie11 (Nota Kantoren-  
en bedrijventerreinen beleid 2010 - 2020) om de aandacht 
voorlopig vooral te richten op herstructurering. In deze nota zijn 
zelfs een aantal omvangrijke nieuwbouwplannen geschrapt, om 
plaats te maken voor de herinrichting van bestaande gebieden. 
Door verdichting en verbetering hoopt de gemeente nog voor 
2020 een equivalent aan 40 hectare nieuwe werkmilieus te 
realiseren. 

De gemeente maakt in haar structuurvisie onderscheid tussen 
productie-, handel- en kantoormilieus.12 Deze bevinden zich 
vooral in grote terreinen rondom de stad en haar belangrijke 
infrastructuur. Centrumgebieden en gemengde ‘winkel-, werk- 
en woongebieden’, bevinden zich vooral in woonwijken zelf. Zij 
voorzien de inwoners lokaal van de alledaagse behoeften.

Ook is een aantal nieuwbouwplannen ingetekend, afkomstig 
uit de structuurvisie, geactualiseerd met gegevens uit de Nota 
Kantoren 2010-2020. Tevens zijn uit deze nota de locaties van 
herstructureringsgebieden overgenomen. 

Een aantal herstructureringsgebieden krijgen een extra 
toelichting: in deze ‘transformatiegebieden’ moeten bestaande, 
verouderde bedrijventerreinen geconverteerd worden naar 
nieuwe centrumgebieden. Het gaat om een aantal losse gebieden 
rondom het centrum (Brabanthallen, Kop van het Zand, 
Paleiskwartier) en een transformatie van Station Oost. Dat is nu 
niet veel meer dan een groot kruispunt met een station ernaast.

Kantoren

Productie

Kantoren/handel/logistiek

Centrum Milieu

Potentieel nieuw milieu

Herstructurering

TransformatieWonen/werken/winkel/school

Legenda

Kaart 11: grote gebieden, veel herstructurering
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Werken - Themakaart

Nagenoeg alle milieus die de gemeente aanmerkt als ‘productie, 
handel en logistiek’ behoren tot thema B. Ook hier valt op dat 
bijna alle te herstructureren gebieden van ditzelfde thema zijn, 
of bij thema C behoren. In dat laatste geval gaat het echter vooral 
om kleine gebieden van het type tussenland, of oude, leegstaande 
industrie, open voor een nieuwe invulling. 

Elementen van groep B die nog niet zijn aangewezen als 
herstructureringsgebied zijn nog redelijk nieuw. Men kan zich 
afvragen hoe lang het duurt voordat ook hier de eerste problemen 
ontstaan. Qua inrichting verschillen zij immers weinig van hun 
voorgangers. Gebieden van thema A functioneren vooralsnog 
probleemloos, zelfs als zij al 40 jaar oud zijn.

In de themakaart valt de lastige samenstelling van de door 
de gemeente aangewezen ‘transformatiegebieden’ op. Hun 
gefragmenteerde structuur bestaat uit allerlei typen, van 
allerlei thema’s. Een complexe opgave, die wellicht een 
integralere benadering vereist dan de even gefragmenteerde 
gebiedsaanwijzingen van de gemeente. In de kaart hiernaast 
zijn deze gebieden aangegeven als grotere ‘potentiele 
centrumgebieden’.

Tot slot is aangegeven welke gebieden de gemeente als ‘gemengd 
woon- en werkgebied’ heeft bestempeld. Het gaat hierbij vooral 
om kleine buurtvoorzieningen, kantoren in woonwijken, 
enzovoorts. Ook deze gebieden horen maar wat vaak tot thema B 
en kennen zo weinig ruimtelijke kwaliteit. Een aspect dat, gezien 
het belang van deze gebieden in het alledaagse bestaan, wellicht 
open staat voor verbetering.

Al met al toont deze kaart duidelijk de erbarmelijke toestand van 
de werk- (en winkel)gebieden van Den Bosch. Het overgrote deel 
behoort tot het thema ‘de stad als organisatiesysteem’. De sfeer 
is daar zoals men die op grond van eerdere constateringen kan 
verwachten. Kaarten van de gemeente versterken deze indruk: er 
lijkt navenant overal herstructurering nodig te zijn. 

Legenda

Kaart 12: uniform uiterlijk en centrumgebieden

Design en Prestige

Veilig en Ruim

Ongestuurd en Dynamisch

Overig gebied

Herstructurering

(Potentieel) centrum

Menging wonen/werken
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Groen - Gemeentevisie
In de structuurvisie houdt de gemeente zich vooral bezig met het groen 
buiten de stad. Op haar groenkaart13 is nagenoeg al het binnenstedelijk 
groen hetzelfde: ‘stadsgroen’. Ook op andere kaarten, met betrekking tot 
recreatie en toerisme, wordt vooral aandacht aan groen buiten de stad 
besteed. 

Binnenstedelijk groen geniet weinig belangstelling. Wellicht vindt de 
gemeente dat dit hoort bij andere categorieën uit de lagenbenadering, 
zoals wonen. Groen in de stad wordt voornamelijk gezien als verbindend 
element met het ommeland. Over de verblijfsfunctie van parken, 
ruimtelijke kwaliteit of aantrekkelijkheid wordt niet gesproken. Een 
integrale visie ontbreekt. 

Groen - Themakaart
Uit de themakaart blijkt dat wel degelijk behoefte is aan een dergelijke 
visie. Net zoals bij de analyse van infrastructuur, lijkt het thema 
waarin een stuk groen zich bevindt zeer bepalend voor de sfeer. Groen 
in gebieden van thema A kent vaak een degelijke invulling; zowel 
programmatisch als landschappelijk, met kinderboerderijen, speeltuinen, 
recreatiestranden, diverse beplanting, enzovoorts. 

Groen behorend bij thema B is vaak minimaal ingericht. De 
gebruikswaarde ligt laag en het uiterlijk is rechtlijnig, uniform en kaal. 
Materiaalgebruik is vaak niet bijzonder en er is weinig aandacht voor 
menselijke schaal. Veel van dit groen bevindt zich overigens in de 
eerdergenoemde GSB aandachtsgebieden. 

Groen in de derde groep, de gegroeide stad, bevat voornamelijk oudere 
stukken cultuurlandschap zoals polders, dijklinten of eendekooien. 
Stukken groen die uniek zijn voor Den Bosch, maar niet altijd even goed 
benut worden.

Tevens ingetekend zijn ‘ongunstige stadsranden’: plekken waar 
het ommeland wordt afgeschermd door de snelwegen of andere 
dwingende elementen, behorend tot thema B. Ongunstige randen zijn 
landschappelijk niet erg interessant: aangetast door infrastructuur, 
industrie, of simpelweg een gebrek aan aandacht, hebben zij een zeer 
functionalistisch uiterlijk. Hetzelfde geldt voor waterlopen die vanuit het 
landschap de stad binnentreden. De ‘dienstingang’ waar al eerder over is 
gesproken. 

Afb. 3.20 Groene ‘laag’ volgens de gemeente
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Concluderend kan gezegd worden dat het thema waarin het groen 
zich bevindt veel prijs geeft over de sfeer, en daarmee wellicht ook 
over de kwaliteit als verblijfsgebied. Helaas is door de gebrekkige 
analyse van de gemeente weinig informatie beschikbaar om dit te 
onderbouwen. Bewijs dat bij de woon- en werklaag, in de vorm 
van herstructureringsgebieden, wel degelijk aanwezig was. 

Afb. 3.21 Wandelpark ‘IJzeren Vrouw’

Afb. 3.22 Thema B: de Aa, de ‘dienstingang’.

Afb. 3.23Thema C: oud polderlandschap langs een woonwijk

Design en Prestige

Veilig en Ruim

Ongestuurd en Dynamisch

Ongunstige rand

GSB Gebieden

Legenda

Kaart 12: belevingswaarde en ongunstige randen
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Conclusies en toekomst
Uit de lagenbenadering trekt de gemeente vijf conclusies:14

1.  ‘s-Hertogenbosch vormt een verzamelbekken voor water. Niet alleen de 
veiligheid, maar ook de landschappelijke kwaliteit van de riviermonden 
rondom de stad, moet de komende jaren versterkt worden.

2.  Het landschap slibt dicht. Verdere uitbreiding buiten de stad is niet 
wenselijk (om bestuurlijke en natuurlijke redenen), maar grootschalige 
herstructurering is duur en ingewikkeld. Het vinden van groeiruimte 
zal een lastige taak blijken.

3.  Het centrum is te klein voor de stad aan het worden en vormt niet 
langer een centraal punt. Met name vanuit het geannexeerde Rosmalen 
is het centrum erg slecht bereikbaar.

4.  Zware infrastructuur fragmenteert de stad en verstoort de interne 
samenhang. Snelwegen, sporen en kanalen beperken de verbinding 
tussen verschillende delen van de stad en zijn erg dominant in de 
beleving van de fietser/automobilist.

5.  Moderne woonwijken zijn sober, monofunctioneel en eenzijdig. 
Vooral oudere wijken met veel huurwoningen vormen een probleem 
en hebben vaak niet de ruimdelijke/sociale kwaliteit die men daar mag 
verwachten. 

Uit deze conclusies destilleert de gemeente twee toekomstvisies. Een 
daarvan is een programmatische kaart (rechterpagina), de ander een 
conceptueel idee (links). Dit conceptuele plan is interessant, aangezien 
hier sprake is van een werkelijke visie, in plaats van een kaart met knel- 
en verbeterpunten.

De gemeente ziet Den Bosch als een knooppunt van landschap en groen. 
Enerzijds loopt, vanuit het centrum, een aantal verstedelijkte assen naar 
de buitenwijken (de ‘boulevards’, uit de netwerklaag), anderzijds loopt een 
aantal aantrekkelijke groenverbindingen de stad in. Men streeft zo naar 
‘duurzame ordening van het stadslichaam met de onderlaag (...) evenals 
sterkere interne samenhang van de stad, door de onder- en tussenlagen 
dusdanig sturend te maken dat de fragmenterende werking van de 
hoofdinfrastructuur wordt teruggedrongen.’15

Conclusies die door de themakaarten ondersteund, of zelf aangevuld 
worden (zie volgende pagina’s).

Afb. 3.24 

Afb. 3.25 



Voorspelbaar Nederland 73

Afb. 3.26 
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Conclusies themakaarten
Uit de ‘themabenadering’ komt nog een viertal andere problemen naar voren, hieronder voorgesteld als mogelijke ‘projecten’. 
Ingrepen die de gemeente over het hoofd ziet, door te denken binnen functionele categorieën als werk, infrastructuur, wonen, etc. 
De overkoepelende blik lijkt soms te ontbreken, evenals de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. 

1: Combinatiegebieden.
De lagenbenadering van de gemeente richt zich op 
afzonderlijke functies en benadert deze lagen los van elkaar. Zij 
constateert een aantal slechte bedrijventerreinen, woonwijken 
en andere knelpunten die openstaan voor verbetering. Op 
de themakaart behoren nagenoeg al deze probleemgebieden 
tot thema B. Bovendien (iets dat in de lagenbenadering 
niet opvalt) klonteren deze elementen vaak samen tot 

grotere ‘combinatiegebieden’, waarin zowel wonen, werken, 
groen en infrastructuur als of sociale verhoudingen van 
ondermaatse kwaliteit zijn. Op de themakaart zijn deze clusters 
duidelijk zichtbaar als eenheid. Wellicht is het verstandig 
deze gebieden, bijvoorbeeld tijdens het plannen van een 
herstructureringsopgave, ook als dusdanig te benaderen. De 
gemeente doet dat nu in ieder geval niet. 

3. Zichtbaarheidsprojecten
Infrastructurele aders worden drukker bezocht dan ieder ander 
element van de stad. Toch krijgt de beeldkwaliteit van deze 
elementen van de gemeente van weinig aandacht. Wegen en 
waterlopen blijken geregeld zakelijk ingericht, en verstopt te 
zijn in functieloos groen.

Het mes snijdt aan twee kanten: de schrale inrichting van deze 
assen maakt ze uniform, maar onttrekt ook woonwijken aan 
het zicht. Projecten om zichtbaarheid te vergroten werken 
dus tweezijdig: wijken raken sterker verankerd in de stad, en 
infrastructurele assen krijgen een stuk meer karakter. 

Zichtbaarheidsprojecten kunnen allerlei uitwerkingen hebben. 
Er kan verdichting plaatsvinden, waardoor klassieke stedelijke 
straten ontstaan. De entree van wijken en bedrijventerreinen 
kan worden beaccentueerd, groen langs de wegen kan tot 
gebruiksgroen worden gemaakt, enzovoorts. Woonwijken 
worden weer zichtbaar, de stad wordt diverser, en krijgt een 
kans zich te manifesteren aan de passant. Een interessante 
opgave, die langs maar liefst 30 kilometer wegen en kanalen 
verkend kan worden. 

4. Centrumprojecten
Tot slot zijn een tweetal grote (potentiële) centrumgebieden op 
te merken: de verbinding tussen het centrum en de westelijke 
uitbreidingen van de stad, en het gebied rond Station Oost. 
Beide bevatten voldoende voorzieningen, maar leven niet op 
naar hun volle potentieel. De puzzelstukken zijn er, maar liggen 
volledig door elkaar. 

Rond de westhoek van het centrum bevinden zich allerlei 
voorzieningen: industrieel erfgoed, de Brabanthallen, kantoren, 
scholen, woningen, enzovoorts. Complexe stukken stad, die 
behoren tot elk van de drie thema’s. Ook de gemeente erkent de 
waarde van deze stukken grond en wijst hier fragmenten aan 

als transformatiegebied. Zij behandelt dit gebied echter niet 
als geheel. De ‘kern’ blijft zo chaotisch. Er is behoefte aan een 
integrale visie. 

Station Oost kent eenzelfde probleem, maar op kleinere 
schaal. Station, kantoren, scholen, sportvoorzieningen en 
woonwijken hangen nauwelijks met elkaar samen, door grote 
kruispunten en andere elementen behorend tot thema B. Het 
transformatiegebied dat hier door de gemeente is aangewezen 
is echter te klein. Het staat nog steeds los van de omgeving, en 
blijft gefragmenteerd door infrastructuur. Een situatie die open 
staat voor verbetering. 

2. Dynamische clusters
Er zijn legio cultuurhistorische, creatieve en economische vitale 
plekken aanwezig in thema C. De analyse van de gemeente 
lijkt deze clusters over het hoofd te zien. Geen wonder, want 
deze elementen zijn (zoals te verwachten bij dit thema) sterk 
gefragmenteerd, verstopt, doorsneden door infrastructuur 
en kennen gemengde functies. De elementen vallen zo in de 
functionele benadering van de gemeente nauwelijks op. 

De kansen die een aantal van deze clusters bieden, wordt 
door de gemeente volledig over het hoofd gezien. Door deze 
gebieden duidelijker te accentueren als geheel en fysiek te 
koppelen aan infrastructuur, kunnen deze ‘dynamische clusters’ 
wellicht een belangrijke aanvulling op de binnenstad gaan 
vormen; niet alleen economisch, maar ook als drager van 
identiteit.
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Design en Prestige

Veilig en Ruim

Ongestuurd en Dynamisch

Combinatiegebied

Creatieve Clusters

Zichtbaarheidsproject Wegen

Zichtbaarheidsproject Water

Centrumprojecten

Legenda

Kaart 13: projectenkaart
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Conclusie: een interpretatiemiddel
De themabenadering lijkt vooral geschikt om de zakelijke informatie, afkomstig uit de kaarten van de gemeente, 
te interpreteren. De methode vormt zo vooral een eenvoudige ‘quick-scan’, die de ontwerper snel bekend maakt 
met de sfeer en ruimtelijke kwaliteiten van een stad. Zaken die in de lagenbenadering vaak pas na verder 
onderzoek opvallen.

Het voorspellende karakter van de themakaarten gaat echter verder dan de sfeer alleen. Informatie afkomstig uit 
gemeentelijke analyses versterkt immers een aantal vermoedens uit de vorige fase van het onderzoek.

Met name thema B, de stad als organisatiesysteem, lijkt (in lijn met de verwachting) aardig wat rotte appels te 
bevatten: GSB probleemwijken, bedrijventerreinen die dringend geherstructureerd moeten worden, uniforme 
wegen en groen, enzovoorts. 

Elementen behorend tot thema A, de stad als modeproduct, kennen al deze problemen niet. Er zijn lichte sociale/
fysieke problemen, maar over het algemeen is men tevreden. Data uit de BZK Leefbaarometer versterken deze 
vermoedens: woongebieden uit thema A scoren beter dan woongebieden uit thema B. 

Thema C bleek blijkt aantal interessante clusters te bevatten. Gebieden die, in lijn met de verwachting, door 
de gemeente vaak niet zo goed herkend worden. Al met al komen deze gebieden slecht naar voren in een 
functiegerichte analyse. Het is immers moeilijk ze van een functioneel label (zoals wonen of werken) te voorzien. 
Een gemiste kans. 

De observaties bevestigen de vermoedens uit de vorige fase van dit onderzoek. Bovendien gaf de 
themabenadering een interessante aanvulling op de conclusies van andere analysemethoden. Omdat in de 
themakaart niet zozeer naar functie, maar naar weefselsoort wordt gekeken, levert analyse van de drie thema’s 
een nieuwe, originele blik op de stad. Een blik die op zichzelf wellicht niet volstaat, maar hand in hand met 
andere analysemethoden wel degelijk een meerwaarde heeft. 

Interpretatiemiddel

Voorspellen sfeer

Thema B: voorspelt probleemgebieden

Thema A: scoort positief

Thema C: vitale gebieden

Bevestigt conclusies fase 2 (identificatie)

Originele blik, los van functie
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De meest voorkomende thema’s zijn overduidelijk ‘de stad als mode-
object’ en ‘de stad als rationeel organisatiesysteem’. Het derde thema 
speelt niet per se een kleinere rol, maar verschilt qua schaal en functie 
wezenlijk van zijn tegenhangers. 

In het volgende hoofdstuk worden kort twee uitbreidingswijken 
van Den Bosch besproken. De wijken waar het om gaat, Zuid (‘De 
Pettelaar) en West (Kruiskamp/Schutskamp), zijn in overlappende 
tijdvakken gebouwd, maar behoren beide tot een ander thema (A en 
B respectievelijk). Beide wijken zijn bovendien meer dan 40 jaar oud, 
waardoor inmiddels uitspraken kunnen worden gedaan over hun 
functioneren op de langere termijn.

Plan Zuid, waarvan de contouren al voor de oorlog zijn geschetst, 
krijgt in de jaren ’50 een ontwerp. Rond 1955 verrijzen de eerste 
bouwblokken, uitgevoerd met veel aandacht voor architectuur en 
openbare ruimte. Nog geen vijf jaar later vindt echter een omvangrijke 
mentaliteitsverandering plaats. Woningnood, modernistische planning 
en technische vooruitgang leiden tot een volledig nieuwe manier van 
bouwen. In ijltempo wordt de uniforme wijk West gebouwd, terwijl 
men aan de andere kant van de stad de laatste hand legt aan het 
architectonisch diverse plan Zuid. 

Op de volgende pagina’s volgt een verkenning en vergelijking van deze 
twee wijken. 

Close-up: west en zuid

Afb. 3.27 Uitbreidingsplan Zuid 

Afb. 3.28 Maquette Kruiskamp (onderdeel van West) 

Afb. 3.29 West Afb. 3.30 Zuid
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Zuid: geschiedenis en 
ontwikkeling

Vroege schetsen voor uitbreidingen aan de zuidzijde 
van Den Bosch stammen al uit 193016. Door 
tussenkomst van de tweede wereldoorlog duurt 
het echter nog twintig jaar voordat er een definitief 
plan wordt gemaakt. Het uiteindelijke ontwerp, van 
Verhagen, Kuiper en Gouwetor, bestaat uit twee 
parochies met daartussen een groenstrook. De 
centrale as, de Pettelaarseweg, ontsluit de wijk en 
verbindt deze met de binnenstad. 

Betrokken partijen hebben alle een sterke aversie 
tegen eenvoudige, modernistische woningbouw. 
De toenmalige burgemeester stelde ‘dat wij ons 
niet scharen in de rij van steden met karakterloze 
en gelijkgeschakelde woningen’17. Ambities die 
zijn verwezenlijkt door architect Pieter 
Verhagen en gemeentelijke supervisor C. 
Pouderoyen; beiden sterk aanhanger 
van de Delftse en Bossche 
school. 

Omstreeks 1950 wordt begonnen aan het 
ophogen van de grond, met zand gewonnen uit 
de nabijgelegen Zuiderplas. De jaren daarna komt 
de bouw langzaam op gang. In tien jaar verschijnt 
de centrumzijde van de wijk. Geheel volgens plan 
ontstaat hier een diverse, gemengde wijk met 
wisselende bouwhoogten, boulevards, aangename 
wandelparken en veel aandacht voor stijl; zowel in 
gevel als openbare ruimte. 

In de jaren ’60 verandert de mentaliteit van het 
stadsbestuur. Grote woningnood en technische 
vooruitgang maken nieuwere en snellere 
bouwmethoden populair18. De gemeente vormt een 
structuurvisie met grootschalige stadsuitbreidingen, 
die nog tot laat in de jaren 80 van invloed zal zijn 
op de groei van de stad. De plannen voor West zijn 
een direct gevolg van deze visie, en ook het plan 
van Zuid wordt gewijzigd uitgevoerd (zie kaart 
rechterpagina). Een deel van de parkstrook wordt 

dichtgebouwd, waardoor geen 

sprake meer is van een landschappelijke verbinding 
met het ommeland. Bovendien kent dit deel van 
Zuid, in tegenstelling tot de originele opzet, een 
simpelere bebouwing, die veel weg heeft van de 
stempelbouw uit de jaren ‘60 en ‘70. Zuid geniet 
echter van het voordeel een fijne korrel te hebben, 
waardoor het hier niet om grote uniforme vlakken 
gaat. 

Het uiteindelijke stadsdeel bestaat uit een vijftal 
wijken. De wijk Zuid (rondom de Pettelaarseweg) 
en Bazeldonk (tegen het kanaal), zijn nog 
grotendeels volgens de originele ontwerppincipes 
uitgevoerd (gearceerd op de kaart rechts). Ten 
westen van deze twee wijken bevindt zich de 
Gestelse Buurt, en een aantal bedrijventerreinen: 
de Meerendonken, Bedrijventerrein Zuid en het 
Pettelaarpark, met daarop het provinciehuis. Hier is 
afgeweken van het originele plan.

In dit onderzoek wordt het ‘authentieke’ deel van 
stadsdeel Zuid bestudeerd: de wijken Bazeldonk 

en Zuid, met daartussen het Zuiderpark. Een 
stedelijk, divers gebied, 

Afb. 3.31 Tijdens de bouw (omstreeks 1960)

Afb. 3.32 Hertog Hendriksingel 

Afb. 3.33 Homeruslaan Afb. 3.34 Ònderzochte buurten: Zuid en Bazeldonk 
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met uiteenlopende architectonische stijlen en woonmilieus. In 
de isometrie is zichtbaar hoe hoogbouw, suburbane blokken 
en kleine villawijkjes elkaar afwisselen in verschillende 
verkavelingspatronen. Het plan is divers, fijnkorrelig en 
voldoet aan de door de gemeente gestelde eisen. 

Zuid bevat voornamelijk typen van Thema A (afb. 3.37). 
Ook al kent het nog niet de vloeiende lijn die in modernere 
plannen is te vinden, de nadruk op gemengde bebouwing in 
hogere dichtheid (type Normenstad), de besloten bouwblokken 
en hofjes (Hokjesland), het landschappelijk ontworpen park 
(Designernatuur) en de vele hoogbouwelementen (Intensieve 
Menshouderij), met name aan het water (type Meerpaal) leiden 
tot een wijk die hoofdzakelijk tot dit thema behoort. Het 
bedrijventerrein vlak buiten Zuid, Pettelaar Poort, is te zien als 
goed voorbeeld van het type ‘Etalage’. Elementen behorende tot 
de andere thema’s zijn ondergeschikt en vallen nauwelijks op.

Als kanttekening moet gesteld worden dat Zuid, in 
tegenstelling tot modernere wijken van thema A, een relatief 
kleine schaal heeft. Vergeleken met uitbreidingen van VINEX-
formaat is het maar een kleine wijk. Het voordeel van Zuid is 
echter dat het al bijna 60 jaar de tijd heeft gehad om te ‘rijpen’, 
waardoor de tekortkomingen van het plan inmiddels duidelijk 
zijn.

In de leefbarometer (afb. 3.35) scoort Zuid bovengemiddeld, 
voor Nederlandse en Bossche begrippen. Enkel de 

woningvoorraad wordt slecht beoordeeld. Een feit dat (lettend 
op de meegewogen criteria) waarschijnlijk te wijten is aan het 
bovengemiddeld aantal meergezinswoningen. Dit blijkt, bij 
verdere statistische analyse, buitengewoon hoog te zijn (afb. 
3.36).

Zuid is een diverse, stedelijke wijk met weinig problemen. Dit 
blijkt uit de leefbaarometer, maar ook uit het deelplan van 
de gemeente19: gebieden die aangepakt worden zijn klein, en 
behoren opvallend genoeg voornamelijk tot de ‘grijze gebieden’ 
van thema B. Ook in het verleden hebben slechts kleine 
wijzigingen plaatsgevonden. De grootste aanpassing is de 
nieuwbouw van het winkelcentrum ‘Pettelaarpoort’ geweest. 
Het oude, te kleine winkelcentrum voldeed niet langer en 
heeft plaats gemaakt voor een nieuw centrum verwerkt in de 
plint van groot wooncomplex. Ook is in de wijk inmiddels een 
bijzonder welstandsniveau van kracht: burgers mogen niet 
zomaar alles veranderen aan hun huis, tuin of straat. 
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Typen
A
1. Normenstad
2. Meerpaal
3. Hokjesland
4. Etalage
5. Visitekaartje
6. Designernatuur
7. Intensieve Menshouderij
8. Opscheppen

B
9. Biljartlaken
10. Stampwerk
11. De Spons
12. ZOA
13. Productieland

C
14. Contingentie Centrum

Afb. 3.35 Leefbaarometer , t.o.v. Nederlands gemiddelde
Afb. 3.36 Woonvormen Afb. 3.37 Typen 

Afb. 3.38 Zuid: origineel plan 

Hoofdontsluiting

Origineel plan 
(waar afgeweken)

Gerealiseerd volgens

 

origineel plan

Zuid



80 Voorspelbaar Nederland

West: geschiedenis en 
ontwikkeling

West bestaat uit een aantal buurten. De aandacht 
in dit onderzoek gaat echter uit naar de ‘buitenste’ 
twee wijken: Kruiskamp en Schutskamp. Beide 
komen voort uit het structuurplan uit de jaren ‘60, 
dat ook tijdens de bouw van Zuid tot een grote 
mentaliteitsverandering heeft geleid. 20

‘s-Hertogenbosch maakte hierin korte metten met 
het bouwen in geclusterde parochies en stapte over 
naar grootschalige, rationele nieuwbouwmethoden. 
Een snelle oplossing voor het grote tekort aan 
woon- en werkgebieden in de stad. Het gevolg: 
rechtlijnige, efficiënte plannen met stempelbouw, 
gecentraliseerde voorzieningen en een ruime, zeer 
grootschalige opzet. Het structuurplan heeft lang 
standgehouden, en is nog tot in de jaren ‘90 van 
invloed geweest op de groei en ontwikkeling van de 
stad.

In tegenstelling tot Zuid, waarvan de bouw over 
meer dan 20 jaar is uitgestreken, wordt in West in 
tien jaar meer dan 75% van het plan gerealiseerd. 
Gezien het ongekende bouwtempo is hier geen 
tijd geweest om van de 

plannen af te wijken, waardoor de wijk nagenoeg 
geheel volgens het originele ontwerp gebouwd is. 

De structuur van de wijk berust vooral op het 
(rationele) water- en wegennetwerk.21 Waar wijken 
voorheen door middel van zandwinning zijn 
opgehoogd, is West aangelegd als binnenpolder. 
West kent dan ook geen zandwinningsplas, zoals 
veel andere wijken in de stad, maar bevat een 
complex slotensysteem dat ter ontwatering (en 
als groenstructuur) van de wijk fungeert. Deze 
waterstructuur, die vaak samenvalt met belangrijke 
wegen en assen in de wijk, vormt de draagstructuur 
voor de rest van het plan. 

De wijk wordt in de lengterichting doorsneden 
door de Kooikersweg, waarlangs voornamelijk 
voorzieningen zijn gepositioneerd. In de 
dwarsrichting ligt de Zandzuigerstraat: een brede 
ontsluitingsweg die vooral op grotere schaal 
van belang is. Rondom de wijk liggen snel- en 
randwegen, grote bedrijventerreinen en een flinke 
hoeveelheid verhullend groen. 

Binnen dit kader van wegen, sloten en omlijstingen 
treft men voornamelijk laagbouw en flats. Het 
winkelcentrum, de Helftheuvelpassage, bevat 
bijna alle voorzieningen van de wijk. Door de 
grote schaal van dit centrum zijn veel buurtcentra 
uiteindelijk niet gebouwd, of leeg komen te staan. 
Ook scholen zijn in de loop der jaren gefuseerd en 
verplaatst naar gebundelde locaties. Zo is er in West 
bijzonder weinig sprake van functiemenging.

De wijk bevat vooral typen behorend tot thema 
B. Woongebieden zijn voornamelijk van het 
type ‘stampwerk’, het winkelcentrum is gebouwd 
als ‘spons’, groen is veelal ‘schaamgroen’ zonder 
gebruikswaarde, of leeg gras (type biljartlaken). Een 
aantal kleine bungalowwijkjes (type ‘opscheppen’) 
en andere elementen van thema A ontkrachten 
dit beeld enigszins, maar zijn niet sterk genoeg 
verankerd in de wijk om werkelijk bij te dragen aan 
de overheersende sfeer.

Afb. 3.39 Helftheuvelpassage (1983)

Afb. 3.40 Karel Doormanstraat 

Afb. 3.41 Isaac Sweersstraat 

Afb. 3.42 West 
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Typen
A
1. Normenstad
2. Designernatuur
3. Intensieve 
Menshouderij
4. Opscheppen
B
5. Biljartlaken
6. Stampwerk

7. Spons
8. ZOA
9. Werkland
10. Schaamgroen
11. Verkeerstuin
12. Albastine
C
13. Successie

3 3

3
3

3

3

3

1
7

7

10

10

10

11 11

11

11
11

11

8

5

5

4 44

4 2
2

2 6
6

6 6

6

6

6

9

9

9
9

11

11

12

13

1
8

8
8

11

De eentonige sfeer van de wijk blijkt ook uit de statistieken: 
bijna 75% van de woningen bevindt zich in dezelfde prijsklasse 
(afb. 3.44) en met name woningen in het hogere segment 
ontbreken. Een bovengemiddeld aantal huizen bevindt 
zich in de sociale huursector (afb. 3.46). Socio-economisch 
scoort de wijk ook slecht: meer dan 3,3% van de inwoners is 
bijstandsgerechtigd (tegenover 2,1% gemiddeld), en 25% van 
de bevolking bestaat uit niet-westerse allochtonen (tegenover 
10% gemiddeld).22 Ook in de Leefbaarometer scoort West 
bijzonder slecht. Het is dan ook geen wonder dat de gemeente 
de wijk heeft aangewezen als GSB aandachtsgebied. 

In het verleden zijn al allerlei ingrepen in de wijk gepleegd 
(zie kaart). Vooral het gebied rondom het winkelcentrum is 

daarbij sterk aangepakt. Dit bleek niet genoeg. De Kooikersweg 
wordt de komende jaren nagenoeg geheel geherstructureerd 
(gestippeld op de kaart), evenals de voorzieningen daaraan. 
Ook een groot aantal woningen, scholen en flats zijn gesloopt, 
en worden momenteel vervangen of grondig gerenoveerd. Niet 
de eerste, en waarschijnlijk ook niet de laatste ingrepen die 
nodig zijn om deze wijk te verbeteren. 

De situatie in dit deel van Den Bosch is zo volledig 
tegengesteld aan die in Zuid. In Zuid is men bezig slechte 
plekken in een verder goede wijk te verbeteren, in West tracht 
men goede plekken in een verder slechte wijk in te brengen. 

West

Sloop en 
nieuwbouw
Groot onderhoud

Eerdere projecten

Centrum

Hoofdontsluiting

Herstructurering
voorzieningen

Afb. 3.43 Leefbaarometer , t.o.v. Nederlands gemiddelde
Afb. 3.44 WOZ waarde in tonnen

Afb. 3.46 Percentage huurwoningen

Afb. 3.45 Typenkaart West

Afb. 3.47 West: structuur en projecten 
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Profiel en bebouwing
De straten van Zuid en West kennen opvallende 
verschillen in doorsnede, gevel en detail. Verschillen 
die van grote invloed zijn op de gebruiksmogelijkheden 
en sfeer van de openbare ruimte. Hieronder een aantal 
typerende beelden.

Hoofdontsluiting
Zuid wordt ontsloten door een stedelijke centrale as, de 
Pettelaarseweg, voorzien van laanbeplanting (platanen 
en hagen) met daarlangs ventwegen. De as bevat zo drie 
segmenten. Een daarvan is druk (ontsluiting), de andere 
twee zijn luw (langzaam-/bestemmingsverkeer). Elke 
gebruikersgroep heeft zo een eigen, toegewezen ruimte, 

anders in sfeer en materiaal, maar toch onderdeel van 
dezelfde as. 

Bebouwing is divers van opzet: langs de Pettelaarseweg 
zijn flats, winkels, appartementen en grondgebonden 
woningen te vinden. De architectuur kent veel details: 
verspringende daklijsten, inhammen in gevels, ronde 
ramen, etc. Elk gebouw is met zorg ontworpen en met de 
gevel op straat georiënteerd. 

Het profiel in Kruiskamp is een stuk kaler. Het bevat 
of helemaal geen groen, of juist alleen maar. De meeste 
ontsluitingswegen lopen rondom de wijk, en behoren 
tot het type ‘verkeerstuin’. Deze wegen maken eigenlijk 
helemaal geen contact met de bebouwing. De enige 

ontsluiting die door de wijk zelf loopt, is de Kooikersweg. 
Deze kent geen ventwegen, weinig groen, en functionele 
architectuur. Er is nauwelijks sprake van differentiatie 
van ruimte, terwijl de straat niet veel smaller is dan de 
Pettelaarseweg. Verkeer is gebundeld op één centrale 
asfaltstrook en voor fietsers is geen afgezonderd fietspad 
aanwezig. Bebouwing bestaat voornamelijk uit efficiënte 
rijtjeshuizen of simpel vormgegeven appartementen. 
Vaak is een grote voor-, of zelfs achtertuin op de straat 
gericht. In tegenstelling tot Zuid, waar door bijzondere 
welstandsmaatregelen tuinen aan bepaalde voorschriften 
moeten voldoen, heeft hier iedereen een volledig eigen 
draai aan zijn/haar tuin gegeven. Dit is niet altijd even 
positief voor de continuïteit van het straatbeeld.

Afb. 3.48 Doorsnede Pettelaarseweg (Zuid): twee ventwegen voor langzaam verkeer 

(gemarkeerd met raster)

Afb. 3.54 Woonstraat Zuid: differentiatie en groen

Afb. 3.55 Woonstraat West: kaal en weinig detail

Afb. 3.51 Doorsnede Kooikersweg (West): al het verkeer over een grote bundel, weinig 

ruimte voor langzaam verkeer (gemarkeerd met raster)

Afb. 3.49 Pettelaarseweg (Zuid)

Afb. 3.52 Kooikersweg (West)

Afb. 3.50 Hertog Janstraat (Zuid)

Afb. 3.53 Aert van Nesstraat (West)

Woonstraat - typerendHoofdontsluiting
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Woonstraten
Woonstraten in Zuid kennen eenzelfde gedifferentieerde 
profilering. Gebruiksvormen zijn door materiaalgebruik 
duidelijk van elkaar onderscheiden, beplanting is aanwezig in 
de publieke ruimte en voortuinen zijn volgens bepaalde regels 
ingericht (geen hekken/tegels/etc). Parkeren is ingebed in de 
openbare ruimte, duidelijk aangegeven door materiaalgebruik. 
Bebouwing is wederom voorzien van veel details: 
verspringende gevels, houten luiken, kleine balkons, etc. Al met 
al is de straat consequent en aandachtig ontworpen.

Kruiskamp kent simpelere straten. Publieke ruimte is geheel 
betegeld met standaard 30x30 betontegels, ook al is wel een 
trottoirband aangebracht. De publieke ruimte kent geen groen. 
Enkel in voortuinen is soms wat groen te vinden, maar lang 

niet altijd. Aangezien het profiel verder vrij kaal is, valt al snel 
op hoeveel verschillende hekjes, bloempotten en grindsoorten 
in deze tuintjes zijn verwerkt; een groot verschil met Zuid.

Uitzonderingen
Natuurlijk kennen beide wijken hun uitzonderingen. Zo nu en 
dan valt in Zuid een goedkoper, simpeler uitgevoerde straat te 
vinden, of is in West een onderdeel van de wijk vernieuwd en 
verbeterd. 

In beide gevallen zijn deze uitzonderingen echter niet van 
structurele invloed op de wijk als geheel. Zij zijn vaak klein 
en bevinden zich zelden op opvallende plaatsen, zoals langs 
hoofdontsluitingswegen. In West komt daar momenteel 
verandering in: langs de centrale Kooikersweg wordt volop 

gebouwd aan nieuwe voorzieningen, zoals een nieuw 
buurtwinkelcentrum en een grote ‘Brede Bossche School’. 

Details en regels
Profielen in Zuid zijn doordacht en kennen een sterke mate van 
detail. Dat probeert de gemeente dan ook in stand te houden: 
‘Het bestemmingsplan Zuid is een conserverend bestemmingsplan 
dat stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten 
beschermd door bouwmassa’s, openbare ruimten, wegen, water 
en groenpatronen in overeenstemming met de huidige situatie te 
bestemmen.’23

Bewoners moeten zich houden aan bepaalde regels, waardoor 
zij van minder vrijheid genieten dan bewoners in West. Zij 
mogen weinig wijzigen aan gevel, voordeur of afdak, en de 

eerste paar meter van hun tuin dient (onbeplant) gras 
te bevatten.

In West staat harmonie en detail minder hoog op de 
agenda. De opzet is grof en eenvoudig. Bovendien 
is men vrij om te doen wat men wil. Dit leidt soms 
tot opvallende contrasten, omdat buren er niet altijd 
dezelfde smaak op na houden. Er zijn voldoende 
situaties aanwezig waar deze vrijheid leidt tot 
verrommeling van het straatbeeld. 

Woonstraat - typerend Woonstraat - Uitzondering Detail Vrijheid

Afb. 3.56 Hertogin Johannastraat (Zuid) Afb. 3.58 Verdistraat (Zuid, uitzondering) Afb. 3.60 Pettelaarseweg (Zuid) Afb. 3.62 Details mogen niet worden veranderd

Afb. 3.57 Geysenforfferstraat (West) Afb. 3.59 Commissaris vd Hartenlaan (West, uitzondering) Afb. 3.61 Meanderflat (West) Afb. 3.63Vrijheden van bewoners 
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Voorzieningen
Winkelcentrum
Het winkelcentrum in Zuid, Pettelaar Poort, is gebouwd 
in de jaren ‘90. Het bestaat uit een grote supermarkt en 
ondersteunende winkels, zoals een kantoorboekhandel, 
kapper, drogist en kledingzaak.

Het centrum heeft veel weg van het type ‘Normenstad’. 
Opvallend is de goede verbinding met de rest van de wijk: 
het centrum is geen bestemming op zich, maar ligt stevig 
verankerd in de omgeving. Omdat het is geplaatst op 
loopafstand van appartementen, flats en seniorenwoningen, 
is autoverkeer minder belangrijk. Daardoor is een stuk 
minder parkeerruimte nodig.

Het complex is volgens zeer stedelijke principes 
vormgegeven. Winkels zijn gesitueerd in de plint van hoge 
woongebouwen, vlak langs de hoofdontsluitingsweg (afb. 
3.73). Ook hier is een luwe ventweg aanwezig voor fietsers, 
voetgangers en (een klein aantal) parkeerplaatsen. Openbare 
ruimte rondom deze ventwegen is ingericht voor langzaam 
verkeer, waardoor een aangename gebruiksruimte ontstaat.

De Helftheuvelpassage in West is een schoolvoorbeeld 
van het type ‘Spons’. Het is groot, overdekt en bevat bijna 
tachtig winkels, nagenoeg allemaal aan de binnenkant van 
het gebouw. Door de enorme schaal trekt het centrum veel 
bezoekers, ook van buiten de wijk en stad. 

Hoogbouw
In beide wijken is volgens vergelijkbare principes hoogbouw 
toegevoegd. Het bijbehorende type (Intensieve menshouderij) 
kent in beide gevallen echter een geheel tegengestelde 
ruimtelijke inbedding. 

Hoogbouw in West is weggewerkt in een groene rand met 
weinig gebruikswaarde. Ook de gekozen geveloriëntatie 
pakt niet bepaald gunstig uit. Ingangen en parkeerterreinen 
liggen verstopt aan de achterzijde van woningen, de 
ontsluitingsweg bevat bijna alleen maar kopgevels, 
enzovoorts. De flats zijn zo niet sterk ingebed in de wijk. 

In Zuid gaat hoogbouw meer interactie aan met de 
omgeving. Woningen en flats zijn met de voorgevel naar 
elkaar toe gericht, waardoor minder schuttingen en 
informele achterzijden zichtbaar zijn. Betere oriëntatie van 
de gevel leidt bovendien tot een straat waarin meer gebeurt.

Omliggend groen kent hier gebruikswaarde en bevat 
speeltoestellen, jeux de boule banen, enzovoorts. Aan de 
zuidzijde bevindt zich een groot recreatiegebied. Fietspaden 
door dit gebied sluiten aan op de wijk, waardoor de 
ruimte rondom de flats onderdeel wordt van het langzaam 
verkeersnetwerk. Ook dit leidt tot een sterkere inbedding. 

Afb. 3.64 Admiraliteitslaan (West)

Afb. 3.66 Socrateslaan (Zuid)

Afb. 3.65 Vergiliuslaan (Zuid) Afb. 3.68 Pettelaar Poort (Zuid)

Afb. 3.67 Admiraliteitslaan (West) Afb. 3.69 Helftheuvelpassage (West)

Parkeren

Tuinen/Kijkgroen

VoorgevelNetwerk
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De ruimtelijke inbedding van dit winkelcentrum staat 
diametraal tegenover de vormgeving van Pettelaarpoort, waar 
is gekozen voor de kleine schaal. 

De Helftheuvel is gesitueerd in het midden van een groot 
parkeerterrein: een ruimte die voor voetgangers weinig te 
bieden heeft. De gevels van het gebouw zijn blind, op een 
paar etalages na. Ook de langsgelegen wegen gaan nauwelijks 
een relatie aan met het gebouw. Openbare ruimte staat geheel 
in het teken van de auto. Op de drie ingangen na is er maar 
weinig te doen rondom het winkelcentrum. 

Afb. 3.70 Principedoorsnede Helftheuvelpassage. Ruimte langzaam verkeer gemarkeerd met raster.

Afb. 3.73 Principedoorsnede Pettelaar Poort (Zuid)

Afb. 3.71 Actieve plint (Zuid) Afb. 3.72 Ingang Helftheuvelpassage Afb. 3.74 Pettelaar Poort (Zuid) Afb. 3.75 Helftheuvelpassage (West)

Parkeren
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Winkels in de buurt
Beide wijken kennen, naast hun centrale winkelcentrum, 
ook voorzieningen in de buurt zelf. In lijn met de vorige 
constateringen is in Zuid wederom meer aandacht voor 
detail, menselijke schaal en geborgenheid. De voetganger 
heeft voorrang; dat is letterlijk terug te lezen in het profiel. 

Buurtwinkels in West vallen vooral op door hun grote 
parkeervoorziening. Bovendien staan door de grote schaal 
van de Helftheuvel veel winkels leeg24. De dimensionering 
van deze centra is verbazingwekkend gelijkwaardig aan 
Zuid, maar ruimte is volgens heel andere principes verdeeld. 
Bovendien ontbreekt wederom de aandacht voor detail.

Overige voorzieningen
Andere voorzieningen, zoals scholen, kinderopvang of 
huisartsenposten, kennen een vergelijkbaar verschil in stijl. 

Het Sint-Janslyceum, een grote middelbare school in Zuid, 
ligt ingeklemd tussen woongebieden, de Pettelaarseweg en 
een parkstrook. De school is zo een integraal onderdeel van 
de wijk. Het Hervioncollege in West (inmiddels gesloopt) is 
volledig afgesloten van de omgeving door een groot hek. De 
school ligt ingeklemd tussen een parkeerterrein, sloten en 
een groot industriegebied. Een bijna tegengesteld principe.

Bedrijventerreinen
Opvallend is dat ook de bedrijventerreinen in Zuid 
en West enorm van elkaar verschillen. West kent een 
rationeel opgezet werkmilieu, bestaande uit loodrechte 
wegen en simpele architectuur. In de structuurvisie is 

dit gebied aangewezen als herstructureringsterrein. Het 
bedrijventerrein in Zuid is opgezet als groen ‘kantorenpark’, 
met veel aandacht voor architectuur, groen, enzovoorts. Het 
gebied is even oud als het bedrijventerrein in West, maar 
nog steeds is herstructurering niet nodig. 

Groen
Groen in West kent weinig verblijfskwaliteit. Het bestaat uit 
de typen ‘schaamgroen’ of ‘biljartlaken’, beide behorend tot 
thema B. Er zijn weinig bankjes, paden of speeltoestellen 
aanwezig. Parken of groenstroken spelen bovendien 
nauwelijks een rol in het netwerk (zie kaart), waardoor de 
gebieden alleen gebruikt worden door actieve recreanten. 
Ook de bebouwing gaat weinig interactie aan met het groen 
(Afb. 3.87). 

Afb. 3.76 Doorsnede buurtcentrum Pettelaarseweg (Zuid)

Afb. 3.77 Doorsnede buurtcentrum Kooikersweg (West)

Afb. 3.78 Buurtcentrum Pettelaarseweg (Zuid) Afb. 3.80 Bedrijvenpark ‘De Pettelaar’ (Zuid) Afb. 3.82 Sint Janslyceum (Zuid)

Afb. 3.79 Buurtcentrum Kooikersweg (West) Afb. 3.81 Bedrijventerrein ‘De Rietvelden’ (West) Afb. 3.83Hervion (West)
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In de wijk Zuid bevat het groen meer faciliteiten en is 
het sterker verbonden met omgeving en bebouwing. Dit 
kan al worden opgemerkt aan zeer kleine details, zoals 
trottoirs langs het talud van een sloot (afb. 3.88). Ook 
bebouwing gaat meer interactie aan met groen (afb. 
3.86). Door het aanleggen van haagjes, bomenrijen en 
goed gepositioneerde meubels wordt groen bovendien 
voorzien van kaders, waardoor daar een gevoel van 
geborgenheid ontstaat. 

Afb. 3.84 Zuiderpark (Zuid) Afb. 3.86 Hadewychstraat (Zuid) Afb. 3.88 Mozartsingel (Zuid)

Afb. 3.90 Beatrixpark (West)Afb. 3.91 Zuiderpark

Afb. 3.85 Beatrixpark (West) Afb. 3.87 Meanderflat (West) Afb. 3.89 Kruiskampsingel (West)

Doorgaand fiets- of wandelpad
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Het verschil tussen Zuid en West kan het best worden 
weergegeven aan de hand van een aantal essentiële principes. 
Concepten die al meer dan eens zijn genoemd als belangrijke 
kwaliteiten van de stad, bijvoorbeeld door auteurs als Jan 
Gehl of Jane Jacobs. 

Prioriteit
De gebruikersgroep die prioriteit krijgt in het profiel, plein of 
park. In Zuid lijkt langzaam verkeer belangrijker dan de auto. 
In West geldt het omgekeerde. Dit is onder andere het gevolg 
van een gebrek aan differentiatie in het profiel.

Differentiatie
Duidelijke indeling van het straatprofiel, waardoor voor 
elke gebruikersgroep een eigen domein ontstaat: voor 
automobilisten een overzichtelijke, eenvoudige weg; voor 
voetgangers een luwe, rustige zone, enzovoorts. Zuid kent 
duidelijke differentiatie, West niet. 

Geveloriëntatie
Een gunstige oriëntatie van gevels op de openbare ruimte 
maakt interactie tussen straat en gebouw mogelijk, waardoor 
een levendige omgeving ontstaat. Achtergevels, zijgevels en 
heggen doen juist afbreuk aan dit concept. In West is dat 
geregeld het geval, met name langs doorlopende wegen. Zuid 
kent juist een zeer gunstige oriëntatie.

Gevoel voor (menselijke) schaal
Ruimtelijke elementen zoals heggen, bomenrijen, 
overstekken, balkons, et cetera, geven een gevoel van plaats, 
richting en beschutting. Zuid kent zeer veel van dit soort 
sturende elementen en details, terwijl West vele malen 
simpeler is vormgegeven. 

Netwerkfunctie
Door belangrijke elementen een rol te geven in het 
netwerk worden zij ervaren en gebruikt door meer dan 
bestemmingsverkeer alleen. Het gebruik van de ruimte wordt 
zo meervoudig en intensief. Dit kan de sfeer en levendigheid 
van een gebied enorm beïnvloeden. Belangrijke elementen in 

Zuid spelen vaak een dergelijke rol in het netwerk, waardoor 
deze een levendige sfeer krijgen.

Diversiteit van verkaveling
De diversiteit van een weefsel is van invloed op de 
voorspelbaarheid, oriëntatiemogelijkheid en variatie van 
een wijk. Een grof en uniform weefsel leidt al snel tot een 
eentonige gebied, terwijl teveel diversiteit een gebrekkige 
samenhang tot gevolg heeft. In Zuid lijkt de balans precies 
goed te zijn: het weefsel is divers en biedt ruimte aan allerlei 
woonmilieus. De structuur van de wijk blijft echter duidelijk. 
West, daarintegen, kent een eenvoudige verkaveling, met 
uniforme bebouwing en sfeer.

Bruikbaarheid
Faciliteiten die de openbare ruimte biedt om het verblijf te 
veraangenamen moeten zijn afgestemd op de plek in kwestie. 
Een leeg plein met 20 bankjes blijft immers een leeg plein. 
Bruikbaarheid kan worden verbeterd door iets kleins als een 
wandelpad langs een sloot, of iets grootschaligers als een 
arcade langs een winkelstraat. Zuid kent openbare ruimte 
met een hoge bruikbaarheid; West is veel schraler ingericht.

Detail en stijl
De mate van detail in gevel en bestrating verschilt in 
beide wijken enorm. Details worden ingezet om andere 
principes, zoals differentiatie, of het gevoel voor schaal, 
te verduidelijken. Tevens voegt detail een zekere stijl en 
identiteit toe aan een plaats, waardoor de mate van eigenheid 
wordt vergroot. 

Regels
Regels worden ingezet om de kwaliteit van een ruimte te 
bewaken. In Zuid gelden strenge regels, in West is men 
redelijk vrij. Dit leidt soms tot een rommelig straatbeeld, 
maar belemmert de vrijheid van de bewoners niet. Een goed 
ontwerp zou ook zonder regels moeten kunnen functioneren. 
In West lijkt dat in ieder geval niet het geval te zijn; de 

kwaliteit van de openbare ruimte wordt slecht beoordeeld in 
de leefbaarometer. 

Onderlinge afstemming van het bovenstaande
Duidelijk mag zijn dat bovenstaande begrippen invloed 
op elkaar uitoefenen. Details in een straatprofiel kunnen 
bijvoorbeeld de differentiatie versterken, waardoor de 
prioriteit van een bepaalde gebruikersgroep duidelijk wordt 
gemaakt. 

Het is moeilijk deze kwalitatieve begrippen meetbaar te 
maken. Uit de analyse van beide wijken mag echter blijken 
dat in Zuid de onderlinge afstemming, en sowieso het 
algehele belang van deze principes, een veel grotere rol in het 
ontwerpproces heeft gespeeld dan in West.

Afstand Profiel
Een laatste factor, die hiervoor nog niet besproken is, is de 
gevelafstand. Verrassend genoeg is deze in het gros van de 
straten nagenoeg gelijk. Met de beschikbare ruimte wordt in 
beide wijken echter geheel anders omgegaan. In Zuid leidt 
dit (samen met goed sociaal en economisch beleid) tot een 
goed gewaardeerde wijk. West scoort minder, maar kent in 
essentie dezelfde dimensies. Dit biedt perspectieven: de straat 
kan opnieuw worden ingericht, met meer aandacht voor de 
hiervoor genoemde principes. Een interessante opgave. 

Kwaliteitsprincipes
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Den Bosch heeft al ervaring met een dergelijk project. De 
wijk ‘De Donk’ in Den Bosch noord behoorde, net als West, 
tot de GSB aandachtsgebieden en is de afgelopen jaren 
volledig getransformeerd.

De Donk, gebouwd in de jaren ‘70, en was een vroege variant 
van een bloemkoolwijk. De wijk was daardoor veel ‘speelser’ 
vormgegeven dan West, maar had daar qua uitstraling nog 
veel mee gemeen: gevels waren simpel en slecht georiënteerd 
op hoofdwegen, straten waren ongedifferentieerd ingedeeld, 
openbare ruimte kende weinig gebruikswaarde en 
voorzieningen waren omgeven door parkeerterreinen en 
functieloos groen.

De Donk bestond, voor de ingreep, uit ongeveer 750 
woningen, waarvan 90% sociale huur.25 De woningvoorraad 
was monotoon, en vooral gericht op lagere inkomensklassen. 
Al snel ontstond ruimtelijk verval en criminaliteit. Bewoners 
en winkeliers trokken weg. Op leegstaande woningen werdt 
nauwelijks gereageerd (15 reacties, tegenover 50 gemiddeld). 

In 1997 kreeg de gemeente GSB-gelden aangeboden om de 
snel verslechterende wijk aan te pakken. Al in een vroeg 
stadium is hierbij samengewerkt met woningbouwvereniging 
Zayaz, die nagenoeg alle woningen in het gebied in handen 
had. Gemeente en woningbouwvereniging besloten de gehele 
wijk samen aan te pakken, volgens een nieuw masterplan. 

De gemeente was daarin verantwoordelijk voor de openbare 
ruimte, Zayaz voor de woningen. In 2005 is men begonnen 
aan de realisatie van dit plan, dat in 2011 is voltooid. 

Ingrepen
Maar liefst 550 woningen hebben een nieuwe gevel gekregen, 
met nieuwe kozijnen en een nieuw dak. De berging is uit de 
voortuin verdwenen en verplaatst naar achter. Straten zijn 
zo een stuk overzichtelijker geworden. Ook zijn woningen 
voorzien van een nieuwe badkamer, meterkast en andere 
verbeteringen aan het interieur. 

Op strategische en opvallende plekken zijn 120 woningen 
gesloopt, evenals een basisschool. Vrijgekomen grond is 
opnieuw bebouwd, voornamelijk met appartementen en 
duurdere woningen. Dit voorziet de Donk van variatie; niet 
alleen ruimtelijk, maar ook op de markt. Op de plaats van de 
120 gesloopte woningen zijn 210 nieuwe woningen gebouwd. 

Al deze ingrepen zijn bekostigd met het verkopen van de 
nieuwbouw, evenals 120 bestaande woningen (die eerst zijn 
verbouwd, en daarna pas verkocht). De hele operatie (groot 
onderhoud en nieuwbouw) heeft Zayaz 84 miljoen gekost. 
De operatie had een forse onrendabele top. Er is maar liefst 
11 miljoen verlies gemaakt; een risico dat vooraf bekend 
was.26 De gehele ingreep heeft ongeveer 8 jaar geduurd.

Het oude winkelcentrum (type ‘spons’) is na een lange 
periode van leegstand (door marktpartijen) gesloopt, 
om plaats te maken voor een nieuw centrum. Hier vindt 
men niet alleen winkels, maar ook woningen, een grote 
basisschool met bibliotheek (gebouwd door de gemeente) 
en een seniorencomplex. De gemeente heeft intussen, met 
behulp van de GSB-gelden, het centrale park volledig op de 
schop genomen, speelterreinen en binnenplaatsen (samen 
met bewoners) opnieuw ingericht en elke straat voorzien van 
een nieuw profiel. Bovendien is zij een groot aantal sociale 
programma’s gestart, om de sfeer in de wijk te verbeteren: 
cursussen, workshops, inspraakdagen, enzovoorts. 

De Donk

Afb. 3.92 De Donk (omlijnd)

Afb. 3.93 Donksedreef (na de ingreep)

Afb. 3.94 Verandering woningtype A Afb. 3.95 Verandering woningtype B
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Principes
De ideeën die ten grondslag liggen aan de ruimtelijke 
veranderingen in de wijk, hebben alles te maken met 
de hiervoor beschreven kwaliteitsprincipes. De Donk is 
daarbij steeds meer gaan lijken op Zuid. Gevels hebben 
detail gekregen, straatprofielen zijn gedifferentieerd, er 
is meer diversiteit ontstaan in het weefsel, enzovoorts. 
Binnenplaatsen, straten en parken zijn verblijfsruimten 
geworden door faciliteiten in te bouwen en schaal aan de 
ruimte te geven. Het nieuwe winkelcentrum is opgenomen 
in het verkeersnetwerk en aangevuld met nieuwe, gemengde 
voorzieningen. Voor het eerst staan er geen winkels leeg. 

Effecten
Langzaam maar zeker begint de wijk te veranderen, niet 
alleen fysiek, maar ook sociaal. Veel bewoners zijn tevreden 
met de transformatie en vinden dat de buurt er op vooruit 

is gegaan.27 Wel klagen zij dat de aanpak te sterk is gericht 
op de esthetiek en er maar weinig is veranderd aan de 
binnenzijde van hun huis. 

Het project is pas net voltooid, dus er zijn nog weinig 
statistieken beschikbaar om veranderingen in de wijk weer 
te geven. De leefbaarometerscore van de Donk begon echter 
al tijdens de ingreep te stijgen. De beoordeling van de 
woningvoorraad steeg met tien procentpunten, evenals de 
beoordeling van de publieke ruimte. De sociale samenhang 
is met maar liefst 17% gestegen en ook de veiligheid is fors 
toegenomen (13%). 

Ten tijde van dit onderzoek moest het winkelcentrum 
echter nog worden voltooid, evenals de bouw van een groot 
aantal appartementen en nieuwbouwwoningen, en de 
herprofilering van belangrijke wegen. Men kan verwachten 

dat de beoordeling van de woningvoorraad, voorzieningen 
en publieke ruimte nog verder zal stijgen. 

Indien wordt gekeken naar vergelijkbare projecten in 
Nederland, dan lijken opwaartse trends ook in de jaren na 
de ingreep nog even door te zetten.28 Gezien de rigoureuze 
aanpak van de Donk is een vergelijkbaar effect daar niet 
ondenkbaar. 

De meest actuele gegevens liegen er in ieder geval niet om: 
op vrijgekomen huurwoningen wordt gemiddeld 160 keer 
gereageerd. Dat is meer dan tien keer zoveel als voor de 
ingreep. De wijk is zo populairder dan het centrum, waar 
gemiddeld 130 reacties op een woning binnenkomen. Ook 
de prijs van woningen steeg enorm. Huurwoningen met een 
boekwaarde van 110.000 euro zijn na de verbouwing voor 
250.000 euro verkocht. 

De herstructurering van de Donk wordt als een 
succes beschouwd. In het rapport ‘Bloemkoolwijken 
Toekomstbestendig Maken’ (Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting, 2003) wordt de Donk aangewezen 
als meest radicale project uit de bundel, en zeer positief 
beoordeeld. Andere wijken uit het rapport kennen nauwelijks 
of geen verbetering, of enkel op één van de bestudeerde 
aspecten. 

Woningbouwvereniging Zayaz merkt ook dat het project 
succesvol is geweest en krijgt nog geregeld collega’s uit andere 
steden op bezoek om te praten over het project. Regelmatig 
worden rondleidingen door het gebied georganiseerd, die 
druk worden bezocht door geïnteresseerde professionals en 
bewoners. 

Toch zegt Zayaz de gehandhaafde methode niet opnieuw uit 
te voeren, met name vanwege het (ingecalculeerde) verlies. 
De vereniging was met haar plan de crisis net voor en heeft 
daarmee veel geluk gehad. Tegenwoordig ligt geld echter een 
stuk gevoeliger, zowel bij woningbouwverenigingen als bij de 
overheid. 

Afb. 3.96 Achtste Donk (voor) Afb. 3.98 Winkelcentrum Donk (voor)

Afb. 3.97 Achtste Donk (na) Afb. 3.99 Winkelcentrum Donk (na) Afb. 3.100 Leefbaarometerscore Donk
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Ruimtelijke inbedding dominant over type

Kwaliteitsprincipes

Zuid (thema A): 
aandacht voor meerdere principes

Spreiden van kansen

West (thema B):
 weinig kwaliteiten 

Weinig afleiding

Conclusie: een opgave

In het laatste deel van dit onderzoek zijn twee woonwijken met elkaar vergeleken. Oudere wijken, die allebei 
voldoende tijd hebben gehad om zichzelf te bewijzen. Vanuit de lucht zijn deze wijken verschillend, waardoor 
zij volgens de theorie uit dit onderzoek binnen verschillende thema’s vallen. Thema’s die, zo bleek uit de 
gemeentelijke analyse, voorspellingen kunnen doen over de sfeer en problemen van een gebied.

Het verschil tussen beide wijken heeft, zo bleek, maar voor een deel te maken met het uiterlijk dat deze wijken 
vanuit de lucht hebben. Op het maaiveld blijft immers sprake van huizen, straten, appartementen, scholen, 
winkels en andere begrippen waar de stedebouw al langer bekend mee is. Op straat, het niveau waarop de stad 
gebruikt wordt, is het niet zozeer het type, maar de ruimtelijke inbedding daarvan die bepaalt wat de kwaliteit 
van een ruimte is. 

In dit onderzoek is een tiental principes vastgesteld dat uitdrukking geeft aan deze ruimtelijke kwaliteit: 
begrippen als menselijke schaal, detail, differentiatie, variatie, enzovoorts. Met name in wijken van Thema B 
wordt maar weinig rekening gehouden met deze principes.

Zuid, een goed voorbeeld van de stad als mode-object, ontleent zijn ruimtelijke kwaliteit aan het streng naleven 
van deze beginsels. Architectonische stijl is hier meer dan een middel van prestige alleen: er is aandacht voor 
details in gevel en profiel, de bruikbaarheid van het groen, een goede relatie tussen straat en ruimte, varierende 
woonmilieus, enzovoorts. Dit maakt de wijk op meerdere aspecten krachtig en robuust. Als gevolg is Zuid zestig 
jaar na de bouw nog steeds goed onderhouden en bewoond. De bevolking is divers, er is weinig criminaliteit, 
voldoende winkelruimte en goed gewaardeerde openbare ruimte.

In west is het tegenovergestelde het geval. De genoemde ontwerpprincipes zijn hier nauwelijks van belang 
geweest. Straten zijn kaal ingericht, waardoor al snel verloedering optreed: eigen afdakjes, voordeuren, 
schuttingen en rommelige tuinen vallen immers extra goed op als de openbare ruimte niet genoeg kwaliteit heeft 
om de aandacht daarvan af te leiden. West is er de afgelopen ‘60 jaar dan ook vooral op achteruit gegaan.
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Aanpasbare inbedding

Volwassen stad

Elk thema een eigen strategie

Toch behoefte aan sturing?

Hoe dan ook kan worden gesteld dat niet zozeer de vorm van het type, maar de ruimtelijke inbedding daarvan 
verantwoordelijk is voor het creeëren van een aangename leefomgeving. Dit opent perspectieven, want 
ruimtelijke kwaliteit kan in veel gevallen worden aangepast. Dat bleek bijvoorbeeld al in de Donk. Veranderingen 
die broodnodig zijn om de wijken die de afgelopen jaren zijn gebouwd volwassen te laten worden. 

Het gaat hierbij overigens niet alleen om gebieden van thema B. Wijken behorend tot thema A scoren over het 
algemeen een stuk beter, maar voldoen ook niet altijd aan de genoemde kwaliteitsprincipes. Architectuur wordt 
dan enkel ingezet als visitekaartje. Bovendien is vorm modegevoelig: wat men nu aantrekkelijk vindt kan in de 
anders worden ervaren. Ook thema C, hier buiten beschouwing gelaten wegens haar diversiteit, staat open voor 
verbetering. Elk thema kent zo zijn eigen problemen en vraagt om een eigen ontwikkelingsstrategie. 

Omvangrijke transformaties, zoals in de Donk, zijn niet mogelijk zonder de grootschalige verkoop van 
huurwoningen. Een optie die wellicht niet in iedere wijk voorhanden ligt. De groeiende behoefte aan grote 
ingrepen staat dan ook op gespannen voet met de huidige neiging tot het afstoten van huurwoningen, het 
privatiseren van openbare ruimte en het loslaten van welstandsnormen. De vraag is of bewoners, juist in 
kansarme wijken, bereid zijn om zelf te investeren in de kwaliteit van hun woonomgeving. Vrijheden in West 
hebben tot nu toe vooral tot verrommeling geleid.
 
Het is dan ook van cruciaal belang om onderzoek te doen naar de langetermijngevolgen van privatisering. Het 
zou zonde zijn om nu, met de hete adem van de economische crisis in de nek, overhaaste beslissingen te nemen.
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Slot en conclusie
Bij aanvang van dit onderzoek was al duidelijk dat dit project 
een experimenteel karakter zou hebben. Er is geen sprake van een 
gangbaar proces, waarin fasen als probleemstelling, analyse en 
ontwerp elkaar opvolgen. Wel is geprobeerd een nieuwe, enigszins 
conceptuele, methode toe te passen om originele inzichten te verwerven 
in de Nederlandse stedebouw.

De drie fasen waaruit deze methode bestaat (naamgeving, identificatie 
en actie) zijn hier getransformeerd naar een viertal ‘producten’: een 
inventaris, een framework, een interpretatiemiddel en een opgave. 
Resultaten die zowel het heden als de toekomst van de stedebouw in 
perspectief plaatsen.

Het onderzoek geeft immers niet alleen een beeld van de huidige 
stand van zaken, maar ook van de taken waarmee de discipline in 
de toekomst wordt belast: het actueel en ‘up to date’ houden van een 
planmatig aangelegd land. 

Aan het einde van elke fase van dit onderzoek is een deelconclusie 
gegeven. Op de volgende pagina’s is een overkoepelend slotwoord te 
vinden.
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Dit onderzoek kwam voort uit de wens om een 
vernieuwende blik op de Nederlandse stedebouw te werpen. 
Stagnerende bouw en veranderingen binnen het vakgebied 
vormen daar immers volop aanleiding toe. Dit afstuderen, 
uitgevoerd aan de hand van een concept van Dolores 
Hayden, geeft vorm aan een dergelijke nieuwe visie. De drie 
stappen uit haar boek (naamgeving, identificatie en actie) 
hebben in dit onderzoek tot een viertal ‘producten’ geleid. 

Inventaris
Het eerste deel van dit onderzoek heeft geresulteerd in een 
inventaris van de Nederlandse stedebouw: een bundel, met 
daarin terugkerende elementen, weergegeven aan de hand 
van luchtfoto’s. De methode van Hayden bleek zeer geschikt 
om een dergelijk overzicht samen te stellen en daar op een 
originele wijze uitdrukking aan te geven.

Kader
In de inventaris is een drietal thema’s onderkend, elk 
met eigen kenmerken, kwaliteiten en problemen. Verder 
onderzoek naar deze drie thema’s heeft vorm gegeven aan 
de tweede stap van Hayden’s concept: identificatie. Het 
gevolg is een kader, aan de hand waarvan stedebouwkundige 
elementen geordend kunnen worden.

De driedeling bleek onderbouwd te worden door Brenda 
Case Scheer: een Amerikaanse stedebouwkundige die 
vergelijkbare weefsels in de Amerikaanse stedebouw 
beschrijft. In haar artikel stelt zij dat dit concept zou 
kunnen worden gebruikt als analysemiddel bij het doen van 
onderzoek naar de stad. 

In de derde fase van Hayden’s concept (actie) is dat 
idee van Scheer uitgevoerd. In wat in dit onderzoek de 

‘themabenadering’ is genoemd, is onderzocht hoe de 
ontdekte thema’s functioneren in de stad. Observaties 
uit deze analyse zijn aangevuld met een meer beproefde 
analysemethode, afkomstig uit het structuurplan van de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Voorspellend interpretatiemiddel
De themabenadering bleek geen vervanging van beproefde 
methoden, maar heeft wel degelijk meerwaarde gehad bij 
het onderzoeken van Den Bosch: het heeft tot een aantal 
aanvullende conclusies geleid en had een voorspellend 
karakter met betrekking tot sfeer en eventuele problemen. 
De themabenadering functioneert daardoor vooral goed als 
voorspellend interpretatiemiddel, dat kan worden gebruikt om 
zakelijke kaarten van extra diepgang te voorzien. 

Opgave
In een laatste fase is de theorie op een kleinere schaal 
getoetst. Twee uitbreidingen van Den Bosch, beide behorend 
tot een ander thema, zijn onderzocht en vergeleken. 
Verschillen tussen de wijken blijken op lokaal niveau niet 
zozeer afhankelijk van de precieze typen die daar aanwezig 
zijn, maar van de ruimtelijke inbedding daarvan. In de twee 
onderzochte wijken verschilde deze ruimtelijke inbedding 
enorm. Als gevolg daarvan kennen beide gebieden niet alleen 
een eigen sfeer, maar ook eigen problemen.

Het ‘product’ van deze onderzoeksfase is vooral een opgave. 
Er zijn immers enorm veel wijken, van elk thema, die vragen 
om verbetering. Verderop, onder de titel vervolgonderzoek, 
wordt een mogelijke invulling van deze opgave geschetst. 

Het resultaat van dit onderzoek bestaat zo uit een viertal 
producten: een inventaris, een kader, een interpretatiemiddel 
en een opgave. Geen gangbaar project met een ontwerp aan 
het einde, maar vooral een verhaal over Nederland, haar 
stedebouw en de toekomstige mogelijkheden daarvan. 

Kritiek en kanttekening

Het uitvoeren van het concept van Dolores Hayden was een 
experiment. Het praktisch nut van deze werkwijze moest 
nog blijken en alleen de eerste stap van haar concept was van 
een invulling voorzien. De aanpak van Hayden is bovendien 
onconventioneel en misschien een beetje vaag. Begrippen die 
zeer belangrijk zijn in de stedebouw (zoals schaal, doorsnede 
of historie) spelen in haar boek nauwelijks een rol. Ook in dit 
onderzoek is soms wat lang gewacht met het introduceren 
van dit soort begrippen. Een keuze die is gemaakt om het 
denken in clichés te voorkomen.

Verraderlijke verbanden
Lastig bleek het doen van uitspraken over de relatie tussen 
plattegrond en maaiveld; iets waar de methode van Hayden al 
snel toe leidt. In dit geval bleken de drie thema’s in staat om 
voorspellingen te doen over de sfeer op straat, maar ook om 
te wijzen op probleemwijken of slechte bedrijventerreinen.

Het doen van dit soort uitspraken is een riskante zaak. 
Sowieso zijn hier maar één stad en twee oudere wijken 
onderzocht om de theorie te testen; niet bepaald een brede 
basis om de validiteit van een theorie te onderbouwen. 
Observaties in deze gebieden versterken de vermoedens, 
maar het leggen van verbanden tussen maaiveld en 
observaties vanuit de lucht blijft een lastige zaak. Het is 
verleidelijk om af te dwalen naar vage kwalitatieve termen, 
of juist naar te specifiek taalgebruik. Een knelpunt dat 
wellicht verbeterd kan worden door een verdere verdieping 
van de theorie, bijvoorbeeld aan de hand van kwantitatief 
onderzoek. Dat is nu slechts sporadisch gebeurd. 

Consequentie
Om samenhangende uitspraken te doen, is in dit onderzoek 
de driedeling in thema’s vrij star gehandhaafd. Natuurlijk 
is er in werkelijkheid af en toe sprake van twijfel, of is het 
lastig om bepaalde gebieden zomaar van een uniform label 
te voorzien. Op kleinere schaal dient er bovendien altijd 
aandacht te zijn voor het specifieke; de uitzondering op dat 
wat te verwachten valt. Dit is per slot van rekening wat een 

Proces samengevat
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plek uniek maakt. Toch zijn deze generaliseringen nodig als 
men uitspraken tracht te doen over een heel land. Dan moet 
immers voorkomen worden om te verzanden in oeverloze 
details en overspecifieke theorieën. 

Vervolgonderzoek
De resultaten van dit onderzoek bevinden zich in een 
experimenteel stadium dat openstaat voor een verdere 
verdieping. De theorie wordt door de eerste observaties (het 
onderzoek naar ‘s-Hertogenbosch) bevestigd, maar is nog erg 
fragiel. Met name de laatste twee stappen van dit onderzoek 
hebben baat bij een verdere verdieping. Dit zijn immers de 
onderzoeksresultaten die in de praktijk het meest bruikbaar 
zijn, dus wellicht alleen daarom al de moeite waard zijn om 
verder te onderzoeken.

Strategiënbundel
Het ‘interpretatiemiddel’ dat uit dit onderzoek naar voren is 
gekomen, is vooralsnog vooral een methode die het mogelijk 
maakt om snel en eenvoudig kwalitatieve uitspraken te doen 
over onderdelen van de stad. Het heeft echter de potentie om 
uit te groeien tot meer dan dat. 

Verder onderzoek naar de drie thema’s en hun problemen, 
maar ook de oplossingen daarvoor, kan resulteren in 
een interessante bundel. De drie thema’s zullen hierin 
uitgebreider zijn omschreven (wellicht ondersteund door 
kwantitatief onderzoek), en naast problemen zullen hierin 
ook oplossingen te vinden zijn. Zo ontstaat een bundel met 
knelpunten en ontwikkelingsstrategieën, aangepast aan de 
drie thema’s en hun individuele eigenschappen.

Oplossingencatalogus
Het laatste resultaat van dit onderzoek, de ‘opgave’, staat 
(zoals de naam al doet vermoeden) ruimschoots open voor 
verder onderzoek. In tegenstelling tot de strategiënbundel, 
die vooral op grotere schaal toepasbaar is, heeft deze opgave 
alles te maken met de stad zoals die op straat ervaren wordt; 
een aspect waar de stedebouw al veel langer ervaring mee 
heeft. 

Als deze kennis wordt gecombineerd met de typologische 
aanpak van dit onderzoek ontstaat een interessant product. 
Door meerdere versies van ieder type te lokaliseren en de 
ruimtelijke inbedding daarvan te bestuderen, ontstaat een 
beeld van wenselijke, of juist slechte varianten van ieder type. 
Ook kan onderzoek worden gedaan naar nieuwe methoden 
om de inbedding te verbeteren.

Uiteindelijk ontstaat zo een oplossingencatalogus: een 
document met daarin, per type, concepten om de inbedding 
daarvan te verbeteren. Een werkwijze die met name in 
Amerika zeer populair is. Diverse werken, zoals Retrofitting 
Suburbia (Ellen Dunham Jones, 2011) of The Sprawl Repair 
Manual (Galina Tachieva, 2010) gebruiken een vergelijkbaar 
systeem om oplossingen voor sprawl inzichtelijk te maken 
(zie afbeeldingen). Een interessante werkwijze die ook in 
Nederland, net zo systematisch opgebouwd, zeer goed 
toepasbaar is. 

Het grote plaatje
De twee geschetste projecten kunnen waarschijnlijk niet 
onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd. Grote schaal en 
kleine schaal zijn immersgeregeld met elkaar verbonden. 

Afb. 1: transformatie blok (voor)

Afb. 2: transformatie blok (na)

Afb. 3: transformatieconcept winkelcentrum (voor) Afb. 4: transformatieconcept winkelcentrum (na) Afb. 5: “Mashpee Commons”, voor transformatie

Afb. 6: “Mashpee Commons”, na transformatie
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Ook zal het onderzoek dat voorbouwt op het ‘middel’ en 
de ‘opgave’, nieuwe inzichten bieden die kunnen worden 
gebruikt om eerdere onderzoeksstappen (de inventaris en het 
kader) te verbeteren. 

Op de afbeelding hiernaast is dit onderzoeksmodel 
schematisch in beeld gebracht. Er wordt gewerkt vanuit 
de twee resultaten van de laatste onderzoeksfase. Hieruit 
komen twee nieuwe potentiële producten voort, evenals een 
terugkoppeling op de eerder gevormde theorie. 

Stedebouwkundig werk

Aan het begin van dit onderzoek is een artikel uit S+RO 
aangehaald, waarin werd gesteld dat de stedebouwkundige 
zichzelf weer moet bewijzen. De discipline bevindt zich 
momenteel immers in onrustig vaarwater. Economische en 
maatschappelijke veranderingen hebben, zo stelt de redactie, 
de sector enigszins buiten spel gezeten, en bovendien is 
er voor het eerst in lange tijd geen sprake meer van grote 
bevolkingsgroei. Er is soms zelfs sprake van krimp. 

Dit wil niet zeggen dat er niets te doen is. In tegendeel. Ook 
dit onderzoek maakt duidelijk de stedebouw een geheel 
nieuwe reeks uitdagingen staat te wachten: een zoektocht 
naar slimme, passende oplossingen, om ook in de toekomst 
verzekerd te zijn van mens- en milieuvriendelijke steden. 

Problemen die uit dit onderzoek naar voren komen, 
bevinden zich op een bijzonder schaalniveau. Een niveau 
buiten het bereik van de architect, maar ook buiten dat van 
de planoloog. Dat is het werkveld van de stedebouwkundige. 
Nu, en ook in de toekomst. 

De taak van de stedebouw is echter behoorlijk veranderd. 
Men is niet langer een metselaar, maar een glazenwasser. 
Het produceren van enorme woonwijken is een gedane zaak, 

evenals het klakkeloos bijbouwen van bedrijventerreinen of 
andere grootschalige uitbreidingen. Steeds meer draait de 
stedebouw om het oppoetsen van reeds bebouwde gebieden. 
Een nieuwe taak, waarvan nog niet helemaal duidelijk is hoe 
deze moet worden uitgevoerd.

Een systematische aanpak van deze opgave, zoals 
dat bijvoorbeeld is aangeraden bij het voorgestelde 
vervolgonderzoek, past bij uitstek bij het werk van 
de stedebouwkundige. Het stelselmatig oplossen van 
terugkerende problemen is immers een werkwijze die 
de stedebouwkundige, als wetenschappelijk opgeleide 
ontwerper, eigen zou moeten zijn.
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De stad als Modeobject
Luchtspinsel
Ufo
Polderamoebe
Lijnenspel
De Poliep
Muggenkweek
Designernatuur
Intensieve Menshouderij
fort
Meerpaal
Normenstad
Hokjesland
Visitekaartje
Etalage
Luchtkastelen

De stad als organisatiesysteem
Schaamgroen
Verkeersplantsoen
Stampwerk
Productieland
Werkland
ZOA
Biljartlaken
Blinde Vlek
Albastine
Landingsbaan
De Spons
Plakgevel
Wonder der Bureaucratie

De Gegroeide stad
Tussenland
Lint
Vergeten Artefact
Broedplaats
Successie
Strookjes
Kampen
Contingentie
Walhalla

1
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7
8
9
10
11
12
13
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Design en Prestige

Veilig en Ruim

Ongestuurd en Dynamisch

Eenheid (park, gebouw, straat)

Gebied (woonwijk, industrie, kijkgroen)

Bijlage A: typen in kaart
Hiernaast nogmaals de typenkaart, ditmaal genummerd 
(per themagroep) zodat kan worden afgelezen welk type 
waar te vinden is. 

12

Legenda
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Bijlage B: Leefbarometer
Hieronder de BKZ Leefbaarometerkaart, met daar overheen de positie 
van de drie thema’s. Opvallend vaak vallen laag scorende gebieden 
(matig/matig positief) samen met thema B, en hoger scorende 
gebieden (positief, zeer positief, uiterst positief) met thema A. Thema 
C speelt een gemengdere rol in het weefsel.

Een opvallende conclusie, die suggereert dat er een statistisch verband 
aanwezig is tussen de drie thema’s en het succes van een wijk. Het 
verder uitdiepen van dit verband in vervolgonderzoek is dan ook 
zeker aan te raden. 

Bron basiskaart:
Ministerie van Binnenlandse Zaken (2012) BKZ Leefbaarometer [Den 
Bosch][Online Dienst], Beschikbaar op http://www.leefbaarometer.nl

Design en Prestige

Veilig en Ruim

Ongestuurd en Dynamisch

Uiterst positief

Zeer positief
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Matig positief

Matig

Negatief

Zeer negatief
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