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Dit onderzoek is onderdeel van mijn afstudeerproject aan 

de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit bouwkunde, 

afstudeerrichting architectuur. Hiervoor neem ik deel aan het 

atelier ‘Revisiting the urban renewal areas of the 70’s and 80’s in 

Amsterdam’, met begeleiding van Gijs Wallis de Vries, Marieke van 

Rooij en M3H architecten. 

Met dit onderzoek wil ik de aandacht vestigen op de hedendaagse 

positie van inspraakarchitectuur. In de jaren zeventig was dit een 

veelbesproken onderwerp. Vandaag de dag gaat er wederom 

aandacht uit naar een bepaalde mate van invloed van bewoners 

in hun woonomgeving. Er zijn verschillende mensen actief in het 

opzetten van bottom-up initiatieven, die als basis kunnen dienen voor 

een nieuwe visie op de inspraakarchitectuur uit de jaren zeventig. Het 

onderzoek bestaat uit twee hoofdonderdelen: inspraakarchitectuur in 

de jaren zeventig (hoofdstuk 1, 2 en 3) en de hedendaagse positie van 

inspraakarchitectuur (hoofdstuk 4). Ook is het onderzoek gebruikt bij 

het maken van een woningontwerp in de Jordaan.

De algemene onderzoeksvraag is: Hoe kan er met lokale 

bewonersmotieven architectuur gemaakt worden? (bottom-up 

architectuur/ inspraakarchitectuur/ ontwerpen vanuit de bron)

1. Welke inspraak en invloed hadden bewoners in de jaren 70 en 

80 op hun woonomgeving?

2. Welke inspraak en invloed hebben bewoners vandaag de dag?

3. Hoe kan bewonersinspraak toegepast worden? Oftewel hoe 

kunnen de lokale bewonersmotieven van de Jordaan(bewoners) 

van tegenwoordig, zoals bewonersidentiteit, verhalen en de 

heersende sfeer, vertaald worden naar de architectuur van een 

nieuw woonblok?

De volgende onderdelen behoren tot dit afstudeeronderzoek:

DEEL 1 Scriptie: invloed van bewoners op de architectuur

DEEL 2a Huis voor Adelina 

DEEL 2b Huis voor Laurie Roos 

DEEL 2c Huis voor Macarena

DEEL 2d Huis voor Paulo

DEEL 2e Huis voor Sjoerd
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In de jaren 70 en 80 vonden in Amsterdam saneringen plaats, die 

moesten zorgen voor verbeterde huisvesting. Er werden plannen 

gemaakt door de overheid die voor meer licht, lucht en ruimte 

moesten zorgen. Ook in de buurt waarin dit onderzoek plaatsvindt, 

de Jordaan, was dit het geval. De Jordaan in Amsterdam was van 

oudsher een typische volksbuurt met karakteristieke grachtenpanden 

enerzijds, vervallen huizen anderzijds, smalle straatjes en hofjes. 

Vanaf het begin van de 20ste eeuw was het een buurt met veel 

armoede en woningnood. Er werden veel plannen gemaakt om 

de buurt op te knappen, zoals het saneringsplan in 1930 en het 

schetsplan in 1969. Hiertegen kwam in de jaren zeventig echter 

verzet van lokale inwoners, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat 

er een inspraakprocedure kwam en dat het begrip Bouwen voor 

de Buurt een veelbesproken onderwerp werd. Sociale woningbouw 

werd gebruikt om mensen een goede woonruimte te bieden, en 

bewoners hadden de mogelijkheid inspraak te hebben. Deze 

inspraak leidde er deels toe dat men zich toentertijd betrokken 

voelde bij - en verantwoordelijk voelde voor zijn woonomgeving. Bij 

de gemeente en woningbouwcorporaties stonden de bewoners hoog 

in het vaandel en architecten gingen zich verdiepen in sociologie 

en inspraakarchitectuur om bewoners een dienst te bewijzen. In 

de Jordaan werden door gemeenten, corporaties en particulieren 

woningen opgeknapt en nieuwgebouwd. Uiteindelijk hadden alle 

interventies in de Jordaan er toe geleid dat de buurt erg geliefd was 

geworden. Geliefd bij de oorspronkelijke Jordaan bewoners, maar 

ook geliefd bij een nieuwe bevolkingsgroep, een groep die wat meer 

geld te besteden had. Er kon gesproken worden over een proces 

van	gentrification.	De	meningen	lopen	uiteen	of	dit	een	proces	was	

dat zichzelf heeft gevormd of een proces waar partijen zich voor 

hadden ingezet. Feit is wel dat de woningwaarden de laatste jaren 

behoorlijk waren opgelopen. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de 

Jordaanse inspraak in de stadsvernieuwing van de jaren zeventig. 

Het hoofdstuk is onderverdeeld in stadsvernieuwing in het algemeen, 

een korte inleiding op de Jordaan, stadsvernieuwing in de Jordaan, er 

worden verschillende meningen uiteengezet of de Jordaan (nog) voor 

iedereen was en er wordt ingegaan op de invloed van inspraak op de 

architectuur in de Jordaan.
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 In de jaren zestig en begin jaren zeventig werd, zoals 

vermeld staat in hoofdstuk 1, een omstreden woningbouwbeleid 

gehanteerd vanuit de overheid. Er was een grote behoefde aan 

(verbeterde) huisvesting, dus er werden plannen gemaakt. Hier 

kwam echter veel kritiek op, waardoor duidelijk werd dat er een 

betere balans moest komen tussen gebruiker en woonomgeving. De 

plaats van de bewoner in de gebouwde omgeving kwam ter discussie 

te staan. Er was een toenemende bemoeienis van de overheid op 

maatschappelijke terreinen, waar men graag grip op wilde krijgen. 

Een grip die volgens sommige sociologen gevonden kon worden in 

het onderscheiden van twee elementen, het fysieke en het sociale, 

oftewel de fysieke huisvesting en hetgeen gebaseerd op sociale 

ontwikkelingen. Bovendien moest er een manier gevonden worden om 

beide elementen gelijktijdig te begrijpen, omdat ze elkaar aanvulden. 

In hoofdstuk 2 wordt dit sociologische debat van twee elementen 

behandeld. 

 Enerzijds waren er in de jaren zeventig en tachtig 

sociologen die zich uitlieten over sociale processen en de invloed 

ervan op de fysieke ruimte. Anderzijds gingen architecten zich 

verdiepen in methodes om toekomstige gebruikers van hun gebouwen 

te betrekken bij het ontwerpproces. Er werden onder andere 

workshops georganiseerd en architecten gingen zich verdiepen in de 

sociale aspecten van een woonomgeving. Het proces varieerde van 

een proces waarin bewoners de volledige zeggenschap hadden tot 

een proces dat Giancarlo de Carlo ‘indirecte participatie’ noemde. In 

de architectuur leidde dit onder andere tot open gebouwstructuren 

en	flexibele	plattegronden,	waarbij	de	gebruiker	het	gebouw	in	bezit	

kon nemen en aanpassen. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de algemene 

inspraakarchitectuur in de jaren zeventig en tachtig. 

 Er zijn verschillende uitgangspunten voor de invloed van 

bewoners in de hedendaagse architectuur. Het uitgangspunt dat ten 

grondslag ligt is dat de bewoners controle (willen) hebben over hun 

woonomgeving. We kunnen ons dan ook afvragen waar de invloed 

van bewoners toe leidt. Zorgt het voor een passende woonomgeving 

en/of een woonomgeving waarin men kan laten zien waar hij voor 

staat? In de jaren zeventig had de inspraak in het ontwerpproces 

volgens velen geen goede uitwerking op de uiteindelijke architectuur. 

Architecten gingen toen lange ontwerpprocessen aan met bewoners 

en gaven hen een soort keuzevrijheid in hun uiteindelijke woning. 

Bovendien ontstond de samenwerking tussen bewoner en architect 

pas nadat er kritiek was gekomen op saneringsplannen die de 

overheid reeds had gemaakt. De samenwerking tussen architect 

en bewoner werd misschien meer gebruikt om bewoners tevreden 

te stellen dan dat het plan zijn grondbeginselen had bij aspecten 

die aan de orde waren onder de bewoners. We zouden vandaag de 

dag dus kritisch moeten kijken naar deze periode. Het lijkt vandaag 

weer aan de orde van de dag dat men graag wat te zeggen wil 

hebben over zijn woonomgeving, maar leidt dit ook tot duurzame 

architectuur of  zijn het tijdelijke bevliegingen? Iets waar wel een 

duurzame kijk in gevonden kan worden is het feit dat bij een zekere 

invloed van bewoners het sociale proces gebruikt kan worden als 

inspiratiebron voor architectuur. Op deze manier zou de architectuur 

zijn grondbeginselen hebben bij het sociale proces dat gaande is op 

een	 specifieke	 locatie.	 Ook	 hierbij	 kunnen	 we	 onderscheid	 maken	

tussen verschillende gradaties van de invloed van bewoners. Zo 

zouden bewoners een project kunnen initiëren, zodat ze daarin de 

volledige zeggenschap hebben en de architect kan vervolgens 

het sociale proces gebruiken als inspiratiebron voor zijn fysieke 

architectuur. Het kan hierbij gaan om een bestaand of een nieuw 

sociaal proces en om een bestaande en nieuwe fysieke locatie. Deze 

onderdelen zullen uitgebreid aan bod komen in hoofdstuk 4. 

 Tot slot zullen de belangrijkste conclusiepunten van het 

onderzoek uiteengezet worden. Deze conclusie bestaat uit een 

reflectie	 op	 de	 inspraak	 zoals	 die	 in	 de	 jaren	 zeventig	 en	 tachtig	

plaatsvond en een hedendaagse kijk op inspraakarchitectuur.
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In de naoorlogse jaren was in Nederland een grote behoefte 

aan nieuwe en verbeterde woningen. Er werden rondom 

Amsterdam nieuwe wijken en steden gebouwd om mensen 

een verbeterde huisvesting te bieden, gebaseerd op licht, 

lucht en ruimte. Deze plannen werden aangestuurd door 

de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Amsterdam. 

Gaandeweg deze vernieuwingen wilden bewoners meer te 

zeggen hebben over hun woonomgeving. Dit zorgde ervoor 

dat er eind jaren zestig veel veranderde in Nederland. 

Democratie en de maatschappij werden belangrijkere 

begrippen dan ooit tevoren. Ook in de architectuur en 

stedenbouw waren deze ontwikkelingen te zien: “Het 

planologisch denken van de jaren zestig veranderde 

in het politiek-maatschappelijk denken van de jaren 

zeventig” (Vletter, 2004, p.17). Er was een grote behoefte 

aan nieuwe en verbeterde huisvesting en bestuurlijke 

partijen begaven zich meer op maatschappelijke 

terreinen. Stedenbouwkundigen begonnen zich te 

realiseren dat de samenleving niet zo maakbaar was 

als voorheen gedacht werd, waardoor in veel gevallen 

gekozen werd voor een buurtverbetering in plaats van 

kaalslag. In het ontwerpproces kwam meer aandacht 

voor bewonersinspraak en de aandacht verschoof van 

grote, toekomstgerichte plannen naar kleinschalige, meer 

op de actualiteit gerichte plannen. “De ‘vanzelfsprekende 

arrogantie’ van de bestuurder en de ontwerper – tot 1968 een 

gangbare houding – werd verworpen en veranderde in een 

nederige (maar volgens sommigen valse) bescheidenheid” 

(Vletter, 2004, p.23). In de uiterlijke verschijningsvorm van 

de architectuur uitte dit zich in het humane en menselijke 

bouwen, wat onder andere leidde tot nieuwe typologieën, 

met	 schuine	 lijnen,	 hellende	 daken	 en	 nieuwe,	 flexibele	

plattegronden  (Vletter, 2004). In dit hoofdstuk zal eerst 

ingegaan worden op het ontstaan van de Jordaan, waarna 

de plannen die voor de Jordaan werden gemaakt uitgelegd 

worden. Hieropvolgend zal worden ingegaan op voor wie 

deze plannen waren, wat het deed met de architectuur en 

wat architecten vonden van deze inspraak.
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De Jordaan in Amsterdam is een wijk waar stadsvernieuwing in 

de jaren zeventig en tachtig heeft plaatsgevonden. Het is een wijk 

in het centrum van Amsterdam, begrensd door de Prinsengracht, 

Lijnbaansgracht, Brouwersgracht en de Leidsegracht. De 

grachtengordel in de binnenstad van Amsterdam is gebouwd rond 

1610 volgens een systematisch concept. Er moest stadsuitbreiding 

komen en de bestaande sloten en plassen maakten plaats voor 

de Herengracht en de Keizersgracht. De Jordaan, die eveneens 

in het begin van de 17de eeuw werd aangelegd, vormde hierop 

een uitzondering. De bestaande polderpaden werden namelijk 

gehandhaafd. Deze paden stonden haaks op de grachtengordel. De 

voormalige sloten werden grachten en alle huizen werden op dit grid 

gebouwd. Er ontstond een typische volksbuurt voor de kleine burgerij 

en handwerkslieden. Ook de welgestelden kwamen in de Jordaan 

wonen, voornamelijk aan de Bloemgracht, de Lauriergracht en de 

Rozengracht. Hier werden dan ook de grotere huizen gebouwd. De 

wijk van ruim 65 hectare had de Noorderkerk als centrum, had weinig 

monumentale accenten en het was voor allerlei ambachten verboden 

zich in de Jordaan te vestigen, wegens geluidsoverlast. Van alle oude 

wijken van Amsterdam beschikt de Jordaan over het grootste aantal 

hofjes.  (Böhl, 2010; Meyer, 1994)

 Er waren grote contrasten in de wijk. Enerzijds woonden 

de armen aan de nauwe straten en stegen en anderzijds woonden de 

rijken in de chique panden aan de grachten. Jan Ligthart (1913) schrijft 

over het eind van de 19de eeuw: “Wie den Jordaan doorkruiste, 

enkel maar doorsneed, kwam afwisselend in aanraking met het 

proletariaat, de kleine burgerklasse en den gegoeden burgerstand” 

(p.266). Halverwege de 19e eeuw was er een economische opgang in 

Nederland. In de Jordaan werden onder andere scholen en fabrieken 

gebouwd en het aantal inwoners nam toe.  (Heinemeyer, 1975, p.101-

103) Zoals vermeld stond in het latere bestemmingsplan (Publieke 

Werken, 1972) ging de conditie van de woningen echter achteruit. Er 

was een groot woningtekort, veel armoede en verkrotting. Er werd 

gewoond in vochtige kelders, de achterterreinen werden volgebouwd 

en de huizen verzakten. Reparaties aan de huizen konden niet 

worden verricht, waardoor er panden moesten worden gesloopt. De 

dwarsgrachten werden beschouwd als open riolen, die vanwege de 

volksgezondheid deels werden gedempt. Suzanna Jansen schrijft in 

haar roman Het pauperparadijs  (2008) over de Jordaan in de tweede 

helft van de negentiende eeuw: “De Jordaan, oud en verkrot, was er 

het ergste aan toe [van de volksbuurten in Amsterdam]. De wijk telde 

vijfduizend kelderwoningen die gehele gezinnen herbergden – met 

hun voeten in het regenwater en hun hoofd gebogen om niet tegen 

de balken te stoten. De bovenverdiepingen waren weinig beter, die 

werden per halve, of soms per kwart etage verhuurd. Epidemieën 

als cholera, typhus en difterie grepen in de Jordaan meedogenloos 

om zich heen.” (Jansen, 2008, p.144). De Jordaan begon ondanks de 

woningnood langzaam leeg te lopen. Vooral de mensen die zich een 

nieuwbouwwoning elders konden veroorloven trokken de wijk uit. 

Het zorgde ervoor dat de Jordaan meer in verval raakte. Dit werd 

nog eens verergerd door de komst van de oorlog, waar het hout van 

de huizen werd gebruikt voor de noodkachels. Tijdens het interbellum 

heeft de gemeente de wijk voor het eerst gesaneerd. Krotwoningen 

verdwenen. (Meyer, 1994)

 De Jordaan was met zijn arbeidersbeweging in politiek 

oogpunt radicaal en communistisch, wat leidde tot sociale 

problematiek als bijvoorbeeld barricadegevechten. Voorbeelden 

hiervan zijn de Palingoproer van 1886, de Aardappeloproer van 1917 

of de Jordaanoproer van 1934.  Zoals vermeld in Amstelodamum 

(Heinemeyer, 1975) stemde tot halverwege de jaren vijftig de helft van 

de Jordaan-bewoners op CPN (Communistische Partij van Nederland) 

en later werden dit PVDA en KVP (Katholieke Volkspartij). 

1.1. Jordaan

Foto: Beeldbank Amsterdam
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De gemeente Amsterdam  heeft door de jaren heen behoorlijk wat 

plannen gemaakt om de Jordaan op te knappen (in “De Jordaan 

en…”, 1974). Al in 1920 kwam de Gemeentelijke Woningdienst met 

een Technisch Onderzoek van de Jordaan. In 1926 werd dit vervolgd 

met een concept voor verbetering van verkeers-, woning- en 

bedrijfstoestanden. En in 1930 werd een saneringsplan voorbereid 

onder leiding van A. Keppler. Het gebied tussen Rozen-, Lijnbaans-, 

Elands- en Prinsengracht zou een sanering en krotopruiming 

ondergaan, en later werd er een schetsplan gemaakt voor de gehele 

Jordaan. Meer ruimte, een betere verbinding met de binnenstad en 

de afbraak van slechte, en vooral inpandige percelen stonden in 

dit	plan	centraal.	 In	1937	was	het	wegens	een	conflict	niet	meer	de	

Gemeentelijke Woningdienst onder leiding van Keppler die de dienst 

uitmaakten, maar was de dienst in handen van Stadsontwikkeling, 

onder leiding van Scheffer. Het Algemeen Uitbreidingsplan, dat in 

1935 werd aangenomen, kwam niet meer van de grond wegens de 

Tweede Wereldoorlog.

 Vanaf 1950 begon stadsontwikkeling met het systematisch 

aanpakken van de verbetering van de woningen in de Jordaan. Er 

werd bouwblok onderzoek gedaan waarbij gebruik, bewoonbaarheid, 

bouwkundige staat, datering van gevels, historisch belang en 

eigendomsverhoudingen werden geregistreerd. (in “De	Jordaan	en…”, 

1974)

 Het eerste plan van Stadsontwikkeling dat na de oorlog 

werd gemaakt was bekend als plan-Ouwerkerk uit 1951. Ouwerkerk 

was een collega van Van Eesteren, die zich bezig hielden met 

het Algemene Uitbreidingsplan. In het plan-Ouwerkerk waren 

ontsluitingen en uitkernen belangrijke begrippen. Kruispunten 

van dwars- en langstraten werden gezien als karakteristieke- en 

gezellige plekken. De grote ingrepen in het plan van Ouwerkerk 

vonden dan ook plaats op de andere plekken. Daarnaast waren licht- 

en luchttoetreding belangrijk, welke mogelijk werden gemaakt door 

het verminderen van het aantal verdiepingen en het aanleggen van 

pleinen op plekken waar de huizen slecht waren. Dit laatste werd ook 

wel uitkernen genoemd. (in “De	Jordaan	en…”, 1974) 

 In 1958 kwam er een nieuw plan van Stadsontwikkeling, dat 

als oplossing moest dienen voor de verkeersproblemen in de Jordaan. 

Een doorbraak van de Elandsgracht, een betere aansluiting op de 

Rozengracht en een dwarsverbinding in het noorden van de Jordaan 

werden aan het plan uit 1951 toegevoegd. In 1962 werden daar onder 

andere	 ook	 nog	verhoogde	wegen	aan	 toegevoegd.	 Er	werd	extra	

parkeerruimte gecreëerd door het wegbreken van woonblokken, door 

het invullen van 50% van de binnenterreinen en door het maken van 

ondergrondse parkeergarages. In 1966 werd een plan gepubliceerd 

voor een metro-tracé. Een metrolijn zou vanaf Amsterdam-

Geuzenveld, via de Jordaan, naar de Bijlmer lopen. Verschillende 

metrostations zouden in de Jordaan geplaatst worden. (in “De Jordaan 

en…”, 1974)

 Om een goede samenwerking op gang te brengen tussen 

verschillende diensten werd door de gemeente in 1963 de eerste 

Werkgroep van de Jordaan geïnstalleerd. De groep bestond uit 

de diensten Stadsontwikkeling, Bouw- en Woningtoezicht en de 

Woningdienst. In hetzelfde jaar kwamen zij met het rapport over 

proefsanering in de Jordaan, wat inzicht moest verschaffen over 

de saneringsprocedure. Twee blokken aan de Egelantiersgracht 

werden als proefblokken aangewezen, waarbij verondersteld 

werd dat algehele verwerving noodzakelijk was. Dit verwerven 

werd bevorderd middels een onbewoonbaarheidsverklaring en een 

aanschrijving van Bouw- en Woningtoezicht. Bovendien werd in de 

naoorlogse jaren een streng huurbeleid gehanteerd, waardoor het 

voor	huurbazen	financieel	onaantrekkelijk	werd	om	te	investeren	in	

hun bezit. De Jordaan was vrijwel geheel in handen van particulieren. 

In 1950 besloot het gemeentebestuur dat ongewenste bouwactiviteiten 

in de Jordaan tegengehouden moesten worden, vanwege de 

toekomstige sanering. In 1964 zorgde de Werkgroep Jordaan zelfs 

voor de uitvaardiging van een ‘bevriezingsverordening’, waardoor er 

helemaal niet meer mocht worden gebouwd. Hierdoor werden ook 

de particuliere initiatieven om woningen op te knappen stilgelegd. Dit 

leidde ertoe dat de buurt verder verkrotte, en de reden tot sanering 

groter werd. (in: Böhl, 2010)

 Deze verdere verkrotting werd als aandachtspunt genomen 

door de Tweede Werkgroep Jordaan, die in 1964 werd samengesteld. 

Deze groep bestond, net als de eerste werkgroep, uit de diensten 

Stadsontwikkeling, Bouw- en Woningtoezicht en Woningdienst. 

Daarnaast maakten het Grondbedrijf en Volkshuisvesting ook 

hier onderdeel van uit. (in: Böhl, 2010) In 1966 kwamen zij met het 

1.2.1. Eerste plannen

1.2. Stadsvernieuwing in de Jordaan
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rapport voor zeven proefblokken grenzend aan de Prinsengracht. In 

1969 liep de bevriezingsverordening in de Jordaan af en besloot de 

gemeente het “Voorbereidingsbesluit” in te voeren. Vanwege de Wet 

op Ruimtelijke Ordening konden er hierdoor geen bouwvergunningen 

verstrekt worden en kon nog 2 tot 3 jaar door worden gegaan met het 

maken van een bestemmingsplan. (in “De	Jordaan	en…”, 1974)

 In 1969 presenteert burgemeester Ivo Samkalden de 

eerste Nota Stadsvernieuwing. Hierin noemt hij onder andere: “Oude 

vertrouwde banden met wijk en woonomgeving moeten verbroken 

worden. Relaties tussen mensen, vaak gegroeid in vertrouwde 

omgeving, moeten opnieuw worden opgebouwd in het nieuwe en 

vreemde woonmilieu.” (Samkalden, 1969) Stadsontwikkeling kwam 

in hetzelfde jaar met het zogeheten ‘Schetsplan voor de Jordaan’. 

Grachten en grachtwanden moesten behouden blijven en woningen 

moesten verbeterd of nieuwgebouwd worden. Een aantal oost-west 

lopende straten, zoals de Rozengracht, moest verbreed worden om 

de toegankelijk van de Jordaan te verbeteren. Alle straten die noord-

zuid liepen moesten worden gesloopt om plaats te maken voor meer 

open ruimtes. Ook moesten er parkeergarages en veilige routes voor 

voetgangers	 en	 fietsers	 komen.	Hinderlijke	 bedrijven	moesten	 naar	

elders verplaatst worden en het gebied ten zuiden van de Elandstraat 

moest plaatsmaken voor kantoorgebouwen. Deze plannen kregen de 

bewoners van de Jordaan in een folder thuisbezorgd, waardoor het 

plan ook wel “het groene folder-plan” werd genoemd.  De folder 

vermeldde echter niet dat het aantal huizen meer dan gehalveerd 

zou worden. (Stadsontwikkeling, 1969; Böhl, 2010)

1930

1958

1966

1962

1969

1951
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Tot uitvoering van de plannen van Stadsontwikkeling kwam het 

vooralsnog niet, vanwege fel verzet van burgers, de Raad voor de 

Stedebouw, het Genootschap Amstelodamum, het gemeentelijk 

Bureau Monumentenzorg, Stadsherstel, Hendrick de Keyser, Diogenes 

en de Bond Heemschut. Het genootschap Amstelodamum gaf een 

brochure uit, genaamd Commentaar op het schetsplan Jordaan. De 

Jordaan was volgens hen vitaal genoeg om zich te herstellen en 

men prefereerde de huidige wijk boven de nieuwe zakelijke wijken. 

Bewoners waren bang dat ze hun buurt kwijtraakten en dat de 

huurprijzen hoger werden. (Fontaine Verwey & Schade van Westrum, 

1970)

 Het ongeduld onder de bewoners, huiseigenaren en 

ondernemers van de Jordaan steeg. Er waren al twee decennia geen 

investeringen mogelijk in de Jordaan en de situatie werd almaar 

slechter. Het was ook aannemer A.J.A. Langkemper (1968) die aandacht 

vroeg voor de schoonheid van de Jordaan: “De bevriezingsverordening 

en het getreuzel van de gemeente heeft geleid tot een buurt met 

onderkoelingsverschijnselen.” De monumenten zouden volgens hem 

voor veel geld kunnen worden hersteld en bewaard. (Langkemper, 

1968)

 Bureau Monumentenzorg kwam na verschijning van het 

Schetsplan uit 1969 met de acties ‘Laat de Jordaan staan’ en ‘Jordaad’. 

Overal in de Jordaan waren posters van Jordáád te zien, waarop in 

rood stond aangegeven welke gebieden gesloopt zouden worden. 

Dit waren niet de eerste acties van Monumentenzorg. Het begon al 

in	 1965	 toen	 een	bank	de	plaats	 zou	 innemen	van	 een	flatgebouw.	

De strijd ‘Ban de Bank’ was echter zonder resultaat. In 1967 volgden 

de monumentenzorgers met de actie waarin werd gepleit voor 

het behoud van karakteristieke monumenten. Hiervoor werden 

144.000 handtekeningen verzameld. Hierna volgden nog acties 

tegen onder andere de dreigende sloop van het Pintohuis in de Sint 

Antoniesbreestraat, de plannen voor de Bethaniënbuurt en het Claes 

Claeszhofje in de Eglantiersstraat. Monumentenzorg ontwikkelde 

zijn visie over het beschermde stadsgezicht. Om dit bijzondere 

stadsgezicht aan te tonen lieten ze alle gevels van de Jordaan 

opmeten en uittekenen. Bovendien was Monumentenzorg zich er van 

bewust dat restauratie niet alleen een formeel, maar ook een sociaal 

proces was: “Een echte stad laat zich niet maken of ontwerpen. Een 

stad groeit.” (p.15) Ook gaf ze aan dat middels partiële vernieuwing 

de huren betaalbaar zouden blijven voor de oorspronkelijke bewoners 

en met complete restauraties niet. (Zantkuijl & Stokroos, 1978)

 Ook de Raad voor de Stedebouw twijfelde over de plannen 

voor stadsvernieuwing. De tijd tussen ontruiming en gereedkomen zou 

volgens	hen	 te	 lang	duren,	waardoor	mensen	definitief	naar	elders	

zouden verhuizen. Ook zouden de huren van de nieuw te bouwen 

woningen volgens hen te hoog zijn voor de tegenwoordige bewoners. 

(Amsterdamse Raad voor de Stedebouw, 1971)

 Om verandering in gang te zetten en om bezwaren 

duidelijk te maken werd in 1970 het Gezamenlijk Aktiekomité 

Jordaan opgericht. Een collectief van de belangrijkste actiegroepen 

in de Jordaan (Heinemeyer, 1975; Beck, 1974): 

…	 Stichting Blijvend Jordaan, met voornamelijk huiseigenaren die 

zich tegen onwettige acties keerden

…	

…	 Werkgroep COCON, met afgestudeerden van de Academie van 

Bouwkunst, VU en Technische Hogeschool Delft

…	

…	 Actiegroep Jordaan Blijft Staan, met studenten die de buurt 

wilden mobiliseren, middels acties als kraken

…	

…	 Actiegroep Jordaan, die op sociaal en stedenbouwkundig gebied 

pleitten voor het behoud en herstel van de Jordaan

…	

Het Aktiekomité richtte zich tegen de plannen van de overheid. Ze 

waren tegen de toenemende overheidsbemoeienis op maatschappelijke 

terreinen, de stadsvernieuwing, en de inhoud van - en de manier 

waarop dit beleid tot stand kwam (Teijmant, 1976). Men moest zich 

volgens Ineke Teijmant dan ook afvragen wat het democratisch 

gehalte was van de heersende vertegenwoordigingsdemocratie en 

wat de participatie- en controlemogelijkheden waren. Het “wijst op 

de gebrekkige democratische verhoudingen tussen gemeentebesturen 

en corporaties enerzijds en bewoners anderzijds” (Werf & Smit, 1988, 

p.13)

1.2.2. Verzet

Acties en protesten, bron: Het Staatsarchief > 
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Het verzet tegen het Schetsplan had onder andere als gevolg dat 

een deel van de gemeenteraad, de Dienst Volkshuisvesting, zich ging 

interesseren in een meer buurtgerichte aanpak. In 1971 verscheen de 

tweede Nota Stadsvernieuwing. Binnen de gemeenteraad stonden 

de ‘grootschaligen’ en de ‘kleinschaligen’ loodrecht tegenover 

elkaar. De ‘grootschaligen’ beschouwden de Amsterdamse situatie 

van de jaren 70 als “een schrikbeeld om de Amsterdammer van de 

eenentwintigste eeuw wijken aan te bieden met nauwe straatjes, 

kleine binnenterreinen en hoekhuizen met gebrek aan licht en lucht” 

(Onenigheid over stadsvernieuwing, 1971). De kleinschaligen meenden 

daarentegen het volgende: “Ruim een derde van de Amsterdamse 

bevolking woont in negentiende-eeuwse wijken. Al die mensen zijn 

bij een rigoureuze aanpak van de stadsvernieuwing veroordeeld 

tot het voortdurend doorschuiven naar tweede-hands-woningen” 

(Onenigheid over stadsvernieuwing, 1971). Zij pleitten dan ook voor 

een voorzichtigere aanpak van stadsvernieuwing. Bij hen lag de 

nadruk op procesbeheersing in plaats van de rigoureuze ingrepen 

vanuit de Publieke Werken. (Onenigheid over stadsvernieuwing, 1971)

 De kleinschalige aanpak van Volkshuisvesting vond 

gehoor bij de gemeente. Burgemeester Samkalden pleitte met de 

komst van het Schetsplan en het vele verzet voor een uitgebreide 

inspraakprocedure, welke werd aangenomen door het wijkcentrum 

van de Jordaan. Dit vormde het begin van het begrip ‘bouwen voor de 

buurt’. De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening bracht een 

preadvies uit  (1970) waarin inspraak werd omschreven als: Er moest 

een georganiseerde gelegenheid zijn voor de bevolking om haar 

meningen en gedachten te uiten ten aanzien van beleidsvoornemens; 

de bevolking moest de mogelijkheid hebben in discussie te treden 

met bestuurders en ontwerpers; en er mocht aangenomen worden 

dat hetgeen werd ingebracht door de bevolking ook binnen redelijke 

grenzen van invloed was op de uiteindelijke beslissingen. In het 

preadvies stonden inspraakmethoden als de openbare contactavond, 

de gespreksgroep, de enquête en de openbare hoorzitting van 

bepaalde besluitvormingsprocessen.  (De Raad van Advies voor de 

Ruimtelijke Ordening, 1970)

 Om de inspraakprocedure in gang te zetten werden 

36 gespreksgroepen gevormd, die allen vroegen om een nieuw 

Schetsplan met een nieuwe inspraak. De buurt maakte zich zorgen 

over enerzijds de belangen van de buurt en anderzijds over het 

behoud van de architectuur van de buurt. Vanwege alle commotie die 

ontstond rond het Schetsplan uit 1969 werd besloten het plan in de 

prullenbak te gooien. (Heinemeyer, 1975; Beck, 1974)

 Wethouder Stadsvernieuwing Roel de Wit werd opgevolgd 

door Han Lammers, die in mei 1971 met Bestemmingsplan Jordaan 

kwam. Er moest meer rekening worden gehouden met de wensen van 

bewoners, maar inspraak wees hij af. Burgers mochten enkel adviezen 

uitbrengen en het stadsbestuur zorgde voor de besluitvorming. 

Er werd besloten dat nieuwbouw zou worden aangepast aan de 

bestaande architectuur en verkeersdoorbraken achterwege zouden 

blijven. Om een evenwichtiger bevolkingsopbouw te krijgen moesten 

er meer 4-kamer-woningen komen. De Jordaan zou op deze manier 

aantrekkelijker worden voor zowel gezinnen, alleenstaanden 

en bejaarden als voor monumentenliefhebbers. (Lammers, 1971; 

Gemeenteblad Amsterdam, 1971)

 In 1971 werden in opdracht van het gemeentebestuur 

verschillende opiniepeilingen gehouden onder de bewoners van 

de Jordaan. Er werden ongeveer 8000 formulieren huis-aan-huis 

verspreid in de Jordaan, waarin men vragen kon beantwoorden 

over de nieuwste saneringsnota. De respons hierop was laag, dus 

twee maanden later voerde het Nederlands Instituut voor Publieke 

Opinie een mondelinge enquête uit onder 388 Jordaan-bewoners 

(Heinemeyer, 1975; Amstelodamum, 1975). Ook voerde werkgroep 

COCON een opiniepeiling uit, waarvoor een huizenblok in de Jordaan 

onder de loep werd genomen. Uit de verschillende peilingen kwam 

naar voren dat men een betere behuizing, méér leefbaarheid in de 

buurt en een beperking van het aantal auto’s wilde.  (Heinemeyer, 

1975; Amstelodamum, 1975, p.109-110)

 In de zomer van 1971 kwamen actiegroepen en 

gemeentebestuur dichter tot elkaar. De Raad voor de Stedebouw, 

de bemiddelaar tussen de twee partijen, bracht een advies uit aan 

B&W  (1971): ‘Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zowel 

als bij de uitwerking en de verwezenlijking van de plannen dient 

een optimale inbreng van de zijde van alle belanghebbenden en van 

geïnteresseerde burgers te worden gewaarborgd’. (Raad voor de 

Stedebouw, 1971)

 In juni 1972	werd	het	definitieve	Bestemmingplan	Jordaan	

1.2.3. Inspraakprocedure
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gepresenteerd. Hierin waren de belangen van verschillende 

partijen opgenomen. De karakteristieke plattegrond van de buurt 

zou behouden blijven, er zouden autovrije straten komen en een 

spreiding van buurtverzorgende winkels. Ook mochten ambachtelijke 

bedrijfjes blijven, maar hinderlijke fabrieken moesten verdwijnen. 

Het inwonertal mocht niet verder teruglopen en er moest een 

evenwichtige samenstelling van de bevolking komen. Bovendien 

werd gesteld dat er geen bewoners door ruimtelijke, sociale of 

financiële	redenen	gedwongen	werden	de	wijk	te	verlaten.	(Publieke	

Werken, 1972)

 De buurtbewoners en de actiegroepen stemden in met dit 

bestemmingsplan en er werd een open overleggroep samengesteld 

die de vernieuwing van de Jordaan moest uitvoeren. In deze groep 

zaten de belangrijkste politieke partijen van de Jordaan, de PVDA 

en de CPN, en het wijkcentrum. Er werd een meerjarenprogramma 

voor de Jordaan opgesteld, waarin de punten uit het bestemmingsplan 

werden uitgewerkt. (Projectgroep, 1976)

 In 1976 maakten de bewoners in de open overleggroep 

Jordaan, via een brochure, getiteld ‘Te mooi om waar te worden’, 

kenbaar dat ze niet te spreken waren over de plannen van het 

stadsbestuur. Er werden nergens garanties gegeven op betaalbare 

huren en op een plek voor de huidige bewoners. De taal waarin 

het meerjarenprogramma voor de Jordaan was geschreven vond 

men ‘ambtenarenjargon en mooi klinkende hocuspocus’ (Stevens, 

1976; Kurpershoek, 1997). Er waren tolken nodig om de bewoners 

uitleg te geven. Ook was er kritiek op de bloksgewijze aanpak 

van de buurt. Het vullen van open gaten met nieuwbouw, winkels, 

bedrijven en verkeer was volgens de bewoners namelijk niet per 

blok te regelen. Bovendien vond men dat er weinig inzicht was in 

de huidige woonbehoeften (Stevens, 1976; Kurpershoek, 1997). 65 

Procent van de woningen bestond uit één- en tweekamerwoningen, 

en in het meerjarenprogramma zou dit teruggebracht worden naar 

25 procent. Er zou dus in de toekomst geen plaats meer zijn voor veel 

alleenstaanden. De wijkraad en de overleggroep stelden voor dat er 

evenveel gebouwd als gesloopt werd, zodat belangstellenden in de 

buurt konden blijven wonen. (Stevens, 1976; Kurpershoek, 1997)
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Zeven	 jaar	 na	 de	 presentatie	 van	 het	 Definitief	 Bestemmingsplan	

Jordaan werd door de Raad voor de Stedebouw  (1979) geconstateerd 

dat het bestemmingsplan in de beginfase was blijven steken. 

Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting konden het moeilijk eens 

worden over de wenselijke woningen en het slopen en bouwen bleek 

duurder dan verwacht door de vele monumenten en het particuliere 

bezit. Er werden enkel particuliere bouwactiviteiten uitgevoerd door 

projectontwikkelaars en individuele eigenaars. Na voltooiing van deze 

projecten bleken de huren vaak zodanig hoog te liggen, dat alleen 

bewoners van buiten de Jordaan zich een pand konden veroorloven. 

“Uitgeplaatste bewoners mogen dan wel het recht op terugkeer 

hebben, bij een huur die stijgt van onder de honderd gulden tot op 

bijstandsniveau blijft er van dat recht maar bitter weinig over”, aldus 

Flip ten Cate, coördinatie stadsvernieuwing en projectgroep Jordaan. 

(Cate, 1985). Ook Rudy Uytenhaak vreesde te lange wachttijden 

voor te hoge huren: “Door verknochtheid aan het pittoreske oude en 

door gebrek aan vertrouwen in de [stads]vernieuwing gebeurde er 

niets. Wat er wel veranderde was de bevolking. De Jordaan werd 

bij uitstek de wijk voor de omvangrijke Amsterdamse (aankomende) 

intellectuele elite” (Uytenhaak & Ebberink, 1984). Mevrouw Van der 

Horst, sociologe aan de Universiteit van Amsterdam, zei dat de splitsing 

van woningen en de etagegewijze verkoop een grote bijdrage leverde 

aan de verhoging van de huurprijs. Dit zorgde er namelijk voor dat 

de bouw van goede en betaalbare huurwoningen werd belemmerd 

of zelfs onmogelijk werd gemaakt (Horst, 1980). Oorspronkelijke 

bewoners voelden zich volgens Balk (1981) ‘weggerestaureerd’. 

Gevolg was dat de panden aan de grachten geleidelijk aan werden 

opgeknapt en dat de meeste huizen aan de dwarsstraten nog net 

zo vervallen bleven als ze waren of zagen er soms nog slechter uit 

dan rond de oorlog. (Balk, 1981) Veel Jordaan-bewoners verlieten 

hun stad. Ze wilden meer woonruimte en de nieuwe plannen van de 

gemeente lieten dit toe. Dit had echter tot gevolg dat de woonsituatie 

in de Jordaan verslechterde en dat de bewoners hier langdurig aan 

werden blootgesteld. Pas op het moment dat de nood echt aan de 

man was werd ingegrepen door het Centrale Bureau Herhuisvesting 

middels het aanbieden van een nieuwe woning. Het was echter vaak 

het geval dat de bewoners zelf elders al een nieuwe woning hadden 

gevonden. (Gruijters, 1969; Wintershoven, 2000)

Over de bewonersinspraak in de totstandkoming van de plannen 

van Stadsvernieuwing bestonden twijfels. Bewoners kregen de 

mogelijkheid om inspraak te hebben, maar volgens Gert Jonker (1970) 

waren degenen die gebruik maakten van hun recht op inspraak 

voornamelijk de ‘keuze-Jordaners’, oftewel de Jordaan-bewoners die 

recentelijk hadden gekozen in de Jordaan te gaan wonen, en die daar 

dus niet van origine vandaan kwamen. De wisselwerking van macht, 

ambtelijke status en ongeoefende burgerij zou hierbij ten grondslag 

hebben gelegen. Jonker (1970): “De gemeentelijke inspraakprocedure 

beschikt niet over de mogelijkheid, tussen echte en onechte Jordaners 

te onderscheiden” (p.880). Er werd weinig rekening gehouden met het 

belang van een cultuurhistorische substantie, met een karakteristieke 

sfeer en met menselijke gevoelens. “Het begrip ‘doorstroming’ 

is een aantallen-zaak en geen mensen-zaak, want zij betekent 

schematisch altijd, dat er één duur nieuw huis gebouwd wordt en 

aan het andere eind één vervallen krot in elkaar valt. Daartussen 

liggen talloze individuele lotgevallen” (Jonker, 1970, p.881). Ook in het 

boek ‘Betrokken Belangen’ werd ingegaan op de mensen die gebruik 

maakten van hun recht om actie te voeren en inspraak te hebben. 

Iemand die huurachterstand had, zou minder snel actievoeren tegen 

een huurverhoging dan iemand die het allemaal gewoon kon betalen: 

“Mijn buurvrouw houd ik op de hoogte, die doet zelf niet mee aan de 

actie [tegen huurverhoging]. “Ik ben zo bang” zegt ze dan en dat snap 

ik ook wel. Want je staat in je eentje tegenover een hele overmacht 

en dat geeft spanningen bij jezelf maar het zet ook je gezin onder 

druk.” (Werf & Smit, 1988, p.23)

 Het waren niet enkel mensen van buiten de Jordaan die 

het voor het zeggen hadden in de Jordaan. Om enigszins invloed 

uit te oefenen op hun woonomgeving besloten Jordaan-bewoners 

namelijk op een aantal plekken niet te wachten op de uitvoering van 

de plannen van de gemeente, maar gingen zelf al aan de slag met 

kleine acties. De actiegroep Zoef-Zoef zorgde er bijvoorbeeld voor 

dat de buurt werd opgeruimd en werd voorzien van bloemen. En Roel 

van Duijn verzorgde een stadsboerderij, die leidde tot verschillende 

tuincommissies. (Kurpershoek, 1997)

1.3.1. Lange wachttijden, hoge prijzen 1.3.2. Bewonersinspraak?

1.3. Een Jordaan voor iedereen?
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In 1979 was er een dip in de huizenmarkt, waardoor de gemeente 

de vervallen woningen voor een lagere prijs kon kopen. De 

stadsvernieuwingsplannen konden worden uitgevoerd. Huizen werden 

gerenoveerd	 en	 er	 werden	 talloze	 sociale	 nieuwbouwcomplexen	

neergezet. Voor weinig geld werd er gebouwd (Herwijnen, 1980). In 

1980 vertelde drs. Van Herwijnen, directeur vereniging Eigen Huis, 

dat de stadsvernieuwing aantrekkelijke mogelijkheden bood om 

het eigenwoningbezit te bevorderen. Dit zou dan ten koste gaan 

van de particuliere huurwoningen, waar de verbeteringsproblemen 

groot waren. Verbetering van deze woningen was alleen mogelijk 

als het geen particuliere huurwoningen meer waren. Het eigen 

woningbezit moest volgens Herwijnen dus gestimuleerd worden om 

de verbeteringsproblemen van woningen op te lossen (Herwijnen, 

1980). In 1983 schreven drs. Cortie en drs. Van de Ven, medewerkers 

Sociaal	Geografisch	Instituut	van	de	Universiteit	van	Amsterdam,	dat	

Amsterdam meer moest bouwen voor hogere inkomens. Als gevolg 

van de overloop en suburbanisatie in de jaren ‘70 was het draagvlak 

voor veel voorzieningen in Amsterdam verzwakt. “Onderbenutte, 

verlieslijdende, grootstedelijke voorzieningen en lange reistijden 

vormen allebei een vorm van maatschappelijke verspilling. Dit moet 

teruggedraaid worden” (p.23). Aldus het Provinciaal Bestuur van 

Noord-Holland (1982) in zijn discussienota. Drs. Cortie en drs. Van 

de Ven wezen op het feit dat als Amsterdam zijn draagvlak voor 

voorzieningen wilde vergroten, dat niet alleen het eigen-woningtekort 

verminderd moest worden, maar er ook meer gebouwd moest worden 

voor hogere inkomens.  (Cortie & Ven, 1983)

 Toen Schaefer in 1986 vertrok waren er van de zes 

kilometer sloopgaten vier kilometer opgevuld. 15% Van het totaal was 

nieuwbouw. Er waren veel woningen in eigendom van de corporaties 

gekomen en het aantal eigenaar-bewoners nam toe. In tegenstelling 

tot het bestemmingsplan uit 1972 werden er voornamelijk een- en 

tweekamerwoningen gerealiseerd. De wijk was in trek bij kunstenaars, 

jongeren en young urban professionals, ook wel yuppen genoemd. Het 

aandeel van hoge inkomens steeg en het inwoneraantal slonk van 

85.000 omstreeks 1900 naar 15.000 omstreeks 1990 (Meyer, 1994). Een 

hechte buurtgemeenschap was het volgens velen niet meer, omdat 

er een snellere doorstroomtijd van mensen was. Projectontwikkelaars 

zagen in dat dit geld kon opleveren, dus er werd op alle mogelijke 

manieren geprobeerd hierop in te springen. Etages werden gesplitst, 

waardoor de huren omhoog konden. De gemeente heeft nog 

geprobeerd	dit	 tegen	 te	 houden,	maar	werd	 teruggefloten	door	 de	

rechter en rijksoverheid. De stadsvernieuwing was gaande. (Meyer, 

1994;	Stadsvernieuwing	Amsterdam…,	1988;	N.V.	Arbeiderspers,	1966)

 De Jordaan begon langzaamaan een populaire buurt 

te worden, waar de stadsvernieuwing een belangrijke bijdrage 

aan leverde. Het maakte als eerste wijk in Amsterdam het proces 

van	 ‘gentrification’	 door.	Deze	 term	werd	 bedacht	 door	 de	Engelse	

sociologe Ruth Glass [noot]. Een nieuwe gegoede klasse (de gentry) 

vestigde zich in de Jordaan. In het Nederlands werd dit ook wel het 

‘Jordaaneffect’ genoemd. Stadsgeograaf Jaco Boer vond het opvallend 

dat de gemeente weinig bijdroeg aan dit proces in de Jordaan. In zijn 

ogen	 had	 gentrification	 een	 eigen	 dynamiek	 en	 is	 het	 iets	wat	 op	

eigen kracht gebeurde. (Dienst Wonen, 2005, deel 4, p.12-13) De wijk 

werd ontdekt door een nieuwe generatie bewoners, zoals artiesten, 

studenten en jonge ondernemers. De oude bewoners trokken naar 

nieuwe buurten en steden. De wijk veranderde van een volkswijk 

naar een wijk met hoog opgeleiden. Er kwamen nieuwe functies, zoals 

winkeltjes en restaurantjes. “In ruim dertig jaar kantelde het beeld 

van een verloren stad” (Dienst Wonen, 2005, deel 5, p.3). Amsterdam 

is populair geworden en de woonkwaliteit is vooruit gegaan. Dhr. 

Nagelkerke, architect uit de stadsvernieuwingsperiode in de Jordaan, 

voegt hieraan toe dat gesteld kan worden dat de maatschappelijke 

investering een enorme prijsstijging tot gevolg heeft gehad. Er werd 

100 procent sociale woningbouw neergezet, halverwege de jaren 

tachtig en negentig trok de overheid zich terug en particulieren 

namen het over. Enorme prijsstijgingen waren het gevolg: “Het doel 

van Schaefer was betaalbare woningen, maar het heeft tegelijkertijd 

geleid tot upgrading en ontvolking”, aldus Nagelkerke (2012) in een 

interview. Voor het pand waarin dhr. Nagelkerke vandaag de dag 

woont, aan de Elandsgracht, heeft hij in 1983 bijvoorbeeld 190.000 

gulden betaald. Vandaag de dag zou dit pand 1,5 miljoen euro 

opleveren. In hetzelfde pand verhuurt hij twee woningen, van elk 

40 vierkante meter. De prijs die de huurders betalen, die er al sinds 

de jaren 80 in wonen, is €200,- en €250,-. Als er nieuwe huurders in 

komen	zal	deze	prijs	flink	omhoog	schieten,	want	de	WOZ	waarde	

van de twee woningen ligt vandaag de dag rond de twee á drie 

ton. Huurbescherming zorgt ervoor dat huurders in dit soort situaties 

niet door hun huurbaas gedwongen worden het huis te verlaten. 

1.3.3.	Gentrification
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(Nagelkerke, 2012)

 Vandaag de dag is niet iedereen blij met de veranderingen 

van de Jordaan. Met name de oudere generatie Jordaan-bewoners, 

de zogenaamde Jordanezen, hebben de Jordaan in de afgelopen 

jaren sterk zien veranderen. Janine van Rooijen (1997) interviewde 

verschillende Jordaan-bewoners. Een van de geïnterviewden, Hannie 

Pastor,	 noemt	 zichzelf	 officieus	 Jordaanvertegenwoordiger	en	vindt	

het zonde dat de oude pandjes gesloopt zijn: “Zonde dat ze die oude 

pandjes slopen, ze zetten er nieuwe blokkendozen voor in de plaats. 

Sfeerloze huizen. Ik weet mensen die er wonen en ze zijn er ook 

doodongelukkig. Ze wonen met acht man op de trap, niemand weet 

wie wie is” (p.176). Volgens Wim Koentjes is de bewonerssamenstelling 

veranderd: “De saamhorigheid, die toch in elke buurt aanwezig zou 

moeten zijn, die is helemaal weg” (p.160). Frank is in de jaren zestig 

geboren op de Elandsgracht: “Voor mij is er geen Jordaan meer. Die 

warmte die er vroeger was op straat, die is er gewoon niet meer. Dat 

mis ik wel. De Jordanezen zijn bijna uitgestorven en ook de humor” 

(p.170). Minie: “Dan opeens komen er mensen van buiten, dan merk je 

dat het sociale veranderde, en dan nog als klap op de vuurpijl gingen 

de winkels één voor één weg. Je ziet alles om je heen veranderen en 

dan opeens is het jouw buurtje niet meer” (Rooijen, 1997, p.186).

Ook Blonde Sien van café Rooie Nelis is niet te spreken over de 

veranderingen in de Jordaan: “Veel rasechte Jordanezen zijn hun 

oude verzakte woningen uitgegaan en zijn in Purmerend of Almere 

gaan wonen, waar ze nu  zitten met spijt als haren op hun hoofd. 

Verschillende	 monumentenpandjes	 zijn	 piekfijn	 gerestaureerd	 en	

daar zijn rijke yuppen voor in de plaats gekomen” (Sien, 1995, p.105). 

Ook  over de architectuur levert ze een kritische noot: “de architecten 

hebben die nieuwbouw niet op zijn Jordanees aangepakt. Het zijn 

flats	met	van	die	moderne	ramen	waar	je	niet	lekker	uit	kunt	hangen,	

als je je wilt bemoeien met alles wat er op straat gebeurt. Jawel, 

echte Jordanezen willen zich overal mee bemoeien, dus daar moet je 

in de nieuwbouw rekening mee houden.” (Sien, 1995, p.105)

Ook over het gevoerde beleid bestonden twijfels onder de bewoners. 

Zo kocht dhr. Hotting in 1971 een pand in de Jordaan, waar hij wilde 

gaan wonen met zijn gezin. Dit lukte echter niet, omdat hij geen 

woonvergunning kon krijgen. De gemeente stond dit niet toe. “Weet jij 

wat emancipatie is?! Met emancipatie in de Jordaan bedoelen wij in-

de-man-z’n-plaatsie. Dat is wat er gebeurde in die tijd! De één kreeg 

wel een woonvergunning en de ander niet!”, aldus dhr. Hotting in een 

interview (interview, 18 oktober, 2012)

1972, Lammers slaat de eerste paal in de Jordaan, bron: Beeldbank Amsterdam
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Het waren in de jaren zeventig en tachtig niet langer enkel de 

architecten die verantwoordelijk waren voor het ontwerp. Zij 

moesten een ontwerp “wanneer alle partijen daarover eenmaal 

uitgediscussieerd waren – samen met een grote delegatie van 

buurtbewoners aanbieden aan de wethouder” (Vletter, 2004, p.27). 

De meningen over de architectuur uit de stadsvernieuwingsperiode 

in de Jordaan lopen uiteen. Sommigen zullen zeggen dat de goede 

woonkwaliteit ten koste is gegaan van de architectuur. Als er ergens 

op bezuinigd kon worden was dat in de ogen van de opdrachtgever 

wel de architectuur. Hiermee onderscheidt de Jordaan zich niet van de 

rest van Nederland in de periode 1975-1995 (Vletter, 2004). Architect 

Knijtijzer (1986) kijkt met kritische ogen naar de stadsvernieuwing in 

de Jordaan: “Een modieuze instelling van de zijde van de architecten, 

een tekort aan inzicht van de zijde van de welstandscommissie en een 

te grote macht van ambtelijke zijde, dat zijn de drie jammerkruisen 

van de Amsterdamse Jordaan” (p.14) Ook wijst Knijtijzer erop dat 

professor Jaffé in 1959 al waarschuwde dat er een kunst op komst was, 

die geen kunst meer wilde zijn en die de grenzen van het esthetische 

achter zich wilde laten. Vanwege de zeer beperkte geldmiddelen 

is er volgens Knijtijzer weinig architectonisch verantwoorde 

volkshuisvesting in de Jordaan. Een positieve uitzondering vindt 

hij het woonblok Lindengracht 262-274, met hoge onderpui en “vrij 

van historische smetten” (p.15). Over de Nieuwe Leliestraat 60-62, 

een ontwerp van Lopes Cardozo, met uitkragende balkons en felle 

kleuren, zegt Knijtijzer dat het een vloek in het straatbeeld is. Dit 

in tegenstelling tot het naastgelegen woningblok Nieuwe Leliestraat 

38-48, van architect Evers en Sarlemijn, wat volgens Knijtijzer een 

meer ingetogen karakter heeft met loggia’s, bescheiden kleuren en 

duidelijke parcellering. (Knijtijzer, 1986)

 In 1990 voegde Knijtijzer daaraan toe dat er een belangrijke 

verbetering plaatsvond van de woonbaarheid, maar dat dit een 

gevaar dreigde te zijn voor de intimiteit van de Jordaan. “Haar 

stille bescheidenheid maakte plaats voor uiterlijke vormwilligheid 

en opvallend kleurgebruik. In de gevelwanden, zoals tussen de 

woonblokken van de Egelantiersstraat, kwamen grote openingen en 

rooilijnen werden teruggelegd als goedbedoelde verlangens naar 

meer ruimte. Maar dat is wel in strijd met de stedelijke structuur van 

de Jordaan.” (Knijtijzer, 1990, p.9)

 De lege gaten in de Jordaan werden opgevuld, en een 

enkele keer werd afgeweken van de oorspronkelijke rooilijnen, zoals 

dit gebeurde om de woningen in de smalle Anjeliersstraat wat meer 

licht te geven. Volgens Uytenhaak werd hierbij “de kans verspeeld 

door dooie dichte bergingen voor de huizen te zetten, in plaats van 

contact te maken met de toch wel levendige straat.” (Uytenhaak & 

Ebberink, 1984, p.40)

 In 1971 kocht en sloopte de gemeente een aantal panden aan 

de Palmdwarsstraat. De grond werd vervolgens in erfpacht uitgegeven 

en projectontwikkelaar Van der Meyden maakte een bouwplan 

voor premiekoopwoningen en winkels. Vanwege te hoge kosten en 

conflicten	tussen	Dienst	Volkshuisvesting	en	Dienst	Stadsontwikkeling	

liep het plan vertraging op en werd pas in 1979 begonnen met de 

bouw. Het ontwerp werd gemaakt door de architecten Van Eyck en 

Bosch, die in de jaren 80 een vernieuwend woningtype ontwierpen, 

waarop verschillend werd gereageerd. 

 Architectuurcriticus Ruud Brouwers (1973) noemde het 

plan voor de Palmdwarsstraat ‘een mirakel’. Dit sloeg zowel op 

de vernieuwende waarde van het plan als op de aanpak van de 

architecten. De architecten hielden onder andere rekening met een 

zeer ondiep woonblok, met het ontsluiten van de woningen boven 

winkels, en ze maakten semi-openbare binnenterreinen. “Door de 

parcellering met schaaldaken is een kleinschalig gevelbeeld verkregen 

dat zich goed voegt in de omgeving, zonder dat gebruik is gemaakt 

van historiserende elementen” (p.09). Ook gingen de architecten de 

moeizame samenwerking aan met de projectontwikkelaar en stelden 

zij eisen. Alhoewel niet alles vlot en voorspoedig verliep, “uiteindelijk 

werd een van de meest geslaagde stadsvernieuwingsprojecten in de 

Jordaan gerealiseerd”. (Brouwers, 1973, p.9-21)

 Kunsthistoricus Vincent van Rossem (1997) is minder te 

spreken over de jaren zeventig architectuur. Over de Palmdwarsstraat 

zegt hij dat het een karakterloze sleuf is geworden, tussen twee 

betrekkelijk	grof	uitgevoerde	woningbouwcomplexen.	De	ontsluiting	

van de huizen is aan de achterzijde, wat er voor zorgt dat het sociale 

leven zich niet meer op straat afspeelt. Ook over de plaatsing van 

balkons, erkers en het kleurgebruik is hij niet te spreken. “Dit zijn 

allemaal slecht doordachte middelen om van de stadsvernieuwing 

toch maar vooral ‘bijzondere’ architectuur te maken. De karakterloze 

1.4. Projecten en evaluatie



PAG.  22

nieuwbouwwijken uit de jaren zestig en zeventig laten zien 

hoe architectuur gereduceerd kan worden tot een hoogwaardig 

technisch product zonder enige bouwkundige betekenis.” (p.119) 

Er zou wellicht gezegd kunnen worden dat de architecten van de 

Nieuwe Zakelijkheid geanticipeerd hebben op de versobering die de 

mechanisering van het bouwbedrijf met zich mee heeft gebracht. “Dit 

heeft geleid tot een proces van ernstige verschraling in de wereld van 

het bouwen” (p.120). De kennis en vaardigheden van de traditionele 

bouw zijn volgens Van Rossem (1997) evenmin weggeëbd: “Zolang 

Nederlandse architecten geen benul hebben van bouwen in een 

historische omgeving zal er dus weinig veranderen. Keer op keer 

zullen er weer sterk detonerende gebouwen verrijzen die met 

functionele	 geloofsovertuiging	 en	 budgettaire	 excuses	 worden	

goedgepraat” (p.130). Van Rossem wijst erop dat opdrachtgevers 

indertijd neigden naar architectonische compromissen ten gunste 

van de woonkwaliteiten en huurprijs. Wel kunnen we onszelf de 

vraag stellen of we een esthetisch oordeel moeten vellen, aangezien 

architecten, opdrachtgevers en andere betrokkenen oprecht hun best 

hebben gedaan om tot het beste resultaat te komen. 

 Over het uiterlijk van de stadsvernieuwingsprojecten in 

de Jordaan zijn we vandaag de dag volgens dhr. Kerssen, een van 

de architecten uit de stadsvernieuwing in de Jordaan, wat milder 

geworden (dhr. Kerssen, interview, 6 november, 2012). De projecten 

hebben zich volgens hem redelijk gevormd naar de Jordaan. Het 

programma, de typologie en de gevel zijn vandaag de dag evenwichtig 

verdeeld. Toen de panden net gebouwd waren had dhr. Kerssen meer 

kritiek. Zo vond hij dat Johan Nust heeft gekunsteld met het plaatsen 

van balkons op de begane grond. Dit past volgens hem niet in het 

straatbeeld. Ook Nagelkerke kon er wat van: “Hij	heeft	portiekflats	

ontworpen, wat verder bijna niet in de Jordaan is gebeurd. Ik vind het 

een te grote stempel voor de Jordaan. Oorspronkelijk komt dit type 

uit de Indische Buurt en uit de Dapperbuurt.”  (dhr. Kerssen, interview, 

6 november, 2012)

 In de Jordaan werd gebouwd in clusters. Projecten 

die onderdeel uitmaakten van een cluster vielen onder dezelfde 

bouwstroom, en zagen er meestal hetzelfde uit, met dezelfde 

materialen. Kenmerken uit die tijd waren de bergingen, de gehavende 

daklijnen, deels terugliggend, en het lastige programma. Het was 

volgens Nagelkerke een soort Houdini, aan kettingen gelegd, van 

waaruit je je probeerde te bevrijden. En daarnaast moest het ook 

nog passen in het bestaande beeld. Nagelkerke is van mening dat de 

architectuur in de stadsvernieuwingsgebieden een magere 6 scoort, 

omdat er weinig beeldwaarde is. De samenleving en de buurt levert 

echter een 7 of zelfs 8 op, omdat men daar tevreden is met de frisheid 

van de buurt.  (dhr. Nagelkerke, interview, 6 november, 2012)

 In de jaren 70 en 80 vroeg men zich al af of het mogelijk 

was om meer historiserend te bouwen. De stadsvernieuwing 

die gaande was werd vrijwel geheel aangestuurd vanuit het 

volkshuisvestingsbeleid. Monumentenzorg was de enige die 

zich inzette voor het behoud van de bestaande bebouwing. Ook 

particulieren hebben hun steentje bijgedragen door het opkopen 

en renoveren van huizen. Al tussen 1966 en 1973 werden huizen 

gerestaureerd en nieuwgebouwd in historische stijl. Vandaag de dag 

is het project bekend als het Claes Claesz hofje. Vincent van Rossem 

noemt dit “de ware stadsvernieuwing”.  (Rossem, 1997, p.136)

 Voor dhr. Kerssen was Monumentenzorg in de 

stadsvernieuwing een lastige partij. Zo wilden zij alle pandjes in 

de Jordaan het liefst behouden, soms zonder dat ze wisten wat de 

geschiedenis van de panden was, “Dat klopt niet helemaal”. Zo heeft 

dhr. Kerssen de Bolsfabriek aan de Rozengracht gerestaureerd, een 

kraakpand in eigendom van Eigenhaard. Het bleek een van de eerste 

complexen	van	Berlage	te	zijn	geweest.	Een	karakteristiek	pand	met	

puntdak en langskap, wat De Clerck vroeger heeft uitgetekend. Dit 

laatste detail was niet bekend bij Monumentenzorg, een kritiekpunt 

volgens dhr. Kerssen. Ook heeft hij een keer opdracht gekregen van 

Monumentenzorg om een 19de eeuwse gevel in de Bloemstraat in 

oude staat te herstellen. Het pandje erachter dateerde echter uit de 

17de eeuw. Het feit dat iets in oude staat hersteld moest worden 

klopte dus niet helemaal. Vincent van Rossem deed toentertijd de 

waardestelling van de panden in de Jordaan. “Waarschijnlijk zat hij 

met	zijn	vrouw	op	de	fiets,	die	noteerde	wat	hij	zei	over	de	panden:	

slechte staat, goede staat, of misschien zelfs wel: nummer 47 ss, 

nummer	49	gs…”  (dhr. Kerssen, interview, 6 november, 2012)

 Ook dhr. Nagelkerke kan zich niet vinden in het 

historiserende bouwen van Monumentenzorg: “Historiserende bouw 

vind ik het uitgeklede, groffere beeld van toen” (dhr. Nagelkerke, Anjelierstraat, Jordaan
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interview, 6 november, 2012). Het is volgens Nagelkerke lastig om echt 

alles te reconstrueren en hij vindt het een oninteressante waarneming 

van de geschiedenis. Het kan in zijn ogen op een meer voelbare 

manier, op het voortdurend hernemen van dingen, oftewel visionair 

bouwen. (dhr. Nagelkerke, interview, 6 november, 2012)

 Nagelkerke geeft in een interview aan dat de 

stadsvernieuwing in de Jordaan een moeilijke opgave was voor 

ontwerpers. Dit gold zowel voor het ontwerpproces als voor de 

historische	 context.	 In	 de	 Jordaan	 waren	 veel	 onderstukken	 en	 er	

was veel verval. Veel waardering voor de stadsvernieuwing was 

er volgens Nagelkerke nooit echt geweest op de architectonische 

schoonheid. Het was heel solide en stevig en het heeft veel kenmerken 

van naoorlogse bebouwing.  (dhr. Nagelkerke, interview, 6 november, 

2012)

 Het ontwerpproces in samenspraak met de oorspronkelijke 

Jordaan-bewoners vond dhr. Kerssen een lastige opgave: “De 

oorspronkelijke Jordanezen vond ik verschrikkelijke mensen, 

enorme fascisten. Ze vonden dat ze meer waard waren dan andere 

mensen, en ze beweerden dat de Jordaan een deel van de stad 

was dat van hun was.” Er waren dan ook allerlei manieren waarop 

woningbouwcorporaties	 filterden	 wat	 de	 bewoners	 zeiden.	 (dhr.	

Kerssen, interview, 6 november, 2012) 

Anjelierstraat, Jordaan



.

Palmdwarsstraat, Jordaan
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Over hoe de inspraak in de Jordaan tot stand kwam is uitvoerig 

gesproken. Er waren plannen van de gemeente, er kwam verzet van 

verschillende actiegroepen en er is een zekere inspraakprocedure 

gekomen. Of dit uiteindelijk heeft geleid tot een Jordaan waar 

alle oorspronkelijke Jordaan-bewoners zich thuis voelen en of 

dit tot een passende architectuur heeft geleid verschillen de 

meningen. Wel kunnen we de architecten van toen vragen hoe ze 

de bewonersinspraak hebben ervaren en wat we vandaag de dag 

kunnen met de visies op deze inspraak.

Het overleg dat er indertijd was over een woningontwerp was altijd 

gericht op de toekomstige gebruikers. Men was van mening dat de 

projecten daar beter van werden. Dhr. Kerssen: “Indertijd kwamen 

er ‘bewonersdeskundigen’: sociologen of architecten die namens de 

bewoners tegenover de corporaties stonden” (interview, 6 november, 

2012). Uit het overleg rolde dan een programma item, waar de woningen 

op werden gebaseerd. Dit waren veelal aspecten als de organisatie 

van de plattegronden en de eisen omtrent een woonomgeving, zoals 

bergingen op de begane grond, buitenruimtes, balkons, toegangen 

tot woningen en traphellingen. “De bewoner stond voorop, daarna 

de plattegrondindeling en daarna was het nog een hobby om er ook 

nog architectuur van de maken” (interview, 6 november, 2012). Dhr. 

Kerssen vond het niet altijd makkelijk om bewonersvergaderingen 

te begeleiden. Zo heeft hij, samen met Heijn de Haan, zeventig 

woningen ontworpen in de Indische Buurt. Heijn de Haan ging daar 

bijvoorbeeld echt niet overleggen over het materiaalgebruik, hij had 

een bepaald regime. Er waren soms bewonersvergaderingen met 

zestig man, met allemaal verschillende belangen en meningen. “Niet 

te doen”, aldus dhr. Kerssen in een interview (interview, 6 november, 

2012). De mate van inspraak en het moment waarop deze inspraak 

plaatsvond waren dan ook belangrijke aspecten. Wim Quist (2004) 

zegt hierover: “Als inspraak tot doel heeft om de opgaven scherp te 

stellen en zuiver te krijgen is het alleen maar goed, zo niet essentieel. 

Als het hobby’s uitvechten wordt, dan wordt het moeilijk” (p.98). 

Herman Hertzberger (2004) zegt over inspraakarchitectuur: “Dat is 

voor negentig procent geklets van mensen die niet weten waar ze 

het over hebben” (p.95). Bij de projecten van Hertzberger praatten 

mensen mee, maar hij was degene die de structuur bepaalde, de stad, 

waarbinnen mensen konden doen wat ze wilden. Hiervoor moest je als 

architect sterk in je schoenen staan, Piet Tauber (2004) vond dit lastig: 

“Ik was te aanspreekbaar voor die inspraak, ik trok me daar veel 

van aan. En dat heeft invloed op het ontwerp” (p.96). Zo was Frank 

van Klingeren (1977) van mening dat inspraak zelden vernieuwende 

ideeën opleverde, het waren enkel variaties op het al bekende. Er 

waren soms ook projecten waar bewonersinspraak werd gebruikt om 

goodwill te verkrijgen bij bewoners. Carel Weeber (2004): “Je moest 

[als architect] leren omgaan met het publiek en doen wat je zelf leuk 

vond. Het ging er niet om dat de bewoner kreeg wat hij wil, maar dat 

hij wilde wat hij kreeg!” (p.100). In Den Haag bijvoorbeeld, een project 

van dhr. Kerssen, waar zeventig woningen gebouwd zouden worden, 

maar het er uiteindelijk tweehonderd werden. Stadsontwikkeling 

in Den Haag had op dat moment nog weinig kennis en ervaring op 

het gebied van Stadsontwikkeling, dus dhr. Kerssen mocht daar zijn 

taak als ‘bewonersdeskundige’ vervullen. Buurtbewoners werden 

warm gemaakt voor het grootschalige woningbouwproject middels 

het project ‘buurt voor de kunst, kunst voor de buurt’. (dhr. Kerssen, 

interview, 6 november, 2012)

1.5. Wat vonden architecten van de inspraak?



.

In de jaren zestig en begin jaren zeventig werd, zoals vermeld 

staat in voorgaand hoofdstuk, een omstreden woningbouwbeleid 

gehanteerd vanuit de overheid. Er was een grote behoefte aan 

(verbeterde) huisvesting, dus werden er plannen gemaakt. Hier 

kwam echter veel kritiek op door de zogenoemde populistische 

beweging, waardoor duidelijk werd dat er een betere balans 

moest komen tussen gebruiker en woonomgeving. De plaats van 

de bewoner in de gebouwde omgeving kwam ter discussie te 

staan. Er was een toenemende bemoeienis van de overheid op 

maatschappelijke terreinen, waar men graag grip op wilde krijgen. 

Een grip die volgens sommige sociologen gevonden kon worden in 

het onderscheiden van twee elementen, het fysieke en het sociale, 

oftewel de fysieke huisvesting en hetgeen gebaseerd op sociale 

ontwikkelingen. Bovendien moest er een manier gevonden worden 

om beide elementen gelijktijdig te begrijpen, omdat ze elkaar 

aanvulden. 
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Eén van de sociologen die zich bezig houdt met het onderscheid tussen 

de elementen fysiek en sociaal is David Harvey (1973). Hij noemt 

de twee elementen het verschil tussen de ruimtelijke vorm en het 

sociale proces  (Harvey, Social Justice and the City, 1973). Ruimtelijke 

vorm	gaat	over	de	geografische	verbeelding,	oftewel	de	herkenbare	

rol van de ruimte of een plaats, en het bijbehorende gebruik. Het 

sociale proces gaat over de sociologische verbeelding van de historie 

en de verscheidenheid aan individuen. Hierbij kan gedacht worden 

aan menselijk gedrag, sociologische karakteristieken en activiteiten. 

Harvey (1973) wijst erop dat er een gebrek is aan een methodologisch 

kader om de twee ruimtes gelijktijdig te begrijpen. Hier zijn volgens 

hem nieuwe middelen voor nodig. Niet alleen Harvey maakt 

onderscheid tussen twee elementen, maar ook Henri Lefebvre (1974) 

zag dit verschil. Volgens hem was er een verschil tussen cartesian 

space en social space. Cartesian space had betrekking op de vorm 

en de abstractie van ruimte. Social space zag hij daarentegen als de 

‘echte ruimte’, die bestond uit een eenheid van het fysieke, het mentale 

en het sociale. Het ging over hoe een ruimte werd waargenomen, 

bedacht en geleefd. Ook Pierre Bourdieu (1989) maakte onderscheid 

tussen de twee elementen. Habitat (leefomgeving) was volgens hem 

wat anders dan zijn ‘habitus’. Habitus ging over de manier waarop 

een ruimte werd waargenomen, hoe erover werd gedacht en hoe erin 

werd gehandeld. Er werd onderscheid gemaakt tussen subjectivisten, 

die de maatschappij beschouwen als resultaat van denken en handelen 

van mensen, en objectivisten, die het denken en handelen van mensen 

beschouwen als resultaat van de maatschappij. Habitus was er zowel 

in maatschappelijke als in individuele zin, en was in iedere situatie 

verschillend. Een habitus werd volgens Bourdieu ontwikkeld in 

verschillende velden, zoals politiek, wetenschap en kunst. Ieder veld 

had zijn eigen kapitaal: economisch-, cultureel- (kennis, vaardigheden, 

opleiding), sociaal- (relaties, netwerken), symbolisch- en linguïstisch 

kapitaal (beheersing van taal van dominante cultuur). Naast Harvey, 

Lefebvre en Bordieu maakte Michel De Certeau (1984) ook onderscheid 

tussen twee verschillende ruimtes die waren gebaseerd op de stad 

van boven en de stad op ooghoogte. Het ging over het verschil tussen 

producenten, die een bepaalde strategie uitzetten, en consumenten, 

die bepaalde taktieken hadden om gebruik te kunnen maken van 

een strategie. Degenen die de strategie bepaalden waren volgens De 

Certeau de instellingen die een bepaalde mate van macht hadden, 

waardoor strategiën betrekking hadden op maatschappelijke doelen, 

als vrijheid, vooruitgang, democratie, integratie en rechtvaardigheid. 

Hierdoor bevonden ze zich op sociale terreinen, wat in strijd kon zijn 

met lokale organisaties, groepen of instituties. Dit kon dan een storm 

van protesten uitroepen. (Harvey, 1973; Lefebvre, 1974; Bordieu & Pels, 

1989; Certeau, 1984)

    Fysieke Ruimte    Sociaal Proces

David Harvey   Spatial Form    Social Process

    (geographical imagination)   (sociological imagination)

Henri Lefebvre   Cartesian Space    Social Space

    (de vorm van abstractie van ruimte)  (eenheid van fysieke, mentale en sociale)

Pierre Bordieu   Habitat     Habitus

         (manier van waarnemen, denken en handelen)

De Certeau   Strategy     Tactics

    Producers (institutions and structures of power) Consumers (individuals)
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De tweesplitsing tussen de fysieke ruimte en het sociale proces 

zou kunnen worden gezien als de basis van het verzet dat er was 

tegen de eerdergenoemde plannen van Stadsontwikkeling voor de 

Jordaan. Als we het proces van de plannen van Stadsontwikkeling, 

het verzet dat er tegen kwam, en de inspraak die hieruit voortkwam, 

proberen te visualiseren komen we tot de onderstaande schema’s: 

1. Een gezonde situatie bestaat, zoals bovengenoemd uit een balans 

tussen een fysieke ruimte en een sociaal proces; 2. De eerste plannen 

van Stadsontwikkeling waren enkel gebaseerd op de fysieke ruimte; 

3. Deze plannen zorgden voor verzet; 4. Dit verzet leidde tot een 

bepaalde mate van inspraak, waarin het sociale proces en de fysieke 

ruimte samenkwamen.

1.

3.

2.

4.



.

Foto: Beeldbank Amsterdam
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Bij de opkomst van de populistische beweging van de jaren 

zeventig en tachtig waren er enerzijds sociologen die zich uitlieten 

over sociale processen en de invloed ervan op de fysieke ruimte. 

Anderzijds gingen architecten zich verdiepen in methodes om 

toekomstige gebruikers van hun gebouwen te betrekken bij het 

ontwerpproces. Er werden onder andere workshops georganiseerd 

en architecten gingen zich verdiepen in de sociale aspecten van 

een woonomgeving. Het proces varieerde van een proces waarin 

de architect de bewoners liet participeren in zijn ontwerp, tot 

een proces waarin de bewoner een architect in de arm nam om 

hem mee te laten denken in de bouw van zijn eigen woning. De 

methodes waren verschillend, maar in iedere methode stond 

centraal dat de gebruiker in staat werd gesteld invloed te hebben 

op zijn woning. In de architectuur leidde dit onder andere tot open 

gebouwstructuren	en	flexibele	plattegronden,	waarbij	de	gebruiker	

het gebouw in bezit kon nemen en aanpassen.
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In de jaren zeventig ontstond in de architectuur een nieuwe benadering, 

waarbij het begrip ‘inspraak’ een belangrijk onderdeel werd in het 

ontwerpproces van nieuwe woningen. Het leidde tot onder andere de 

participatiebeweging en de neo-vernacular. Beiden hebben te maken 

met het geloof in het populaire en het volkse. De architectuur kon 

een	expressie	van	de	samenleving	zijn,	af	anders	gezegd,	de	sociale 

aspecten konden worden gebruikt als inspiratiebronnen voor de 

architectuur. Het feit dat het eerdergenoemde sociologische debat 

van twee elementen onvoldoende werd onderzocht bij het maken van 

de eerste plannen van stadsontwikkeling kon wellicht worden gezien 

als de basis voor het ontstaan van inspraak in de woonomgeving en in 

de architectuur. Architecten zochten een manier om beide elementen 

tegelijkertijd te begrijpen en te gebruiken in de architectuur. Door 

middel van bewonersinspraak werd een manier gevonden om het 

ontwerpproces aan te laten sluiten op het bestaande sociale proces. 

Voortrekkers van bewonersinspraak waren onder andere Lucien Kroll, 

John Habraken, Giancarlo de Carlo en John Turner. Zij ontwikkelden 

in een vroeg stadium een visie op de woningbouwvraag vanuit 

bewoners, die voortkwam uit de noodzaak om de relatie tussen mens 

en woonomgeving te verbeteren. De mate van bewonersinspraak was 

bij allen verschillend en zal verderop omschreven worden.

 Volgens Habraken (1962) moest er meer gekeken worden 

naar de onderlinge relatie tussen bewoner en woonomgeving. Het 

werd enkel op functioneel gebied bekeken en dat was in zijn ogen 

niet de juiste manier. Er werd vooraf verondersteld wat een woning 

betekende voor mensen, zonder dat werd bekeken waar een woning 

aan moest voldoen om aan zijn doel te beantwoorden. Het was daarom 

volgens Habraken (1962) niet alleen belangrijk te bekijken wat er 

gedaan werd, maar ook door wie het werd gedaan en waarom. Het 

waren niet enkel de onderdelen van het probleem, zoals het tekort 

aan woningen, de kwaliteit van de afwerking of het “onpersoonlijke 

karakter” (p.9) die het voornaamste probleem veroorzaakten, maar 

het was de manier waarop deze onderdelen tot stand kwamen en 

in elkaar grepen. Er werd te weinig gekeken naar de mensen die 

op de plek woonden en hoe zij die plek gebruikten. Huisvesting, 

met de daartoe behorende veelvoorkomende massawoningbouw 

“reduceert de woning tot een consumptie-artikel en de bewoner tot 

een consument” (p.19). Wonen kon volgens Habraken beter worden 

beschouwd als een relatie tussen mens en omgeving, oftewel een 

“natuurlijke relatie” (Habraken, 1962). Deze relatie kon de katalysator 

zijn om de twee elementen van mens en omgeving bij elkaar te 

brengen. Op deze manier was het zelfs belangrijker op welke wijze 

een woning ontstond dan hoe hij eruit zag. 

 Giancarlo de Carlo (Zucchi, 1992) bekritiseerde de 

plaats van de mens in de architectuur. Hij was van mening dat de 

modernistische architectuur zich losmaakte van het publiek waarvoor 

het diende. Er werd meer gewerkt vanuit ‘hoe’ iets gedaan moest 

worden dan ‘waarom’ iets gebeurde. Deze ruwe schematisering, die 

volgens De Carlo gepaard ging met de Internationale Stijl, stond niet 

gelijk	 aan	 de	 complexiteit	 van	 de	 samenleving.	 Architectuur	 zou	

een abstracte, arrogante en bovenal armoedige taal zijn geworden. 

Dit maakte De Carlo in de jaren vijftig duidelijk als één van de 

grondleggers van Team X, een groep architecten die inging tegen de 

modernistische opvattingen van CIAM. De zwakke relatie tussen mens 

en een plek was volgens De Carlo (Zucchi, 1992) een rationalistische 

nalatenschap, ook wel bekend als het Italiaanse modernisme. Hij 

maakte in het Rationalisme onderscheid tussen sterke spanningen, 

bijvoorbeeld een spanning tussen het mythische Rationalisme, 

dat prioriteit gaf aan technologie in het architectuurproces, en het 

humanistische Rationalisme, dat prioriteit gaf aan de mensen. Het 

waren deze spanningen die zorgden voor kritische inzichten over 

de plaats van de mens in de architectuur, oftewel de plaats van de 

mens in de architectuur van De Carlo. De basis van zijn werk was 

dat het architectuurproces begrijpelijk en toegankelijk moest zijn.  

Giancarlo de Carlo (1987): “People often complain that architecture 

is	 really	 difficult,	 because	 it	 doesn’t	 have	 any	 parameters;	 it	 isn’t	

a form of arithmetic, nor is it just a branch of design.” In feite kon 

dit een goede eigenschap zijn, want op deze manier kon het goed 

inspringen in onvoorziene situaties. Architectuur was op deze manier 

een	expressie	van	de	samenleving,	waarbij	het	een	organisatorische	

activiteit was, die zorgde voor de ordening van de ruimtes. De Carlo 

(1987) omschreef zijn taak als: “I have to learn from life; life doesn’t 

have to learn from me.”

 We kunnen volgens De Carlo spreken van een cyclus, 

bestaande uit drie fases: het ontdekken van behoeften, het formuleren 

van hypothesen en het daadwerkelijke gebruik. In de eerste fase gaat 

3.1. Grondbeginselen van inspraak
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het om een aantal zaken. Het gaat om de blootstelling en erkenning 

van het recht om dingen te hebben en het recht om dit te uiten, het 

gaat om het uitlokken van directe participatie waarbij rekening 

wordt gehouden met bijkomende consequenties en het gaat om 

de ondervraging van traditionele waardesystemen en het loslaten 

van energieën die nooit zijn onderzocht. Het is een proces dat, in 

tegenstelling tot de meer autoritaire manier van ontwerpen waar in 

het beginstadium al wordt geprobeerd eindoplossingen te vinden, 

gaat om het formuleren van een sequentie van hypotheses gericht op 

participatie. Er wordt een dialectisch proces opengesteld waarin de 

realiteit van het gebruik continu uitbreidt. Bovendien zou er rekening 

gehouden moeten worden met het daadwerkelijke gebruik van een 

ruimte. In een interview liet De Carlo weten: “An architectural work 

has no sense if dissociated from use, and the way in which it is used, 

or can be used, is one of the fundamental factors contributing to the 

definition	of	its	quality.” (De Carlo, 1987) Er moest volgens De Carlo 

een zelf genererende organisatie komen, waarbij architectonische 

kwaliteiten	gevonden	werden	in	onder	andere	groei	en	flexibiliteit.

 Ook John Turner (1972) zag de noodzaak van een betere 

relatie tussen mens en woonomgeving. Volgens hem zou huisvesting 

moeten worden gezien als een zelfstandig naamwoord, en zou het 

moeten	gaan	om	het	 identificeren	van	waarden	en	objecten.	Dit	 in	

tegenstelling tot het beschouwen van woningen als waarden van 

producten en de rollen van procedures in het leven van mensen. Er 

mist volgens Turner een link tussen wat mensen willen en wat er 

wordt aangeboden door de betrokken instituties. Bovendien zag hij 

het aanwijzen van minimale standaarden voor woningcondities als 

een verslechtering van de huisvesting. Dit had invloed op economische 

aspecten en op bepaalde inzichten.  (Turner, 1972, p.148-175)

 Samenvattend kan gesteld worden dat de ingrediënten 

van inspraak in de architectuur voortkwamen uit de noodzaak 

om de relatie tussen mens en woonomgeving te verbeteren. Het 

begrip ‘wonen’ moest worden gezien als een natuurlijke relatie om 

mens en omgeving bij elkaar te brengen. Huisvesting moest hierbij 

worden beschouwd als zelfstandig naamwoord (Turner, 1972) en de 

architectuur	kon	een	expressie	van	de	samenleving	zijn.	De	manier	

waarop dit het best kon worden benaderd was middels inspraak 

en medezeggenschap van bewoners. Het begrip ‘inspraak’ vormde 

vanaf dat moment een belangrijk onderdeel in het ontwerpproces 

van nieuwe woningen en kon op verschillende manieren uitgevoerd 

worden. Centraal stond dat het sociale proces een belangrijk 

onderdeel vormde in de totstandkoming van nieuwe woningen.

Participatie cyclus, Giancarlo de Carlo
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3.2.1. Volledige bewonerszeggenschap

in ons is geworteld” (p.21). Om in het bezit te komen van iets moest je 

het in bezit nemen, je moest er je eigen stempel op drukken. Iedereen 

zou moeten kunnen zien dat dit bezit van jou is. Woningbouw was tot 

dan toe noch eigendom noch bezit. Het kon volgens Habraken worden 

gezien als een uniform symptoom dat weinig zei over de mensen 

die erin woonden en toentertijd niet langer representatief was. 

Massawoningbouw zou bewoners onvoldoende mogelijkheden geven 

voor een eigen levenswijze, het was volgens Habraken (1962) een 

“wetenschappelijk en organisatorisch verdedigd niets van materieel 

comfort dat in een ‘woonbehoefte’ wil[de] voorzien” (p.22). Dit, terwijl 

dit bezit een middel	van	zelfexpressie zou kunnen zijn, waarbij de 

bewoner zou kunnen laten zien waar hij voor stond en waar de wil 

tot	bezit	en	identificatie	duidelijk	werd	gemaakt.	Als	dit	standpunt	als	

basis werd gebruikt bij het maken van een woningontwerp, zou het 

gaan over de spontaniteit van het individu en over de ordening waar 

onvoorziene ontwikkelingen een plaats hadden. Habraken (1962): 

“Het resultaat van de [ontwerp]overwegingen moet zijn dat wij, de 

huisvesting van de toekomst overdenkend, niet moeten trachten te 

voorspellen wat er gebeuren zal maar in de eerste plaats moeten 

proberen voorzieningen te treffen voor hetgeen niet te voorzien is.” 

Enkel een plan zou daarom niet voldoende zijn, want deze is gebaseerd 

op spelregels. Wel zou een plan zijn grondbeginselen kunnen hebben 

in een spel dat reeds gespeeld werd. En dit spel kon slagen als alle 

deelnemers actief meededen. Het proces waarin de architect zich 

bevond kon als basis dienen voor de creativiteit die de architect nodig 

had. Volgens De Carlo (1987) moest een ontwerp worden bevestigd 

en	gemodificeerd	middels	contact	met	de	realiteit,	de	context	van	het	

onvoorziene in programma en locatie: “Understanding architectural 

space involves understanding the whole history of the particular 

place, city, land and culture that is involved.” (De Carlo, 1987) 

 Een volledige bewonerszeggenschap kan worden 

gedefinieerd	 als	 een	 type	 inspraak	 waarbij	 bewoners	 de	 totale	

controle hebben over hun woonomgeving. Bewoners zijn in het bezit 

van	hun	woning	en	gebruiken	het	als	een	middel	van	zelfexpressie.	

Spontaniteit en onvoorziene ontwikkelingen hadden een plaats. 

Als bewoners totale controle hadden over hun woonomgeving 

konden nieuwe huisvestingsmogelijkheden ook vanuit hen worden 

beredeneerd. John Turner (1988) was een van de architecten die 

veel heeft geschreven over huisvesting door bewonersorganisaties. 

Hij werkte van 1957 tot 1965 in Peru waar hij zich bezig hield met 

krakersnederzettingen, huisvestingspolitiek, bewonersontwikkeling 

en zelfhulp. Turner was van mening dat huisvesting het beste kon 

worden voorzien en beheerd door degenen die erin woonden, 

meer dan dat de overheid hiervoor zorgde. In zijn artikel Building 

Community gaf hij aan dat buurten die zijn ontworpen met lokale 

groepen	beter	werken,	omdat	zij	expert	zijn	in	hun	eigen	situatie.	Zij	

zouden dan ook eigenlijk de vrijheid moeten krijgen om te bouwen. 

Over of dit toegestaan was of niet was volgens Turner van weinig 

betekenis. Hiermee neemt hij een vrij radicaal standpunt in.  (Turner, 

1988)

 Tijdens de stadsvernieuwing in de jaren zeventig werden 

voornamelijk sociale woningen gebouwd. De bewoners waren geen 

eigenaar van hun woning, maar kregen wel inspraak. Dit was volgens 

Habraken (1962) mogelijk, doordat eigendom iets anders was dan 

bezit: “Eigendom is een legale term maar bezit is een begrip dat diep 

De inspraak die er in de jaren zeventig was kunnen we 

onderverdelen in verschillende gradaties. Of anders gezegd 

waren er verschillende manieren waarop het sociale proces en de 

fysieke architectuur met elkaar verbonden waren. Zo was er de 

volledige bewonerszeggenschap, waarbij bewoners de touwtjes 

in handen hielden en de architect participant was. Ook was er het 

ontwerpproces waarbij er bewonersparticipatie was. Een architect 

legde zijn plannen voor aan bewoners, die vervolgens een bepaalde 

keuzevrijheid hadden in het ontwerp. Tot slot was er een inspraak 

die	werd	gedefinieerd	door	de	architect.	Middels	observaties	werd	

voor de architect duidelijk wat de invloed van bewoners was op hun 

woonomgeving en wat de invloed van de woonomgeving was op 

bewoners. Deze invloed werd vervolgens gebruikt bij het maken van 

een ontwerp.

3.2. Verschillende gradaties van bewonersinspraak
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3.2.2. Directe participatie

Als architect moest je volgens Habraken (1962) rekening houden met 

het feit dat een stad altijd in beweging is en dat de enige manier 

waarop je hem kon beoordelen was, door je erin te verplaatsen. Een 

stad zou wellicht makkelijk te bouwen zijn geweest, maar hij moest 

ook blijven bestaan. Iets waar wellicht andere middelen voor nodig 

waren dan in de massawoningbouw werden gebruikt, middelen die 

te maken hadden met de bruikbaarheid en ziel van een plek, oftewel 

aspecten die veel tijd nodig hebben gehad om te ontstaan. De Carlo  

(1987) was van mening dat architectuur hieraan niets kon veranderen. 

Het kon wel voorbereidingen treffen voor de weg naar de verandering 

toe.	Als	er	conflicten	waren,	zou	het	de	taak	van	de	architect	zijn	om	

deze bloot te leggen: “There	are	conflicts	all	around	us	and	they	are	

ingredients of our imagination.” De manier waarop dit het best kon 

worden meegenomen was middels de participatie en integratie van 

gebruikers in het ontwerpproces. Voor De Carlo betekende dit ook 

een onlosmakelijke politieke, educatieve en faciliterende rol van de 

architect. De architect vormde hierbij de schakel tussen vakwereld 

en bewoner. Volgens Habraken (Lüthi & Schwarz, 2013) gaat het 

hierbij niet om de participatie van de bewoner in het werk van de 

architect, maar om de participatie van de architect in de gebouwde 

omgeving: “We talk about the participation of the architect in the built 

environment, not the participation of the people in the work of the 

architect”. Belangrijk was dat de architect een ontwerp maakte dat in 

overeenstemming was met het leven dat erin zou plaatsvinden. Een 

probleem	hoefde	hierbij	 niet	 per	 definitie	 een	 esthetisch	 probleem	

te zijn. Het kon enkel zijn dat de gebruiker zich met een plek moest 

kunnen	identificeren.	Dit	betekende	dat	huisvesting	niet	per	definitie	

architectuur hoefde te zijn. Habraken (1962): “Een onderdeel, een 

bepaalde woning, een bepaald bouwwerk mag een kunstwerk zijn, 

maar huisvesting is geen architectuur” (p.47).

 De architect moest een start maken door een dialoog aan 

te gaan met de mensen, waarin hij zich liet informeren over hun 

zorgen en prioriteiten. Op deze manier was het een wederzijdse 

wisselwerking tussen leren en participeren. Volgens De Carlo (Zucchi, 

1992) ging het hierbij dan ook niet om het ontwerpen ‘voor’, maar 

om het ontwerpen ‘met’ de gebruiker. Als we namelijk een ontwerp 

maken ‘voor’ een bepaalde doelgroep en we overeenstemming 

hebben bereikt, bevriezen we de basis van het ontwerp tot een 

permanent feit. Ondanks het feit dat de oorspronkelijke bedoelingen 

waarschijnlijk liberaal waren, zou het ontwerp vervolgens kunnen 

worden gezien als autoritair en onderdrukkend. Als we daarentegen 

zouden ontwerpen ‘met’ de mensen zou overeenstemming continu 

open blijven, waardoor het continu met vernieuwingen mee kon gaan.

 Als we kijken naar het werk van De Carlo is de participatie 

van bewoners onder andere te zien bij het project Villaggio Matteotti 

in Terni, gebouwd in 1969. Hij kreeg opdracht om sociale woningbouw 

te ontwerpen in opdracht van een staalfabriek in eigendom van 

de staat. De toekomstige bewoners waren werknemers en hun 

familie, in totaal 3000 mensen. De directie van het staalbedrijf had 

de intentie de huidige huizen te verkopen aan de werknemers, 

terwijl de werknemers de huizen liever gesloopt en nieuwgebouwd 

wilden hebben. De Carlo vond het daarom nodig het probleem 

eerst goed in detail te bekijken. Hij kwam met vijf verschillende 

ontwikkelingsstrategieën en begon ook de werknemers bij het 

ontwerpproces te betrekken middels bijeenkomsten en presentaties. 

Dit leidde tot een gemeenschappelijke visie over het gebied en 

een aanscherping van eerder gestelde ontwerpcriteria. Men wilde 

bijvoorbeeld	 een	 gebouwhoogte	 van	 maximaal	 drie	 verdiepingen,	

een directe ontsluiting naar de straat en een eigen tuin. Bovendien 

was er behoefte aan lokale winkels, een buurtcentrum, een overdekte 

parkeergelegenheid en gemeenschappelijk groen nabij de straten. 

De Carlo vond dat bewoners bij het formuleren van deze visie niet 

veeleisend genoeg waren en dus moesten worden aangemoedigd om 

meer te eisen. Om deze reden kwam hij met een algemene ‘structuur’ 

en verschillende huisvesting typologieën die konden worden 

aangepast naar aanleiding van de kritiek en wensen van bewoners. 

Op deze manier vormde niet alleen de uiteindelijke vorm, maar ook 

het proces ernaartoe een belangrijk onderdeel. De Carlo was echter 

wel	van	mening	dat	een	vorm	niet	direct	voortkomt	uit	de	context	met	

bewoners, maar dat de creativiteit van de architect ook zeker moet 

meetellen. Op deze manier vormde De Carlo zijn begrip ‘architectuur 

van de participatie’: “The fundamental difference between an 

authoritarian architecture and an architecture of participation, is that 

the former begins with the premise that to resolve a problem it is 

necessary to reduce its variables to a minimum to make it constant 

and therefore controllable, while the latter calls into play as many 
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variables as possible so that the result is multiple, open to change, rich 

in meanings that are accessible to everyone” (Zucchi, 1992, p.114). Bij 

het project VIllaggio Matteotti spreekt De Carlo ook wel van ‘directe 

participatie’, in tegenstelling tot zijn ‘indirecte participatie’ dat in de 

volgende paragraaf wordt behandeld. 

 Ook de Belgische architect Lucien Kroll hield zich bezig met 

de participatie van bewoners in het ontwerpproces. Hij stond bekend 

om het wijzigen en voortbouwen op modernistische gebouwen die 

niet voorzagen in de behoeften van zijn gebruikers. Hierbij betrok hij 

de gebruikers in zijn ontwerpproces. Hij werd bekend met zijn Maison 

Médical, een studentenaccommodatie van de Universiteit van Leuven, 

1970-1976. Studenten waren het niet eens met het monotone ontwerp 

dat werd voorgesteld door de universiteit, dus ze benaderden 

Kroll om hier een alternatief voor te zoeken. Middels het voeren 

van een campagne bleek de uitvoering hiervan succesvol. Door 

Intensief overleg met de studenten werd een ontwerp gemaakt. Het 

resultaat was een gefragmenteerd gebouw, waarbij ieder fragment 

was ontworpen door een andere architect binnen het kantoor van 

Kroll. De scheiding van de algemene structuur en de vulling waren 

vergelijkbaar met de theorie van Habraken, over de drager en de 

inbouw. Het leidde tot een volledig op maat gemaakte architectuur. 

(Kroll, 1987; Kroll, 2009)

 Om te zorgen dat er een architectuur ontstond die aansloot 

bij zijn bewoners waren onder andere De Carlo, Habraken en Kroll 

van mening dat er participatie van bewoners benodigd was. Bij deze 

zogenoemde ‘architectuur van de participatie’ stond centraal dat er 

een ontwerpproces werd aangegaan met bewoners en dat zij een 

bepaalde mate van zeggenschap hadden. Het sloot op deze manier 

aan op de bruikbaarheid en ziel van een plek.

Maison Médical, Lucien Kroll, 1970-1976, Leuven, bron: http://homeusers.brutele.be/kroll
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3.2.3. Indirecte participatie

Bewonersinspraak kon ook op een andere manier plaatsvinden. Een 

manier waarbij bewoners niet direct inspraak hadden, maar meer 

een manier waarbij de architect bepaalde invloeden van bewoners 

meenam in zijn ontwerp. Deze manier van inspraak kon worden gezien 

als observaties door de architect, of in de woorden van Giancarlo de 

Carlo ‘indirecte participatie’. De taak van de architect was volgens De 

Carlo (1972) dan ook niet enkel op de mensen afstappen en vragen 

wat ze wilden, oftewel vragen over smaak, maar het ging verder. 

Er werd antwoord gezocht op aspecten als wie zijn deze mensen 

en hoe kunnen we erachter komen wat ze willen? Het ging over de 

identificering	 van	 de	 gebruiker, een aspect waar geen recept voor 

bestond. Het was verschillend in elke situatie. Giancarlo de Carlo was 

van mening dat als een opdracht voor het maken van architectuur 

voortkomt uit een vraag van een anonieme institutie, dit leidde tot 

anonieme architectuur. Het was dus de taak van de architect hier 

een gezicht aan te geven. Dit kon volgens De Carlo het best middels 

participatie van bewoners. De architectuur die hier uit voortkwam 

was “a	 free	 expression	 of	 disorder”, waarbij de variëteit van het 

ontwerp voortkwam uit de variëteit van leefstijlen (Zucchi, 1992, p.125).

 Een project waar De Carlo een dergelijk ontwerpproces 

aanging met bewoners was in 1980 bij de huisvesting op Mazzorbo, 

een eiland nabij Venetië. De Carlo werd gevraagd hier 80 

woningen te ontwerpen. Tijdens de eerste ontmoetingen met lokale 

bewoners kwam De Carlo achter hun passie voor de eilanden en de 

geschiedenis van de activiteiten op het eiland, namelijk het vissen. “If 

the attachment to a place is so strong, then it is to the morphology of 

the place that one must look for the secrets of reciprocity between 

human beings and their physical surroundings because everything 

is recorded in its urban forms” (Zucchi, 1992, p.117). Dit deed hij dan 

ook. In tegenstelling tot zijn project in Terni, had hij hier te maken 

met een bestaande stedelijke structuur, met eigen karakteristieken 

in kleurgebruik, overgang tussen binnen en buiten, privé en publiek 

en lokale tradities. Plaatjes van de omgeving zeiden hier volgens De 

Carlo genoeg. Het was volgens hem de taak om een kritisch kader 

op te stellen waaraan het ontwerp gemeten kon worden en waarbij 

kritiek en aanpassingen door de lokale mensen gewenst was. In 

tegenstelling tot het project in Terni, ging het hierbij niet om een 

lang proces van gesprekken en bijeenkomsten met bewoners, maar 

het ging om het opstellen van een uitgebreide morfologie van het 

eiland, die toegankelijk werd gemaakt door de lokale mensen. Deze 

morfologie, zoals bepaalde straten, kanalen en open plekken, moesten 

behouden blijven en versterkt worden. Net als in Terni werden 

ook hier verschillende typologieën ontworpen, maar deze waren 

in tegenstelling sterk plaats afhankelijk. Het was dan ook niet de 

interne	 indeling	 die	 voor	 deze	 flexibiliteit	 van	 typologieën	 zorgde,	

maar	het	had	meer	te	maken	met	een	externe	verfijning.	De	gevels	

waren	dan	ook	een	reflectie	van	zowel	het	interne	als	het	externe.	Bij	

dit	project	op	Mazzorbo	was	de	sociale	vorm,	die	werd	gedefinieerd	

door de lokale mensen, sterk aanwezig, en die was af te lezen aan 

de morfologie van de gebouwen. De Carlo sprak hierbij ook wel van 

‘indirecte participatie’, waarbij de dialoog met de locatie net zo sterk 

was als de dialoog met de mensen. 

 De indirecte participatie van De Carlo kunnen we 

vergelijken met de zogenoemde ‘vernacular architecture’, ook wel 

volkse architectuur genoemd. Volgers van deze beweging waren 

onder	 andere	 Alexander	 Tzonis	 en	 Liane	 Lefaivre	 	 (1976;	 2003).	

Aan het eind van de jaren tachtig introduceerden zij het begrip 

‘kritisch regionalisme’, waarbij de betekenis van een plek van groot 

belang	was.	Het	werd	onder	andere	gedefinieerd	middels	de	lokale	

cultuur, de bewoners, de bestaande omgeving, het klimaat en de 

lokale materialen. Het eerdergenoemde sociale proces vormde 

een belangrijk onderdeel in de totstandkoming van architectuur, 

waardoor er een plaatsgebonden architectuur ontstond die aansloot 

op de bestaande identiteit. 



.

Mazzorbo, De Carlo, 1979, bron: Zucchi, 1992
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3.3. Uiterlijke verschijningsvorm van inspraakarchitectuur in Nederland

3.3.1. Door de bewoners aangestuurde architectuur

bewoners uitgekozen architect was vervolgens degene die er, in 

samenspraak met bewoner, een bouwkundige vorm aan gaf. 

 Het eerste project van Centraal Wonen werd gebouwd 

in Hilversum, genaamd De Wandelmeent, naar ontwerp van Leo de 

Jonge en Pieter Weeda tussen 1974 en 1977. Individuele wooneenheden 

werden gecombineerd met gemeenschappelijke voorzieningen. Er 

is een opeenvolging van niveaus te zien van: 1.privévertrek; 2.half-

privé, voorzieningen voor huishouden, zoals badkamer, woonkamer 

en keukentje; 3.gemeenschappelijk, clusterruimte (voor 3 á 5 

huishoudens) voor koken, eten, spelen en de was doen; 4.Gezamenlijk 

‘straatje’ (voor 50 huishoudens) met ruimtes voor vergaderen, 

crèche, hobby etc.; 5. Openbaar. Bij het ontwerp werd bekeken 

welke relaties de verschillende niveaus onderling hadden en wat de 

verschillende	 individuele	woonwensen	waren.	 Ook	 flexibiliteit	 van	

de woningplattegrond was belangrijk, want er waren tenminste 16 

verschillende manieren om de plattegrond in te delen. Een ander 

uitganspunt was dat het geen geïsoleerde gemeenschap mocht 

worden, wat er toe heeft geleid dat er twee openbare straten door 

het project lopen die het bindende element vormden, en er liggen 

clusterruimtes in het midden van de gegroepeerde woningen. (Krabbe 

& Vlug, 1986; Wandelmeent, 1977)

 Deze vorm van inspraak was er niet enkel in de planvorming 

of architectuur. Ook het interieur begon meer aandacht te krijgen 

van bewoners. Men wilde een eigen identiteit in hun woonomgeving 

leggen en de verscheidenheid aan woninginrichtingen en 

meubelvormgeving werd ontdekt. Er kwamen onder andere verlaagde 

plafonds, zitkuilen, vlakke deuren, robuuste eikenhouten meubelen en 

rotanmeubelen. Woontijdschriften als VT Wonen en Eigen Huis & 

Interieur, televisieprogramma’s over wonen en woonwinkels als IKEA 

verschenen. (Werf & Smit, 1988)

 Het waren dus niet enkel inspraak, medezeggenschap en 

openheid over het creëren van de woonomgeving die bewoners 

voor ogen hadden, maar het was ook een zekere mate van vrijheid 

die ze wilden. Er kan geconcludeerd worden dat er nieuwe 

woonvormen van collectiviteit voortkwamen uit een behoefte 

aan gemeenschappelijkheid, samenspraak en bewonersinvloeden 

op de woonomgeving. Bewoners ontwikkelden hun programma 

van woonwensen en de architect ontwierp in samenspraak met 

Als we spreken over architectuur die werd aangestuurd door bewoners 

kunnen	we	een	aantal	voorbeelden	geven	in	de	Nederlandse	context.	

De inspraak die er was in de architectuur uitte zich op een aantal 

verschillende manieren. Zo was er, zoals eerder genoemd, naar de 

theorie van Habraken een verschil tussen de participatie van de 

bewoner in het werk van de architect en de participatie van de 

architect in de wensen van de bewoners. Bij de laatste vorm van 

participatie is er het voorbeeld van centraal wonen. Centraal Wonen 

is een woonvorm die in de jaren zestig is bedacht in Denemarken 

en in de jaren zeventig aanhang heeft gekregen in Nederland. Het 

is een collectieve woonvorm, waarbij een groep bewoners gebruik 

maakt van gemeenschappelijke voorzieningen. Motieven hiervoor zijn 

bijvoorbeeld de dagelijkse verzorging, of de sociale contacten. Bij 

het opzetten van een Centraal Wonen project in de jaren zeventig 

ontwikkelden bewoners een programma van woonwensen (materieel 

en immaterieel), wat een ruimtebehoefte opleverde. De door de 

De inspraak in het ontwerpproces van de jaren zeventig en tachtig 

en het uiteindelijke ontwerp uitte zich op verschillende manieren 

in de architectuur in Nederland. Er werd een ontwerp gemaakt dat 

in overeenstemming was met het leven dat erin zou plaatsvinden, 

waarbij	 de	 identificatie	 van	 de	 gebruiker	 belangrijk	 was.	 Deze	

identificatie	 of	 ook	 wel	 het	 sociale	 aspect	 van	 bewoners	 werd	

gebruikt als inspiratiebron voor de architectuur. Anders gezegd 

waren er verschillende manieren waarop architecten de bewoners 

toenaderden. Er werden architectonische kwaliteiten gevonden in 

onder	andere	een	menselijke	schaal,	er	werd	flexibiliteit	toegestaan	

in het ontwerpproces en bewoners hadden een bepaalde vrijheid en 

eigenzeggenschap. Deze aspecten werden niet alleen door Habraken, 

De Carlo of Turner toegepast, maar het ontwikkelde zich tot een 

element in de tijdgeest. In dit hoofdstuk zullen deze verschillende 

verschijningsvormen van inspraakarchitectuur in Nederland 

besproken worden. Namelijk een door de bewoners aangestuurde 

architectuur, een architectuur door participatie van bewoners en een 

architectuur door de observatie van de architect.
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de	 bewoners.	 Het	 complexe	 van	 de	 samenleving	 en	 de	menselijke	

behoeften op sociaal en emotioneel vlak moesten worden 

weerspiegeld in de woning. 

De Wandelmeent, Centraal Wonen, 1974-1977, Hilversum, bron: www.wandelmeent.nl



.

Dragerstructuur, Habraken, 1972
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3.3.2. Architectuur door participatie (van de bewoners)

De participatie van bewoners in het ontwerpproces had zijn 

uitwerking op de architectuur. In voorgaande paragraaf ging het over 

de architectuur die werd aangestuurd door bewoners. In dit hoofdstuk 

gaat het over architectuur waarbij bewoners konden participeren in 

het	ontwerpproces	van	de	architect.	Flexibiliteit	in	het	ontwerpproces	

en in de uiteindelijke verschijningsvorm van de architectuur waren 

sterk verbonden met deze vorm van inspraak. Om in te kunnen 

gaan op de behoeften van bewoners was het belangrijk rekening te 

houden met het feit dat die behoeften altijd in beweging waren. Een 

situatie was niet continu hetzelfde, waardoor een bepaalde mate van 

flexibiliteit	gewenst	was.	Flexibiliteit	in	de	jaren	zeventig	uitte	zich	op	

verschillende	manieren.	Zo	kon	flexibiliteit	zich	uiten	in	een	bepaalde	

werkmethode	van	de	architect,	waarbij	flexibel	werd	ingesprongen	

op zo veel mogelijk verschillende behoeften. Ieder onderdeel van het 

ontwerp paste bij een bepaalde behoefte. Er zijn vele voorbeelden in 

Nederland te vinden, hieronder staan er enkelen.

 In zijn boek ‘De dragers en de mensen’ schrijft Habraken 

(1962) over een ontwerpmethodiek waarbij in een gebouw 

onderscheid werd gemaakt tussen een drager, het collectieve 

gedeelte, en een inbouw, het individuele gedeelte. Dit werd het Open 

Bouwen genoemd. De drager en de inbouw hadden een verschillende 

tijdsduur, een scheiding die volgens Habraken werd gemaakt door 

de politiek. Er waren meer architecten die zich bezig hielden met 

een	dergelijke	 splitsing,	om	flexibel	 in	 te	 springen	op	verschillende	

behoeften. Zo maakte Herman Hertzberger de splitsing tussen 

constructie en afbouw. In zijn zogenoemde diagoonwoningen in Delft, 

gebouwd tussen 1967 en 1970, diende de constructie als raamwerk 

waarin verschillende indelingen mogelijk waren. Naast de vaste 

kern kon de bewoner de woning indelen naar gelang hij wilde. Ook 

de woningen van Ton Alberts kenden een splitsing tussen casco en 

afbouw. Deze Meerzicht Woningbouw in Zoetermeer, gebouwd tussen 

1972 en 1977, kon echter in tegenstelling tot de Diagoonwoningen van 

Hertzberger, indien wenselijk, ook direct bewoond worden. Deze 

keuze werd overgelaten aan de bewoner. 

	 Een	ander	 voorbeeld	waarop	flexibel	werd	 ingesprongen	

op woningbehoeften was de woningbouw van Inbo Architecten in 

Eindhoven. Deze 269 woningen waren gebaseerd op een industrieel 

te bouwen basiswoning, bestaande uit elementen van een dergelijke 

maat. Bewoners konden kiezen of ze één, twee of drie verdiepingen 

wilden. Hoe de woningen eruit kwamen te zien en waar welk volume 

geplaatst werd, werd bepaald door de architect.  (Vletter, 2004)

	 Ook	in	de	Jordaan	is	een	voorbeeld	te	zien	van	flexibiliteit	

in de woning. Duinker en Van de Torre hebben de schuifdeurwoning 

ontworpen op verschillende locaties rondom de Tuinstraat. Dit 

project werd aangepakt volgens het clusterprincipe: er waren vijf 

kleinschalige nieuwbouwlocaties, de renovatie van twee panden en 

de restauratie van één pand. Een belangrijk ontwerpuitgangspunt 

was dat gestreefd werd naar het bieden van ruimten aan gevarieerde 

woonculturen. De verscheidenheid aan behoeften van een bepaald 

moment en van een bepaalde doelgroep gaven aanleiding om 

het ontwerp makkelijk aanpasbaar te maken. Zo werd een open 

woningplattegrond ontworpen die kon worden gescheiden of worden 

samengevoegd middels schuifwanden. De behoefte van het moment, 

een veranderende gezinssamenstelling, de scheiding tussen wonen en 

slapen, en tussen afzonderlijk- of gemeenschappelijk gebruik kond 

door de bewoners zelf worden bepaald. Ook waren lichttoetreding, 

bezonning, uitzicht en privacy ontwerpuitgangspunten. Zo werd 

gekozen voor lichte tinten, terug liggende gevels en open verbindingen 

tussen voor- en achtergevel.  (Duinker & Torre)

	 De	flexibiliteit	van	een	volledig	woongebouw	en	van	een	

specifieke	plattegrond	kwamen	voort	uit	de	 invloed	van	mensen	op	

de architectuur. De behoeften van mensen waren altijd in beweging, 

waardoor	een	bepaalde	mate	van	flexibiliteit	gewenst	was.	Men	kreeg	

een bepaalde keuzevrijheid of het gebouw werd zodanig ontworpen 

dat er naderhand onderdelen veranderlijk bleven. Deze architectuur 

kwam voort uit de participatie van bewoners in het ontwerpproces 

van de architect.
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3.3.3. Architectuur door observatie (van de architect)

We maakten tot nu toe kennis met twee uiterlijke verschijningsvormen 

van inspraakarchitectuur in Nederland. Zo was er de architectuur 

die werd aangestuurd door bewoners en was er de architectuur 

die werd gecreëerd middels de participatie van bewoners in het 

ontwerpproces. Een derde verschijningsvorm van inspraakarchitectuur 

was de architectuur die werd gemaakt middels de observatie van de 

architect. Het ging hierbij om de observatie van bewoners, alsmede 

de	observatie	van	de	plek.	De	identiteit	van	bewoners	en	de	expressie	

van de samenleving werd door enkel de architect vertaald naar 

architectuur. Dit uitte zich in een zekere menselijke schaal in de 

gebouwen.

 De grootschaligheid uit de wederopbouw maakte in de jaren 

zeventig plaats voor de kleinschaligheid. Een menselijke schaal was 

het uitgangspunt bij vele ontwerpen in de stadsvernieuwingsperiode. 

De mens kreeg een centrale plaats in zowel het ontwerpproces als 

het ontwerp. Het uitte zich onder andere in de keuze van functies, 

het creëren van ontmoetingsplekken en het toepassen van menselijke 

maten. In het Hubertushuis van Aldo van Eyck, gebouwd tussen 

1973 en 1981, hebben sociaal-maatschappelijke veranderingen er 

toe geleid dat er een nieuwe typologie is ontstaan: een opvanghuis 

voor alleenstaande moeders. Ook is er in dit ontwerp gespeeld met 

een zekere mate van toegankelijkheid, middels transparantie en 

verdiepingsniveaus, en is er een centrale ontmoetingsplaats gemaakt, 

de keuken. In het Muziekcentrum Vredenburg van Herman Hertzberger, 

gebouwd tussen 1972 en 1979 is gespeeld met verschillende vormen en 

maten om de relatie tussen bezoeker en gebouw niet te groot te laten 

zijn. Zo is geprobeerd het gebouw zo toegankelijk mogelijk te maken 

voor allerlei verschillende bezoekers, middels functies, lichtinval en de 

plaatsing van ruimtes. De vorm van het muziektheater is zodanig dat 

de afstand tussen publiek en podium zo klein mogelijk is. Bovendien 

is er een variëteit aan verschillende plekken, van intieme hoekjes 

tot grote overzichtelijke ruimtes. In het woonhuis van Werkgroep 

Brinkman, uit 1976, is de menselijke schaal terug te zien in een 

bepaalde sequentie van verschillende functies. Het huis bestaat uit 

een voor-, een midden- en een achterhuis, waar respectievelijk koken, 

zitten/praten/lezen en ontspanning plaatsvinden. De slaapvertrekken 

zijn op de zolders te vinden. Bij de woningbouw aan de Leuvehaven 

in Rotterdam van ABBT, gebouwd tussen 1976 en 1981, is geprobeerd 

de massale volumes kleinschaliger te laten lijken middels het plaatsen 

van erkers, balkons en loggia’s. Op deze manier draagt het bij aan 

een voor de mens begrijpelijke maat. Bovendien is er niet gekozen 

voor galerijen of grote portieken, maar voor persoonlijke entrees 

waar	maximaal	 3	woningen	 op	 uit	 komen.	 Carel	Weeber	 heeft	 in	

zijn woningbouw in Dordrecht, gebouwd tussen 1973 en 1976, gekozen 

voor	een	geknipte	dakvorm,	die	bijdraagt	aan	de	afleesbaarheid	van	

maten. (Vletter, 2004)

 De sociale interactie die als basis diende voor de architectuur 

is op meerdere plekken terug te vinden. Zo deed Piet Blom in 1965, 

als oud student van Van Eijk, een studie naar ‘Wonen als stedelijk 

dak’	(Blom	&	Borssum,	1965).	Het	complexe	van	de	samenleving	en	de	

menselijke behoeften op sociaal en emotioneel vlak moesten worden 

weerspiegeld in de bouw. Deze op de Afrikaanse architectuur 

gebaseerde woonvorm voor een stedelijke gemeenschap zou een 

plek vormen waar sociale interactie werd gestimuleerd. Tussen 1967 

en 1974 kon Blom zijn studie in de praktijk brengen. Een ontwerp 

voor de Kasbah in Hengelo. Het woningbouwproject, bestaande uit 

128	woningen,	resulteerde	in	een	complex	en	labyrintisch	bouwwerk.	

Het uitgangspunt was dat de woningen op palen werden gezet, 

zodat er op de begane grond een gemeenschappelijke ruimte over 

bleef, een ruimte voor de stad waar alle functies op verschillende 

plekken en momenten bij elkaar kwamen. Er waren vier verschillende 

woningtypen, met ieder een vrije plattegrond. Woonkamer, keuken en 

slaapkamer	stonden	in	open	verbinding	met	elkaar.	Extra	verdiepingen	

of dakkapellen konden naar believen door de bewoner toegevoegd 

worden.	 Ook	 konden	woningen	 samengevoegd	worden	 voor	 extra	

ruimte voor grotere gezinnen. Ook andere projecten van Blom waren 

geïnspireerd op Kasbah. In 1972 ontwierp hij de kubuswoningen in 

Helmond, en zes jaar later in Rotterdam. (Kasbah, 2013)

 Bovenstaande voorbeelden uit de architectuur getuigen 

van een belangrijke plaats van de mens in de architectuur. Het 

uitte zich voornamelijk in het toepassen van menselijke maten in 

gebruik	en	afleesbaarheid	en	in	het	creëren	van	ontmoetingsplekken.	

Bewoners hadden geen directe zeggenschap bij dergelijke 

ontwerpoverwegingen, maar de architect was degene die vorm gaf 

aan een zekere identiteit van de bewoner.



.

Hubertushuis, Aldo van Eyck, 1973-1981, Amsterdam, bron: De Vletter, 2004
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Ook vandaag de dag lijkt het er op dat bewoners invloed (willen) 

hebben op hun woonomgeving. De realisering van woonruimte 

verschuift van een top-down naar een bottom-up proces. Dit zou de 

manier zijn waarop betaalbare huisvesting gerealiseerd kan worden 

en waarop bewoners controle kunnen houden op hun woonomgeving. 

Met andere woorden, het sociale proces krijgt een belangrijke 

positie binnen de vervaardiging van architectuur. We kunnen ons 

dan ook afvragen waar de invloed van bewoners toe leidt. Zorgt 

het voor een passende woonomgeving en/of een woonomgeving 

waarin men kan laten zien waar hij voor staat? In de jaren zeventig 

had de inspraak in het ontwerpproces volgens velen geen goede 

uitwerking op de uiteindelijke architectuur. Architecten gingen toen 

lange ontwerpprocessen aan met bewoners en gaven hen een soort 

keuzevrijheid in hun uiteindelijke woning. Bovendien ontstond de 

samenwerking tussen bewoner en architect pas nadat er kritiek was 

gekomen op saneringsplannen die de overheid reeds had gemaakt. 

De samenwerking tussen architect en bewoner werd misschien meer 

gebruikt om bewoners tevreden te stellen dan dat het plan zijn 

grondbeginselen had bij aspecten die aan de orde waren onder de 

bewoners. We zouden vandaag de dag dus kritisch moeten kijken naar 

deze periode. Het lijkt vandaag weer aan de orde van de dag dat men 

graag wat te zeggen wil hebben over zijn woonomgeving, maar leidt 

dit ook tot duurzame architectuur of  zijn het tijdelijke bevliegingen? 

Iets waar wel een duurzame kijk in gevonden kan worden is het feit 

dat bij een zekere invloed van bewoners het sociale proces gebruikt 

kan worden als inspiratiebron voor de architectuur. Op deze manier 

zou de architectuur zijn grondbeginselen hebben bij het sociale proces 

dat	gaande	is	op	een	specifieke	locatie.	Als	architect	zou	je	daarom	

niet enkel een fysiek ontwerp moeten maken, maar zou je je moeten 

verdiepen in de gedachte erachter. Een gedachte die gevoed wordt 

door bewoners en lokale instanties. Je zou rekening moeten houden 

met de mate waarin je fysieke, maar ook sociale veranderingen 

kan brengen, waarin bewoners controle hebben over hun woning 

en waarin zij een verbeterd gevoel hebben van hun identiteit. 

Anders gezegd zou je je als architect bezig moeten houden met de 

vertaling van het sociale proces naar fysieke architectuur. Hierbij 

hou je rekening met fysieke aspecten en aspecten die het sociale 

proces	definiëren.	Het	sociale	proces	zou	hierbij	omschreven	kunnen	

worden als de manier waarop een ruimte wordt waargenomen, hoe 

erin wordt gehandeld en hoe men erover denkt. Vraag is hoe dit het 

best duidelijk kan worden, oftewel wat de beste manier is waarop 

het sociale proces verbonden kan worden met architectuur. Hebben 

bewoners bijvoorbeeld de totale controle over de totstandkoming 

van architectuur of mogen ze participeren in het ontwerpproces? Of 

is het zo dat de architect degene is die middels lokale observaties 

inschat wat de architectuur is die past bij zijn bewoners? Bovendien 

zouden we rekening moeten houden met het feit dat er niet in alle 

gevallen sprake is van een bestaand sociaal proces. Er kan in dit geval 

een nieuw sociaal proces gegenereerd worden, oftewel een nieuwe 

sociale basis voor een bestaande of nieuwe architectuur.

Afbeelding: Beeldbank Amsterdam

Sociaal proces Fysieke architectuur
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4.1.1. Volledige bewonerszeggenschap

Vandaag de dag lijkt er een beweging op te komen waarbij het niet 

meer de hogere instanties zijn die bepalen hoe een woonomgeving 

eruit komt te zien, maar het de bewoner is die graag wat te zeggen 

heeft over zijn woonomgeving. De jarenlange grootschaligheid 

lijkt plaats te maken voor kleinschaligheid, met oog voor kwaliteit, 

lokaliteit, vrijheid en eigenzeggenschap. Dit kunnen we zien aan de 

nieuwe aanpak van opgaven en een nieuw soort eigenaarschap, dat 

gaat over samenwerking en verantwoordelijkheid nemen en over de 

betrokkenheid van bewoners.

 Er is ruimte voor een nieuwe manier om de woning 

en woonomgeving je toe te eigenen of in bezit te nemen, waarbij 

je zelf de controle hebt over je woonomgeving. Verschillende 

eigendomsstrategieën zijn van belang. We kunnen natuurlijk denken 

aan koop, sociale huur, reguliere huur, maar we kunnen ook denken 

aan de zogenaamde community planning, zoals kraken, collectief 

particulier opdrachtgeverschap (CPO), Community Land Trust (CLT), 

baugruppe	en	skills	exchange.	Bij	community	planning	staat	centraal	

dat bewoners en/of gebruikers een bepaalde mate van inspraak 

en verantwoordelijkheid hebben en dat er gebouwen worden 

gerealiseerd zonder winstoogmerk. Zo schrijft Tom Angotti (2008) over 

community planning, dat weerstand kan bieden tegen de geleidelijke 

overname en machtspositie van commerciële vastgoedbedrijven. 

Oftewel een bottom-up benadering die weerstand biedt tegen de 

top-down benadering van onder andere de overheid. Het zou er in de 

toekomst voor kunnen zorgen dat bewoners niet meer afhankelijk zijn 

van woningbouwcorporaties, gemeentes of vastgoedontwikkelaars, 

maar het heft in eigen hand nemen. Dit nieuwe eigenaarschap 

wordt onder de loep genomen door Ruimtevolk, een kennisplatform 

bestaande uit planologen, architecten, gemeenteambtenaren, 

ondernemers,	ontwerpers,	filosofen,	studenten	en	politica.	Zij	hebben	

in	 november	 2012	 een	 expositie	 georganiseerd	 waarin	 discussies,	

presentaties en werksessies werden gehouden om de gevolgen van 

een ‘nieuw eigenaarschap’ in ruimtelijke ontwikkelingen te verkennen. 

Bovendien hebben zij het Ruimtevolk Jaarboek 2012 uitgebracht 

(Lekkerkerker & Vries, 2012), waarin een diverse kijk op dit onderwerp 

is gegeven. “De ruimtelijke ordening is dood. Leve de ruimtelijke 

ordening!’ (p.12). Centraal hierin staat dat de macht niet meer is aan 

het grote, maar juist aan het kleine. In leefomgevingen is ruimte 

voor ander soort initiatieven, omdat de overheid, ontwikkelaars en 

woningcorporaties zich wegens de economische crisis terugtrekken. 

Bovendien is er ruimte voor een nieuwe aanpak van opgaven, een 

aanpak die volgens hoofdredacteur Judith Lekkerkerker is gebaseerd 

op “mogelijkheidszin” (p.11). Het gaat hierbij niet om bijvoorbeeld 

winstmaximalisatie	 of	 de	 aanpak	 van	 leegstand,	 maar	 het	 wordt	

gevoed door “de eigen belangen, de eigen drijfveren en die zijn 

gebaseerd op een directe betrokkenheid” (p.11). Kansen op de alom 

bekende wegen worden bekeken, die bijdragen aan een gewenste 

diversiteit, kwaliteit en verantwoordelijkheid. Cultuurpsycholoog 

en journalist Jos van der Lans ziet de beweging van het nieuwe 

eigenaarschap als een corrigerende beweging. Professionals zijn de 

afgelopen jaren steeds verder afgedreven van de leefwereld van 

mensen: “We knippen problemen in stukjes, we trekken het uit elkaar, 

we maken er institutionele pakketjes van en niemand weet nog wat 

er gebeurt” (p.70). In de jaren zeventig was er ook een beweging 

die pleitte voor zeggenschap van bewoners: “Inspraak was een 

label, er werd gezegd: ‘We doen het voor de mensen waar het om 

gaat.’ Maar de facto ging het om een nieuwe professionele elite, met 

eigen idealen, die zich afzette tegen de bestaande orde om eigen 

praktijken te ontwikkelen en posities in te nemen en die daarmee 

voor zichzelf ook werk maakte” (p.70).  Die jaren konden volgens Van 

der Lans worden gezien als een wisseling van de wacht. Vandaag 

de dag gaat het een stap verder: “Het is een verschuiving van de 

macht; een verschuiving van instituties en professionals naar burgers 

en verbanden van burgers” (p.71). Dit type eigenaarschap gaat over 

samenwerking en verantwoordelijkheid nemen, waarbij lokalisering, 

korte lijnen en vrijheid van burgers voorop staan. Het woord ‘vrijheid’ 

is wellicht wat discutabel: “door de verregaande institutionalisering 

van de afgelopen decennia [is de vrijheid] aan slijtage onderhevig 

geraakt” (p.73). Het is consumentenvrijheid, waarbij we een bepaalde 

keuzevrijheid hebben. “Je kunt het nieuwe eigenaarschap zien als een 

verdere emancipatie van de individualisering maar dan met het besef 

dat je anderen nodig hebt om je eigen belang beter te behartigen” 

(p.73). Jeroen Niemans, van Platform 31, is van mening dat we op zoek 

moeten naar de contouren van de Nieuwe Ruimtelijke Ordening: 

“Alles wat we nu bouwen is nog gebaseerd op een oud paradigma. 

In tijden van verandering zijn nieuwe ideeën nodig om een nieuw 

4.1. Implementatie van het sociale proces: verschillende gradaties van 
bewonersinvloed
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gedeeld verlangen te creëren” (Lekkerkerker & Vries, 2012, p.24). Wat 

dit nieuwe verlangen inhoudt zal waarschijnlijk plaatsafhankelijk zijn. 

Wel staat vast dat bewoners graag de controle willen hebben over 

hun woonomgeving en de vrijheid en zeggenschap willen hebben 

om het heft in eigen handen te nemen.  (Lekkerkerker & Vries, 2012)

 Als het de bewoners zijn die centraal staan in een 

project, dan zullen we hier kritisch naar moeten kijken. Schrijver 

en planoloog Vincent Kompier levert een kritische noot over de 

hedendaagse ‘woonconsument’: “De woonconsument heeft weinig 

tot niets te kiezen, behalve de badkamertegels, een designkeuken 

of een hip architectonisch vormgegeven geveltje” (p.104). Alles 

wordt consumentgericht ontwikkeld en de “woonpornobladen” 

(p.105) springen daar meedogenloos op in. “De verwende, luie 

woonconsument – ooit treffend beschreven door Gerard Reve 

met: ‘Groots en meeslepend wil ik leven. Maar met behoud van 

maandsalaris’, – heeft zijn tijd gehad” (p.106). De ‘woonprosumer’ zou 

moeten opstaan, zodat hij een bijdrage levert aan zijn woning en 

woonomgeving  (Lekkerkerker & Vries, 2012). David Harvey (2000) 

nodigt met zijn boek Spaces of Hope iedereen uit deel te nemen 

aan de architectuur van een nieuwe manier van leven. Om dit te 

doen hebben we volgens hem kennis nodig van politieke, sociale en 

economische	aspecten	die	onze	woonomgevingen	definiëren.	Als	we	

dit hebben kunnen we aan de slag gaan met een ‘sociale visie’ en een 

‘politieke wil’, waarbij we ons allemaal opstellen als “the insurgent 

architect” (p.233). Op deze manier zijn we zowel betrokken bij de 

‘making’ als de ‘taking’, wat volgens Harvey de aspecten zijn waar we 

met z’n allen naar verlangen  (Harvey, 2000, p.233-255).

 We kunnen concluderen dat de volledige zeggenschap van 

bewoners omschreven kan worden middels een aantal begrippen 

die we vandaag de dag kunnen zien. Zo is er een nieuw soort 

eigenaarschap op komst, waarbij de bewoners zelf degenen zijn die 

verantwoordelijkheid nemen en een samenwerking aangaan om hun 

eigen woonomgeving te verbeteren. Om dit mogelijk te maken zal de 

bewoner zich actief moeten opstellen en meer betrokkenheid moeten 

tonen.

Sociaal proces

Nieuw eigenaarschap

Woonprosumer

Samenwerking en verantwoordelijkheid nemen

Meer betrokkenheid
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4.1.2. Participatie van de bewoners

In het boek Architecture and Participation  (Blundell Jones, Petrescu, 

& Till, 2005) wordt ingegaan op de hedendaagse behoefte aan 

bewonersparticipatie. De participatie van gebruikers in het 

ontwerpproces is zeldzaam geworden, maar tegelijkertijd bijzonder 

noodzakelijk. Echte participatie gaat niet over het scheppen van een 

beeld, maar om de daadwerkelijke betrokkenheid van gebruikers. “If 

people are to feel a sense of belonging to the world in which they 

live, an involvement in the spaces they inhabit is a good starting 

point”	(p.xiv).	Er	lijkt	een	kloof	te	zijn	tussen	de	bouwwereld	en	de	

wereld zoals die benodigd en gewenst is. Participatie zou deze kloof 

kunnen opvullen, door een actieve deelname van de gebruiker in 

het ontwerpproces. Het leidt tot een omgeving “that not only has a 

sense of ownership but is also more responsive to change”	 (p.xiv).	

Bovendien kan de participatie van de gebruiker zorgen dat de 

architectuurpraktijk relevanter en beter betrokken is bij het dagelijks 

leven (Blundell Jones, Petrescu, & Till, 2005). Vraag is echter wel of 

participatie het juiste woord is. Zoals Tom Angotti zegt: “Progressive 

community-based planning certainly means more than some minimal 

level of community participation in which the community simply 

provides information to an outside planner. It means planning that has 

its basis in the interests and desires and fears of the community and 

that allows the planner to identify with the community in her or his 

work” (Tom	Angotti,	2008,	p.x).	

 Als we terugkijken naar de bewonersparticipatie die 

plaatsvond in de jaren zeventig kunnen we wellicht vandaag de 

dag een en ander meenemen. Zo zijn veel mensen kritisch over de 

architectuur uit de periode waarin inspraak aan de orde van de dag 

was. Over architectuur werd nauwelijks gesproken en bewoners 

mochten beslissen over aspecten die volgens sommigen onder de 

verantwoordelijkheid van de architect moesten vallen. Met de 

betrokkenheid en zeggenschap van gebruikers in de hedendaagse 

architectuur moeten we dus voorzichtig om gaan. Als er een nieuw 

soort eigenaarschap ontstaat, waarbij bottom-up projecten het gevolg 

zijn kunnen we leren van de inspraakarchitectuur zoals Giancarlo 

de	Carlo	die	definieerde.	Volgens	De	Carlo	konden	we	spreken	van	

directe- en indirecte participatie. Bij directe participatie was er 

volgens De Carlo een langdurig participatieproces met bewoners 

vereist. We konden denken aan interviews en workshops waarbij 

mensen kennis maakten met het project, hoofdpunten werden 

opgezet en vervolgstappen werden geformuleerd. Op deze manier 

werden mensen betrokken bij en gemotiveerd tot het nadenken over 

hun woonomgeving. Bij een indirecte participatie kon het sociale 

proces van bewoners geanalyseerd worden door de fysieke ruimte te 

analyseren. Er kon bekeken worden wat veelvoorkomde typologiën 

zijn, maar er kon ook gekeken worden welke invloed men uitoefende 

op zijn omgeving en welke inlvoed de omgeving had op mensen. 

We kunnen concluderen dat er behoefte is aan meer betrokkenheid 

van bewoners in de architectuur, maar dat deze niet hoeft plaats 

te vinden door middel van de directe bewonersparticipatie zoals 

die in de jaren zeventig vaak plaatsvond. Een woningbouwproject 

kan geïnitieerd worden door bewoners, maar de architect hoeft 

niet continu te werken met de participatie van bewoners in het 

ontwerpproces. Wel is het van belang dat de architect rekening houdt 

met	de	identificatie	van	de	bewoner	in	de	architectuur.	In	de	volgende	

paragraaf zal hier dieper op in worden gegaan.

Sociaal procesProject geïnitieerd 

door bewoners

Identificatie	van	bewoner	in	de	

architectuur door de architect



PAG.  49Invloed  van  bewoners  op  arch i tectuur

4.1.3. Observatie door de architect

Naast zeggenschap zijn er meerdere manieren waarop bewoners 

invloed kunnen uitoefenen op hun woonomgeving en op de architectuur. 

Een	huis	kan	namelijk	dienen	als	een	middel	van	zelfexpressie,	waarin	

men een eigen identiteit naar voren kan brengen en kan laten zien 

waarvoor men staat. Het is aan de architect om, middels observaties, 

te herkennen wat deze identiteit precies is. Het observeren door de 

architect kunnen we onderverdelen in twee aspecten. Zo kunnen 

we spreken over het observeren van bewonersinvloeden en het 

observeren van de plek. Beide aspecten kunnen gebruikt worden als 

inspiratiebron voor nieuwe architectuur en om te achterhalen wat het 

sociale proces precies is, oftewel wat de ziel van een plek is. 

Observeren van bewonersinvloeden

De ziel van een plek heeft te maken met het gevoel, de identiteit 

en de cultuur van een plek. Er zijn verschillende manieren waarop 

dit geanalyseerd kan worden. Antropologen proberen cultuur te 

begrijpen in ruimtelijke zin, ieder gedrag is volgens hen gesitueerd en 

geconstrueerd in ruimtes en zijn hier dus ook afhankelijk van. Als een 

ruimte verandert, verandert de cultuur en als een cultuur verandert, 

verandert een ruimte. Om dit beter te begrijpen maakt Setha Low 

(2003) onderscheid tussen verschillende categorieën, waaronder 

embodied spaces, inscribed spaces, contested spaces en spatial tactics. 

 Een embodied space is een ruimte waar menselijke 

ervaringen en bewustzijn materiële en ruimtelijke vormen aannemen. 

Het wordt gebruikt om de creatie van ruimte te begrijpen middels 

oriëntatie, bewegingen en taal. Ruimte moet hierbij niet gezien 

worden	 als	 ‘container’,	 maar	 als	 beweging	 (mobile	 spatial	 field),	

waarbij de relatie tussen ruimte en lichaam een belangrijk onderdeel 

vormt en waarbij het lichaam wordt opgevat als multipliciteit. 

Miles Richardson (2003) behandelt de wijze waarop lichamelijke 

ervaringen en opvattingen materieel worden: ervaringen worden 

getransformeerd tot een symbool, en een symbool wordt weer terug 

getransformeerd tot een ervaring in de vorm van bijvoorbeeld een 

kunstobject, een gebaar of een woord. 

 In inscribed spaces (Low, 2003) wordt een relatie gelegd 

tussen mensen en de omgeving die zij bezetten. Er wordt bekeken 

welke betekenis een bepaalde plek heeft en hoe een bepaalde 

‘ruimte’ wordt getransformeerd tot een bepaalde ‘plek’. De manier 

waarop verschillende belevingen zijn geïntegreerd in een plek en 

welke herinneringen een bepaalde ruimte heeft zijn belangrijke 

aspecten. Verder heeft het betrekking tot een culturele uitwerking 

van de waargenomen kenmerken van omgevingen, middels verhalen 

en praktijk. Margaret Rodman (2003) wijst erop dat plaatsen op een 

sociale manier zijn geconstrueerd door mensen die er wonen en die 

de plek kennen. Rodman suggereert dat antropologen zorgen voor 

de ‘empowering’ van een plek door de controle over de betekenis 

van een plek terug te geven aan de producenten die daar recht op 

hebben. Eigen analyses worden hierbij bekrachtigd door de zorg voor 

de stem van bewoners, gevonden op lokale plekken. De attentie hoe 

de verschillende factoren te construeren, te strijden en te zorgen voor 

gegronde ervaringen in een plek zijn belangrijke aspecten (Rodman, 

2003). 

 Setha Low (2003) omschrijft ook een ruimte waarbij het 

gaat om een contested space.	Deze	ruimte	kan	worden	gedefinieerd	

als	 locatie	 waar	 conflicten,	 confrontaties,	 ondermijning	 en	 verzet	

aanwezig zijn. Op deze manier geven omstreden ruimtes materiële 

expressie	aan	en	fungeren	als	loci	voor	het	creëren,	uitvaardigen	en	

bestrijden van culturele thema’s en sociale aspecten (McDonough, 

2003). Hilda Kuper omschrijft hoe je dergelijke omstreden ruimtes 

kan bestuderen. Het gaat niet om de fysieke aspecten, maar om de 

classificerende	 en	 ideële	 karakteristieken.	 Kuper	 definieert	 sociale	

ruimte	 als	 experimenteel-	 en	 cultuur	 als	 conceptueel	 model.	 Het	

sterke punt van een gebied ligt in de capaciteit om te communiceren 

als	symbool	met	een	specifieke	betekenis	(Kuper,	2003).	Setha	Low	

maakt onderscheid tussen fysieke en symbolische aspecten van 

stedelijke	 ruimte.	 Dit	 doet	 ze	 middels	 het	 definiëren	 van	 ‘sociale	

productie’, dat een ruimte creëert middels de combinatie van sociale, 

economische, ideologische en technologische factoren, en middels het 

definiëren	 van	 ‘sociale	 constructie’,	 die	 wordt	 ervaren	 door	 sociale	

interacties, herinneringen, beelden en dagelijks gebruik. (Low, 2003).

	 De	 definities	 van	 de	 ruimtes	 die	 Setha	 Low	 omschrijft	

kunnen ons helpen de ziel van een plek te ontdekken en te begrijpen. 

Dit kan vervolgens gebruikt worden bij de vertaling van het sociale 

naar het fysieke en als inspiratiebron voor de architectuur. 
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Observeren van de plek

Er zijn een aantal manieren waarop de invloed van bewoners kan 

worden opgemerkt bij het observeren van een plek. Begrippen 

die dit weergeven zijn het zelf-regenererend vermogen van een 

woonomgeving,	 complexiteit,	 spontaniteit,	 lokale	 identiteit	 en	

diversiteit.

 Een van de te observeren aspecten van een plek is het 

zelf-regenererend vermogen. Jane Jacobs schreef in 1961 het boek 

Dood en leven van grote Amerikaanse steden (Jacobs, 1961), waarin 

ze thema’s besprak die vandaag de dag nog steeds actueel zijn. In het 

boek De Levende stad  (Franke & Hospers, 2009) wordt ingegaan op 

de hedendaagse betekenis van Jacobs. Zo schrijven de auteurs dat 

Jacobs duidelijk wist te maken dat een woonomgeving van zichzelf 

vitaal is en het eigen vermogen heeft te regenereren. De enige 

manier waarop je dit kunt zien is door de straat op te gaan en te 

kijken hoe het werkt, in plaats van enkel te kijken naar hoe het eruit 

ziet. Over de hedendaagse positie van deze visie zeggen de auteurs: 

‘In ons bewustzijn dringt door dat herstructurering in puur fysieke 

termen achterhaald is, al laat onze praktijk dat (nog) niet zien” (p.8). 

Stedenbouwkundige Jos Gadet (2009) schrijft over vitalisering of, in 

termen van Jacobs ‘zelf-regenererend’, dat vooruitgang en innovatie 

voortkomen uit een veelvuldigheid van contacten die zorgen voor 

synergie. Hiervoor zijn twee verschijningsvormen van kennis van 

belang, namelijk de standaardkennis en de persoonsgebonden kennis. 

Deze	laatste	kennis	is	uniek	en	specifiek,	en	kan	het	best	verkregen	

worden middels persoonlijk contact, zodat ruimte is voor hetgeen 

dat van binnenuit ontstaat. Gadet is van mening dat Jane Jacobs ons 

al in 1961 duidelijk heeft gemaakt dat de gevolgen van ruimtelijke 

veranderingen op sociaaleconomische veranderingen moeilijk zijn 

te begrijpen door “politieke angst, dogmatische preassumpties van 

planners en de eerzucht van ontwerpers om hun stempel te drukken 

op stedenbouwkundige plannen” (Gadet, 2009, p.134).  

 Architect Arie Lengkeek (2009) schrijft over de 

‘georganiseerde	complexiteit’ van Jacobs, waarin zij van mening is dat 

wij enkel een oplossing kunnen vinden voor een bepaald probleem als 

we	exact	begrijpen	wat	dit	probleem	precies	inhoudt.	Het	gaat	niet	

om het reduceren of generaliseren van deze problemen, maar juist om 

een beweging die vanuit de “grassroots” vertrekt, met “de stedelijke 

omgeving als archipel van verhalen, ervaringen en betekenissen” 

(p.33). Een stad laat zich volgens Jacobs niet plannen, maar speelt 

zich alledaags af. Lengkeek wijst erop dat Jacobs drie belangrijke 

denkmethoden aanbeveelt om deze diverse stad te begrijpen. 

Allereerst moet gedacht worden in processen, die voor iedereen te 

begrijpen zijn. Vervolgens moet er inductief gewerkt worden, van 

afzonderlijke naar algemene aspecten. En tot slot moet er gezocht 

worden naar veelzeggende uitzonderingen en afwijkingen die een 

verklaring geven van de regel. Pas dan kan er begrepen worden wat 

de	 ‘georganiseerde	 complexiteit’	 betekent	 en	 kunnen	 oplossingen	

gegeven worden. Lengkeek: “Door verhalen over te dragen wordt de 

complexiteit	van	een	gebied	 leesbaar	gemaakt”	 (p.38). Hierbij gaat 

het niet enkel om een ontwerpproces met inspraak of participatie, 

maar het gaat erom hoe een gebied zich opstelt tegenover nieuwe 

ontwikkelingen. (Lengkeek, 2009) Je zou dit wellicht kunnen 

omschrijven als de kracht van een identiteit ten opzichte van een 

ruimte, of voortbordurend op het eerste deel van dit onderzoek: de 

invloed van het sociale proces op de fysieke ruimte. Het sociale proces 

wordt volgens Joost Beunderman en Gert Urhahn (2009) duidelijk op 

verschillende plekken waar de stad zijn spontaniteit laat zien. Zo is 

het perceel een plek die in bezit genomen kan worden en waar de 

gebruiker de ‘heerlijke inbreuk’ kan maken. Dit is een plek waar de 

gebruiker	in	vrijheid	een	expressie	kan	neerzetten	naar	eigen	inzicht.	

Het overgangsgebied tussen het perceel en de straat zou op deze 

manier invulling kunnen geven aan Jacobs’ visie op de ‘encroachment 

zone’. Deze term gaat over het psychologische ‘eigenaarschap’, wat 

volgens Beunderman en Urhahn (2009) zou kunnen worden gezien 

als symbool van burgertrots en over het proces van visueel contact, 

individuele	expressie	en	sociale	controle.	Een	sociaal	duurzame	plek	

zou volgens Beunderman en Urhahn dan ook alleen kunnen ontstaan 

als	het	gaat	om	het	eigen	 initiatief	met	flexibiliteit	en	openheid,	 in	

plaats van het opleggen van bovenaf. Een stad zou een plek moeten 

zijn waar burgers aan meebouwen en mee ontwerpen. Hierdoor 

kunnen dingen ontstaan die “misschien esthetisch niet verantwoord 

[zijn], maar als uitdrukking van individualiteit wél welkom – zolang 

een en ander maar bijdraagt aan stedelijke vitaliteit” (p.119). Het zou 

dan ook niet meer de ontwerper moeten zijn die centraal staat in een 
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project, maar het zou de gebruiker moeten zijn: “De spontane stad 

wenkt” (Beunderman & Urhahn, 2009, p.120).  

 Om iets van binnenuit te laten ontstaan is de lokale identiteit 

van een plaats van belang. Het begrip ‘plaats’ gaat volgens Arnold 

Reijndorp  (2010) dan ook over betrokkenheid, binding en thuis. Dit is 

volgens Reijndorp in tegenstelling tot het begrip ruimtelijke ordening, 

dat weinig binding heeft met een plaats. De eigenheid van een 

plaats is volgens Jacobs (1961) verbonden met de lokale economie, 

waarbij diversiteit in een wijk kan uitgroeien tot een broedplaats 

van zelforganisatie, ondernemerschap, creativiteit en innovatie. 

Het gaat hierbij om de diversiteit van mensen, kennis en functies. 

De plek waar deze dynamiek het best te beschouwen is is op de 

straat, hier speelt zich volgens Jacobs (1961) het sidewalk ballet af, 

wat de sociale cohesie en de economische dynamiek van een wijk 

weergeeft. De enige manier waarop je deze plek kan beoordelen is 

door de wijk in te gaan, en volgens Hospers (2009) goed te bekijken 

hoe lokaal de lokale economie is. “De wijk is het theater, de straten 

het podium en de bewoners de acteurs” (p.70). In Nederland zijn 

verschillende initiatieven om de wijkeconomie te stimuleren. Vraag 

is echter wel of de initiatieven goed aansluiten op de oorspronkelijke 

wijk of dat het als tool wordt gebruikt om een bepaald gebied op 

de kaart te zetten, en wat misschien zelfs kan dienen als een vorm 

van city marketing. In Arnhem is bijvoorbeeld het modekwartier 

gekomen in de wijk Klarendal. Dit is van oudsher een volksbuurt, 

met	een	mix	van	oorspronkelijke	 ‘Klarendallers’,	Turken,	kunstenaars	

en studenten. De term ‘mode’ werd gebruikt bij de herontwikkeling 

van de buurt. Het is gestart als initiatief van de bewoners, waarna 

een woningbouwcorporatie samen met de gemeente aan de slag is 

gegaan dit project van de grond te krijgen. Uiteindelijk is de buurt 

een van de hippere buurten van Arnhem geworden en is de stad 

zelfs uitgeroepen tot ‘Modestad’. Vraag is echter of deze ‘mode’ ook 

wel past bij alle inwoners van Klarendal: “De wijkeconomie moet niet 

alleen economisch draagvlak hebben, maar moet ook de bevolking 

aanspreken”, aldus Hospers (p.77). Als het gaat om zelforganisatie is 

het dan ook de vraag of een wijk zich in één thema laat vangen: 

“Instanties moeten een wijk niet in het keurslijf van één tak van 

bedrijvigheid dwingen, maar juist duizend bloemen laten bloeien” 

(Hospers, 2009, p.77). En deze duizend bloemen staan voor de 

diversiteit van vele culturen en identiteiten. Anders gezegd staat 

het sociale proces voor een grote diversiteit van mensen, identiteiten 

en culturen. Als we een inspraakproces zouden omschrijven zou 

het dan ook gaan om een grote verscheidenheid aan mensen met 

verschillende belangen.

 We kunnen concluderen dat een goede observatie van de 

plek kan worden omschreven als een samenkomst van verschillende 

thema’s in een woonomgeving. Zo heeft een woonomgeving een 

zelf-regenererend vermogen, dat kan worden opgemerkt middels 

persoonlijk contact en door de straat op te gaan en te kijken hoe iets 

werkt	in	plaats	van	enkel	te	kijken	hoe	het	eruit	ziet.	De	complexiteit	

van een gebied wordt duidelijk middels het overdragen van verhalen 

en de spontaniteit van een plek wordt duidelijk middels eigen 

initiatieven. Een plaats waar deze begrippen worden bestudeerd 

wordt bovendien gekenmerkt door een lokale identiteit en een grote 

diversiteit aan mensen, kennis en functies.

Sociaal proces

Spontaniteit

Complexiteit

Zelf-regenererend 

vermogen

Lokale identiteit

Diversiteit

Persoonlijk contact en ervaren hoe een plek ‘werkt’

Eigen initiatieven

Overdragen van verhalen
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Er zijn een aantal voorbeelden in de hedendaagse architectuurpraktijk 

te zien waar het sociale proces is gebruikt in de architectuur. Om dit 

duidelijk te maken onderscheiden we verschillende plekken waar 

deze invloed van bewoners is voorgekomen. Zo kan deze invloed 

plaatsvinden op een plek waar bewoners zijn gevestigd en waar dus 

een sterk sociaal proces gaande is en op een plek waar (nog) geen 

bewoners zijn gevestigd en waar dus geen sociaal proces gaande 

is. Bovendien kan het een bestaande of een nieuwe locatie zijn. We 

onderscheiden dus vier verschillende plaatsen waar de invloed van 

bewoners kan plaatsvinden, namelijk: invloed binnen een bestaand 

sociaal proces, op een bestaande locatie; invloed binnen een bestaand 

sociaal proces, op een nieuwe locatie; invloed in een nieuw sociaal 

proces, op een bestaande locatie; invloed in een nieuw sociaal proces, 

op een nieuwe locatie. Giancarlo de Carlo sprak hierbij over twee 

soorten participatie: indirect en direct. Bij indirecte participatie was 

er een sterk sociaal proces gaande, dat zijn uitwerkingen had op 

de fysieke omgeving. Om er achter te komen wat dit sociale proces 

precies inhield, volstond een goede analyse van de fysieke omgeving 

dan ook. Bij directe participatie was dit anders. Hierbij moest 

middels gesprekken en ontwerpprocessen met bewoners onderzocht 

worden wat hen bezig hield en welke architectuur daar bij hoorde. 

De volgende schema’s geven de plaatsen van invloed van bewoners 

weer:

4.2. Het sociale proces als basis voor de architectuur
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4.2.1. Bestaand sociaal proces, bestaande fysieke locatie

De invloed van bewoners kan voorkomen op een plek waar de 

bewoners reeds zijn gevestigd en waar dus een sterk sociaal proces 

gaande is. Men neemt zijn omgeving op een bepaalde manier waar, 

denkt er op een bepaalde manier over en handelt er op zijn manier 

naar. Bovendien is er een sterke verbondenheid tussen bewoners en 

hun omgeving, en heeft de plek een ziel waar bewoners een eigen 

gevoel bij hebben. Het type bewonersinvloed dat wordt besproken 

in deze paragraaf gaat over een bestaand sociaal proces en een 

bestaande locatie. Giancarlo de Carlo noemde dit ook wel indirecte 

participatie van gebruikers (Zucchi, 1992). Het sociale proces dient 

hierbij als basis om fysieke veranderingen en verbeteringen te 

brengen. In deze paragraaf noemen we enkele voorbeelden die 

hierbij aansluiten.

 Veranderingen, of een zekere bewustwording en kans van 

een plek, worden duidelijk gemaakt door Studio Papaver, middels de 

Alternate Reality Game. Dit spel wordt gespeeld naar aanleiding 

van het onderzoek ‘Leve de Krimp’. Eén van de anticipeerregio’s 

waarin het spel gespeeld werd is de Achterhoek. Mensen werden 

nieuwsgierig gemaakt en er werden bijeenkomsten georganiseerd. 

De krimp werd hierbij beschouwd als beweging waarin de lokale 

mensen het belangrijkste onderdeel vormden. Verschillende mensen 

werden speler en de “call to action” werd duidelijk. Iedereen kwam 

met ideeën, welke werden beoordeeld en uitgekozen door lokale 

groepen. Er kwamen verschillende opdrachten uit voort, bijvoorbeeld 

een opdracht over de bewustwording van het openbaar vervoer. Er 

zijn uiteindelijk verschillende opdrachten uitgevoerd, en het spel 

eindigde in een manifest, waarin men zich bewust is geworden 

van het thema ‘krimp’. Men werd aangespoord na te denken over 

de dagelijkse omgeving en over de bestaande mogelijkheden. Een 

dergelijk	 spel	 bestaat	 uit	 een	 generiek	 deel	 en	 een	 specifiek	 deel.	

Het	generieke	deel	is	het	probleem	in	het	algemeen	en	het	specifieke	

deel is het spel op locatie. De spelers en de lokale mensen doen mee, 

waardoor het spel echt van hun is. Om deze reden treedt de overheid 

dan ook niet op de voorgrond. Er is een klimaat gecreëerd waarin 

men actie kan ondernemen als ze dat willen en waarin eigen initiatief 

wordt aangemoedigd. Op deze manier kunnen bewoners hun eigen 

toekomst positief veranderen (Studio for unsolicited architecture, 

design & E-culture, 2013). Het project is niet ontstaan vanuit een vraag 

van	hogere	 instanties,	maar	bewoners	definieren	zelf	hun	vraag	en	

worden zich bewust van hun omgeving. Het kan zijn dat ze een 

bepaald gevoel van ongenoegen hebben over de plek waar ze wonen. 

 Een ander voorbeeld is die van architect Teddy Cruz. 

‘Where is our collective imagination?’ is de naam van de presentatie 

die hij hield op 18 april 2012, aan de Colombia University in New York. 

Hij	is	van	mening	dat	er	vandaag	de	dag	een	conflict	gaande	is	tussen	

het de dynamiek van het natuurlijke en de starheid van het politieke, 

dat gebruikt kan worden als creatief gereedschap. Eigenaarschap en 

natuurlijke	grenzen	moeten	hiervoor	opnieuw	gedefinieerd	worden.	De	

manier waarop dit gedaan kan worden is door de buurt te beschouwen 

als micro locatie, waarin een nieuwe politieke vertegenwoordiging 

kan plaatsvinden, de gebieden van betrokkenheid opnieuw bedacht 

kunnen worden en materiele en sociale aspecten aan bod zullen komen. 

Het is volgens Cruz vooral interessant om buurten te zien als plaatsen 

van sociale en culturele productie, waarbij ‘onzichtbare energieën’ 

worden vertaald, gepresenteerd en samengebracht. Architecten 

kunnen dit proces faciliteren en begeleiden en kunnen dienen als 

bemiddelaars. “An architect is the facilitator of the visualisation of 

the invisible”  (Cruz, Where is our collective imagination?, 2012). De 

typologieën van huizen spelen in op de gemeenschappen, vormen 

maatschappelijk gebaseerde structuren, breiden de rol van een 

gemeenschap uit tot medeontwikkelaars en de architectuur zorgt 

voor nieuwe politieke en economische kaders. Casa Familiar is een 

voorbeeld van een project van Estudio Teddy Cruz. Een ‘community 

based NGO’ heeft zich ontwikkeld van sociaal dienstverlener tot een 

ontwikkelaar van betaalbare huisvesting. De percelen zijn ontworpen 

als kleine infrastructuren die sociaal ondernemerschap mobiliseren 

en zorgen voor nieuwe ruimtes voor huisvesting, culturele productie 

en politieke participatie. Casa Familiar verwierf een perceel met een 

oude kerk, welke werd opgedeeld in kleinere stukken. De omgeving 

wordt een plek voor nieuwe community workshops op donderdagen, 

voor informele markten op zaterdagen en dagelijks wordt gebruik 

gemaakt van collectieve keukens om ondernemerschap te stimuleren. 

Het kavel is dan ook meer dan een plek om volumes te plaatsen. Er 

zijn vier typen huizen gebouwd. Het eerste type is een huis voor jonge 

stellen en alleenstaande moeders met kinderen. Het tweede type 

huis is een woon-werk ruimte voor kunstenaars, waarbij huur wordt 
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betaald in de vorm van sociale service. Het derde type huis is voor 

grote families en het vierde type huis is een alternatieve vorm van 

huisvesting.	Kleine	sheds	worden	flexibele	ruimtes	voor	bijvoorbeeld	

groeiende families, voor studio’s of voor tijdelijke kantoorruimtes. 

Hier zijn geen vergunningen voor nodig en kunnen gebouwd worden 

door de community. Casa Familiar subsidieert bovendien een ruimte 

voor een tuinman die samenwerkt met bewoners om hun tuinen te 

onderhouden. Volgens Teddy Cruz moet de betekenis van dergelijke 

kleine kavels worden herkend, waarbij ‘collective imagination’ kan 

worden gebruikt bij de realisering van plannen.  (Cruz, 2012; MOMA, 

2010-2011)

 Een laatste voorbeeld waarbij het gaat om veranderingen 

binnen een bestaand sociaal proces, op een bestaande locatie vinden 

we in Arnhem. Het [A]platform, een vereniging van verschillende 

architectenbureaus en stedenbouwkundigen uit Arnhem realiseert 

zich dat de overheid niet langer het voortouw neemt, maar 

dat transformatieprocessen moeten voortkomen uit particuliere 

initiatieven en de creatieve sectoren. Het project ‘Velperboest’ 

is een onderzoek naar een nieuwe vorm van ontwikkelen en 

ontwerpen. “Een ontwerper zal in de toekomst moeten optreden als 

mede-initiator, regisseur van initiatieven, contactlegger met lokale 

overheden, makelaar van functies, en ten slotte als verbeelder van 

dat wat een mogelijke toekomst is” ([A]platform, 2012, p.16). De plek 

waar het project Velperboest plaatsvindt is de Velperweg in Arnhem, 

waar leegstand een groot probleem is voor alle partijen met directe 

belangen, zoals buren, gebruikers en eigenaren. Tijdens verschillende 

bijeenkomsten, gespreksavonden en workshops gaven gebruikers hun 

mening over de Velperweg. De opkomsten waren groot en men was 

bijzonder geïnteresseerd in verbeteringen als een uitgesprokener 

imago en identiteit en meer functiemenging. In september 2012 werd 

het project gepresenteerd onder de naam ‘Velperweg Full of Life’. Het 

plan werd daarmee overgedragen aan een werkgroep, bestaande uit 

belanghebbenden, betrokken bewoners en een delegatie uit het [A]

platform ([A]platform, 2012).

 Er kan geconcludeerd worden dat bovenstaande projecten 

zijn ontstaan vanuit een bestaand sociaal proces, dat als basis heeft 

gediend voor de verbetering van de bestaande fysieke locatie. 

De projecten zijn ontstaan vanuit een wil tot verandering en het 

wegblijven van instituties en geldmiddelen. Bovendien blijkt dat als 

de architect het voortouw neemt om de behoefte aan verandering 

te peilen, er een grote behoefte aan blijkt te zijn. De ziel van een 

plek	werd	duidelijk	middels	bijeenkomsten,	workshops,	het	definiëren	

van de vraagstelling door bewoners, de vertaling van ‘onzichtbare 

energieën’ en het stimuleren van collectiviteit.
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4.2.2. Bestaand sociaal proces, nieuwe fysieke locatie

Het is ook mogelijk dat er vanuit een bestaand sociaal proces een 

nieuwe fysieke locatie voortkomt. Er is een sterk sociaal proces 

gaande, waar veel zeggenschap en inspiratie uit voort kan komen. 

Hieronder staan een willekeurig aantal voorbeelden van deze vorm 

van bewonersinvloed.

 Zo kwam in Utrecht in april 2012 op verschillende plekken 

het project tot stand voor het creëren van ontmoetingsplekken van 

oude en afgedankte materialen, het zogenoemde Straatlokaal. Een 

aantal kunstenaars van het bureau Stortplaats van dromen begon het 

project	middels	het	plaatsen	van	grote	containers	en	het	flyeren	in	de	

buurt. Buurtbewoners werd gevraagd oude materialen in de containers 

te gooien, zodat de kunstenaars daar mee aan de slag konden gaan. 

Binnen een paar dagen zaten de containers vol en konden ze aan de 

slag. De ontmoetingsplaats werd ter plekke bedacht en gebouwd, en 

buurtbewoners werden nieuwsgierig en kwamen een praatje maken 

en	meebouwen.	Er	kwam	een	koffiebar	en	een	terras	waar	men	kon	

samenkomen. In dit project hadden bewoners veel invloed, want 

ze konden zelf bepalen welke materialen ze aanleverden en hoe 

het eruit kwam te zien. (Foundation projects, 2012; Overbeek, 2012; 

Stortplaats van dromen, 2012) 

 Op 5 april 2012 werd door toenmalig Arcam-directeur 

Maarten	Kloos	 zes	 bottom-up	 projecten	 gedefinieerd,	 die	 niet	 door	

instituties als gemeenten, corporaties of projectontwikkelaars 

waren bedacht, maar door lokale partijen. Zo presenteerde Peter 

van	 Assche,	 van	 bureau	 SLA	 het	 plan	 voor	 een	 koffiebar	 in	 het	

Noorderpark in Amsterdam. Samen met een groep vrienden bedacht 

hij dit plan. Met weinig geld, met materialen van Marktplaats en 

zonder vergunningen werd de bar gebouwd. Vandaag de dag 

worden er evenementen georganiseerd en is het een groot succes. 

Bovendien is de Noorderparkbar genomineerd voor de Amsterdamse 

Architectuurprijs 2012-2013. (Bureau SLA, 2012; De Noorderparkbar, 

2013; Vermeulen Windsant, 2012)

 Een ander project waarbij het gaat om een bestaand 

sociaal proces en een nieuwe fysieke locatie is Vrijburcht in 

Amsterdam, onder leiding van Hein de Haan. Er werden gezamenlijk 

ideeën bedacht om een collectief woongebouw te ontwikkelen. 

Deze samenwerking heeft geleid tot een gebouw met verschillende 

gezamenlijke functies en collectieve ruimtes. Bewoners kregen de 

mogelijkheid om zeggenschap te hebben over het programma van 

eisen, de woninggrootte, de indeling van de plattegrond, de afwerking 

en de inrichting van de binnentuin. Spontane activiteiten, burenhulp, 

een ongedwongen sfeer, informele plekken en een laagdrempelige 

architectuur zijn kernwoorden van het plan geworden (Woude, 2012, 

p.85-95).

 In Nederland kennen we het collectief particulier 

opdrachtgeverschap. Hierbij kunnen toekomstige bewoners 

collectief een eigen woningbouwproject realiseren, waarbij ze zelf 

opdrachtgever en projectontwikkelaar zijn. Alle deelnemers hebben 

continu invloed op bijvoorbeeld het ontwerp, het bouwsysteem, de 

materialen, het afwerkingsniveau en de kosten. Doordat bewoners al 

in een vroeg stadium over het project meebeslissen, ontstaat er een 

grote betrokkenheid. Een voorbeeld van een project dat is uitgevoerd 

onder collectief particulier opdrachtgeverschap is het project van 

Bastiaan Jongerius in de Jordaan. Drie Amsterdammers hebben 

het initiatief genomen om woningen te bouwen op een slooplocatie 

in de Jordaan. Er zijn zes woningen gerealiseerd, waarvan drie 

woningen voor eigen gebruik. Voor de overige drie woningen zijn 

bewoners uit de buurt benaderd. De bewoners hebben zich verenigd 

onder de kopersvereniging Elzes en architect Bastiaan Jongerius 

heeft in opdracht van de vereniging het ontwerp gemaakt. De 

kopersvereniging werd begeleid door De Regie, die advies gaf bij de 

totstandkoming en uitvoering van de plannen. In 2011/2012 werd het 

project opgeleverd. (interview, Jongerius, 15 februari 2013)

 Een ander voorbeeld van particulier opdrachtgeverschap is 

te vinden in Roombeek in Enschede, de wijk die in 2000 werd getroffen 

door de vuurwerkramp. Het particulier opdrachtgeverschap heeft 

hier	geleid	tot	een	huizenmix	van	jaren	’30	tot	moderne	architectuur	

en van klein tot groot. Zelfgebouwd naar eigen idee, ontworpen door 

een architect of ingedeeld naar eigen wens. Het is een diverse wijk 

geworden met een rijk aanbod aan verschillende functies. Het gebied 

is ingedeeld in verschillende beeldregieën, van laag, midden en hoog, 

wat betekent dat de architectuur aan soepele of strenge regels moet 

voldoen. De Museumlaan en de Lonnekerspoorlaan vallen onder een 

hoge beeldregie, wat betekent dat bouwaanvragen streng worden 

beoordeeld door een welstandscommissie en stedenbouwkundig 

supervisor (Roombeek, 2013). Een soortgelijk voorbeeld is IJburg in 
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Amsterdam, waar particulieren ook de mogelijkheid hadden zelf 

hun huis te bouwen. Dit gebied was in tegenstelling tot Roombeek 

welstandsvrij, waardoor er meer vrijheid voor bewoners was 

(Gemeente Amsterdam, 2011).

 Er kan gesteld worden dat bovenstaande projecten zijn 

ontstaan vanuit een bestaand sociaal proces dat als basis heeft 

gediend voor het creëren van een nieuwe fysieke locatie. Het sociale 

proces werd toegepast middels het mee laten denken en het laten 

beslissen van bewoners. De Noorderparkbar en het Straatlokaal 

zijn ontstaan vanuit een wil tot verandering en het wegblijven van 

instituties en geldmiddelen. De projecten zijn dan ook geheel naar 

behoefte van gebruikers gerealiseerd. Het zijn echter, vooral in 

het geval van het Straatlokaal, geen langdurige projecten. Ze zijn 

ontstaan vanuit een tijdelijk perspectief. Bij het project van Bastiaan 

Jongerius lag dit anders. Zes woonhuizen zijn ontstaan vanuit een 

bestaand	 sociaal	 proces.	 Een	 specifieke	 locatie	 en	een	 toekomstige	

groep bewoners heeft geleid tot het maken en realiseren van plannen 

naar eigen wens. Van het laatstgenoemde project, in Enschede, 

zouden we kunnen veronderstellen dat de locatie de voorhand heeft 

gehad boven het heersende sociale proces. Het was namelijk zo dat 

de wensen van bewoners aan strenge eisen onderhevig waren en dat 

van tevoren werd vastgelegd waar werd gebouwd.

Noorderparkbar, bron: Ruimtevolk
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zes woonhuizen, Bastiaan Jongerius
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4.2.3. Nieuw sociaal proces, bestaande fysieke locatie

Naast projecten die ontstaan vanuit een bestaand sociaal proces, 

oftewel vanuit een plek die al een ziel heeft waar vanuit wordt 

waargenomen, gedacht en geleefd, kan de invloed van bewoners 

ook plaatsvinden op een plek waar (nog) geen sociaal proces gaande 

is. Er zijn verschillende voorbeelden van projecten die een sociaal 

proces proberen vorm te geven, zodat men wordt aangespoord 

na te denken over een omgeving. In deze paragraaf wordt 

bewonersinvloed behandeld die ontstaat vanuit een nieuw sociaal 

proces, op een bestaande locatie. Ook in deze paragraaf hebben we 

een aantal voorbeelden genoemd die goed aansluiten op deze vorm 

van bewonersinvloed.

 In Duitsland is een groep van vier mensen een aantal 

jaren geleden begonnen het verval in krimpgebieden een halt toe 

te roepen, middels lokale initiatieven als muurschilderingen, guerilla 

gardening, een buurtkroeg, het mobiliseren van bewoners en het 

inrichten van leegstaande terreinen. Het was geen gemakkelijk proces, 

maar uiteindelijk heeft doorzettingsvermogen geleid tot een buurt 

waarin men actief mee wilde doen: “Das Bild der Leuten hat sich 

geändert” (p.122). Inmiddels is de buurt opgeknapt en begint het ook 

aantrekkelijk te worden voor studenten om zich te vestigen. “Kleine 

initiatieven en het doorzettingsvermogen van enkele ‘verrückte’ 

individuen kunnen een groot verschil maken” (p.123). Er wordt niet 

meer gedacht in grote plannen, maar er wordt gewoon begonnen en 

er wordt ter plekke gekeken wie er mee willen doen. Het Berliner 

Institut heeft het over een nieuwe vorm van infrastructuur, namelijk 

een infrastructuur die betrokkenheid van burgers mogelijk maakt, “om 

burgers te betrekken, en aan te spreken op het verschil dat ze zelf 

kunnen maken” (Lekkerkerker & Vries, 2012, p.124).

 Een Nederlands project dat plaatsvindt binnen een nieuw 

sociaal proces, op een bestaande locatie is het initiatief voor 

Roofgarden Arnhem, waarbij het dak van een parkeergarage werd 

getransformeerd tot een open park voor de stad. Er lag geen vraag 

of programma van bepaalde instituties, maar er werd door creatieve 

sectoren aandacht gevraagd voor meer zelforganisatie en meer groen 

in de binnenstad. Het is een plek die is veranderd naar behoeften 

van lokale partijen, met strandstoelen, picknicktafels, bloembakken, 

fruitbomen,	een	koffiebar	en	uitzicht	over	de	stad	vanaf	zeven	hoog	

(Dag van Architectuur, 2012; Roof Garden Arnhem, 2012). 

 Een ander project waarbij het gaat om een dergelijke 

vorm van bewonersinvloed is het project van architect Saskia Beer. 

Zij bedacht het Glamourmanifest voor bedrijventerrein Amstel 

III, waar veel leegstaande kantoren te vinden zijn. Ze begon op 

eigen initiatief met het project middels het maken van ‘traditionele’ 

architectenplannen, maar het werd al snel duidelijk dat hier geen 

geld voor was. Ze ging over tot een meer ambitieus plan, waarmee 

ze begon door het schenken van champagne aan zakenmensen op 

de maandagochtend en het verspreiden van gouden tuinkabouters. 

Het leidde direct tot veel discussie, en het is Beer uiteindelijk gelukt 

om pandeigenaren, bedrijven en de gemeente met elkaar in contact 

te brengen. Ze is momenteel nog weinig met architectuur bezig, 

maar ze speelt al wel een zeer actieve rol in het gebied.  (Beer, 2013; 

Glamourmanifest, 2013; Glamourmanifest, 2011) 

 Dergelijke initiatieven, die ontstaan op een bestaande 

locatie en die een nieuwe sociale basis proberen te creëren, kunnen 

mensen enthousiast maken voor verandering. Verandering is in deze 

gevallen dan ook dichterbij dan men denkt. Bovendien kan een 

dergelijke strategie, of in termen van Setha Low (2003) een spatial 

tactic, zorgen voor een andere techniek van macht en sociale controle. 

Het is niet iemand anders die zorg draagt voor een bepaald gebied, 

maar het zijn de lokale partijen die in actie kunnen komen. 
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4.2.4. Nieuw sociaal proces, nieuwe fysieke locatie

Het eerdergenoemde nieuwe sociale proces kan ook vormgegeven 

worden op een nieuwe fysieke locatie. Dit type bewonersinvloed 

wordt behandeld in deze paragraaf. Er zijn verschillende voorbeelden 

te zien in Nederland. We noemen een aantal uiteenlopende projecten.

 Een voorbeeld van een project waarbij het hierover gaat is 

het Blauwe Huis op IJburg in Amsterdam, van Jeanne van Heeswijk. 

Het huis bood vijf jaar gelegenheid aan een woningbouwvereniging 

voor de geest, waar onverwachte gebeurtenissen en gesprekken 

plaatsvonden.	Mensen	konden	er	heen	gaan	met	hun	verhalen,	conflicten	

of ideeën. Zo zijn er middels de komst van het huis lokale initiatieven 

als een buurtmoestuin, een buitenbioscoop, een wijkrestaurant, een 

bootservice en een bloemenstal gekomen. Een jaar later vond de 

gemeente overigens een reden om de bloemenstal te verbieden. 

Hiermee bood Het Blauwe Huis gelegenheid voor lokaliteiten, maar 

het liet ook zien hoe ridicuul de regelgeving in Nederland kon zijn. Er 

is	volgens	Van	Heeswijk	een	flexibel	gat	in	de	planning,	waar	plaats	

is voor het ongeplande: “De grondslag van mijn werk is door middel 

van confrontatie een locatie verbeelden, waardoor er een nieuwe 

betrokkenheid ontstaat. Jij noemt dat gedeelde verbeelding? Ik denk 

zelf meer aan bevochten verbeelding.” (Heeswijk, 2009; O’Neill, 2009)

 Een ander project waarbij het gaat om een dergelijke 

totstandkoming van de invloed van bewoners is het project Space-S 

in Eindhoven. Een initiatief door Fulco Treffers van 12N Stedenbouw. 

Woonbedrijf Eindhoven en Vestide waren benieuwd wat ze konden 

doen met een bepaald gebied in Eindhoven, en hebben deze vraag 

neergelegd bij Fulco Treffers. Hij is gaan rondvragen bij omwonenden 

van het gebied en inmiddels is er een klimaat ontstaan waarin 

toekomstige bewoners zich graag willen begeven. Er werd begonnen 

met de vraag: “Als je hier wilt wonen, hoe wil je dan wonen?” Hier 

kwamen bijzonder veel reacties op en inmiddels heeft de facebook 

pagina van het project bijna duizend volgers. Deze volgers vormen 

de community van het project. Iedereen is enthousiast geworden, 

wil graag deelnemen aan het project en is bereid zijn dromen op 

tafel te leggen. Door middel van de vele dromen van toekomstige 

bewoners kon het ‘DNA’ van het project bepaald worden. Het moest 

een wisselwerking worden tussen groen en stedelijk, tussen samen 

en	zelf	en	tussen	flex	en	kader.	Het	zijn	volgens	Treffers	termen	die	

meer betekenen dan enkel wonen, het zijn termen die voor altijd 

overeind zullen en moeten blijven staan. Voor Treffers is het proces 

dan ook vaak belangrijker dan het uiteindelijke product. Het is een 

proces waarbij ‘toeval’ een kans krijgt. Inmiddels zijn er verschillende 

workshops en bijeenkomsten gehouden en begint het project een 

bepaald programma te krijgen. (Treffers, 2013; Woonbedrijf en 

Vestide, 2013)

 Opnieuw kunnen we, ook in deze categorie, kijken naar 

collectief particulier opdrachtgeverschap. In dit geval ontstaat 

het op een nieuwe locatie, en wordt er een nieuw sociaal proces 

vormgegeven. Een bureau dat zich veel bezig houdt met zelfbouw 

in collectief particulier opdrachtgeverschap is EH-architects. Zo 

hebben zij een pand ontworpen op Blok 0 in de Houthavens in 

Amsterdam. Het is tot stand gekomen in samenwerking met Dura 

Vermeer, die Bouwgroep Amsterdam heeft opgesteld. Er zijn 

verschillende woningtypen ontworpen, en de bewoner heeft de 

vrijheid te bepalen welke indeling en opleveringsniveau hij wil. Zo 

kan hij kiezen voor een compleet afwerkingsniveau of voor een casco 

oplevering. Bovendien wordt in samenwerkingsverband met andere 

bewoners besloten over de gezamenlijke ruimtes als het trappenhuis, 

parkeergelegenheid	en	een	fietsenberging.	Een	ander	cpo	project	van	

EH-architects is het Homeruskwartier in Almere. De deelnemende 

bewoners ontwikkelen hierbij zelf hun woning, zodat ze zelf hun 

woonwensen kunnen realiseren. Er wordt gebouwd onder leiding 

van professionele partijen, die de vereiste kennis in huis hebben (EH-

architects, 2012). Een ander project waarbij het gaat om particulier 

opdrachtgeverschap is de Veemarkt in Utrecht. Het schetsontwerp 

van de huizen is gemaakt door de bewoners en de architect heeft 

naar	eigen	zeggen	gezorgd	voor	een	gevel	waarin	de	expressie	en	

identiteit van de bewoner terugkomt. Dergelijke initiatieven zijn 

op vele plaatsen in Nederland terug te vinden. Projecten die van 

onderop ontstaan zijn het echter niet te noemen. Er is weliswaar geen 

projectontwikkelaar bij betrokken, maar het is niet de bewoner die 

het initiatief start voor een project.

 We hebben gezien dat er uiteenlopende projecten zijn 

waarbij het gaat om een combinatie van een nieuw sociaal proces 

en een nieuwe fysieke locatie. Er is een grote betrokkenheid van 

bewoners en de invloed die zij hebben loopt uiteen van invloed op het 

definiëren	van	het	project	tot	invloed	op	de	uiteindelijke	uitwerking	
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en afwerking van het project. Van de projecten Space-S en het 

Blauwe huis kunnen we concluderen dat het van onderop is ontstaan 

en dat het een project is dat veel aansluiting zal vinden bij haar 

bewoners. Over de architectuur van Space-S valt echter nog niet veel 

te zeggen. Mensen zijn enthousiast er iets van te maken dat naar wens 

is, maar zoals Treffers zei, het proces is belangrijker dan het product. 

Is dit met andere woorden een project waarbij, evenals in de jaren 

zeventig en tachtig, de architectuur van veel minder groot belang 

is? Waar de architectuur wellicht van een groter belang zal zijn, zijn 

de cpo projecten die in deze paragraaf zijn besproken. Bewoners 

ontwikkelen zelf hun woning en hebben de vrijheid te bepalen wat ze 

willen.	De	architect	is	vervolgens	degene	die	probeert	de	expressie	

en identiteit te vertalen naar de architectuur van een woning. Of dit 

een project is dat van onderop is ontstaan kunnen we betwijfelen.
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Terugkijkend op het voorgaande historische onderzoek over inspraak 

kunnen een aantal conclusies getrokken worden. Eind jaren zestig 

werden saneringsplannen voorbereid door de gemeente Amsterdam, 

waarvan we kunnen concluderen dat niet iedereen daar tevreden 

mee was. Er werden plannen gemaakt voor de verbetering van 

de woonconditie in de Jordaan, zonder eerst in de wijk te peilen 

waar men behoefte aan had. Toen de saneringsplannen van 

Stadsontwikkeling gepresenteerd werden was er dan ook veel kritiek 

vanuit bewoners en lokale organisaties. Gevolg was dat de gemeente 

een inspraakprocedure startte, waarin men het gevoel had gehoord te 

worden. Plannen werden kleinschaliger en meer op de lokale behoeften 

toegespitst. Architecten gingen zich verdiepen in sociologische 

aspecten en participatiemogelijkheden, en inspraakarchitectuur 

was het gevolg. Het ontwerpproces werd gedaan met toekomstige 

gebruikers en de architectuur was gebaseerd op onder andere de 

menselijke	 schaal,	 flexibiliteit,	 individualiteit	 versus	 collectiviteit	

en vrijheid en eigenzeggenschap. Dit zijn allemaal begrippen die 

te maken hadden met de mate van bewonersinspraak en met de 

sociale aspecten die werden gebruikt als inspiratiebronnen voor 

de architectuur. We kunnen dan ook concluderen dat er een aantal 

manieren was waarop bewoners inspraak konden uitoefenen op hun 

woonomgeving. Zo was er een volledige bewonerszeggenschap, 

waarbij er een door de bewoner aangestuurde architectuur ontstond. Er 

was de zogenoemde ‘directe participatie’, waarbij er een architectuur 

ontstond middels de participatie van bewoners in het ontwerpproces. 

En tot slot was er de zogenoemde ‘indirecte participatie’, waarbij er 

een architectuur ontstond door het observeren van bewoners en hun 

directe omgeving. Bij deze vorm van inspraak hadden bewoners geen 

directe zeggenschap. 

 In het geval van de Jordaan kwam de inspraak pas op gang 

toen er reeds saneringsplannen gemaakt waren door de gemeente 

en er veel kritiek was gekomen vanuit de bewoners. Ondanks het 

feit dat de woningbouwprojecten vanaf dat moment in samenspraak 

werden gedaan met toekomstige bewoners was niet iedereen het 

er over eens dat ze gehoord werden en dat de bestaande sociale 

structuren overeind waren gebleven. In de Jordaan heeft het proces 

van	 gentrification	 plaatsgevonden,	 waarin	 sommige	 bewoners	 zich	

gedwongen voelden de buurt te verlaten. De buurt zou niet meer 

zo zijn als voorheen, de bewonerssamenstelling was veranderd en 

de prijzen waren omhoog gegaan. We kunnen concluderen dat de 

inspraak	die	er	kwam	in	het	definiëren	van	de	verbeteringsplannen	

meer kan worden gezien als een manier waarop bewoners werden 

warmgemaakt voor de plannen dan een manier waarop bewoners 

daadwerkelijke invloed konden uitoefenen. Dit wijst erop dat de 

gemeente een machtig instrument in handen had, dat ondanks de 

nodige inspraakprocedures kon leiden tot grote veranderingen in een 

buurt. 

 We kunnen uit het onderzoek opmaken dat de plaats 

van de bewoner in de gebouwde omgeving ter discussie kwam 

te staan. Er was een toenemende bemoeienis van de overheid op 

maatschappelijke terreinen, waar men graag grip op wilde krijgen. 

Een grip die volgens sommige sociologen gevonden kon worden in 
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het onderscheiden van twee elementen, het fysieke en het sociale, 

oftewel de fysieke huisvesting en hetgeen gebaseerd was op sociale 

ontwikkelingen. Bovendien moest er een manier gevonden worden om 

beide elementen gelijktijdig te begrijpen, omdat ze elkaar aanvulden. 

Degenen die zich gingen en misschien zelfs moesten verdiepen in 

deze twee elementen en in verschillende inspraakmogelijkheden 

waren architecten. Ze maakten hun ontwerpen in samenspraak met 

bewoners en hielden in hun ontwerpen rekening met de positie van de 

mens in de architectuur. Giancarlo de Carlo maakte onderscheid tussen 

twee participatiemogelijkheden: directe en indirecte participatie. Bij 

de eerste vorm van participatie ging het over een direct contact met 

bewoners en gebruikers. Zij vormden de basis voor het ontwerp. Bij de 

tweede vorm van participatie werd de invloed van de mens gehaald 

uit zijn directe woonomgeving. Er kan geconcludeerd worden dat het 

voor architecten niet altijd eenvoudig was om een ontwerpproces aan 

te gaan met bewoners. Er waren soms bewonersvergaderingen met 

zestig mensen, met allemaal verschillende behoeften en meningen. 

Bewoners bepaalden samen met de architect het programma item, 

zoals bijvoorbeeld de indeling van de plattegrond. Vervolgens was het 

de architect die dit vertaalde naar een volwaardig woningontwerp. 

Naast het feit dat het ontwerpproces met bewoners niet gemakkelijk 

was is er vandaag de dag ook veel kritiek op de architectuur uit 

die periode. Er zou te weinig rekening zijn gehouden met de 

oorspronkelijke bebouwing en de gebruikte vormen en materialen 

pasten	niet	in	de	historische	context.	We	zouden	kunnen	concluderen	

dat er wellicht teveel inspraak was in het ontwerpproces, waardoor 

architecten minder aandacht schonken aan de architectonische 

kwaliteiten van een woning. 

 Hetgeen in de jaren zeventig heeft plaatsgevonden zou 

aanknopingspunten kunnen bieden voor een hedendaagse visie op 

de positie van inspraakarchitectuur. Er zijn aspecten uit die periode 

die opnieuw actueel zijn, aspecten waar we van kunnen leren of 

aspecten die wellicht verder overwogen kunnen worden. Eén van de 

leerpunten uit de stadsvernieuwingsperiode is dat men, bij het maken 

van woningbouwplannen, moet luisteren naar lokale behoeften. 

Plannen kunnen niet zomaar van veraf bedacht worden, maar moeten 

in zekere zin in samenspraak worden gedaan met lokale partijen, 

zoals bewoners en bedrijven. Sociale structuren blijven op deze 

manier overeind en projecten passen beter bij de doelgroep. Het is 

bovendien opnieuw actueel dat men iets te zeggen wil hebben over 

zijn woonomgeving. De top-down benadering van hogere instituties 

lijkt plaats te maken voor de bottom-up benadering van lokale partijen. 

Naar dit het geval blijkt te zijn kunnen we een aantal leerpunten 

noemen uit de jaren zeventig. Het is toen namelijk gebleken lastig tot 

kwalitatief hoogstaande architectuur te komen in samenspraak met 

bewoners. Het ontwerpproces werd toegespitst op de bewoner en 

er werd minder aandacht en geld besteed aan de architectonische 

uitstraling. We kunnen de conclusie trekken dat dit vandaag de dag 

anders zou moeten. Er moet ook zeer zeker aandacht uitgaan naar de 

architectuur.  Zo zouden bewoners geen inspraak moeten hebben in 

hoe het eruit komt te zien, maar ze zouden enkel hun programma van 

eisen kunnen verwoorden, zodat de architect dit kan gebruiken in het 

ontwerp. Er zou onderscheid gemaakt kunnen worden in verschillende 

momenten waarop inspraak kan plaatsvinden: in de initiatieffase en 

in de ontwerpfase. In de jaren zeventig was er voornamelijk inspraak 

in de ontwerpfase, maar vandaag de dag zou deze bewonersinspraak 

er kunnen zijn in de initiatieffase. Het ontwerp zou op deze manier 

zijn basis hebben in het bestaande sociale proces, en het is aan de 

architect te bepalen welke fysieke ruimte daar het best bij zou passen. 

Als bovendien het initiatief voor een nieuw woningproject al ligt bij de 

aankomende bewoners zijn er ook minder zaken waarvan bewoners 

overtuigd moeten worden en heeft men de controle voor het maken 

van plannen. Met andere woorden, de top-down benadering voor het 

maken van verbeteringsplannen van de woonomgeving zou plaats 

moeten maken voor een bottom-up benadering. Hiervoor zijn de twee 

elementen van het sociale proces en de fysieke ruimte vandaag de 

dag opnieuw actueel en van belang en zouden we misschien beter 

kunnen spreken over bewonersinvloed dan –inspraak. 
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