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Deze bijlage bij het afstuderen 
“Voorspelbaar Nederland” bevat de 
resultaten van het eerste deel van 
dit onderzoek: een zoektocht naar 
clichés en vanzelfsprekenheden van de 
Nederlandse stedebouw.

De methode die is gebruikt om deze 
vanzelfsprekendheden op te sporen is 
uitgebreid besproken in het hoofdverslag 
bij dit onderzoek. Dit boekje bevat enkel 
de resultaten hiervan: satellietfoto’s en 
vogelvluchten als (stereo)typen van de 
moderne stad. 

Typen zijn onderverdeeld in een drietal 
groepen: de stad als modeproduct, 
de stad als organisatiesysteem, en de 
gegroeide stad. Elk thema wordt in de 

hierop volgende hoofdstukken kort 
geïntroduceerd, en van voldoende 
voorbeelden voorzien.

De typologie heeft een bewustmakend 
en verhelderen effect: het toont de 
ruimtelijke symptomen van de groei die 
onze steden de afgelopen 50 jaar heeft 
doorgemaakt. Door deze elementen te 
signaleren, en van een naam te voorzien, 
kan hier eindelijk over gepraat worden. 

Deze bundel is echter meer dan dat 
en vormt tevens een handvat voor de 
vervolgstappen van dit onderzoek. 
Typen en thema’s worden daarin verder 
geanalyseerd, om meer uitspraken te 
kunnen doen over hun gevolgen voor 
stad en leefomgeving. 

Voorwoord
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De stad als modeproduct
design en prestige

Nederland is trots is op haar ontwerpcultuur. “Design” staat hoog op 
de agenda, en dat laat men graag zien. Grootschalige en prestigieuze 
projecten zijn het gevolg. 

Op grote schaal laat deze groep zich kenmerken door indrukwekkende 
en soms bijna bizarre verkavelingspatronen. Ook op gebouwniveau 
blijft men niet achter. Waanzinnige ensembles, opvallende hoogbouw 
en prachtige kantoren vullen menig stadsuitbreiding. Zelfs de 
kleinste gemeentes doen mee. Elke stad wil zijn eigen paradepaardje. 

Men kan zich echter afvragen of deze grote aandacht voor vorm 
maaiveld wel merkbaar is. In de volgende fasen van dit onderzoek 
wordt op deze vraag een antwoord gezocht. 
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LUCHTSPINSEL
Het Nederlandse landschap oogt aangeharkt. Prachtige vormen, qua structuur volledig 
verschillend van de historische binnenstad, kleven aan nagenoeg elke moderne stad. De grootste, 
meest opvallende elementen in dit landschap zijn deze luchtfiguren: grote en planmatige 
uitbreidingen, met als plattegrond een complex spel van organische lijnen en geometrische 
vormen. 

Het organische uiterlijk van deze plattegronden kent echter maar weinig overeenkomst met 
de anderzijds projectmatig gestuurde bouw van dit soort uitbreidingen. Enorme wijken, met 
een grote diversiteit aan woonmilieus, winkelcentra, parken en andere voorzieningen zijn als 
complete ontwerpoplossing aan de stad vastgeplakt. Het zijn dan ook vooral de VINEX wijken 
die in deze stijl gebouwd zijn. 

Vanuit de lucht ogen deze wijken vernuftig en indrukwekkend. De toegankelijkheid van deze 
vormentaal is enorm toegenomen door CAD Software, en wordt dan ook uitvoerig toegepast. 
Daarmee is echter nog niets gezegd over hun werking op maaiveldniveau. Een mooie plattegrond 
is immers geen garantie voor menselijke schaal en een aangenaam woonmilieu. 

1 

2 
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DE UFO
De ellips lijkt als een vliegende schotel in menig nieuwbouwwijk 
te zijn neergedaald. Soms is de ufo een heel blok, soms een 
enkel gebouw. Ook volkstuinen of binnenplaatsen nemen deze 
opvallende vorm aan.

Het voordeel hiervan is niet altijd duidelijk. Geborgenheid lijkt 
een optie, maar is in praktijk lang niet altijd het doel. Vaak bevat 
de binnenzijde parkeerplaatsen, tuinen en schuttingen. De ufo 
wordt dan vooral een handig trucje om ongewenste elementen te 

onttrekken aan het zicht. De ronde vorm maakt hoekoplossingen 
overbodig, maar zorgt ook voor complexere percelen en 
architectuur. Toch trekt de vorm aan: hij is sterk vertegenwoordigd 
in de gebouwde omgeving.

Ufo’s komen in verschillende soorten en maten voor. Meestal zijn 
zij ovaal, maar soms ook rond. Ook de “halve ufo” bestaat en wordt 
vaak toegepast om een blok of woonwijk van een minder abrupt 
einde te voorzien. 

4 5 6 

7 8 9 
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POLDERAMOEBE
Kronkelig vormgegeven vakantieparken steken sterk af 
tegen het omgelegen polderlandschap. Iedereen heeft echter 
recht op een huisje aan het water en dergelijke structuren 
voldoen perfect aan deze behoefte.

Vaak kennen deze parken, gelegen in krimpregio’s 
zoals Zeeland of Drenthe, ook vormen van permanente 
bewoning, of zelfs gated communities. Golfbanen, havens 
en tennisvelden zorgen er voor dat de bewoners iets te doen 
hebben op deze verder afgelegen locaties. 

16 

17 
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LIJNENSPEL
Het lijnenspel kent dezelfde opvallende en indrukwekkende plattegronden 
als de voorgaande typen. Hier is het echter de rechte lijn die de overhand 
heeft. Complexe hoekverdraaiingen en geometrische constructies scheppen 
een minstens zo indrukwekkend ensemble, dat evenals de luchtfiguren als 
planmatig eindproduct is ontworpen. 

Net als het type luchtspinsel is het lijnenspel vooral te vinden in grootschalige 
nieuwbouwwijken van na de jaren ‘90. Ook op blok of gebouwniveau zijn 
complexe hoekverdraaiingen erg populair. Het lijnenspel oogt immers speels 
en spontaan, en dat ziet er op papier aantrekkelijk uit. 

Net zoals bij het luchtspinsel geldt echter dat de aandacht voor esthetiek 
op grote schaal geen garantie is voor een aangenaam maaiveld. Lange 
doorlopende lijnen en strakke wandelpaden kunnen, indien slecht 
uitgevoerd, immers een monotone en uniforme sfeer oproepen. 

20 
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DE POLIEP
Een stadsuitbreiding die slechts via één weg toegankelijk is. De vaak 
theatrale entree van de poliep maakt het gebied tot herkenbare eenheid. In 
het netwerk van de stad als geheel heeft het gebied echter geen enkele functie: 
er reist immers enkel bestemmingsverkeer naar dit soort uitbreidingen. 

Niet alleen woonwijken zijn poliepen; ook industrieterreinen, of zelfs 
hele dorpen kunnen op deze manier aan een stad zijn gekoppeld. Een 
verbindingswijze die de deur opent voor afzondering en isolatie. Poliepen 
zullen immers nooit een verbindende rol in het netwerk spelen. 

De poliep is te zien als logisch gevolg van de “aanplakmentaliteit” die veel 
gemeenten dragen als het gaat om het plannen van uitbreidingen aan hun 
stad. Zie daarvoor ook het type de sprong verderop in deze bundel.

23 
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MUGGENKWEEK
Na het jarenlang wegstoppen en beheersen van water is er 
weer volop ruimte voor dit element. Een nieuwbouwplan 
moet tegenwoordig minstens 10%1 oppervlaktewater 
bevatten, en dat staat in schril contrast met de 5% die in 
menig na-oorlogse wijk kan worden gevonden.

Water is bovendien erg Nederlands. Het versterkt de identiteit 
en verkoopt dan ook goed. In moderne wijken wordt dan 
ook volop water opgenomen; vaak zelfs meer dan de norm is. 

Water wordt dan ervaren als kwaliteit. Men kijkt liever uit 
op water dan op iemand anders achtertuin. Daar ligt ook 
precies de valkuil van overmatig watergebruik: het is vooral 
om naar te kijken, en wordt zelden echt gebruikt. Bovendien 
wordt water ingezet als scheidend element. Het oogt wellicht 
vriendelijker dan een hek, maar het effect is vaak hetzelfde: 
isolatie en afzondering. 

De waterstructuur is bovendien zeer bepalend en dominant 
voor de wijk. Toekomstige groei van deze gebieden moet laten 
zien in hoeverre de waterstructuur voldoende flexibiliteit 
biedt om verandering mogelijk te maken. 

25 
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DESIGNERNATUUR
Nederland kent geen ongerepte natuur meer2 en de boswachter is 
jaren terug al vervangen door de bosbeheerder. Natuur is gecultiveerd, 
geconserveerd, brandveilig gemaakt en wordt voortdurend 
gecontroleerd. 

Grote bedrijven zijn bovendien gespecialiseerd in de ontwikkeling 
van volledig nieuwe natuur. Landbouwgrond wordt opgekocht, en 
door middel van ingenieuze ingrepen geconverteerd tot een nieuw 
ecosysteem met waterpartijen, heuvelruggen, bossen en moerassen. 
Om het plan compleet te maken kan de (kunstmatig gefokte) oeros in 
het wild worden uitgezet. 

De grens tussen park, recreatiegebied en natuur wordt steeds vager: 
wandelparken, natuurparken, fietsparken en golfparken dienen elk 
een andere doelgroep, maar zijn allemaal ontworpen en gemaakt.

Tijdsgebonden trends zijn dan ook zeer merkbaar: landschapsparken 
uit het begin van de eeuw, functionele recreatiegebieden uit de jaren 
‘70 en grootschalige natuurontwikkeling vanaf de jaren ‘90. Het 
designpark moet immers wel actuele natuur bevatten. 

31 
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INTENSIEVE MENSHOUDERIJ
Hoogbouw staat goed in het portfolio van menig ambtenaar en 
projectontwikkelaar. Hoe hoger in de flat, hoe beter hij verkoopt. 
Woningprijzen schieten omhoog per meter en het verschil tussen 
verdieping 30 en verdieping 32 kan oplopen tot wel 170.000 euro3. 
Daarmee woon je dan wel in het hoogste gebouw van west-brabant. 

Hoogbouw is niet langer stedelijk en kan overal worden toegepast. 
Naast de Amsterdam Arena bijvoorbeeld. Of midden in een park. 
Het liefst van al bouwt men echter aan het water, zoals hieronder, 
in Spijkenisse. De visualisaties zijn vaak overweldigend, evenals de 
websites die het plan dienen te verkopen. 

De lijn tussen geld verdienen en ophokken is vaak erg dun. Met 
elke verdieping worden appartementen duurder en komen er 
meer verkoopbare woningen bij.

37 



Stereotypen van de Stad 21

38 39 



22 Stereotypen van de Stad

FORT
Een afgesloten bouwblok met binnenterrein dat praktisch of volledig 
als privéterrein beschouwd kan worden. Anders dan in een klassiek 
gesloten bouwblok, in een stedelijke context, wordt in het fort 
privacy en de mogelijkheid tot afzondering verkocht als luxegoed. 

Het fort is een metafoor die op architectonisch niveau vaak extra 
kracht wordt bijgezet. Veel van deze elementen zien er immers ook 
uit als kasteel of landgoed. Het bekendste voorbeeld is Haverleij te 
‘s-Hertogenbosch, maar ook in Hendik Ido Ambacht (Hoofland), 
Pijnacker (De Grote Hof), ‘s-Hertogenbosch (Paleiskwartier) 
en Dordrecht (De Hoven) worden (semi-)afgesloten kastelen en 
landgoederen gebouwd. 

Een ontwikkeling die op den duur van negatieve invloed kan zijn 
op de daadwerkelijk publieke ruimte. Als binnen het blok wordt 
geparkeerd, gewoond en gerecreëerd, op afgesloten binnenterreinen, 
dan wordt de wereld buiten het blok steeds een beetje minder 
belangrijk4. 

40 
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MEERPAAL
Torentjes aan het water; te vinden in nagenoeg elke moderne woonwijk. 
De meerpaal is met zes of zeven verdiepingen hoog vaak net iets hoger 
dan het gemiddelde appartementencomplex, maar lang niet zo hoog als 
een flat. Het element valt zo zelden buiten de toon.

Behalve de hoogte, is ook de vorm zeer kenmerkend voor het type. Vaak 
is minstens een zijde van het torentje rond, zodat een panoramisch 
uitzicht op het water wordt geboden. Dit is immers het belangrijkste 
verkooppunt van deze gebouwen. De openbare ruimte rondom de 
meerpaal stelt meestal weinig voor en wordt vooral gebruikt om te 
parkeren.

43 

44 
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In klassieke stedelijke situaties valt een hoge dichtheid 
vaak samen met de belangrijke plekken van de stad: 
hoofdwegen, stadscentra, stations, enzovoorts. Locaties 
met een grote vraag hebben een hoge dichtheid en daar 
komen bepaalde woontypen uit voort.

In de moderne stadsplanning lijkt dit concept te 
zijn omgekeerd. Marktgericht bouwen leidt tot een 
verdeling van woonmilieus waarin altijd een “stedelijk 
centrummileu” aanwezig dient te zijn.

Het resultaat is vaak duidelijk te herkennen in de 
wijk. Complexe bebouwingsensembles, voorzien 
van stedelijke blokken en hoogbouw, staan midden 
in de wijk, omgeven door gewone rijtjeshuizen. Een 
opvallend gezicht. 

Bijna elke moderne uitbreiding bevat een dergelijk 
cluster. Dit centrum bevat meestal echter niet meer dan 
een huisartsenpost, friettent en kleine supermarkt. Door 
geringe voorzieningen, suburbane parkeeroplossingen, 
brede straatprofielen en de suburbane omgeving, is van 
echte stedelijkheid echter zelden sprake. 

Toch zorgen deze elementen, evenals de drie typen die 
hiervoor zijn besproken, voor de broodnodige variatie 
die in de omvangrijke suburbs nodig is. 

De ruimtelijke inbedding van deze gebouwen is echter 
van essentieel belang voor het slagen van een dergelijk 
gebied. Zonder deze schakel wordt het gebouw niet 
meer dan een losstaand lichaam, een simpel gevolg van 
een verzonnen vastgoednorm. 

NORMCLUSTER

47 48 
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HOKJESLAND
Het simuleren van een kleine schaal in grootschalige ontwikkelingen. 
Het bekendste Nederlandse voorbeeld van clusterland zijn de 
zogenaamde bloemkoolwijken: sterk vertakte woonwijken uit de 
jaren ‘70, gebouwd als reactie op de zakelijke nieuwbouw van de 
wederopbouw. Ondanks de goed bedoelde ideologische insteek, 
waarin kleinschaligheid, “dorpsheid” en een levendige openbare 
ruimte centraal stonden zijn veel van deze wijken momenteel een 
zorgenkind van de stedebouw5. 

De bloemkoolwijk staat bekend om zijn verwarrende, fijnmazige 
ruimte met veel versnipperd groen. Verdwalen is geen kunst. Ook de 
woningen zelf zijn vaak van slechte kwaliteit. Bloemkoolwijken liggen 
vaak onttrokken aan het zicht, geïsoleerd van doorgaande wegen en 
verstopt achter veel groen. 

Het concept van de bloemkoolwijk wordt echter nog steeds toegepast. 
In elke grootschalige woonwijk is het veiligstellen van de kleine 
schaal immers een belangrijke opgave. Soms gebeurt dat met stijl, 
maar evenzovaak is een stugge, geclusterde structuur van hokjes het 
resultaat.

50 
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VISITEKAARTJE
Het kantoorpand is een visitekaartje voor het bedrijf, en 
moet allure en integriteit uitstralen. Het belangrijkste en 
duurste onderdeel van het gebouw is dan ook de gevel. 

Aan de openbare ruimte wordt weinig belang toegekend: 
rondom het kantoor ligt meestal een parkeerveld. De 
daardoor gecreëerde grote afstand tussen de (zakelijke) 
gevel en de straat heeft tot gevolg dat het kantoor zelden 
een integraal deel van de stad uitmaakt. Vaak staat het 
gebouw los van het weefsel en dient het voornamelijk om 
naar te kijken. 

Het grootste probleem van het visitekaartje is zijn 
modegevoeligheid. Kantoren van tien jaar oud worden 
al als verouderd beschouwd en voldoen vaak niet meer 
aan de moderne eisen. Als de gevel de enige drager van 
kwaliteit is leidt deze veroudering maar al te makkelijk tot 
verpaupering en leegstand. Een bekend probleem.

54 
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ETALAGE
Een drukbezocht punt, zoals een (snel)weg of knooppunt, dat gebruikt 
wordt als etalage. Op deze zichtlocaties worden meerdere gebouwen van 
het type visitekaartje uitgestald. 

De meeste etalages aan de Nederlandse (snel)wegen zijn een beetje 
voorzichtig opgezet. Kantoren vallen maar net op achter de bomen, slootjes 
en andere veiligheidsmarges die langs de snelweg worden aangehouden. 
Slechts incidenteel treft men daadkrachtig gebruik van de etalage. De 
Zuidas in Amsterdam is misschien wel het sterkste voorbeeld van dit 
type. Paradoxaal genoeg wil men nou net daar de snelweg onder de grond 
stoppen. 

Net als bij het visitekaartje is de gevel het belangrijkste onderdeel van het 
plan. De openbare ruimte heeft vaak weinig betekenis buiten het voorzien 
in parkeerruimte. De etalage is om te bekijken, niet om te gebruiken. 

57 
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OPSCHEPPEN
Villawijken, luxe bungalows, cataloguswijken en andere gebieden waar bewoners zelf mogen beslissen hoe 
hun kavel wordt ingericht. “Opscheppen” vormt een uitzondering op de vorige typen, omdat hier niet grote 
marktpartijen, maar individuele grondbezitters bepalen hoe hun woning er uit komt te zien. Dit leidt niet tot 
complexe plattegronden, zoals in de andere woongebieden van deze groep, maar prestigieus ontwerp is hier 
minstens zo belangrijk. 

Het type heeft veel gemeen met het “visitekaartje”, maar dan op kleinere en individuele schaal. Woningen zijn 
groot, duur en vrijstaand geplaatst op het kavel. Tussen de woningen zijn geregeld tennisvelden, zwembaden 
en grote tuinen te signaleren. Opschepwijken zijn overvloedig in dorpen als Bloemendaal, Wassenaar of 
Naarden (daar vaak samen met golfbaan, jachthaven of natuurgebied), maar ook te vinden als onderdeel van 
grotere nieuwbouwlocaties.

59 
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LUCHTKASTELEN
Grote en prestigieuze bouwprojecten 
prikkelen de fantasie. Men probeert constant 
de grens te verleggen door hoger, groter, beter 
en ambitieuzer te bouwen. Nederland is trots 
op zijn grote bouwwerken en constructies. 
Projecten zoals de afsluitdijk, Zuidas of 
Erasmusbrug versterken de identiteit van 
ons land.

Meer dan eens slaat de fantasie op hol. 
Discussies over waanzinnige bouwplannen 
worden dan onderdeel van het publieke debat. 
Soms leidt dit tot scepsis, maar evenzovaak 
brengen deze plannen enthousiaste mensen 
dichter bij elkaar.

Projecten zijn soms jarenlang onderdeel 
van debat, verdwijnen van de radar, en 
sommige van hen keren nooit meer terug. 
Een kabelbaan over de Rijn, de Belle van 
Zuylen toren in Utrecht, een berg in de 
polder: projecten die de fantasie prikkelen, 
veel mensen enthousiast maken, maar er 
waarschijnlijk nooit komen. 

62 
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De stads als organisatiesysteem
ruim en veilig

Hier toont zich de ingenieursblik op de stad. Een fysiek geworden 
versie van het poldermodel. In tegenstelling tot het vorige thema 
spelen vorm, uiterlijk, prestige of ambitie hier nauwelijks een grote 
rol. 

Stedebouwkundige elementen zijn vormgegeven om snel en efficiënt 
te kunnen bouwen, met een minimum aan kosten en overlast. Als 
gevolg is deze stedebouw vaak ruim, met veel asfalt en functieloos 
groen. 

Toch bevat deze groep typen belangrijke woonwijken, winkelcentra, 
wegen en werkgebieden. Gebieden die ook een stuk aangenamer 
hadden kunnen worden vormgegeven. 
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SCHAAMGROEN
Het volplanten van lege ruimten met (ongebruikt) groen als makkelijk en goedkoop 
vulmiddel. Groen vormt bovendien een goede buffer tussen elementen, maakt het 
eenvoudig om snelwegen, slordige volkstuintjes of vervuilende industrie aan het zicht te 
onttrekken en wordt ook nog eens gewaardeerd in de woonomgeving.

Het mes snijdt echter aan twee kanten. Schaamgroen is makkelijk, maar ook uniform. 
Het scheidende karakter onttrekt elementen van de stad uit het zicht, en de mental map 
van de bewoner (zie ook typen “blinde vlek”, albastine, enzovoorts). Bovendien heeft dit 
inpakgroen vaak nauwelijks tot geen gebruikswaarde. Het is vooral om naar te kijken en 
neemt kostbare ruimte in beslag.

1 
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VERKEERSPLANTSOEN
Nederlandse wegen zijn degelijk en misschien wel de 
meest letterlijke verwezenlijking van het thema “Ruim 
en Veilig”. Of het nou gaat om de ontsluitingswegen 
van de suburbs, of het snelwegennet waar deze op uit 
komen: allen zijn gepland volgens duidelijke principes, 
ontwerpnormen en inspraakprocessen. 

Diverse instanties, zoals de overheid en het CROW, 
houden deze richtlijnen bij. Naast de bekendere MER en 
Tracewet en de Wet Geluidshinder, zijn er nog honderden 
wetten, normen en richtlijnen betrokken bij het ontwerpen 
van een (snel)weg. Zo zijn er de ontwerprichtlijn 
Autosnelwegen, Richtlijn Herkenbaarheidskenmerken, 
Richtlijn Bebakening, Richtlijn Bermen, enzovoorts.6

De verkeerskundigen van Nederland hebben een enorme 
hoeveelheid onderzoek verricht op het gebied van 
veiligheid en ontwerp. Een traditie die teruggaat naar de 
jaren vijftig, waarin grootschalige stedebouw een ware 
ingenieurszaak was geworden. Technische afwegingen 
gingen voor aan stedebouwkundige en architectonische 
invulling. Een situatie die nog steeds op lijkt te gaan.

Als gevolg van deze benadering liggen wegen in 
suburbane gebieden vaak geïsoleerd van de context in 
een omgeving van schaamgroen: prille boompjes, een 
slootje, veel gras, wat struikjes, en daarachter (meestal 
verstopt) een woonwijk of bedrijventerrein. Stedelijkheid 
is ver te zoeken en wordt door de vele veiligheids- en 
geluidsnormen zelfs bijna onmogelijk gemaakt. 

Het verkeersplantsoen is overgedimensioneerd, extreem 
veilig, en een wonder van de Nederlandse planning. Het 
type gaat echter weinig verbinding aan met de context en 
gaat zo stedelijkheid uit de weg. 
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STAMPWERK
Grote, snel gebouwde woonwijken met een ruim karakter en weinig variatie. Door de 
ruime, simpele opzet is er vooral veel plek voor de auto. Openbare ruimte oogt dan 
ook stenig, of juist groen. Dit groen kent echter weinig gebruikswaarde en bestaat 
vooral uit het hiervoor besproken schaamgroen. 

Stampwerk kan worden gezien als een misplaatste interpretatie van het modernisme, 
vooral gebruikt om snel en veel te kunnen bouwen. Ontwerpen zijn meestal 
niet afkomstig van architecten/stedebouwkundigen, maar van ingenieurs en 
gemeentediensten. Hun rationele, technische insteek straalt van deze wijken af. 

Stampwerk kent weinig diversiteit en bevat veel van dezelfde woningen. Randen zijn 
vaak opgevuld met hoogbouw of groen, maar binnen deze kaders bevindt zich een 
eentonige brei. Stampwerk is het tegenovergestelde van de woontypen uit de vorige 
groep. 
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PRODUCTIELAND
Zeer ruimtebehoevende vormen van industrie. Essentieel 
voor het succes van de economie, en evenzo aanwezig in 
het landschap. Productieland is rationeel, en geen plek die 
bedoeld is voor mensen.

Enorme productieterreinen, toegewijd aan landbouw, 
logistiek, waterzuivering of andere bedrijven uit de primaire 
en secundaire sector, vragen veel van het landschap. Hun 
vormgeving is vaak rationeel en heeft weinig te maken 
met het alledaagse leven van de mens. Verblijfsfunctie of 
ruimtelijke kwaliteit zijn volledig ondergeschikt aan het 
doel: goedkoop en efficiënt voldoen aan een vraag uit de 
samenleving. 
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Loodsen en kantoren langs de snelweg. Ietwat 
kleinschaliger dan het productieland. Er bevindt zich 
hier voornamelijk werkruimte voor de secundaire en 
tertiaire sector. 

De tekortkomingen van deze gebieden zijn bekend: 
terreinen en panden verouderen maar wat snel.  Er zijn 
weinig gedeelde voorzieningen, er is veel ruimte voor 
de auto en maar weinig voor de mens. 

Toch zijn dit de gebieden waar dagelijks miljoenen 
Nederlanders een groot deel van hun dag besteden. 
Het werkmilieu is een essentieel onderdeel van het 
alledaagse leven, maar krijgt lang niet altijd de aandacht 
en kwaliteit die het verdient. 

WERKLAND
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ZOA: ZEER ONGEBRUIKT ASFALT
Grote asfaltvlaktes gebruikt om te parkeren. De omvangrijke velden trekken stedelijke 
elementen uit elkaar en maken compacte stedebouw, waarin menselijke interactie het 
uitgangspunt is, tot een lastige, dure taak. 

Bovendien zijn parkeerplaatsen vaak leger dan vol. Rondom winkelcentra, kantoren, 
meubelboulevards en stadscentra liggen enorme vlakken asfalt die maar een paar uur per 
dag gebruikt worden, of zelfs bijna altijd leeg zijn. Slimmere, gedeelde parkeerterreinen 
zijn zeldzaam. ZOA neemt veel ruimte in, is zeer bepalend voor de sfeer en menselijke 
schaal en wordt ondermaats gebruikt. Daarnaast is het slecht voor het milieu: regenwater 
moet afgevoerd worden en neemt een hoop vuiligheid met zich mee. Veel waterschappen 
en overheden werken dan ook aan nieuwe regels, subsidies en compensatienormen om dit 
effect teniet te doen7. 
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BILJARTLAKEN
Een leeg park. Groen is duur om te onderhouden en als logisch gevolg zijn veel Nederlandse 
parken mistroostig leeg. Men moet het doen met grote grasvlakten, een paar nette kleine 
boompjes, asfaltpaden en een “hufterproof ” glijbaan of wipkip.

Verder is de gebruikswaarde van deze parken laag. Er wordt geen moeite gedaan om extra 
sfeer te creëren met bloemen, struiken, hoogwaardige materialisatie, enzovoorts. Soms zijn 
zelfs bankjes afwezig. Men moet het doen met de absolute basis. Meer is te duur. 
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BLINDE VLEK
Een gebouw of groep gebouwen dat door schaamgroen 
dusdanig geïsoleerd wordt van zijn omgeving, dat het volledig 
aan het straatbeeld wordt onttrokken. Het element is meer dan 
eens een volledig afgesloten eenheid, waardoor het een eiland 
in de stad is geworden. 

Het inpakken en verstoppen van elementen werkt hinderlijk 
voor de mental map. Bovendien doet deze vorm van 
afzondering afbreuk aan het gebruik van de openbare ruimte, 
door hier voorzieningen aan te onttrekken. 
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ALBASTINE
Het vulmateriaal voor stedelijke gaten. Elke 
stad kent immers restgebieden, met een lage 
economische dynamiek: overgebleven, ongewilde 
stukken land langs snelwegen, spoorlijnen, 
hoogspanningsmasten, enzovoorts. Hun ligging 
is ongunstig en het is niet rendabel om hier 
hoogwaardige functies in te plannen.

Dit maakt deze gebieden ideaal voor goedkope 
opvulling zoals sportvelden, volkstuinen of 
gemeentewerven. Voorzieningen die goedkoop 
zijn, weinig intensief gebruik maken van 
de grond en in het geval van veranderende 
plannen makkelijk te verplaatsen zijn. Zo is de 
Zuidas in Amsterdam grotendeels gebouwd op 
voetbalvelden, tennisbanen en volkstuinen. 
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LANDINGSBAAN
Lange, rechte doorsnijdingen van de stad ten gevolge van 
hoogspanningsleidingen. Onder deze masten kan en mag niet gebouwd 
worden, waardoor deze elementen vanuit de lucht makkelijk terug te 
vinden zijn. De grond onder de leidingen wordt vaak gebruikt als park, 
weg of parkeerplaats. De gebieden zijn vaak niet populair en het lijkt 
lastig om ze van een hoogwaardige inrichting te voorzien. 

Hoogspanningsmasten zijn echter goedkoop, dus ze worden zelden 
ondergronds aangelegd: ondergrondse leidingen zijn vijf keer zo duur8 
en de techniek bevindt zich nog in een experimentele fase. 
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DE SPONS
Een groot gebouw omgeven door parkeerterreinen. Een echte non-
place. Voorzieningen die normaal gesproken in de publieke ruimte 
plaatsvinden worden verplaatst naar een overdekt, afgesloten en 
gecontroleerd milieu. Zo wordt leven aan de stad onttrokken.

Soms is dit nodig, zoals bij ziekenhuizen, vliegvelden of 
evenementenhallen, maar vaak genoeg worden elementen aan de 
stad onttrokken voor zaken als comfort, gemak en financiele baat. Het 
beste voorbeeld is het winkelcentrum. Een groot gebouw met blinde 
gevels, omgeven door een parkeerterrein, verschilt in elk opzicht van 
een klassieke winkelstraat: de spons is een volledig geplande machine. 
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PLAKGEVEL
Een poging om de ware aard van een functionalistisch 
gebouw (vaak een spons) te verhullen. Winkelcentra 
krijgen een historisch sausje, standaard woningen 
krijgen een fleurige gevel opgeplakt en al snel lijkt het 
heel wat.

Het aanpakken van de gevel is niet per se slecht en 
kan indien kunstig toegepast positieve effecten op een 
gebied hebben. Toch blijft het hier gaan om een nep-

sfeer, gecreëerd om consumentengedrag te bevorderen 
of een illusie van vertrouwdheid en authenticiteit op te 
wekken. In werkelijkheid is echter sprake van volledig 
bewaakte en gecontroleerde variant van het type spons. 
Buiten het gebouw bevindt zich een parkeerterrein, 
grote toegangsweg en suburbane leefomgeving. 

De plakgevel brengt deze en de vorige groep typen bij 
elkaar: design en een rationele planningsgeest creëert 
sfeer op een veilige, rationele manier.
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DE SPRONG
Het besluit om een bouwplan aan de stad vast te 
plakken in plaats van op te lossen op binnenstedelijk 
gebied. Vaak liggen deze uitbreidingen achter een 
ringweg, snelweg of ander soort barrière en is het 
voor deze wijken lastig om volledig te worden 
opgenomen in de stad. Vooral als zij voldoen aan 
de omschrijving van het type poliep. 

Het maken van de sprong is een laatste uitweg. In 
de praktijk wordt hier echter maar al te makkelijk 
naar uitgeweken; vooral in de kleinere, vaak net 
iets minder ambitieuze gemeenten. Daar is dit 
verschijnsel dan ook het opvallendst aanwezig.

33 

34 



Stereotypen van de Stad 65

35 



66 Stereotypen van de Stad

In de georganiseerde stad gaat alles volgens de 
regels. Parkeernormen, rationele bouwmethoden, 
ruime opzet en veilige marges moeten er voor 
zorgen dat niemand elkaar in de weg zit. De 
stad als organisatiesysteem is het domein van de 
ambtenaar en de ingenieur. 

Zolang de regels gevolgd worden kan alles. 
Hierdoor zijn echter ook onwenselijke, 
of zelfs hinderlijke combinaties mogelijk: 
hogesnelheidslijnen langs woonwijken, 
een begraafplaats naast Schiphol, of een 
recreatiestrand naast Borsele. 

Regels leiden dus lang niet altijd tot de situaties 
zonder problemen. Zij kunnen het onmogelijk 
maken om bezwaar te maken op hinderlijke 
omstandigheden en rechtvaardigen de uitstoot 
van vervuilende gassen, geluid of andere bronnen 
van hinder. 

De ruimtelijke consequenties zijn soms ronduit 
lachwekkend. Deze uitwassen van regelend 
Nederland zijn maar wat vaak onderwerp van 
debat en hindert veel Nederlanders in hun 
dagelijks bestaan. 

WONDER DER BUREAUCRATIE
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De gegroeide stad
ongestuurd en dynamisch

Alles wat geen plek vindt binnen de projectmatige aanpak van de 
vorige twee thema’s blijft achter in de spontaan ontstane, ongeplande 
gebieden van de stad. Vaak gaat het om zeer dynamische typen, met 
economisch vitale en cultuurhistorisch interessante elementen. 

De vorm van deze typen is zeer divers. Zowel rommelige 
industriegebieden als rechtlijnige linten of strakke gridpatronen 
kunnen ongepland tot stand zijn gekomen. Gedurende hun 
levensloop vinden vaak veel veranderingen plaats. 

De gegroeide stad kan makkelijk verkeerd begrepen worden. Soms 
is het door het rommelige uiterlijk lastig om de dynamiek en kracht 
van deze gebieden in te zien. 
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TUSSENLAND
Economisch dynamische gebieden met een krachtige 
informele economie. Tussenland, onderkend in de 
gelijknamige publicatie9 van het Planbureau voor de 
Leefomgeving, is stad noch land en esthetisch vreemd. 

Als gevolg van de vele kleinere actoren die actief zijn 
in deze gebieden komt het uiterlijk van tussenland 
voort uit talloze kleine besluiten. Tijdelijke allianties, 
informele afspraken en snelle ingrepen die voortkomen 
uit kortetermijnbehoeften verklaren de dynamiek, 
maar ook het rommelige uiterlijk van deze gebieden. 

Tussenland staat lijnrecht tegenover de 
geinstitutionaliseerde, beheersende planningsmethode 
die in de vorige twee thema’s dominant was. 
Overheden weten dan ook niet altijd even goed hoe 
met deze gebieden dient te worden omgegaan. Er is 
zelfs sprake van onbegrip voor deze rommelzones aan 
de stadsrand. 

Tussenland creeërt ruimte in vergeten gebieden en 
hergebruikt oude provinciale wegen, gebouwen en 
structuren. Een duurzame gewoonte.
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LINTEN
Het lint vindt men, uit strategische overwegingen, 
van oorsprong langs natuurlijke dijken en 
kreekruggen. Later groeien linten steeds vaker 
langs mensgemaakte elementen, zoals wegen, 
kanalen en dijken. De precieze vorm van het 
lint is afhankelijk van de aard van het element 
waarlangs het ontstaan is, en de blokverkaveling 
van het landschap daarachter. Kavel en lint zijn 
onlosmakelijk verbonden.10

Evenals tussenland is het lint bijzonder flexibel. Het 
bevat bebouwing van verschillende prijsklassen, 
tijden en formaten. Als gevolg ontstaan gemengde 
milieus, die aan meerdere behoeften voldoen. Het 
lint in het platteland vormt zo een aangenaam 
woonmilieu, maar is ook van enorm agrarisch 
belang. 

In de stad kennen linten eenzelfde flexibiliteit. Men 
treft er exclusieve woongebieden, verrommelde 
werkmilieus, of herkenbare stadsstraten met een 
hoog voorzieningenaanbod. 

Linten zijn echter niet alleen functioneel, maar 
vaak ook belangrijk voor de sfeer en identiteit van 
een gemeenschap. Het gaat immers om belangrijke 
ruimtelijke draagstructuren, die door bijna iedereen 
gebruikt en herkend worden. 
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Een nog onontdekt pand met cultuurhistorische 
waarde. Het gaat vaak om industrieel erfgoed van 
voor de jaren ‘50: werklocaties die nog niet van de 
auto, maar van spoor en water afhankelijk waren. 
Als logisch gevolg liggen deze panden dan ook niet 
aan de snelweg, maar aan water en spoorlijnen vlak 
buiten de binnenstad.

Historische elementen binnen het stadscentrum 
zijn vaak al volop uitgebaat door winkeliers of 
horeca. Nu veel binnensteden de grens van hun 
capaciteit bereiken is het benutten van deze 
leegstaande (vaak grootschalige) gebouwen een 
logische stap in de uitbreiding van het centrum. 

VERGETEN ARTEFACT
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BROEDPLAATS
Een oud pand, groep gebouwen, of soms zelfs een hele 
nederzetting, met daarin kunstenaarskolonies, startende 
bedrijven, krakersinitiatieven of andere (vaak creatief 
georiënteerde) ondernemingen. 

De broedplaats heeft vele verschijningsvormen en is vaak zonder 
voorkennis niet te signaleren. Kleine hints, zoals kunstwerken 
in het gras (hiernaast, Amsterdam), geven de functie van deze 
gebouwen aan. 

De term is afkomstig uit Amsterdams beleid11, waarin 
broedplaatsen door het gemeentebestuur als zodanig werden 
aangewezen. Er zijn echter minstens zoveel spontaan ontstane of 
gekraakte broedplaatsen. Sommige van hen moeten verdwijnen, 
andere groeien verder. 
Soms ontstaat samenwerking met de overheid, waardoor 
incrementele nieuwbouw plaatsvindt (zoals hieronder). Het 
grote risico hierbij is echter het kwijtraken van flexibiliteit en 
zelfbestuur; de oorspronkelijke kracht van deze gebieden.
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SUCCESSIE
Ecologische successie vindt plaats waar pionierplanten in een ecosysteem plaats maken voor 
een grotere biodiversiteit. In de stad betekent dat: schaamgroen wordt gebruikte natuur. 

De gebieden vallen lastig op, maar zijn er wel degelijk. Vaak ontstaan deze gebieden op locaties 
die reliëf bevatten; als gevolg van afgravingen, of door de stort van bouwpuin. Kleine hints 
geven hun aanwezigheid prijs: zandpaden in plaats van asfalt, onregelmatig aangeplante bomen, 
vennen/plassen in plaats van scherp afgestoken sloten, enzovoorts. 

Bosgebiedjes van dit soort spelen vaak een belangrijke rol voor een selecte groep betrokkenen, 
maar ook voor scholen, milieu educatiecentra en andere kleine actoren. Vooral in de grote 
steden, waar echte natuur op een grote afstand ligt, zijn deze gebiedjes van belang. 
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STROOKJES
Geordend ogende bebouwing die is ontstaan volgens een 
ongestuurde, opportunistische planningswijze. Het bekendste 
voorbeeld, speculatiebouw, kent weinig inbreng van de overheid 
en ontleent zijn vorm aan volgebouwde polderstructuren.12 Ook 
bepaalde arbeiderswijken en crisiswoningen van voor de oorlog 
kunnen worden gezien als bebouwing van dit type. 

Ondanks het snelle en gehaaste ontstaan van deze wijken blijkt de 
architectuur en structuur van deze gebieden vaak zeer duurzaam 
te zijn. Bebouwing is flexibel en gemengd, kent een hoge dichtheid, 
volwassen groen en goed werkende voorzieningenstraten. Vanuit 
de lucht is de strookjeswijk wellicht niet zo bijzonder, op het 
maaiveld is vaak sprake van een levendige wijk. 

Met name Amsterdam (hiernaast: de Pijp) en Rotterdam kennen 
een aantal succesvolle, grote, wijken van dit type. In kleinere steden 
en dorpen zijn vaak minder grootschalige voorbeelden aanwezig. 
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KAMPEN
Het woonwagenkamp oogt vanuit de lucht niet eens zo slecht. Bewoners slagen er geregeld in om 
degelijke infrastructuur aan te leggen en deze soms zelfs voorzien van straatverlichting en ander 
meubilair. Toch gaat het hier om een redelijk anarchistische vorm stedebouw. Een traditie die ver 
teruggaat en diep zit geworteld in de cultuur van de bewoners.

Deze vorm van zelforganisatie heeft echter een scherp randje. Indien men gewend is zelf 
verantwoordelijk te zijn voor de woonomgeving, ontstaat eenvoudig de neiging tot afzondering. Voor 
overheden is het dan ook erg lastig om met deze gebieden om te gaan. Vooral in grotere kampen  
ontstaat een broedplaats voor criminaliteit en is al snel sprake van argwaan en agressie richting de 
overheid. Het woonwagenkamp veroorzaakt geregeld overlast; zowel bij overheid als omwonenden.
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CONTINGENTIE
De hiervoor genoemde typen zijn slechts een beperkte selectie van de ongeplande elementen die in de 
Nederlandse stad gevonden kunnen worden. Het gaat immers om spontaniteiten, die lang niet altijd 
onder een noemer te vatten zijn. Dat is nou juist hun voornaamste eigenschap. 

Vanuit de lucht zijn deze elementen vooral te zien als ongeregeldheden. Er is sprake van oude 
bebouwing van gemengde omvang en functie, doorbrekingen van de overheersende structuur of andere 
afwijkende vormen. Van boven af kan men enkel gissen naar het gebruik, de ontstaansgeschiedenis, 
of betekenis van een dergelijk gebied voor de stad. Iets dat bij de andere thema’s meestal een minder 
uitdagende taak is. 

Contingentie kan een teken zijn van verwaarlozing en vergetelheid, of juist van vitaliteit, identiteit en 
herkenbaarheid. De Nederlandse stad mag dan voorspelbaar zijn, verrassingen blijven altijd aanwezig. 
Stukken stad met een verhaal. 
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Bron afbeeldingen 
thema design en prestige

Luchtspinsel
1. Amersfoort, Kattenbroek (Google Earth)
2. Deventer, Vijfhoek (Google Earth)
3. Houten, Leebrug (Google Earth)

De Ufo
4. Zwolle, Oude Wetering (Google Earth)
5. Rotterdam, Waddenring (Google Earth)
6. Rotterdam, Steurwater (Bing Maps)
7. Den Helder, Duinbrink (Google Earth)
8. Heerhugowaard, Langedijk (Google Earth)
9. Den Helder, Doggershoek (Google Earth)
10. Tilburg, Reeshof (NLXL p. 358)
11. Purmerend, Weidevenne (Google Earth)
12. Barendrecht, Sluisleede (Google Earth)
13. Almere, Filmwijk (Google Earth)
14. Amersfoort (NLXL p. 387)
15. Utrecht (Over Holland p. 104)

Polderamoebe
16. Goes, Goese Meer (Google Earth)
17. Locatie niet gegeven (Over Holland p. 143)
18. Lathum, Rhederlaag (Google Earth)
19. Emmen, Rietplas (Google Earth)

Lijnenspel
20. Breda, Chassé Terrein (Over Holland p. 159)
21. Utrecht, Terwijde (Google Earth)
22. Amersfoort, Nieuwland (NLXL p. 81)

De Poliep
23. ‘s-Hertogenbosch, De Brand (Google Earth)
24. Wijchen, Kerkeveld (Google Earth)
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Bron afbeeldingen 
thema design en prestige

Muggenkweek
25. Rotterdam, Koedood (Bing Maps)
26. Heerhugowaard, Stad van de Zon (Bing Maps)
27. Heerhugowaard, Huygenhoek (Google Earth)
28. Steureiland, Leidschenveen (Google Earth)
29. Uithoorn, Meerwijk (Google Earth)
30. Ypenburg, Den Haag (Google Earth)

Designernatuur
31. Zuid Holland (NLXL p. 333)
32. Strabrechtse Heide (NLXL p. 214)
33. Abtwoudse Bos (NLXL p. 37)
34. Leeuwarden, Grote en Kleine Zwemplas (Bing Maps)
35. Tilburg, Leikeven (Google Earth)
36. Millingen aan de Rijn, Millingerwaard (Google Earth)

Intensieve Menshouderij
37. Spijkenisse, Het Terras aan de Maas 13

38. Tilburg, Westpoint (Bing Maps)
39. Vlissingen (NLXL p. 238)

Fort
40. Tiel, De Kranshof (NLXL p. 310)
41. ‘s-Hertogenbosch, Haverleij (NLXL p. 46)
42. Nijmegen, Villandry (Bing Maps)

Meerpaal
43. Nieuw Vennep, Leusveld (Bing Maps)
44. Rotterdam, Swarttouwhaven (Bing Maps)
45. Zwolle, Hasselterdijk (Bing Maps)
46. Amersfoort, Het Masker (Bing Maps)

Normcluster
47. Amsersfoort, Regenboog (Bing Maps)
48. Zwolle, Overtoom (Bing Maps)
49. Apeldoorn, De Linie (Bing Maps)

Hokjesland
50. Rotterdam, Tjalk (Bing Maps)
51. Den Haag, Ypenburg (Over Holland p. 508)
52. Den Haag, Ypenburg (NLXL p. 51)
53. Almere, Almere Haven (Google Earth)

Visitekaartje
54. Katwijk, Keplerlaan (Bing Maps) 
55. Oss, Beethovengaarde (Bing Maps)
56. Utrecht, Papendorp (Bing Maps)

Etalage
57. Utrecht, Ringwade (Bing Maps)
58. Nijmegen, Dukemburg (Bing Maps)

Opscheppen
59. Breda, Ruitersbos (Bing Maps)
60. Leeuwarden, Molenplaat (Bing Maps)
61. Bloemendaal, Het Halve Maantje (Bing Maps)

Luchtkastelen
62. Utrecht, Belle van Zuylen (niet uitgevoerd14)
63. “De Berg”, nader te bepalen locatie (niet uitgevoerd15)
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Bron afbeeldingen 
thema ruim en veilig

Schaamgroen
1. Tilburg, Ringbaan (Bing Maps)
2. Diemen, Watergraafsmeer (Bing Maps)

Verkeersplantsoen
3. Goes , Tiendenplein (Over Holland p. 64)
4. Eindhoven, Cederlaan (Over Holland p. 65)
5. Knooppunt Deil (Google Earth)
6. Rotterdam, Henry Dunantlaan (Bing Maps)
7. Knooppunt Zaandam (Over Holland p. 380)

Stampwerk
8. Oss, Tollenstraat (Bing Maps)
9. Breda, Breda Noord (Bing Maps)

Productieland
10. Zwolle (Over Holland p. 568)
11. Nootdorp, Nieuwkoopseweg (Bing Maps)
12. Rotterdam, Petroleumweg (Bing Maps)

Werkland
13. Utrecht, Kanaleneiland Zuid (Bing Maps)
14. Tilburg, Kraaiven (Bing Maps)

ZOA
15. Roermond, Designer Outlet (Google 
Earth)
16. Breda, Moerwijk (Bing Maps)
17. Katwijk, ESTEC (Bing Maps)

Biljartlaken
18. Tilburg, Kromhoutpark(Bing Maps)
19. Leiden, Mien Ruyspark (Bing Maps)

Blinde vlek
20. Vught, Legerbasis (Google Earth)
21. Sliedrecht, Merwebolder (Bing Maps)
22. Den Helder, Nieuweweg (Bing Maps)

Albastine
23. Bemmel, Ressen (Google Earth)
24. Den Bosch, Oosterplas (Google Earth)
25. Rotterdam, Ommoord (Bing Maps)

Landingsbaan
26. Den Bosch, Herven (Google Earth)
27. Leiden, Jan Wilspark (Bing Maps)

Spons
28. Leeuwarden, MCL (Google Earth)
29. Nieuwegein, City Plaza (Google Earth)
30. Eindhoven, Centrum Woensel (Bing Maps)

Plakgevel
31. Nootdorp, Parade (Bing Maps)
32. Lelystad, Bataviawerf (Bing Maps)

De Sprong
32. Tiel, Passewaay (Google Earth)
34. Leeuwarden, Teerns (Google Earth)
35. Assen, Kloosterveen (Bing Maps)

Wonder der Bureaucratie
36. Maastricht-Aachen Airport (Bing Maps)
37. IJmuiden, CORUS (Over Holland p. 125)
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Bron afbeeldingen 
ongestuurd en dynamisch

Tussenland
1. Kerkrade, Locht (Bing Maps)
2. Rozenburg, Schiphol (Bing Maps)

Linten
3. Tilburg, Bredaseweg (Google Earth)
4. Aalsmeer, Oosteinderweg (Bing Maps)

Vergeten Artefact
5. Rotterdam, Maashaven (Bing Maps)
6. Utrecht, Oud Hoograven (Bing Maps)

Broedplaats
7. Rotterdam, Schiehaven (Bing Maps)
8. Amsterdam, Nieuw en Meer (Bing Maps)

Successie
9. Tilburg, De Blaak (Bing Maps)
10. Amsterdam, Reigersbos (Bing Maps)

Strookjes
11. Rotterdam, Oude Noorden (Google Earth)
12. Amsterdam, De Pijp (Bing Maps)

Kampen
13. Emmen, De Ark (Bing Maps)
14. Maastricht, De Karosseer (Bing Maps)

Contingentie
15. Den Helder, Middenweg (Bing Maps)
16. Enschede, Nieuwe Schoolweg (Bing Maps)
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Bronnen gebruikt voor afbeeldingen zijn op de vorige pagina’s aangeduid met een bepaald label. Deze labels verklaren de herkomst 
van deze afbeeldingen:

NLXL:   Karel Tomeï (2008). NLXL. Schiedam: Uitgeverij Scriptum.
Over Holland:  Karel Tomeï (2005). Over Holland. Schiedam: Uitgeverij Scriptum.
Bing Maps:  Microsoft Corp. (2012). Bing Maps [Online vogelvlucht] Beschikbaar op maps.bing.com
Google Earth: Google Inc. (2011). Google Earth (Version 6.1.) [Software] Beschikbaar op earth.google.com
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