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Deze afstudeerscriptie is een verdiepend theoretisch onderzoek ter afsluiting van 
mijn masterstudie architectuur aan de Technische Universiteit in Eindhoven. In mijn 
afstudeerperiode heb ik mij kunnen verdiepen in twee onderdelen die mij erg 
fascineren. Enerzijds heb ik theoretisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
verschillende visies op het wonen en het publieke domein waar dit scriptie het resultaat 
van is. Het tweede onderdeel is de architectonische vormgeving van overgangen 
tussen verschillende domeinen. Hierdoor wordt een ruimtelijke sequentie vormgegeven 
en ontstaan interessante ruimten. Inspiratie hiervoor heb ik gevonden in de 
stadsvernieuwingsarchitectuur uit de jaren 70 in de Amsterdamse Spaardammerbuurt. 

Een van de meest interessante en belangrijkste aspecten die ik geleerd heb 
tijdens mijn studie is de werking van architectuur op de directe woon- en leefomgeving. 
Een gebouw moet in mijn ogen meer zijn dan enkel een gebouw, het zou een relatie 
met de bestaande bebouwde omgeving en het publiek domein moeten aangaan 
om een kwalitatief goede leefomgeving te creëren. Enkel dan kan het gebouw een 
meerwaarde zijn voor de directe omgeving. De komst van ‘iconen’ die vaak als 
opzichzelfstaande objecten functioneren, kan een interessante discussie opleveren. 
Echter moeten we ons als (toekomstige) architecten ervoor behoeden dat we hierin 
niet doorslaan. Naar mijn idee komen te veel van dit soort gebouwen de leefbaarheid 
van de stad niet ten goede. In mijn afstudeeronderzoek probeer ik een andere 
ontwerpbenadering te hanteren. In plaats van het ontwerpen vanuit het gebouw of de 
uistraling van het gebouw, wil ik beginnen met de vormgeving van de openbare ruimte. 
Op deze manier probeer ik de relatie tussen gebouw en directe omgeving als totaal te 
zien waardoor er een meerwaarde voor de omgeving en een prettige woonomgeving.
Ik wens u veel leesplezier.

Marlies Raterink
Augustus 2013

Voorwoord

afb. 0.1.. Entree naar de 

Spaarndammerbuurt



4

11



5

Inhoudsopgave

Samenvatting & omslagpunt        9 
Inleiding          11

1. De Amsterdamse School & Hofbouw; de eerste woningwetwoningen   25
 1.1. Inleiding         27
 1.2. Beschrijving tijdsgeest: Nieuwe stedelijke leefwijze in de twintigste eeuw  28
 1.3. Wat vooraf ging aan de woningwet: Hygiëne, huiselijkheid en arbeidsproductiviteit 30
 1.4. De intrede van de woningwet       32
 1.5.  Architectonische uitdrukking van de eerste woningwetwoningen   34
  1.5.1. De woningwetwoning: een nieuwe ontwerpopgave     34
  1.5.2. Opzoek naar nieuwe stedelijke ruimte: transformatie van het gesloten bouwblok 35
  1.5.3. Analyse vorming van het publieke domein     43
 1.6. Deelconclusie        47

2 De Wijkgedachte         49 
 2.1. Inleiding         51

 2.2. Beschrijving Tijdsgeest Wederopbouwjaren     52
 2.3. Ontwikkeling van ‘De Wijkgedachte’      54
  2.3.1. Voorgeschiedenis van ‘de Wijkgedachte’     54
  2.3.2. De wijkgedachte; Nieuwe stedelijke cultuur in wijken    56
 2.4. Architectonische uitdrukking       62
 2.5. Receptie geschiedenis       73
 2.6. Deelconclusie        75

3 Omslag van de sociale woningbouw in de jaren 70; stadsvernieuwing en woonerven 76
 3.1. Inleiding         79
 3.2. Beschrijving tijdsgeest in de jaren 70      80
 3.3. Ontwikkeling van ‘Het woonerf’      83
  3.3.1. De term ‘het woonerf’      83
  3.3.2. Aanleiding tot nieuwe woonvormen: Reactie op grootschaligheid en de 
   veranderende maatschappij      86 

  3.3.3. De emancipatie van de straat; het woonerf als collectieve ruimte  89
  3.3.4. Verdere ontwikkeling van het woonerf     91



6

 
 3.4. Architectonische en stedenbouwkundige aspecten van het woonerf   92
 3.5. Receptiegeschiedenis       104
 3.6. Deelconclusie        106

4 Hedendaagse omgang met het publieke domein      109
 4.1. Introductie        111
 4.2. Hedendaags stedelijk wonen in parochies     112
 4.3. Hedendaagse thema’s met betrekking tot de vorming van het publieke domein  115
 4.4 Leefstijlen als nieuwe gemeenschap      120 

 4.5. Case studies; Vorming van nieuw Publieke domein in de stadsenclave   122
  4.4.1. Introductie       122
  4.4.2. Het hedendaagse ensemble      124
  4.4.3. Analyse        126
 4.5. Deelonclusie        131
 

Conclusie          135
Dankwoord          141
Literatuurlijst          143
Afbeeldingverantwoording        150



7



8

Amsterdamse School

Samenvatting & omslagpunten

Vorm

‘De Wijkgedachte’

‘Woonerven’

‘Stadsenclave’

Ideaal
Doelgroep & 
vertegenwoordigers

Gesloten 
bouwblok 
(binnenstedelijk)

Strokenbouw 
(uitbreiding 
tuindorp)

‘Wooneenheid’

‘Woonstraat’

‘Ensemble’

- Emancipatie 
arbeidersklasse 
- Hygiëne 
verbetering

-Gemeenschapszin 
creeëren. 
- Verheffen 
arbeidersklasse

- Kleinschalige 
collectiviteit
- Straat als 
ontmoetingsplek 
in plaats van plek 
voor de auto

- Collectiviteit op 
basis van leefstijl

Doelgroep:
- Arbeiders
 gezinnen
Vertegenwoordigd 
door socialistische 
coorporaties en 
coorporaties berust 
op een gezindte

Doelgroep:
- Gezinsfasen:
- Klein/ groot gezin
- Ouderen
Vertegenwoordigd:
- Verzuilde coorpo-
raties

Doelgroep:
- Gezinnen 
- Ouderen
Vertegenwoordigd:
Coorporaties die van 
oudsher voor een zuil 
stonden

Doelgroep:
- Leefstijlen
Vertegenwoordigd:
- Zichzelf 
- coorporaties maar 
bedacht door trend-
onderzoeks bureaus.

V
IS

IE
 O

P 
G

EH
EL

E 
M

A
AT

SC
H

A
PP

IJ
V

IS
IE

 O
P 

D
E 

W
O

O
N

O
M

G
EV

IN
G

 V
A

N
 E

EN
 B

EP
A

A
LD

E 
G

RO
EP

LE
EF

ST
IJ

L 
BE

N
A

D
ER

IN
G

ZI
C

H
ZE

LF
 V

ER
TE

G
EN

W
O

O
RD

IG
EN

D
O

EL
G

RO
EP

 (G
EZ

IN
SF

A
SE

N
)  

BE
N

A
D

ER
IN

G
V

ER
TE

G
EN

W
O

O
RD

IG
D

 D
O

O
R 

EE
N

 G
RO

EP

Doelgroep:
- Leefstijlen
Vertegenwoordigd:
- Zichzelf 
- coorporaties maar
bedacht door trend-
onderzoeks bureaus.

LE
EF

ST
IJ

L 
BE

N
A

D
ER

IN
G

ZI
C

H
ZE

LF
 V

ER
TE

G
EN

W
O

O
RD

IG
EN

Planmatig & 
Bedenkers

Grootschalige 
stadsuitbreiding

Gemeente Archi-
tecten & 
stedenbouwkundigen

- Bouwblok projecten 
(binnenstedelijk)
- Grootschalige 
stadsuitbreiding 
(tuindorpen)

Gemeenten & 
Doktoren & 
coorporaties

Groeikernen & 
Stadsvernieuwing

Verkeerskundigen 
(woonerf)
Gemeente 
(stadsvernieuwing)
+ Inspraak 
bewoners

Binnenstedelijke 
transformatie van 
voormalige 
industriegebieden

Bewoners & 
Architecten

G
EM

EE
N

TE
N

 &
 C

O
O

RP
O

RA
TI

ES
V

ER
KE

ER
SK

U
N

D
IG

EN
+

IN
SP

RA
A

K
BE

W
O

N
ER

S

Woningwetwoningen

O
O

G



9

Invloed 
Overheid

Vrijwel geheel 
gesubsideerd

Vrijwel geheel 
gesubsideerd

Gedeeltelijk 
gesubsideerd

Minimale 
subsidie

Coorporatie 
wordt ook 
ontwikkelaar

O
V

ER
H

IE
D

S 
SU

BS
ID

IE
ZE

LF
 F

IN
A

N
C

IE
RE

N

‘De Straat’

- de straat als 
collectief domein
- ‘De straat’ 
werd als iets 
onwenselijks 
gezien

Sociale interac-
tie vind plaats 
binnen de 
wooneenheid. 
De straat is 
terrein van de 
auto

Herintresse in 
‘de straat’ als 
ontmoetingsplek. 
Kleinschalige 
collective woon-
paden worden 
opgericht. Auto 
wordt geweerd 
uit directe 
woonomgeving

Herintresse in 
‘de straat’ als 
ontmoetingsplek. 
Auto totaal 
geweerd uit 
directe woonom-
geving.

- de straat als 
collectief domein
- ‘De straat’ 
werd als iets 
onwenselijks 
gezien

Sociale interac-
tie vind plaats 
binnen de 
wooneenheid. 
De straat is
terrein van de
auto

C
O

LL
EC

TI
EV

E 
D

O
M

EI
N

 -
 W

ER
EN

 V
A

N
 D

E 
ST

RA
AT

H
ER

IN
TE

RE
SS

E 
IN

 D
E 

ST
RA

AT
 -

 W
ER

EN
 A

U
TO

Schaalniveau

Het (gesloten) 
Bouwblok

Repetitie: nee

Ontwerp: 
wijkniveau

Woonomgeving:  
wooneenheid 
(buurt)

repetitie: ja wijk 
niveau

Ontwerp: 
wijkniveau

Woonomgeving:  
woonerf (buurt)

repetitie: ja 
wijkniveau

Ontwerp: 
gebiedsniveau

Woonomgeving:  
erf (buurt)

repetitie: Ja buurt 
niveau

Het (gesloten) 
Bouwblok

Repetitie: nee

Ontwerp: 
wijkniveau

Woonomgeving: 
wooneenheid
(buurt)

repetitie: ja wijk
niveau

Ontwerp: 
wijkniveau

Woonomgeving: 
woonerf (buurt)

repetitie: ja 
wijkniveau

Ontwerp: 
gebiedsniveau

Woonomgeving:  
erf (buurt)

repetitie: Ja buurt 
niveau

G
RO

O
TS

C
H

A
LI

G
E 

U
IT

BR
EI

D
IN

G
EN

 E
N

 S
TA

D
SP

LA
N

N
IN

G
IN

D
IV

ID
U

EL
E 

PR
O

JE
C

TE
N

IN
D

IV
ID

U
EL

E 
PR

O
JE

C
TE

N

Woningtypen

- Doorzonwoning
- 
ééngezinwoning
- Hobbyruimten

Open-
woningplattegrond

veelal driekamers

Woonkamer, 
keuken, drie 
slaapkamers.

‘Standaard wo-
ning’ Woonkamer, 
keuken, drie 
slaapkamers.
+ berging, 
wasruimte

+ verschillende 
huishoudtypen

‘Open 
ontsluitings-
mogelijkheden’ ;
- uitpandig 
portiek
- open gallerij
- eigenvoordeur

Collectief portiek of 
eigen voordeur

Eigen voordeur 
op de begane 
grond

Diverse 
mogelijkheden
- Collectief 
trappenhuis
- open gallerij
- eigen voordeur

Esthetiek

Grootschaligheid
- Wijk centraal
- Buurt is wooneen-
heid

Kleinschaligheid
- variatie
- huis als af-
zonderlijke plek 
herkenbaar
- complexiteit. 

Monumentale 
collectiviteit
- Bouwblok / 
vereniging centraal

Diversiteit
- variatie
- anders dan de 
omliggende context
- herkenbaarheid 
en identiteit

Ontsluitingstypen

Esthetische karakteristieken



10



11

Aanleiding Onderzoek

Woonidealen in de Spaarndammerbuurt
Een ieder die door de Spaarndammerbuurt loopt zal de woningbouwprojecten die 
aan het begin van de 20e eeuw in Amsterdamse School stijl gebouwd zijn opvallen. 
Deze ware arbeiderspaleizen behoren tot de meest waardevolle gebouwen 
uit die expressionistische baksteenarchitectuur stroming. Typerend voor deze 
volkswoningbouwblokken is dat ze gebouwd zijn aan de hand van een bepaald 
woonideaal voor de arbeiders van toen. Dat woonideaal is een weerslag van sociaal 
maatschappelijke ideaalbeelden voor die tijd. Na invoering van de woningwet in 1901 
werd er voor het eerst serieus nagedacht over hoe een ieder moest wonen. Hoe mensen 
moesten leven beperkte zich niet enkel tot de woning. De gehele leefomgeving werd 
vormgegeven en droeg bij aan de opvoedkundige visie van de volkshuisvesters. Voor 
het eerst werd er op grotere schaal nagedacht hoe de leefomgeving van arbeiders er 
uit zou moeten zien. In de Spaarndammerbuurt is geëxperimenteerd met grootschalige 
woonblokken waarbij met name accenten zijn gelegd op het collectieve domein. 
Ten tijden van de Amsterdamse school was het collectief belangrijker dan privé. Dit 
werd zichtbaar gemaakt in de collectieve uitstraling van het woongebouw en in grote 
openbare- en semiopenbare ruimten. 

Domein overgangen in stadsvernieuwingsarchitectuur
Naast de sociale woningbouwprojecten in Amsterdamse School stijl, zijn er ook 
andere woningbouwblokken uit eerdere en latere tijdsperioden te zien in de 
Spaarndammerbuurt. In de jaren 70 en 80 zijn in het kader van de stadsvernieuwing 
een aantal 19e-eeuwse verkrotte panden vervangen voor nieuwbouw. Bij de 
nieuwbouw is op een aantal plaatsen afgeweken van de vroegere stedenbouwkundige 
structuur. Hierdoor zijn de vroegere doorgaande straten geblokkeerd geraakt. 
De stedenbouwkundige opzet van de stadsvernieuwing heeft verwantschap 
met het woonerf model. Thema’s zoals ontmoeten, de auto en kleinschalige 
gemeenschapsvorming zijn ook terug te vinden in de binnenstedelijke architecttonische 
opgave van de stadsvernieuwing. De uitwerking van deze opgave heeft verschillende 
verschijningsvormen die ofwel getracht hebben aan te sluiten bij de bestaande 
bebouwing ofwel totaal afwijken in verschijningsvorm en stedenbouwkundig opzicht. 

Inleiding

afb. 0.2.  Onderdoorgang 

stadsvernieuwing
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afb. 0.3. Kaart van de 

Spaarndammerbuurt. In 

het donker gekleurd is de 

basisschool ‘de Spaarn-

dammer’. Rechtsondering 

ligt het verzorgingstehuis 

‘de Bogt’. 

Zonder al te diep in te gaan op de verschillende uitwerkingen wil ik toch een paar 
projecten in de Spaarndammerbuurt toelichten waarin ik de relatie die het gebouw 
met het publieke domein aangaat fascinerend vond. 

Op een tweetal plekken is de negentiende-eeuwse stedenbouwkundige structuur 
niet hersteld ten tijde van de stadsvernieuwing. De kenmerkende lange straten worden 
geblokkeerd door stadsvernieuwingspanden. Het eerste pand is gelegen aan de 
Wormerveerstraat. Voor de stadsvernieuwing liep deze straat uit op het schoolgebouw 
aan het Zaandammerplein. De gehele straatwand is aan beide kanten van de 
Wormerveerstraat gesloopt waardoor twee voorheen gesloten bouwblokken met 
elkaar in verbinding kwamen te staan.  In één van deze gesloten blokken was voorheen 
een schoolgebouw. In de jaren 60 is op deze verbrede locatie een nieuwe school 
gebouwd. De vorm van het gebouw is opmerkelijk te noemen en lijkt niet aan te sluiten 
bij de bestaande gebouwen. 

Een tweede gebouw die ik zeer opmerkelijk vond is het verzorgingstehuis die 
eveneens tijdens de stadsvernieuwing gebouwd is. Ook hier neemt het gebouw een 
bijzondere positie in, in vergelijking met de bestaande negentiende-eeuwse panden. 
Tussen de Polanenstraat, Houtrijkstraat, Assendelftstraat en Zijndijkstraat zijn twee 
gesloten bouwblokken volledig gesloopt en nog een aantal blokken half gesloopt. 
Het er voor in de plaats gekomen verzorgingstehuis manoeuvreert zich tussen de nog 
bestaande bouwblokken door. De vorm lijkt op de letter S. Door deze vorm ontstaan 
openbare ruimten. Over de bouwvorm schrijven de architecten Girod & Groeneveld 
in vaktijdschrift ‘Bouw’ ; ‘Omdat de bouwmassa’s ten opzichte van elkaar verschuiven, 
zijn buitenruimten vrijgekomen voor kinderspeelplaatsen en andere buurtvoorzieningen. 
(..) Door het omvangrijke bouwprogramma ging de doorgaande verbinding van de 
Assendelftstraat verloren maar als compensatie is er een poort ontworpen.’ (Girod & 
Groeneveld, 1981) De gevel grenst soms aan de straatzijde van de Polanenstraat en 
soms aan die van de Assendelftstraat. Alle openbare ruimte die zijn ontstaan, staan 
in verbinding met elkaar door diverse onderdoorgangen. Dit levert een bijzondere 
ruimtelijke sequentie op doordat elke ruimte zijn eigen karakter heeft en er geen direct 
zicht is op de volgende ruimte. Dit vermoeilijkt ook de oriëntatie. Daarnaast wordt 
dit versterkt doordat er geen duidelijke voor of achterzijde is. Ook ontbreekt er een 
bijzondere markering wat het oriënteren ook vermoeilijkt. De architecten schrijven 
dat zij als uitgangspunt hadden om ‘de onderdelen zo hecht mogelijk te verbinden en 
tegelijkertijd het gebouw in zijn lijvige omvang zo transparant mogelijk te maken voor de 
voetganger(…) waarvoor het bestaande stratenpatroon alle aanleiding voor gaf‘ (Girod 
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& Groeneveld, 1981) 
De vorm lijkt in dit project te zijn ontstaan vanuit het programma waarbij 

de openbare ruimte als restruimte kan worden beschouwd. Met de invulling van 
‘speelruimten’ worden deze ruimten makkelijk opgevuld, echter hebben zij geen relatie 
met het programma. Het gebouw komt vrij gesloten over en gaat naast enkele balkons 
geen relatie aan met de openbare ruimte. Het creëren van publiek domein lijkt niet het 
hoofdaspect te zijn geweest. Toch fascineren de overgangen tussen de verschillende 
ruimten mij omdat je niet weet wat je verwachten staat. Daarbij zijn alle ruimten 
openbaar toegankelijk terwijl ze niet allemaal een openbare sfeer hebben omdat ze 
vrij gesloten zijn. Wanneer er meer aandacht geschonken zou zijn aan de oriëntatie en 
de invulling van de openbare ruimte zou het beter kunnen werken, prettiger zijn om er 
te verblijven en een meerwaarde zijn voor het bejaardencentrum.

Onderzoeksvraag
Centraal in mijn scriptie staat de relatie tussen tijdsgebonden woonidealen en de 
daadwerkelijke architectonische vormgeving daarvan. Dit brengt mij op de volgende 
Hoofdonderzoeksvraag:

Hoe is het publieke domein in verschillende tijdsperioden gedefinieerd en 
vormgegeven in relatie tot de verschillende woonidealen?
Met verschillende deelvragen; 

• Waarop is een woonideaal gebaseerd, hoe wordt deze (theoretisch) gevormd?
• Hoe werkt het publiek domein en hoe wordt deze gevormd (praktisch) ?
• Hoe worden de samenkomst / ontmoetingsplaatsen in het publiek domein 

vormgegeven, zowel geheel openbaar als semiopenbaar (praktisch)?
• Wat is de sociaal maatschappelijke reflectie in een woonvisie in relatie met het 

publiek domein behorend bij de woonblokken? Hoe is deze relatie veranderd door de 
jaren heen? (relatie praktische uitvoering en theoretische totstandkoming).

Sociale woningenbouw in Nederland; een weerspiegeling van woonidealen & ambities
Ik vind het erg interessant om aan de hand van de sociale woningbouw te zien hoe 
de tijdsgeest vertaald is in idealen over hoe er gewoond en geleefd moest worden. 
De balans tussen privé, collectiviteit en openbaarheid en de vormgeving hiervan 
verschuift per tijdsperiode. Door de grote betrokkenheid van vele instanties bij de 
sociale woningbouw lenen deze woningen zich bij uitstek om de woonidealen van 
de verschillende tijdsperioden van de afgelopen eeuw te achterhalen. Voor mijzelf 
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vind ik het belangrijk dat ik mij als toekomstig architect besef dat het ontwerpen 
van woningen verder gaat dan de woning zelf. De bebouwde omgeving is een 
plek waar geleefd wordt en waarin architectuur een belangrijke rol kan spelen om 
het leven op die plek plezierig te maken. Het is hier dat het ontwerpen van een 
gebouw of een woning meer wordt dan de som van de ruimten, het betekent iets 
voor de directe omgeving. Tijdens mijn studie heb ik mij steeds geïnteresseerd in deze 
‘maatschappelijke’ meerwaarde van de gebouwde omgeving. De afgelopen eeuw 
hebben ontwerpers hun ideeën over hoe de maatschappij zou moeten functioneren en 
hun opvattingen over architectuur en stedenbouw gestalte kunnen geven in de sociale 
woningbouw opgave. 

Noud de Vreeze stelt in zijn boek ‘Woningbouw, Inspiratie & ambities’ 
dat de institutionalisering van het opdrachtgeverschap en onderhoud van 
woningbouwcorporaties en de grote subsidiëringmogelijkheden van de overheid de 
meest belangrijke structuurkenmerken zijn geweest voor de ontwikkeling van de sociale 
woningbouw in Nederland. Veranderingen in idealen en ambities over het wonen 
worden beïnvloed volgens de Vreeze door enerzijds maatschappelijke ambities en 
anderzijds functionele grondslagen. Onder de maatschappelijke ambities kan worden 
verstaan; het verheffen van de arbeidersklasse door voor iedereen goede, hygiënische 
en betaalbare woningen aan te bieden. Een deel van die maatschappelijke ambities 
is vertaald in functionele eisen; zoals in sanitaire voorzieningen en gescheiden 
slaapkamers voor elk geslacht. De ontwikkeling van functionele eisen hebben er voor 
gezorgd dat steeds specifieker een woning ontworpen kon worden voor verschillende 
doelgroepen en dat efficiëntie en nieuwe bouwmethoden werden ontwikkeld. 
(Vreeze N. d., 1993, pp. 13-17) Van der Cammen & de Klerk leggen de relatie 
tussen samenleving en woonvormen duidelijk uit; ‘De permanente reorganisatie van de 
samenleving wordt gereflecteerd door een permanente reorganisatie van de ruimte en de 
concepten en instrumenten waarmee dat gebeurt’. (Cammen & Klerk, 2003, p. 446)
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Rechterpagina: 

Schema over de 

verschillende gradaties 

in toegankelijkheid 

aangegeven in de 

bovenste rij op basis van 

verkeersdeelnemers. In de 

tweede rij in ruimten. Tot 

slot in de derde rij met 

overganselementen. 

Eigen interpretatie

Begripsbepaling
In deze scriptie wordt een aantal begrippen gehanteerd. Allereerst zullen de 
belangrijkste begrippen met betrekking tot verschillende gradaties in toegankelijkheid 
worden uitgelegd. Hieronder wordt de openbare ruimte, de collectieve ruimte en 
de privé ruimte omschreven. De begrippen zoals hierboven genoemd kunnen ook in 
relatie worden gebracht met de sfeer die zij met zich meebrengen. Wanneer over 
sferen en domein wordt gesproken wordt een beroep gedaan op de sociologische 
begripsuitlegging. Beide typen begripsuitleggingen zal ik hieronder uitleggen. 

Woonidealen
Het woord ‘woonideaal’ komt in de literatuur niet nadrukkelijk naar voren. Noud de 
Vreeze spreekt over ‘sociaal idealisme’, woonkwaliteiten en woonculturen. Sociaal 
idealisme met als grondslag de verbeterde woonkwaliteiten heeft geleid tot een 
diversiteit aan woonculturen de afgelopen eeuw. (Vreeze N. d., 1993, pp. 18-28)

 ‘Opvattingen over woningkwaliteit lijken in perspectief nauw samen te hangen met 
de ontwikkeling van de persoonlijke hygiëne en de lichaamscultuur, met de ontwikkeling 
van medische inzichten en omgangsvormen, met de ontwikkeling van de samenstelling 
en de welvaart van huishoudens en met de technische innovaties in de bouw en 
installatietechniek. ‘ (Vreeze N. d., 1993, p. 25) Reijndorp stelt dat nieuwe plannen voor 
woonwijken altijd een idee zit over samenleven dat gebonden is aan een aantal regels. 
Deze regels hebben betrekking op het gebruik van de openbare ruimte en de omgang 
met elkaar. (Reijndorp & Reijnders, 2010, p. 11)

Verschillende gradaties van toegankelijkheid; Openbaar, collectief en privaat.
Om te beginnen zal ik starten met de meest toegankelijke ruimte; de openbare ruimte. 
Komossa en Hajer & Reijndorp stellen dat de openbare ruimte feitelijk alle ruimten zijn 
die niet als privé domein worden aangemerkt. (Hajer & Reijndorp, 2001) (Komossa, 
Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel ideaal, 2011) Deze ruimten horen 
toegankelijk te zijn voor iedereen. Hierbij moet gedacht worden aan straten, parken 
en pleinen maar ook aan geprivatiseerde plekken die openstaan voor publiek zoals 
winkelcentra en bibliotheken. Hierdoor kent de openbare ruimte verschillen gradaties 
van toegankelijkheid. (Komossa, Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel 
ideaal, 2011, p. 37) & (Hajer & Reijndorp, 2001, p. 11) Er wordt tegenwoordig ook 
veel gesproken over ‘stedelijke openbaarheid’. Echter is dit al een veel ouder begrip 
dat stamt uit de negentiende eeuw toen de opkomende middenklasse hun visie op 
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openbaarheid als ideaal wilden uitdragen in de nieuwe stedelijke ruimten. (Komossa, 
Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel ideaal, 2011, p. 35) Binnen 
mijn onderzoek hanteer ik drie verschillende gradaties van openbare ruimten. (zie 
afbeelding 0.3, pagina 15) De openbare weg zie ik als meest openbare ruimte. 
Onderscheid binnen deze ruimte wordt gemaakt op basis van verkeersdeelnemers. 
De tweede gradatie van openbare ruimte zie ik de wandelgebieden zoals pleinen. 
Binnen deze gradatie is er een directe relatie tussen persoon, openbare ruimte en 
de bebouwde ruimte. De laatste gradatie van openbare ruimte wordt getypeerd als 
een openbare ruimte met een gesloten karakter. Dit kunnen de geprivatiseerde semi- 
openbare ruimten zijn zoals de winkelcentra en bibliotheken maar ook de openbaar 
toegankelijke binnenterreinen van woonblokken. In het laatste geval neigt de sfeer van 
de openbare ruimte naar een bepaalde mate van collectiviteit.

Collectiviteit zit tussen privé en openbaar in, maar lijkt een tamelijk breed uit te 
rekken begrip te zijn. Komossa definieert het gebruik van collectieve ruimten als:  een 
ruimte die getypeerd wordt door ‘gebruikers die in een soortgelijke sociaaleconomische 
situatie verkeren en vanuit dat oogpunt bepaalde voorzieningen delen, gebruiken en/
of beheren’. (Komossa, Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel ideaal, 
2011, p. 41) Ook collectiviteit kan verschillende gradaties hebben in relatie met 
toegankelijkheid. In mijn onderzoek benoem ik een collectieve ruimte als een ruimte die 
toegankelijk is voor een specifieke groep mensen. Het verschil met openbare ruimte 
is dat de toegankelijkheid is beperkt. Ik maak verschil tussen collectieve ruimten op 
basis van toegankelijkheid. Onder grootschalige collectiviteit versta ik een ruimte die 
voor een grote groep mensen toegankelijk is, zoals de besloten entree van gebouw die 
toegankelijk is voor alle bewoners van het woongebouw en een besloten binnentuin. 
Daarnaast is er nog kleinschalige collectiviteit die meer gevonden kan worden als 
verdiepingsontsluiting. Openbaar toegankelijke collectieve ruimten zoals enclaves zie 
ik als ‘Openbare ruimten met een besloten karakter’. Dat besloten karakter geeft een 
‘collectieve sfeer’.

Het private domein laat zich weer makkelijk definiëren. De van Dale omschrijft 
een privé ruimte als een ruimte die ‘niet voor iedereen toegankelijk’ is. De eigenaar 
van een ruimte heeft zeggenschap over de toegankelijkheid van de ruimte. In mijn 
onderzoek hanteer ik twee gradaties van private ruimte. Het verschil zit in de buiten- 
en binnenruimte. 
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Publiek domein en publieke sfeer 
De hiervoor benoemde ruimten worden alle drie getypeerd op basis van 
toegankelijkheid. In de literatuur wordt daarnaast ook vaak gesproken over een ander 
type domein; ‘Het publieke domein’. Dit is een sociologische definitie van de openbare 
ruimte die ingaat op niet fysiek aanwezige aspecten. Het publieke domein wordt 
door Hajer & Reijndorp omschreven als;  ‘Die plaatsen waar een uitwisseling tussen 
verschillende maatschappelijke groepen kan plaatsvinden en ook daadwerkelijk plaats 
vindt’. (Hajer & Reijndorp, 2001, p. 11) Ontmoeten wordt hierin omschreven als een 
uiting van een ‘verhouding tot een ander’. Juist door jezelf te verhouden tot een ander 
kan men nieuwe ervaringen opdoen en tot andere inzichten komen. Om verschillende 
groepen te laten samenkomen op een bepaalde plek is een overlap aan functies die 
verschillende doelgroepen aantrekken nodig. (Hajer & Reijndorp, 2003, pp. 11-15) 
Hajer & Reijndorp stellen verder hun visie op het verschil tussen de openbare ruimte 
en het publieke domein aan de orde. Zij stellen dat ‘de openbare ruimte in essentie een 
ruimte is die voor iedereen vrij toegankelijk is, immers openbaar is wat niet privé is. Echter 
is nog niet iedere openbare ruimte een publieke ruimte. (..) daarnaast kunne ook niet 
openbare, privaatbeheerde collectieve ruimten als publiek domein functioneren.’ (Hajer & 
Reijndorp, 2003, pp. 11) Hun definitie van het publieke domein vereist meer dan een 
openbare ruimte. Pas wanneer meerdere groepen een plek ‘waarderen als plaatsen 
van gedeelde ervaring’, kan gesproken worden van publiek domein. (Hajer & Reijndorp, 
2003, pp. 11)

Opmerkelijk is dat volgens Hajer & Reijndorp mensen een ruimte als 
prettig ervaren als er sprake is van een andere domineerde, en vaak homogeen 
samengestelde, groep. Zij concluderen daaruit dat het publieke domein een ervaring is 
omdat men juist niet tot die bepaalde dominante groep hoort. Hieruit veronderstellen 
zij dat het meest belangrijke aspect van het publieke domein de mogelijkheid is om je 
tot een ander te verhouden. Het veranderen van perspectief wordt als belangrijker 
gezien dan het daadwerkelijke ontmoeten. (Hajer & Reijndorp, 2001, p. 88 & 92) 

Naast het publieke domein als plek wordt er ook vaak gesproken over een 
‘publieke sfeer’. Sferen lijken zich nog moeilijker te definiëren omdat ze niet tastbaar 
zijn. De publieke sfeer kan volgens Hajer & Reijndorp gezien worden in de vorm van 
media en discussieplatformen. De publieke sfeer is dus ruimte voor politiek debat en 
het ontstaan van nieuwe cultuur door de mogelijkheid om zich te verhouden tot een 
ander. (Hajer & Reijndorp, 2001, p. 12) Hans Teerds verwoordt de relatie tussen de 
begrippen erg helder. ‘het publieke leven dat in ‘openbaarheid’, niet alleen ‘zichtbaar’ 
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en ‘begrensd’ in een domein afspeelt maar ook ‘onzichtbaar’ en ‘onbegrensd’ in een 
publieke sfeer.‘ (Teerds, 2008, p. 22) Hiermee wordt ook gesuggereerd dat een publiek 
domein of sfeer tijdelijk of als een gelegenheid kan optreden en niet altijd op één 
permanente plaats aanwezig hoeft te zijn. Komossa stelt dat deze tijdelijkheden en 
mogelijkheden nodig zijn om het publiek domein van alle dag te creëren. Het leven 
van alledag is naar haar mening de schakeling tussen het publieke leven en het private 
leven van een ieder. (Komossa, Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel 
ideaal, 2011, pp. 37, 42-43) Reijndorp verwijst hiermee naar het boek ‘The Practise 
of Everyday Life’ van socioloog Michel de Certeau1. Certeau stelt dat het leven van 
alle dag geen eigen specifieke locatie kent maar plaats vindt op plekken die door 
politieke en maatschappelijke strategieën worden gevormd. (Reijndorp & Reijnders, 
2010, pp. 14-15) Ook Gabrielsson (Gabrielsson, 2008) heeft het in haar artikel in de 
OASE nr 77 over een publieke sfeer. Zij stelt dat de publieke ruimte zelf een idee is 
dat als een soort medium ‘tussen’ mensen functioneert. 

Voornamelijk sociologen en filosofen hebben zich sinds de jaren 70 bezig 
gehouden met het omschrijven van de ‘publieke sfeer’. In de werken van Komossa 
(Komossa, Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel ideaal, 2011, pp. 37-
38), Boomkens2   & Teerds3  in OASE nr 77 uit 2008 en Hajer4  & Reijndorp5  (Hajer 
& Reijndorp, 2001, pp. 12-13) worden naar dezelfde personen verwezen. Zo wordt 
gerefereerd naar de Amerikaanse sociologe Hannah Arendt die in haar boek ‘The 
Human Condition’ uit 1958, de publieke sfeer omschrijft als een plek waar in vrijheid 
gesproken en gehandeld kan worden. Zij was de eerste persoon die de problematiek 
van de openbaarheid van ruimten aan de kaart stelt. De Duitse socioloog en filosoof 
Jürgun Habermans omschrijft de publieke sfeer als ‘öffentlichkeit’ in zijn boek 
‘Strukturwandel der öffentlichkeit’ uit 1962. Boomkens stelt dat voor zowel Arendt 
als Habermans de publieke sfeer uitgedrukt is in persoonlijke, politieke en culturele 
vrijheid. Ook stelt hij dat men bepaalde stedelijke locaties toeschrijft als onderdeel 
van de publieke sfeer op basis van het feit dat deze locaties deel uitmaken van het 
stedelijk leven in plaats van de specifieke ruimtelijke kwaliteiten. (Boomkens, 2008, 
pp. 11-13) Rem Koolhaas6 gaat hierin nog een stap verder en stelt dat de publieke 
sfeer de restruimte is van een door mobiliteit gekenmerkte stedelijke ruimte. (Boomkens, 
2008, p. 10) Koolhaas lijkt hiermee te suggereren dat door de toenemende anonimiteit 
van de mobiliteit er op deze plekken geen ruimte is voor een publieke sfeer. 

Concluderend blijkt de publieke sfeer een vrij breed begrip te zijn. In relatie 
tot het publieke domein zijn de kenmerken openbaarheid en de mogelijkheid om een 
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ander te ontmoeten de meest belangrijke aspecten van de publieke sfeer. 

Isotopie en heterotopie 
Isotopie en heterotopie zijn begrippen die geïntroduceerd zijn door de Franse 
socioloog en filosoof Henry Lefebvre7 . Komossa brengt deze begrippen in relatie met 
het publieke domein. Isotopie staat voor een ruimte waarbij meerdere functies worden 
overlapt. (Komossa, Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel ideaal, 2011) 
In de begripsbepaling van Hajer & Reijndorp zou dit publiek domein zijn doordat 
verschillende groepen elkaar hier tegen kunnen komen. (Hajer & Reijndorp, 2001) 

Heterotopia wordt door Van der Cammen en de Klerk omschreven als ‘openbare 
plaatsen in het stedelijk veld’ die ‘zelfstandige culturele plekken worden en onderdak 
bieden aan de fysieke, sociale en culturele mobiliteit.’ (Cammen & Klerk, 2003, p. 378)

Een stadsenclave is een voorbeeld van een heterotope plek volgens Komossa. Dit 
zijn gebieden die door andere gebieden worden ontsloten en op zichzelf functioneren. 
(Komossa, Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel ideaal, 2011, p. 40) 
Daarnaast kunnen deze begrippen ook op niveau van een wijk worden genoemd 
op basis van de bevolkingssamenstelling. Een eenzijdig bevolkte wijk zal dan een 
homogene wijk genoemd worden en een veelzijdig samengestelde wijk een heterogene 
wijk. (Hajer & Reijndorp, 2001, p. 57)

Scriptie opbouw
Ik omschrijf in deze afstudeerscriptie drie voor Nederland belangrijke en invloedrijke 
idealen en visies op het wonen die zijn ontstaan vanaf de invoering van de woningwet. 
Zij hebben invloed gehad op de ontwikkeling in de volkshuisvesting, stedenbouw 
en architectuur. Het eerste hoofdstuk zal gaan over de eerste woningwetwoningen, 
het tweede hoofdstuk over de wederopbouw architectuur van de ‘Wijkgedachte’, 
vervolgens zal in het derde hoofdstuk het planmatige ‘Woonerf’ principe uit de jaren 
60 worden behandeld. Tot slot zal er een vierde hoofdstuk geschreven worden over de 
hedendaagse omgang met het publieke domein. Ik heb hiervoor de binnenstedelijke 
verdichtingopgave in de vorm van stadsenclaves gekozen om verder uit te lichten. 
Ik ben mij ervan bewust dat er vanaf de invoering van de woningwet meerdere 
visies op het wonen zijn geweest en uitgevoerd. In mijn scriptie heb ik mij beperkt tot 
bovenstaande drie visies op het wonen omdat zij alleen op elk een eigen wijze een 
bijzondere relatie aan gaan met het publieke domein. Daarbij zijn zij grootschalig 
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toegepast in Nederland waardoor hun invloed nog steeds merkbaar is.  Voor elke 
visie op het wonen heb ik één typerende woonwijk geanalyseerd. Hierbij heb ik vooral 
gekeken naar de meest ‘pure’ vertaling van het woonideaal naar een daadwerkelijke 
woonwijk. Ik heb hierbij gekeken naar woonwijken in Nederland en mij niet beperkt tot 
enkel Amsterdam. 

Binnen de hoofdstukken zal allereerst de tijdsgeest van die periode worden 
omschreven aan de hand van sociaal maatschappelijke en politieke gebeurtenissen. 
Deze gegevens zijn nodig om de totstandkoming van een ideaal op het wonen 
te kunnen begrijpen. Vervolgens zal ingegaan worden op de daadwerkelijke 
totstandkoming en ontwikkeling van de woonideaal in sociaal culturele zin. Daarbij zal 
ook worden ingegaan op het gedachtegoed achter een woonideaal en de daarbij 
behorende beoogde doelgroepen. Deze eerste twee paragraaf geven antwoord 
op de onderzoeksvraag;  Waarop is een woonideaal gebaseerd, hoe wordt deze 
(theoretisch) gevormd? Na deze uiteenzetting zal gekeken worden naar de theoretische 
vertaling van de woonideaal in architectonische uitdrukking en tot de verhouding met 
het publieke domein.  Deze paragraaf gaat in op de onderzoeksvraag; Hoe werkt het 
publiek domein en hoe wordt deze gevormd (praktisch) ? Uiteindelijk zal geprobeerd 
worden om te begrijpen hoe het publieke domein vormgegeven is en hoe deze werd 
gebruikt in relatie tot de woonideaal. 

Daarnaast heb ik nog een praktische analyse gemaakt van de drie behandelde 
woonwijken waarin ik de overgangen tussen geheel openbaar naar privé heb 
geanalyseerd op toegankelijkheid. Dit analytische onderzoek brengt het theoretisch 
onderzoek van mijn scriptie in relatie tot de praktische uitvoering en probeert 
antwoord te geven op de vraag; Hoe wordt de ontmoetingsplaatsen in het publiek 
domein vormgegeven, zowel geheel openbaar als semiopenbaar (praktisch)? Het totale 
onderzoek bestaat uit een theoretische uiteenzetting en een praktische analyse. Door 
toevoeging van een praktische analyse probeer ik de beschreven theorie tastbaar 
te maken. Voor mij werkt deze analytische manier van onderzoek doen als een vorm 
van reflectie op de gelezen theorie. De relatie of conclusie die ik hieruit kan trekken 
gebruik ik voor mijn eigen ontwerp. 
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Verklaring Analyse
In de eerste drie hoofdstukken zijn analyses gemaakt van de wijk en de bebouwing. 
Hieronder is de legenda voor de kleuren die ik heb gebruikt. U zult merken dat niet 
in elk hoofdstuk de zelfde analysetekeningen zijn gebruikt. Dit komt doordat niet alle 
schaalniveaus van belang zijn. De Spaarndammerbuurt zal zich meer richten op blok 
niveau. De wijkgedachte in Pendrecht en het woonerf in Emmerhout zullen zowel op 
wijkschaal als op buurt schaal worden geanalyseerd. Voor het vierde hoofdstuk zijn 
geen analysetekeningen gemaakt. 

Het gearceerde groen is een overzicht van al het aan-
wezige groen in de wijk, zowel privé als openbaar.
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1.1. Inleiding

Het eerste hoofdstuk beschrijft de periode na de invoering van de voor woningbouw 
zo belangrijke woningwet uit 1901. Met de invoering van deze woningwet werd 
een start gemaakt voor de bloei van de sociale woningbouw in Nederland. Hiermee 
werd het ook voor het eerst mogelijk om voor de grootste bevolkingsgroep, de 
arbeidersklasse, op grootschalige wijze een visie op het wonen tot uitvoering te 
brengen. In dit hoofdstuk zal ik dieper ingaan op de architectonische stroming ‘De 
Amsterdamse School’ in relatie tot het publieke domein.

  In de eerste paragraaf wordt de tijdsgeest in politieke kenmerken en 
maatschappelijke leefwijzen behandeld. Er wordt geprobeerd antwoord te geven 
op de onderzoeksvraag; Op welke grondslagen zijn visies op het wonen gebaseerd 
en gevormd?. Vervolgens wordt aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen 
het woonideaal uiteengezet. In de tweede paragraaf worden de architectonische 
vormgeving van het woonideaal behandeld en de vormgeving van het publieke 
domein. Tot slot zal er een deelconclusie worden gegeven. De casestudies die worden 
behandeld liggen voornamelijk in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt. 

afb. 1.1. Entree poort van 

´het Zaanhof´. bron:

Mister Fab, 
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Woonidealen zijn op een bepaalde manier tot stand gekomen. Sociale en politieke 
aspecten kunnen de basis vormen voor een nieuwe woonvisie. Het is daarom goed om 
eerst een algemeen tijdsbeeld te schetsen zodat de ontwikkelingen samen met de nieuwe 
woonideaal beter begrepen kunnen worden. 

Aan het eind van de negentiende eeuw trokken veel landarbeiders vanuit de 
provincie naar de steden vanwege werk in de alsmaar groeiende industrie. Voor de 
landarbeiders veranderden er veel ten opzichte van hun leven op het platteland. De 
bestaande sociale verhoudingen zoals de band met familie, buren en kerk die men 
gewend was in de dorpen werd minder belangrijk in de stad. Bij deze nieuwe stedeling 
groeide er een behoefte naar een nieuw soort gemeenschap. Hierdoor ontstond er 
voor de voormalige landarbeiders een nieuwe stedelijke leefwijze die anders was dan 
de leefwijze op het platteland. De trek naar de stad bood naast werkgelegenheid ook 
meer kansen voor persoonlijke ontwikkeling en meer vrijheden en vertier. Doevendans 
& Stolzenburg stelden dat aan het einde van de negentiende eeuw een belangrijke 
omslag plaatsvond binnen de maatschappij. ‘Het verschijnsel van de moderne sociale 
mobiliteit, waarin prestatie de norm is en niet de afkomst, begon zich eind negentiende 
begin twintigste eeuw duidelijk te openbaren’ (Doevendans & Stolzenburg, 2000, p. 
297) Dit kwam deels doordat in bepaalde stedelijke situaties een bepaald gedrag 
van iedereen verwacht werd. Dit sociaal wenselijk gedrag stond los van de afkomst. 
Doevendans & Stolzenburg noemen dit het gevolg van het onpersoonlijker worden van 
de samenleving door onder andere de mogelijkheid van massaproductie. (Doevendans 
& Stolzenburg, 2000, pp. 297-299) Tevens werden verplichtingen en rechten zoals 
de leerplicht, kiesrecht, belastingsstelsel en de gezondheidszorg ingesteld die 
golden voor de gehele bevolking. Hiermee werd een start gemaakt voor de latere 
verzorgingsstaat. (Cammen & Klerk, 2003) De eerste periode van de twintigste eeuw 
tot aan de eerste wereldoorlog wordt door historicus Woltjer (Woltjer, 1992) in zijn 
studie naar de recente geschiedenis van Nederland omschreven in de begrippen; 
kleinschalig, de standen maatschappij en een erg arme levensstandaard. (Woltjer, 1992, 
p. 17) 

De arme landarbeiders die massaal naar de steden trokken hadden te weinig 
geld voor goede huisvesting. De geschiedenis leert ons dat aan het einde van de 19e 

1.2. Beschrijving tijdsgeest: Nieuwe stedelijke leefwijze in de 
twintigste eeuw 
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eeuw de woonsituatie in de Nederlandse steden onhoudbaar is geworden. De steden 
kunnen het inwonersaantal niet meer aan doordat de Nederlandse bevolking in 50 
jaar is verdubbeld en doordat er veel mensen naar de stad zijn getrokken voor werk in 
de industrieën. Van grootschalige uitbreidingen of stedelijke nieuwbouw was nog geen 
sprake en de bevolking was te arm om hier zelf in te voorzien. Dit leidde tot kelder- en 
krotbewoning in erbarmelijke omstandigheden wat grote gezondheidsrisico’s voor de 
gehele bevolking met zich meebracht. Langzaam begon het besef te komen dat hier 
een einde aan moest komen. (Doevendans & Stolzenburg, 2000, pp. 311-315)
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Gezondheid als argument voor kwaliteitseisen
In verschillende boeken ( (Doevendans & Stolzenburg, 2000, pp. 265-266), (Ottens, 
1975), (Deben, 1990)) (Vreeze N. d., 1993, pp. 31, 107-111) over de totstandkoming 
van de woningwet wordt gerefereerd naar een rapport uit 1855 genaamd; ‘Verslag 
aan den koning over de vereischten en inrigting van den arbeiderswoning, door ene 
commissie uit het Koninklijk Instituut van Ingenieurs Koning’8  . Dit rapport wordt gezien 
als het eerste serieuze onderzoek en oplossing van de overheid naar de toenmalige 
woontoestanden. Koning Willem lll gaf in 1853 de opdracht aan ingenieurs om een 
woononderzoek te doen naar eisen van Nederlandse Arbeiders.. In ‘Het verslag aan 
den Koning’ werd omschreven hoe de arbeiders zouden moeten leven. De woning 
werd omschreven als ‘de zetel van het gezin’ vanwege de opvoeding en het huwelijk 
die beide plaats vonden binnen de woning. De woning zou moeten beschikken uit drie 
slaapkamers; één voor de ouders en twee aparte slaapkamers voor de jongens en de 
meisjes. Daarnaast moest de keuken gescheiden zijn van de woonkamer. Qua hygiëne 
werd een buiten toilet,  ‘het gemak’, als wenselijk beschouwd en zou een afvoering van 
vuil als hoofdvereiste gezien kunnen worden. Gezondheidseisen stonden boven comfort. 
Door de ingenieurs werd gesteld dat toezicht op ‘zindelijk wonen’ erg belangrijk 
was om ‘gekijf en zedeloosheid’ te voorkomen.9 De slechte hygiëne met de daarmee 
gepaarde gevaren voor de gezondheid dienden hier als argument voor het opstellen 
van kwaliteitseisen. Noud de Vreeze wijst erop dat ook later, onder andere bij de 
woningwet en de wederopbouw, steeds de gevaren voor de gezondheid als argument 
wordt gedragen voor het opstellen van nieuwe kwaliteitseisen. (Vreeze N. d., 1993, 
pp. 31-32)

Hygiëne en arbeidsproductiviteit
Daarnaast beseften fabriekseigenaren dat de productiviteit van hun arbeiders 
omhoog zou gaan als ze een degelijk gezond leven ernaast zouden hebben. Deben 
verwees naar E. Engelen10, die dit in zijn dissertatie ‘Over arbeiderswoningen’ in 
1870 al beschreef; ‘Men begint in te zien dat de arbeider evenals de machine een 
goed onderkomen behoeft, wil hij veel produceren’. De totstandkoming van de 
arbeiderswoning beschreef Deben als volgt; ‘Passend in de lijn van het streven door 
burgers om arbeiders een bepaald woongedrag bij te brengen en anderzijds dat 

1.3. Wat vooraf ging aan de woningwet: Hygiëne, 
huiselijkheid en arbeidsproductiviteit
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proces versterkend, was de groeiende behoefte van de zich ontwikkelende industriele 
maatschappij aan gediciplineerde arbeidskrachten. ‘ Deze diciplinering van de 
arbeidersklasse dringt door tot verschillende maatschappelijke sectoren zoals 
huisvesting en onderwijs. (Deben, 1990, p. 116) De eerste ‘Vereeniging ten behoeve der 
Arbeidsklasse’ werd in 1852 opgericht. De eerste filantropische woningbouwprojecten 
verschillen echter weinig van de revolutiebouw. Ook dit zijn veelal rug-aan-rug 
woningen met alkoven waardoor er slecht gevenitleerd kan worden.  (Ottens, 1975) 

Naast een verbetering vanuit hygiënisch oogpunt groeide er bij industriebazen 
het besef dat de arbeidproductiviteit hoger zal zijn als er een betere woning zou 
zijn. Gelijktijdig groeide ook het morele besef dat de sociale klasse ook recht had 
op een menswaardig bestaan. De eerste arbeidersbewegingen werden opgericht 
vanuit sociaaldemocratisch oogpunt. Voorstanders hadden daarnaast ook een 
ideaalbeeld voor zich om de arbeidersklasse te verheffen. Dit zou alleen kunnen als 
zij over de gehele breedte van het leven zelfstandig zouden worden, integreren in de 
maatschappij, zich zelf kunnen ontplooien en solidair kunnen zijn. Een beter leven zou 
beginnen bij een goede woning waarbij de arbeider wel eerst geleerd moest worden 
hoe hij moest wonen. Daarnaast was onderwijs en gezondheidszorg een voorwaarde 
voor maatschappelijke emancipatie. (Doevendans & Stolzenburg, 2000, pp. 316-318) 

Sociale hervormers en huiselijkheid
De slechte woontoestanden kwamen deels door de slechte huisvesting maar 
ook werd er vaak gewezen op de levenswijze van de arbeiders. Met de eerste 
arbeiderswoningen werd geprobeerd om de arbeider huiselijkheid mee te geven 
zodat hij zich niet op straat of naar de kroeg zou begeven. De begrippen huiselijkheid 
en woonbeschaving deden zijn intrede in de negentiende eeuw. Deben (Deben, 1990) 
zag de oorzaak liggen doordat de industriële revolutie een scheiding tussen wonen, 
privé sfeer, en het werken, openbare sfeer met zich mee bracht. Hiermee veranderde 
ook de woonbeschaving die omschreven werd als ‘een proces van verinnerlijking 
van waarden als huiselijkheid, hygiëne en fatsoen’. De arbeider zou zich ook moeten 
‘verhuizelijken’ dit kon alleen door zoveel mogelijk activitieten thuis onder te brengen 
zodat goed woongedrag gestimulleerd werd.  Deben refereert ook naar engelse 
Pahl11 die in 1989 een artikel uitbracht met de titel; Housing life an lifestyle. Hij 
omschrijft huiselijkheid als ‘the proces of making a home takes place in response to human 
needs for security, recognition and affection’ . Dit beschrijft de functie van de woning: 
bescherming, leven en een adres wat weer zorgt voor erkenning en status. Al zijn ze 
hier in de 19e eeuw nog niet mee bezig. (Deben, 1990, p. 115) 
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Start beheerste stadsplanning en volkshuisvesting
Sociale hervormers hadden aan het eind van de negentiende eeuw de idealen 
om ook arbeiders te voorzien in goede huisvesting. Echter ontbrak het wettelijke 
kader hiervoor waardoor de uitvoering bemoeilijkt werd. Door de invoering van de 
woningwet in 1901 konden woningbouwverenigingen rijkssteun ontvangen nadat zij 
toegelaten waren door de gemeente. Gemeenten hadden de taak om de woningbouw 
te reguleren en op de uitvoering daarvan toe te zien. Om dit te kunnen overzien 
werden bestemmingsplannen in het leven geroepen. Hiermee werd een begin gemaakt 
aan de beheerste stadsplanning. Amsterdam kwam uiteindelijk in 1905 met de 
bouwverordening en in 1915, onder leiding van Keppler, met een eigen woningdienst. 
(Doevendans & Stolzenburg, 2000, pp. 311-315) 

De intrede van de huurwet in 1917 werd door van der Cammen & de Klerk 
aangewezen als het omslagpunt in de omvang van sociale woningbouw. Deze wet 
zorgde ervoor dat het inkomen in plaats van de marktprijs of de kostprijs de hoogte 
van de huur bepaalde. (Cammen & Klerk, 2003, p. 89) Vanaf 1922 is de welstand 
onderdeel van de bouwverordening geworden. Hierna heeft de gemeente zowel 
controle over de technische uitvoering als op de esthetische verschijning van de 
woningen. (Cammen & Klerk, 2003, p. 95)

Mede door overheidssteun konden woningbouwvereniging, na gemeentelijke 
toelating, beginnen met het bouwen van de eerste sociale woningen. Het waren vooral 
de arbeiders zelf die een woningbouwvereniging oprichtten. Dit in tegenstelling tot 
de door de overheid bedachte rijke filantropische verengingen. (Stissi, 2010, pp. 17-
18) Naast de arbeidersverenigingen, veelal met een sociaal democratisch politieke 
voorkeur, waren er ook geloofgezinde en gemeentelijke woningbouwverenigingen. 
Zij representeerden bepaalde groepen uit de samenleving. Naar mate de projecten 
groter werden ontwierpen de verenigingen gehele woonblokken inclusief een school, 
gemeenschaphuis en badhuis. In de Spaarndammerbuurt zijn het Zaanhof, Het Schip 
en Zaandammerplein voorbeelden van dit soort woonenclaves binnen een wijk. 
(Stissi, 2010) Eenmaal wonend in een woningwetwoning werd het leven grotendeels 
bepaald door de (Protestantse, Rooms Katholieke, socialistische of communistische) 
zuil waar men toe behoorde. ‘De verzuiling’ verschafte een uitgesproken sociaal 
ruimtelijke structurering aan de wijk, waarbij de verschillende blokken niet alleen 
stedenbouwkundig, maar ook maatschappelijk hun plek kregen binnen de wijk. 
(Doevendans & Stolzenburg, 2000, p. 360)

1.4. De intrede van de woningwet



Leren wonen voor het arbeidersgezin
De woningbouwcorporaties hadden in de eerste jaren het doel om voor de sociale 
klasse woningen te bouwen. Echter bleek in de praktijk dat het onmogelijk was om ook 
de allerarmsten te voorzien van een woning. Verenigingen moesten er immers vanuit 
kunnen gaan dat de huur regelmatig betaald werd. Hierdoor gaven verenigingen 
de voorkeur aan de meer welvarende arbeiders met hun gezin in plaats van ook de 
dagloners. Naast financiële redenen hielden de welvarende arbeiders zich vaker 
aan de regels waar de verenigingen waarden aan hechten. Later toen de sociaal 
democratische woningbouwverenigingen hun intrede deden werd de nadruk erg op 
gedisciplineerd gedrag gelegd. (Deben, 1990, pp. 110-111)

Na de eerste wereldoorlog drong het besef bij de gemeente door dat ook 
de allerarmsten de ‘ontoelaatbare gezinnen’ een plek om te wonen moesten krijgen. 
Na een paar kleine experimenten besloot Kepler om stenen woningwetwoningen 
te bouwen voor onmaatschappelijke gezinnen. Gesteld werd dat deze gezinnen in 
opvoedingsdorpen onder streng toezicht moesten komen te wonen. Woningopzichters, 
de eerste sociale werkers,  moesten erop toezien dat gezinnen zich goed gedroegen. 
Wanneer zij zich niet wenselijk gedroegen werden zij door woningopzichters hierop 
aangesproken. De zogenoemde ‘opvoeddorpen’ bestonden uit zelfstandige woningen, 
badhuizen, een school en clublokalen. Wanneer zij goed gedrag vertoonden, geen 
huurschuld hadden, de woning er netjes uitzag en ze geen overlast veroorzaakten, 
kwamen ze in aanmerking voor een normale woning. (Ottens, 1975, pp. 88-92)

De arbeidersbevolking werd omschreven in de volgende groeperingen: gezinnen 
met en zonder kinderen, alleenstaanden, wezen en ouderen. De woningtypologie 
bestond voornamelijk uit kleinere en grotere gezinswoningen. De indeling uit dit 
rapport is in 1916 verworpen maar het inkaderen van de verschillende groepen en 
de verschillende benaderingswijzen, gedurende de hele periode 1920-1940, is bij de 
beoordeling van woningplannen verhelderend. (Dettingmeijer, 1982, p. 29)
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1.5.1. De woningwetwoning; een nieuwe ontwerp opgave

Functionele veranderingen; een nieuwe woontypologie met eigen woningplattegrond
Met de gezondheid als argument voor het opstellen van woonkwaliteiten werd een 
nieuwe woontypologie geïntroduceerd; de arbeiderswoning. Met de intrede van 
deze nieuwe typologie zou er een einde moeten komen aan de eenkamerwoningen, 
kelderwoningen en rug-aan-rug-woningen. De woningbouwcomplexen bouwden 
badhuizen voor haar bewoners zodat ook zij de mogelijkheid hadden om zich te 
kunnen verfrissen. Daarnaast werden trappenhuizen aan de gevelzijde geïntroduceerd 
om zo te kunnen ventileren. De woningplattegronden werden voor de arme arbeider 
aan het begin van de 20e eeuw drastisch verbeterd ten opzichte van voorgaande 
typologieën. Door de woningwet werd nauwlettend vastgesteld waar een woning aan 
moest voldoen en waar elke ruimte toe diende. Vanuit hygiënisch oogpunt werden 
slapen, wonen en koken gescheiden vertrekken binnen de woning. De alkoven en 
bedsteden verdwenen uit de woningen en werden idealiter vervangen worden door 
drie afzonderlijke slaapvertrekken zodat ouders, jongens en meisjes gescheiden 
zouden slapen om zo onzedelijk gedrag tegen te gaan. Een toilet was wenselijk in 
iedere woning maar de riolering liet nog te wensen over. (Vreeze N. d., 1993, pp. 60, 
204-205)

Een nieuwe architectonische opgave
Ruimte voor esthetische kwaliteiten van arbeiderswoningen was er tot de invoering 
van de woningwet niet. Na invoering van deze wet maakten architecten voor het 
eerst op grote schaal kennis met de nieuwe bouw en ontwerp opgave van de 
sociale woningbouw. De architecten stonden met de intrede van de woningwet voor 
nieuwe uitdagingen. Waar zij zich in de negentiende eeuw voornamelijk bezig 
hielden met particuliere bouw kregen zij nu te maken met nieuwe opdrachtgevers, 
de woningbouwverenigingen, nieuwe regelgeving en met nieuwe architectonische 
vraagstukken. Daarbij waren de opdrachten qua schaal een stuk groter. Naast de 
praktische en hygiënische eisen moesten architecten nadenken over de ethische en 
arbeiders waardige kwesties waarbij alle voorwaarden ook nog eens gecombineerd 
moesten worden met de regels van de ‘kunst’ om zo ook nog een esthetisch 
verantwoord stadsbeeld te leveren. Vooral de relatie tussen de esthetiek en de 

1.5.  Architectonische uitdrukking
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praktische eisen was een veel besproken onderwerp in die tijd. Vanaf 1910 komen er 
meer opdrachten voor gehele bouwblokken wat meer architectonische vraagstukken 
met zich meebracht. (Stissi, 2010, pp. 64-71)  Noud de Vreeze stelt dat deze eerste 
rationele woningwetwoningen geïnspireerd waren vanuit ‘de vanzelfsprekende kwaliteit 
van het traditionele bouwen en de traditionele verhoudingen tussen mens, samenleving en 
natuur’.  (Vreeze N. d., 1993, p. 75)

1.5.2. Opzoek naar nieuwe stedelijke ruimte; transformatie van het gesloten  
 bouwblok
 
Rationalisten; Herinterpretatie van het negentiende-eeuwse gesloten bouwblok
Met de komst van de volkswoningbouw stonden architecten voor nieuwe ontwerp 
uitdagingen. De eerste generatie architecten na de invoering van de woningwet 
zetten het gesloten bouwblok met een gemeenschappelijke binnentuin opnieuw 
in als ruimtelijke basiseenheid voor de stad. (Cammen & Klerk, 2003, p. 97) De 
volkswoningbouwprojecten vormen een onderdeel van een gesloten bouwblok. 
Stissi benoemt dat het huis nog de bouwsteen is voor het bouwblok. (Stissi, 2010, 
p. 102) De gevel werd vormgegeven naar rationele eerlijkheid waardoor er niet 
bewust een relatie wordt aangegaan tussen gebouw en omgeving. (Stissi, 2010, 
pp. 81-83) Stissi ziet rond 1910 een verandering in de ontwerpen van gevels. 
Wellicht mede door grotere bouwopgaven gaan architecten zich meer bezighouden 
met de totaalcompositie van het bouwblok, de straat en het plein. De architecten 
probeerden met de totaalcompositie de sociale opgaven zoals gelijkheid en massa 
te vertalen naar esthetische kwaliteiten. Door het geheel vorm te geven werd uiting 
gegeven aan het collectieve gemeenschapsgevoel dat de woningbouwverenigingen 
probeerden te creëren.  Volkswoningbouw bood ruimte voor nieuwe architectonische en 
stedenbouwkundige opgaven. (Stissi, 2010, pp. 81-83)

Amsterdamse School; de expressionistische bouwblokken van de Klerk
Deels als reactie op de rationalistische architectuur van onder andere Berlage en 
Oud bloeit er rond 1910 een nieuwe architectuurstroming, De Amsterdamse School, 
genaamd. Architecten zoals van der Klerk, de Mey en Kramer distantiëren zich van 
de rationalistische architectuur en benadrukken het ontwerp als kunstzinnige prestatie, 
aldus de Vreeze.  Door het accent te leggen op expressieve en plastische (baksteen) 
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elementen wordt de eenvormigheid van het gesloten bouwblok doorbroken en wordt 
de openbare ruimte rondom het bouwblok gemanipuleerd. Het blok wordt als het 
ware als een sculptuur ontworpen waarin gevel, dak, entreepartij en balkon worden 
geïntegreerd waarin de afzonderlijke woning opgaat in het monumentale geheel. 
(Vreeze N. d., 1993, pp. 75-77, 188) 
Stissi merkt een belangrijke omslag op in de relatie tussen architectuur en de stedelijke 
ruimte in de projecten van De Klerk in de Spaarndammerbuurt. Zo stelt hij dat de 
Klerk ‘de architectonische ruimte binnenstebuiten keert’. De Klerk doet dit door de 
gevelcompositie niet tot stand te laten komen door de interne structuur maar door een 
verbinding aan te gaan met de omliggende ruimte. In tegenstelling tot het gesloten 
bouwblok waarin de binnenruimte wordt ingesloten suggereert Stissi dat de Klerk de 
ruimte buiten het bouwblok (straat, plein stad) omsluit met zijn gebouw. (Stissi, 2010, 
p. 142) Het karakter van zijn gebouwen moest passen bij de omgeving waarvan 
het gebouw een reflectie zou moeten zijn van ‘de dynamiek van de straat en de rust 
van het plein’, aldus Stissi. De gevelwanden zijn dus vanuit de stedenbouwkundige 
situatie ontworpen. (Stissi, 2010, p. 146) Zo speelt hij bij ‘Het Schip’ (1917-1921) 
in op de dynamiek en de snelheid die het treinverkeer aan de westelijke zijde van 
het complex passeert. Volgens Stissi zorgen verschillende accenten in de gevel de 
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voorbij rijdende reizigers de mogelijkheid te geven om de afzonderlijke percelen 
te herkennen en de snelheid aan de wand af te meten. Tegenover de ingang van 
‘het Zaanhof’ heeft de Klerk een rustiek naar binnenkerend pleintje gecreëerd dat 
daarmee inspeelt op de eveneens teruggelegde entreepoort van het Zaanhof aan de 
overzijde. In de Oostzaanstraat neemt de Klerk het bestaande schoolgebouw op in zijn 
gevel maar laat het zijn eigen karakter behouden. Materialen, kleuren en details zijn 
terugkomende elementen die samen met de symmetrische opzet ervoor zorgen dat de 
drie afzonderlijke gevels als één geheel worden ervaren. (Stissi, 2010, p. 162)

In het Sunschrift ‘Architectuur en Volkshuisvesting’ word ‘Het Schip’ aangemerkt 
als ‘een bijzondere fase in de hernomen uitbouw van de stad en vertegenwoordigt een 
wezenlijke stap in de ontwikkeling van De Klerks vormtaal; hij lijkt er hier vooral op 
uit een stedelijke omgeving te bouwen die verschilt van de strakke kille arbeiderswijken 
die in de omgeving verrezen in de buurt (…) Hij slaagt erin  een geheel te realiseren 
dat verzorgd en rijk is aan verschillende formele oplossingen.’ (Casciato, 1980, p. 
77) De Klerk weet een relatie tussen gebouw en stedelijke ruimte aan te gaan door 
het toepassen van cilindrische elementen en andere accenten zoals torens en hoek 
verfraaiingen. Dit was dan ook één van de kritiekpunten die enkele rationalistische 
architecten van die hadden.  De plattegronden achter de rijkelijk versierde gevels 
werden door hen als benauwend ervaren aldus van Cammen en Klerk. Deze kritiek 
kwam deels tot stand doordat de rationalisten meer van binnen naar buiten ontwierpen 
in plaats van buiten naar binnen zoals meer aan de orde lijkt bij de Amsterdamse 
School architecten. (Cammen & Klerk, 2003, p. 97) Hierbij kwam ook het kritiek dat de 
Klerk alleen maar aandacht had voor het ontwerpen van sierlijke façaden en daarmee 
de sociale en technische opgave van de volkswoningbouw achterstelde. Volgens Stissi 
verwierp De Klerk de ideologie van de Volkswoningbouw en de daarbij behorende 
woningwetarchitectuur. In tegenstelling tot de rationalistische en vaak letterlijke 
vertaling in uitstraling van  ‘een goede arbeiderswoning’ vertoonde de Klerk een 
paleisfaçade die niet meer deed refereren naar ‘het huis’. (Stissi, 2010, pp. 148-151) 
Ander kritiek kwam vanuit de gemeente over de hoge kosten voor het te ‘luxueuze’ 
gebouw voor arbeiders.’ (Casciato, 1980, p. 77)
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Architectuur in het Zaanhof (1915-1916) en het Zaandammerplein (1916-1923)
Walenkamp ontwerpt als eerste het meest westelijke ensemble in de 
Spaarndammerbuurt. Het Zaanhof heeft een buitenste bebouwingsring van vier 
verdiepingen hoog. Deze sluit aan bij de bebouwingshoogte zoals elders in de 
buurt ook is toegepast.  De binnenste ring vormt daarentegen een contrast met de 
buitenste ring doordat deze is vormgegeven als tweeverdiepingen hoge huisjes met 
een zadeldak naar de zijde van het binnenhof toe. (Stissi, 2010, p. 258)  Walenkamp 
brengt met zijn ontwerp van het Zaanhof in de Spaarndammerbuurt een andere kijk 
op het creëren van eenheid en eerlijke façades. Hij heeft gekeken naar de Londense 
Arts-and-Crafts volksbouw architectuur. Zij probeerden de arbeiderswoning juist 
minder massaal en sober te maken door toevoeging van kleur en simpele decoratieve 
elementen die wel zorgen voor eenheid. (Stissi, 2010, pp. 100-102) 

De Bazel ontwerpt enkele jaren later voor de gemeentelijke woningbouwdienst 
het complex rondom het Zaandammerplein. Ook hier wordt een dubbele 
bebouwingsring toegepast. In het Sunschrift ‘Architectuur en volkshuisvesting’ uit 
1980 wordt gesteld dat de Gemeentelijke Woningdienst geprobeerd heeft om het 
woningbouwcomplex aan het Zaandammerplein als één geheel te bouwen in plaats 
van afzonderlijke bouwblokken. (Casciato, 1980, p. 68) De plannen waren eerst om 
hier een afwisseling in laagbouw over het hele complex toe te passen. Stissi vermoedt 
dat financiële redenen hebben doen besluiten om alles in vier lagen uit te voeren 
waardoor het karakter van het binnenhof meer doet lijken op een groot plein. Echter is 

Zaandammerplein

‘Het Schip’

‘Het Zaanhof’

afb. 1.5. Kaart van de 

Spaarndammerbuurt met 

daarin aangegeven, het 

Zaandammerplein, Het 

Schip en het Zaanhof. 

Bron: Google Maps. 
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afb. 1.6. Poort in het 

Zaanhof. 

Bron: eigen foto

door de positionering van de drie bouwblokken een gesloten architectonische eenheid 
gecreëerd. Het totaalbeeld van alle complexen is erg sterk doordat de gevels zoveel 
mogelijk symmetrisch zijn opgebouwd en doordat detaillering en accentuerende 
elementen terugkomen. Doorlopende continuïteit wordt gewaarborgd door een 
basement, doorlopende daklijn en een repeterend middengedeelte. Het gevelvlak 
krijgt een  sterkere eenheid door de woonkamer één groot raam te geven. In de gevel 
is het afzonderlijke perceel ondergeschikt geraakt aan een groter geheel. Dit zorgt 
ervoor dat de gevel in grotere stukken is opgedeeld waardoor de gevel door de 
grote schaal van het plein afleesbaar blijft. Het huis als bouwsteen voor het bouwblok 
verdwijnt in dit project.  (Stissi, 2010, pp. 100-102, 111-113) Kommossa ervaart deze 
eenheid als een ‘burcht’ (Komossa, Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel 
ideaal, 2011, p. 71) 

De Bazel past geabstraheerde classicistische elementen in baksteen toe als 
decoratie. Daarnaast laat hij de rooilijn verspringen, accentueert hij bepaalde delen 
door resalieten en brengt hij orde aan door structurele ritmiek en symmetrie. Door de 
hoeken in te snijden plaatst hij het trappenhuis schuin waardoor de eigenlijke hoek 
minder scherp is en de eenheid van het blok als geheel wordt benadrukt. Volgens 
Stissi is De Bazel er met zijn ontwerp voor het Zaandammerplein in geslaagd is om een 
monumentale stedelijke ruimte te creëren. Dit in tegenstelling tot het Zaanhof waar de 
afzonderlijke huisjes juist nog duidelijk zichtbaar zijn. (Stissi, 2010, p. 114)
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De dubbele bebouwingsring; het openbare binnenterrein als nieuwe stedelijke ruimte
In de zoektocht naar nieuwe stedelijke ruimte vind ik dat een tweetal projecten die in 
de Spaarndammerbuurt zijn gerealiseerd een bijzondere positie innemen. Het eerste 
project is het ‘Zaanhof’ (1915-1916) dat ontworpen is door Walenkamp in opdracht 
voor Het Westen. Het tweede project is het ‘Zaandammerplein’ (1916-1923) van De 
Bazel in opdracht van de Gemeentelijke Woningdienst. Het stedenbouwkundig plan 
komt van der Mey (1912-1915) die naar veel discussie het stratenpatroon aanpaste 
en daarmee twee maal in de Spaarndammerbuurt grote binnenhoven tekende. (Stissi, 
2010, pp. 250-258)  

In de Spaarndammerbuurt zijn in zowel het Zaanhof als het Zaandammerplein 
twee rijen woningen ontworpen met daar tussen een gemeenschappelijk semipubliek 
binnenterrein en daarnaast een openbaar binnenterrein. Volgens Reijndorp 
symboliseren de twee ringen naar binnen toe; saamhorigheid en naar buiten toe; 
standvastigheid. (Reijndorp A. , 2002, p. 262)  

De bouwblokken in de Spaarndammerbuurt van Walenkamp, de Bazel en 
de Klerk worden door Komossa aangemerkt als het omslagpunt van het gesloten 
negentiende-eeuwse bouwblok naar nieuwe bouwblok vormen. ‘Met de introductie 
van de dubbele bebouwingsring en het gesloten hof worden aaneenschakelingen van 
ruimtelijke sequenties bereikt’, aldus Komossa. Hierdoor wordt de openbare ruimte 
op een vernieuwde manier vormgegeven. (Komossa, Hollands bouwblok en publiek 
Domein, Model regel ideaal, 2011, pp. 163-165) 

Volgens Reijndorp ontstaat er door dit type hofbouw een nieuwe collectiviteit 
naast het samen wonen op de trap ‘Het zaanhof vormt de uitdrukking van een sociale 
politiek gericht op het ontstaan van een nieuwe leefwijze. Die sociale politiek is vanaf 
circa 1900 gericht op de vormgeving van een niveau tussen de privésfeer en het 
publieke domein; de collectieve sfeer die zich zowel sociaal als ruimtelijk manifesteert.’ 
(Reijndorp A. , 2002, p. 261)) Reijndorp stelt dat de collectiviteit mogelijk wordt door 
de ruimtelijke vormgeving van het gehele blok in plaats van het afzonderlijke pand. 
Daarbij is de vormgeving van collectiviteit als een aparte sfeer onderdeel van de 
sociale politiek van elke zuil. Zowel emancipatiestreven, klasse en groepsbewustzijn 
en verbondenheid komen hierin tot uitdrukking. Het leven verplaatst zich daarmee 
ook van de straat naar de woning en naar de collectieve buurtvoorzieningen, wat 
gezien kan worden als de domesticatie van het wonen. Collectieve ruimten nemen juist 
de functie van de straat over, waardoor ook zij het straatbeeld bepalen in plaats 
van de verschillende winkeltjes en bedrijfjes. Hierdoor is de straat veranderd in een 
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woonstraat.( (Reijndorp A. , 2002, pp. 259-264) &  zie ook (Castex, 1984)) 
Een ander punt dat Komossa benoemd is het onderbreken van de zichtlijnen 

als iets dat bijdraagt aan het collectieve karakter van het binnenplein zoals bij het 
Zaanhof en het Spaarndammerplein. Zij zegt dat door de collectieve emancipatie het 
publieke domein is vervangen door het collectieve domein. Dit komt ook doordat de 
mensen die in deze buurten wonen allemaal dezelfde achtergronden, geloof, werk 
en of afkomst hebben. Hierdoor is sociale segregatie zichtbaar op zowel blok, buurt 
en wijkniveau. (Komossa, Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel ideaal, 
2011, pp. 47-48 & 66) De overgangen tussen verschillende stedelijke ruimten worden 
gekenmerkt door onderdoorgangen, portalen, lage bebouwing en kopgevels. Alle 
woningen grenzend aan de openbare ruimte zijn vormgegeven als voorgevels en 
worden ook aan deze zijde ontsloten. In het Zaanhof is het ‘Haags portiek’ ingezet 
om alle woningen een eigen voordeur aan de straat te geven en is daarmee een 
verlenging van het publieke domein. (Komossa, Hollands bouwblok en publiek Domein, 
Model regel ideaal, 2011, pp. 68-71) De Vreeze benadrukt dat ‘door toepassing 
van poorten als ontsluiting van het binnenhof het accent leggen op het semi-openbare 
karakter van deze in de stedelijke structuur bijzondere ruimtesoort’. (Vreeze N. d., 1993, 
p. 188) Ook de ontsluiting van de woningen aan de binnenste ringen op het binnenhof 
dragen bij aan het semi-openbare karakter. Met de variatie aan typologieën met een 
eigen voordeur voor alle woningen wordt de zelfstandigheid van het arbeidersgezin 
benadrukt. Noud de Vreeze wijst erop dat door het geven van een eigen voordeur, het 
gezin als zelfstandige sociale eenheid herkenbaar is geworden. Binnen de woning is 
de woningplattegrond een zo exact mogelijke weergave van het getrachte wenselijke 
leefpatroon. (Vreeze N. d., 1993, p. 61)

afb. 1.7. Hoekoplossing van 

het blok van de Bazel. 

Fotograaf: J.M. Arsath Ro’is

4 februari 1974

bron: beeldenbank Amster-

dam, Collectie Stadsarchief 

Amsterdam
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Toegankelijkheid

Zaandammerplein

1:1000

bron: onderlegger is de 

gemeentelijke basiskaart. 

eigen bewerking. 

1.5.3. Analyse toegankelijkheid en publiek domein 

De komende twee pagania’s bevatten een analyse waarin het publiek domein wordt 
geprobeerd weer te geven.  Op linkerzijde is in de gradatie van toegankelijkheid te 
zien voor een gedeelte van het Zaandammerplein. Op de volgende twee pagina’s wordt 
gekeken naar de relatie met de context, de straat en de voorzijde van de woning. 

Toegankelijkheid op het Zaandammerplein. 
Wat goed naar voren komt in de tekening op de linkerpagina is hoe het 
gehele bouwblok is opgedeeld in verschillende gesloten bouwblokken met elk 
een eigen collectieve binnentuin. Het grote plein, het Zaandammerplein, is wel 
openbaartoegankelijk. Alle woningen worden ontsloten aan de straat. Dit geld ook 
voor de woningen die aan de binnendzeide van het blok het ontsloten worden. 

CollectiefOpenbaar
verkeers-
deelnemers

Openbare weg

Voetgangers

CollectiefOpenbaar

Met een gesloten 
karakter

Voor iedereen te 
gebruiken die 
toegang heeft

Met een privé 
karakter

Privé
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Relatie voorzijde woning 

met de straat

rood: voorzijde woning 

(ontsluiting) 

lichtgrijs: straat

Relatie collectiviteit, voor-

zijde en openbaarheid

groen: besloten collectief

roze: openbaar plein

Relatiecontext met de 

straat (zaanhof)

roze: pleinen die zijn 

ontstaan door reactie op 

context
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Relatie straat en publiek domein
De straat was in de 19e-eeuwse arbeidersbuurten zoals de Jordaan het publieke 
domein dat een negatief karakter had. De straat werd gezien als plek waar 
burenruzies en luidruchtige gesprekken plaatsvonden. De straat als publiek domein 
werd getracht te vermijden in de sociale woningbouwplannen. Collectiviteit bleek het 
toverwoord te zijn voor het vernieuwde publieke domein dat gelijkheid en harmonie 
zou moeten uitstralen. (Komossa, Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel 
ideaal, 2011, p. 41) Met de invoering van de dubbele bebouwingsring was alleen de 
voorkant van de woningen zichtbaar vanaf de openbare ruimten. Hiermee was er een 
fysieke relatie tussen de woning en het collectieve domein. 

  
Relatie context en publiek domein; 
Met het inspelen op de bestaande context worden bij zowel het Zaanhof als bij 
het Spaarndammerplein ruimten gecreëerd die als publiek domein gezien kunnen 
worden. Samen vormen zijn een ruimtelijke sequentie van pleintjes tussen de stad en 
de woonomgeving. De afstand tussen woonkamer en de openbare weg werd door de 
vorming van verschillende stedelijke ruimten vergroot. 

Relatie collectiviteit en publiek domein
De collectieve uitstraling van de woningen kwam tot stand door het monumentale 
karakter van de bebouwing waarbij het accent niet lag op de enkele woning maar op 
het geheel. Het collectieve karakter wat nagestreefd werd door de sociale herzieners, 
werd hiermee ook ruimtelijk vormgegeven. Dit was ook al te zien in de collectieve 
badhuizen, buurthuizen en scholen, en de wering van kleinschalige bedrijvigheid uit de 
woonomgeving. Hierdoor regisseerden de woningbouwcorporaties het gehele leven 
van de arbeider. De introductie van groen was voor arbeiderswoningen ook nieuw en 
verplaatste zich van het openbaar plantsoen naar de collectieve tussenruimte tussen de 
twee bebouwingsringen.  Komossa concludeert hieruit dat het terrein het ‘middelpunt 
van de heterotope woonenclave met eigen wetten en regels is geworden’. (Komossa, 
Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel ideaal, 2011, pp. 41-42 & 163-
165)
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1.6. Deelconclusies  

Met de komst van de woningwet wordt aan de ene kant het algemene belang 
van verhoogde arbeidersproductiviteit en hygiëne gehanteerd en aan de andere 
kant het verheffen van de arbeidersklasse door (her)opvoeding. Hiermee zijn de 
eerste woningwetwoningen voorbeelden van een totalitaire woon- en leef ideaal 
voor een groot deel van de samenleving. Collectiviteit wordt op verschillende schalen 
ingezet. Op de sociaal maatschappelijke schaal zou collectiviteit voor toezicht en 
opvoedkundige vooruitgang moeten zorgen. Daarbij komt dat de arbeider nu tot 
een bepaalde ‘groep’ behoorde waarmee hij zich kon confirmeren. Hiermee is 
een begin gemaakt met het creëren van het geplande gemeenschapsgevoel. Dat 
collectiviteit belangrijker was dan privé wordt ook duidelijk weerspiegeld in de 
gevel. De afzonderlijke woning gaat op in een groter geheel. Elementen zoals een 
doorlopende daklijn accentueren een groter geheel dan de enkele woning. Op 
stedenbouwkundig niveau is collectiviteit te herkennen in de bebouwingsvorm en de 
relatie die de bebouwing aangaat met het publieke domein. Door de introductie van 
de dubbele bebouwingsring wordt het binnenterrein publiekelijk toegankelijk. Echter 
voelt deze ruimte als een collectieve besloten ruimte aan. Dit komt deels doordat de 
ruimte onderdeel is van het gehele ensemble. Helemaal introvert zijn de gebouwen 
ook weer niet. Op slimme wijze wordt de aansluiting gezocht bij het stedelijk netwerk. 
Met herkenbare voorpleintjes en poortjes wordt de overgang naar het binnenterrein 
ingeleid. De nadruk in overgang ligt voornamelijk tussen de openbare weg naar het 
collectieve binnenterrein. In het Zaanhof is voor het eerst ook aandacht geschonken 
aan de overgang van binnenterrein naar privé door iedere woning een eigen 
voordeur te geven. Dit onderstreept de opvoedkundige rol en het creëren van een 
verantwoordelijkheidsgevoel voor het onderhouden van een eigenhuis. 

Deze organisatie van het bouwblok in relatie tot de vernieuwde ruimtelijke 
sequentie straalt als geheel de opvoedkundige, collectieve rol van de sociale 
woningbouwverenigingen uit. Uiteindelijk zou geconcludeerd kunnen worden dat de 
straat een georganiseerde en geregisseerde collectieve publieke ruimte moest zijn. 
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In dit hoofdstuk wordt: ‘De wijkgedachte’ als visie op het wonen beschreven. De 
Wijkgedachte is als idee ontwikkeld tijdens de tweedewereldoorlog en gebouwd 
in de wederopbouwjaren. Door de grote woningnood en de vele schade van de 
oorlogsjaren was er in de wederopbouw jaren een grote vraag naar grootschalige 
nieuwbouwplannen voor de steden. Vooral in Rotterdam is ‘De Wijkgedachte’ veel 
toegepast. (Idsinga, 1982, p. 119) 

In dit onderzoek zal dan ook vooral naar de Rotterdamse wijk ‘Pendrecht’ 
gekeken worden omdat deze wijk model staat voor ‘De Wijkgedachte’. 

Allereerst wordt de tijdsgeest van de wederopbouwjaren omschreven. Vervolgens 
zal in worden gegaan op de ontwikkeling van deze visie op het wonen. In Paragraaf 
2.4. zullen achtereenvolgens de architectonische en stedenbouwkundige uitwerking 
worden besproken en in relatie worden gebracht met het publieke domein. Tot slot 
zullen er conclusies worden gegeven. 

2.1. Inleiding

Afb. 2.1. 

Pendrecht vanuit net 

noordoosten. 1953.  
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2.2. Beschrijving Tijdsgeest Wederopbouwjaren

Herstel en wederopbouw
Na vijf jaar bezet te zijn geweest kon Nederland in 1945 beginnen met de 
wederopbouw van het land. Deze periode kan omschreven worden in termen van 
economisch herstel, een grote geboortegolf, industrialisatiebeleid en de immer 
voortdurende strijd tegen de woningnood. In de decennia na het einde van de tweede 
wereldoorlog groeide de sociale zekerheid voor iedere Nederlandse burger door de 
komst van de verzorgingstaat. (Cammen & Klerk, 2003, p. 163) Liagre Böhl ziet dat 
de bestaanszekerheid die de verzorgingstaat creëerde als een vernieuwende kijk op 
de democratie in Nederland. (Liagre Böhl, 2001) Waar overheidsplanningen voor de 
oorlog soms nog ervaren werden als een inbreuk op persoonlijke vrijheden werden ze 
na de oorlog als wijs beleid ervaren. 

Verzuiling
Het sociaal maatschappelijk leven werd in de periode tot ongeveer 1950 grotendeels 
bepaald door de verzuiling in Nederland. Doevendans &  Stolzenburg beschrijven dat 
de verzuiling, als emancipatie van verschillende bevolkingsgroepen binnen Nederland, 
is ontstaan nadat in 1853 de kerkelijke indeling opnieuw is bepaald. Hierna kon elk 
gezindte zijn eigen onderwijs, gezondheidszorg en politieke partij oprichten waardoor 
men niet alleen maar afhankelijk was van openbare overheidsinstellingen. Later 
kwamen ook sociale arbeidersbewegingen tot stand. De verzuiling van Nederland 
leidde ertoe dat de verschillende bevolkingsgroepen meer langs elkaar dan naast 
elkaar leefden aldus Doevendans & Stolzenburg. (Doevendans & Stolzenburg, 2000, 
pp. 307-309) Door de verzuiling lijkt het dat de bevolking werd gehergroepeerd, 
eerst door afkomst uit een bepaalde klasse, later door de zuil waaronder men viel 
al blijkt dat er nog steeds een verschil in klassen werd gemaakt. Binnen elke zuil 
bepaalden de verschillende kerken welke normen en waarden gehandhaafd werden. 
Hierdoor ontstond er over bepaalde onderwerpen een afwijzende (taboe) houding. 
Voorbeelden hiervan waren seksualiteit, kunst en anticonceptie. Onder andere door 
deze houding bepaalden de zuil het dagelijkse leven. (Doevendans & Stolzenburg, 
2000, pp. 310-311) Van Cammen en de Klerk benadrukken dat de verzuiling ook na 
de oorlog nog belangrijk waren omdat zij optraden als ‘hoeders van sociale samenhang 
en al als voertuigen om ‘de samenleving door de onvermijdelijke modernisering heen te 
leiden’ (Cammen & Klerk, 2003, p. 167). 



53

Stedenbouwkundige & architectonische achtergronden; 
Ruimtelijke ordening, Cityvorming & decentralisatie van woonwijken 
De naoorlogse jaren stonden in het teken van  ruimtelijke planning op stad- en regio 
niveau. Met de invoering van de ‘Wet op de Ruimtelijke Ordening’ in  1965 werd 
ruimtelijke ordening een opzichzelfstaande wet naast de wet op volkshuisvesting. 
Hiermee werd een start gemaakt met grootschalig ruimtelijk beleid. De integrale 
planning samen met het herstel van de verwoeste binnensteden, de bereikbaarheid 
van het economisch centrum en het bouwen van nieuwe wijken leidde tot structuurvisies. 
Met behulp van deze structuurvisie werd gestreefd naar functieselectie en 
functiespecialisatie. De ruimtelijke structuur van een concentrische stad was hierin 
een ideaal. Waarbij de wijken rondom het goed bereikbare centrum zouden liggen. 
Volgens van Cammen en de Klerk symboliseerde dit evenwicht en een organische 
groei. (Cammen & Klerk, 2003, pp. 167-180 cit 180).

Voor de uitbreiding van wijken werd gezocht naar ruimtelijke modellen 
waarmee burgers zich konden identificeren. Onder de bevolking was de sociale 
samenhang soms ver te zoeken zo stellen van der Cammen en de Klerk. ‘Planologen 
en stedenbouwkundigen zochten in de nieuwbouwwijk ook een remedie voor het falen 
van de stad als bindende factor in het sociaal-cultureel gemeenschapsleven. Daarnaast 
moest er in een korte tijd veel woningen gebouwd worden waardoor standaardisatie 
en snelle productie mogelijk was.’ (Cammen & Klerk, 2003, pp. 164-192, cit 192) Al 
deze genoemde elementen zijn aanleidingen geweest voor het ontwikkelen van ‘De 
Wijkgedachte’.  

In de naoorlogse jaren was het beleid ten aanzien van de woningbouw 
voornamelijk gericht op typebeperkingen en op een zo eenvoudige en efficiënte 
manier produceren van bouwblokken zo stelt de Vreeze. Hij stelt dat pas na 
1968, toen de grootste woningnood voorbij was, er aandacht werd geschonken 
aan de diversificatie van zowel bebouwingsvormen, verkavelingmodellen als 
woningtypologieën. (Vreeze N. d., 1993, p. 63)
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2.3. Ontwikkeling van ‘De Wijkgedachte’  

2.3.1. Voorgeschiedenis van ‘de Wijkgedachte’

The Neighborhood-unit 
Buiten Nederland hebben architecten aan het begin van de 20e eeuw al 
geëxperimenteerd met het idee van de wijkgedachte. In verschillende boeken 
(Cammen & Klerk, 2003) (Smit, De versnippering van de stad, 1991) wordt 
verwezen naar de Amerikanen Follet en Perry die de fundamenten leveren voor de 
basisprincipes van ‘de Wijkgedachte’. De Amerikaanse sociologe Mary Parker Follet12 
introduceerde in 1920 een studie,  ‘The New State’, om de mogelijke vereenzaming 
van individuen in de miljoenenstad tegen te gaan. De decentralisatie van een stad is 
ook een thema wat leidend is geweest bij de ontwikkeling van ‘De Wijkgedachte’. De 
verkeerstechnische benadering van Clarence Perry13 in een artikel uit 1929 bracht 
naamsbekendheid aan deze woonvorm. Deze Amerikaan heeft de ‘Neighborhoud-unit’ 
bedacht als scheidende werking van het moderne autoverkeer. The Neighborhoodunit 
vormde een veilige en rustige plek met een school en gemeenschapsvoorzieningen. 
Deze stedenbouwkundige structuur vormt de basis van de wooneenheid zoals Stam-
Beese14 deze later zal ontwerpen in Pendrecht. (Smit, De versnippering van de stad, 
1991, p. 184) & (Cammen & Klerk, 2003, pp. 192-193) Cor Wagenaar stelt in zijn 
boek ‘Welvaartstad in wording’ dat het grootschalig plannen van stedenbouwkundige 
uitbreidingen voortkomt uit de door de Duitsers geïntroduceerde planningsproces 
‘Grossraumplanning’. Dit planningsproces omvatte zowel economische als ruimtelijke 
planning. Na de oorlog is dit grootschalige planningsprincipe aangehouden. 
(Wagenaar, 1992, p. 91)

Van tuindorp naar tuinstad
 ‘De Wijkgedachte’ is een doorontwikkeld woon- en structuurmodel van het tuindorpidee 
van de Engelse Ebenezer Howard15 (1898). Howard zag met zijn idee een oplossing 
voor de ‘ontwortelde samenleving’ en het stedelijke vraagstuk door de komst van de 
industrialisatie. Echter zijn ze in Nederland niet zo grootschalig toegepast zoals de 
Engelsman voorogen had. Kleinschalige wijken zouden beter in Nederland passen dan 
complete satellietsteden. Van der Cammen noemt de Nederlandse variant dan ook 
‘stedelijke tuinwijken’ in plaats van tuindorpen. (Cammen & Klerk, 2003, p. 441) In de 
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jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw zijn op verschillende plaatsen deze 
wijken gerealiseerd. In een klein zijspoor zal kort de Nederlandse vertaling van het 
tuindorpideaal worden uitgelegd. 

Door de aanhoudende woningnood na de eerste wereldoorlog moest Amsterdam 
uitbreiden. Arie Keppler was als wethouder van de gemeente Amsterdam betrokken 
bij de uitbreidingswijken in Amsterdam Noord. De opzet van deze wijken waren vrij 
eenvoudig waarin natuur, licht en frisse lucht centraal stonden. De woningen waren 
gegroepeerd rond pleintjes waar de gemeenschappelijke voorzieningen, zoals winkels, 
gemeenschapshuizen en badhuizen lagen. Voor het eerst kregen arbeidersgezinnen 
een eigen eengezinswoning met een tuin. Daarbij zou het hebben van een tuin het 
arbeidersgezin bevorderen in de zelfredzaamheid. De twee bouwlagen hoge 
woningen moesten ervoor zorgen dat de woontoestanden zoals voorheen in de 
stad voorkwamen vermeden werden. (Smit, Nooddropen en Tuindorpen, 1991) 
Noud de Vreeze stelt dat ontwerpers juist een dorpse samenleving na streefden 
omdat die structuur als basis zou staan voor een ‘gezondere samenleving’ dan de 
samenleving ‘in de grote stad ’ De dorpse structuur gaf overzicht waarin het huis 
herkenbaar was maar de beslotenheid en intimiteit gewaarborgd werden. Daarbij 
kon een kleine opzichzelfstaande samenleving ontstaan waarin de nadruk lag op het 
verenigingsleven. Er werd zo een geconditioneerde woonomgeving gecreëerd die 
de idealen van de woningbouwcorporaties optimaal benutten en weerspiegelden.  
(Vreeze N. d., 1993, pp. 175-183)  

Het gedachtegoed van de tuindorpen heeft de basis gevormd voor de 
Wijkgedachte. Zowel ‘De Wijkgedachte’ als het tuindorp principe trachten een 
woonomgeving te creëren welke vrij was van de nadelen van de grote stad. Ze 
probeerden een bepaalde sfeer of automie te creëren in hun woongebied die de stad 
niet kon bieden. Echter is de stedenbouwkundige en architectonische schaal een (of 
meerdere) stappen groter dan de tuindorpen waardoor woonwijken die gebouwd zijn 
volgens ‘De Wijkgedachte’ ook wel tuinsteden worden genoemd. (Idsinga, 1982, p. 
118)  

2.2. Pendrecht, de Messilan-

tenstraat. 1956. 
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2.3.2. De wijkgedachte; Nieuwe stedelijke cultuur in wijken

Studiegroepen tijdens de bezetting
‘De Wijkgedachte’ is ontstaan uit een stedenbouwkundige en sociaal maatschappelijke 
visie over hoe er geleefd moest worden. Er heerste een vrees dat de mens zich niet 
meer kon identificeren en binden aan de alsmaar groter wordende stad als gevolg 
van de industrialisatie. Hierdoor was er geen mogelijkheid meer voor sociaal-
cultureel gemeenschapsleven. (Cammen & Klerk, 2003, p. 194) Ook de liberalen 
zagen geen heil in het almaar groter wordende stedelijk milieu; ‘zij waren bevreesd 
voor de revolutionaire krachten die het stedelijk leven bij de arbeidersklasse eerder 
zou kunnen losmaken dan dat dit in een landelijke leefwereld met een veronderstelde 
sterke sociale controle zou kunnen geschieden.‘ (Doevendans & Stolzenburg, 2000, 
p. 385) Het stedelijk milieu zou ook geen goede plek zijn voor het gezinsleven zo 
stelt Doevendans.. Binnen de zuilen bestond de vrees dat bepaalde waarden en 
normen bedreigd werden met als gevolg ontkerkelijking als de industrialisatie steden 
bleven groeien. ‘In eerste aanleg houdt de wijkgedachte het streven in om op buurt- en 
wijkniveau een zodanige stedelijke gebouwde omgeving te scheppen, dat er voor de ter 
plaatse gevestigde huishoudens een woon- en leefmilieu ontstaat, waarbij de bevolking 
zich betrokken kan voelen (…) en als vertrouwde ruimte wordt ervaren’ (Doevendans & 
Stolzenburg, 2000, pp. 384-385) Deze ideeën ontstonden al tijdens de oorlog binnen 
enkele architecten studiegroepen waarin ‘sociale, organisatorische en programmatische 
uitgangspunten voor de naoorlogse woningbouw werden geformuleerd.’ (Vreeze N. d., 
1993, p. 234) De ‘Studiegroep Woningarchitectuur’ die bestond uit de Rotterdamse 
architect Van Tijen en de Amsterdamse architect Merkelbach publiceerden in 1940 
het rapport; ‘Normen voor de eengezinswoningen’16 . Het belangrijkste in hun rapport 
was dat zij op basis van de samenstelling van huishoudens en hun gerelateerde 
ruimtelijke behoeften nieuwe woningtypologieën ontwikkelden. Er ontstond een soort 
catalogus met de wenselijke minimale afmetingen van elk vertrek per type huishouden. 
De weg naar standaardisatie en het bouwbesluit werd hiermee gecreëerd. (Vreeze 
N. d., 1993, pp. 234-237) Noud de Vreeze veronderstelt dat de studies naar 
nieuwe woonmogelijkheden met name stonden voor wat haalbaar en wenselijk werd 
geacht. De oppervlakten en functies van de verschillende vertrekken werden nauw 
afgestemd op het gewenste gebruik ervan. Een zekere overmaat in ruimten en de 
zelfredzaamheid van het gezin stonden centraal. (Vreeze N. d., 1993, pp. 61-62, 241)

Na de bombardementen op Rotterdam aan het begin van de oorlog stelden Van 
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Tijen & Maaskant en Brinkman & van den Broek hun eigen wederopbouwplannen op 
en publiceren dit in het boek ‘Woonmogelijkheden voor het nieuwe Rotterdam’ (1941). 
Hierin konden ze hun ideeën kwijt over hoe men zou moeten leven na de oorlog. Zij 
produceerden een soort staalkaart aan verschillende woningtypen voor verschillende 
typen huishoudens. (NAI, 2013)

 In navolging hiervan schreef ingenieur Bos een boek waarin hij uitgangspunten 
voor de woningbouw voor na de oorlog opstelde. Zijn boek ‘Stad der Toekomst, 
Toekomst der Stad’ werd door Doevendans gezien als de basis voor de verdere 
uitwerking van ‘De Wijkgedachte’  en is van grote invloed geweest op de 
stedenbouwkundige en sociale gestalte die wijken en buurten dienden te hebben. 
(Doevendans & Stolzenburg, 2000, p. 385) De Vreeze benadrukt het werk van Bos 
‘een samenhang verondersteld tussen individuele maatschappelijke ontwikkeling en de 
kwaliteit van de fysieke ruimtelijke omgeving.’ Bos weet dat in relatie te leggen met 
woontypologieën. (Vreeze N. d., 1993, p. 238)

De beginselen naar de stad van morgen
Ingenieur Bos (Bos, 1945) constateerde een aantal problemen in de vooroorlogse 
stad. Zo zag hij dat er geen stedelijke volkscultuur heerste in de vooroorlogse 
stad. De oorzaak hiervan vond hij in het sterk verbrokkelde karakter van het 
gemeenschapsleven wat voort kwam doordat afzonderlijke sectoren binnen de 
stad nauwelijks onderling contact met elkaar hadden. Dit leidde er toe dat er geen 
gemeenschappelijke volkscultuur heerste. De ‘stad’ als organisatie was te groot om 
overzicht en totaliteit te ervaren waardoor een gemeenschap niet gevormd kon 
worden, aldus Bos (Bos, 1945, p. 49). Als oplossing geeft Bos dat ‘de stad als een 
gedecentraliseerde eenheid’ zal moeten zijn opgebouwd uit van elkaar verschillende 
wijken met elk een eigen karakter en sfeer. In wijken van maximaal 20.000 inwoners 
zal een individu een sfeer vinden waarin hij zich sociaal en cultureel kan ontwikkelen. 
Dit moest de basis zijn voor een nieuwe stedelijke cultuur. Binnen deze grootte zal de 
menselijke maat en het overzicht niet verloren gaan maar, is de wijk groot genoeg voor 
sociale culturele activiteiten. Voor het ontstaan van deze activiteiten is de schaal van 
een buurt te klein en de schaal van een stad te groot. (Bos, 1945, p. 50) 

De schaal van de wijk zou daarnaast effectiever zijn als overheidsorgaan en 
zouden de andere voorzieningen zoals de zorg, kerkelijke gezindten en onderwijs juist 
kunnen waarborgen. Deze sectoren zouden op hun beurt hun bijdrage leveren aan de 
opbouw van de nieuwe volkscultuur. (Bos, 1945, pp. 51-53)
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 ‘De onderscheiden sectoren van het leven, waarin de wijkbewoner betrokken 
is, worden binnen de levenskring van buurt, wijk of stadsdeel tot onderling verband 
gebracht, zodat het sociaal culturele leven binnen deze kring tot een structureel geheel 
kan groeien, waarin de drie milieus in de schaal van dit verband op harmonische wijze de 
totaliteit kunnen weerspiegelen’ (Bos, 1945, p. 53)

Door de verdere functiescheiding van wonen en werken waren mannen overdag 
aan het werk in de stad en werd de wijk gedomineerd overdag door vrouwen en 
kinderen. Dit droeg niet bij aan een gevarieerd wijkgemeenschap. Daarnaast was 
de verzuiling op een hoogte punt wat er voorzorgde dat de sociale omgeving zich 
beperkte door de zuil waar men onderviel. In de planning van de wijken werd hiermee 
rekening gehouden. De verdeeldheid binnen een wijk was door de verzuiling erg groot 
wat de saamhorigheid als geheel niet ten goede kwam. (Doevendans & Stolzenburg, 
2000, pp. 392-395)

Wonen in de wijk; de mens centraal
Het gezin werd ten tijde van de Wijkgedachte gezien als de spil van de samenleving 
doordat het de meest hechte gemeenschap was in de stad en in de maatschappij. 
De woning werd als afscheiding van de buitenwereld gezien, wat de zelfstandigheid 
van het gezin benadrukte en tevens de relatie tussen het gezin en de rest van de 
samenleving. Bos schreef over de relatie tussen het gezinsleven en de woning het 
volgende; 

‘De persoonlijke, ‘de woon-zijde’, van het stadsleven kan pas haar echte waarde 
herkrijgen, wanneer dit gemeenschapsleven buurt, wijk en stad als achtergrond heeft. 
Deze ‘woon-zijde’ kan echter alleen opbloeien op basis van natuurlijke en gezonde 
gezinsverhoudingen en van een juiste omhulling en uitdrukking daarvan in de woning’. 
(Bos, 1945, p. 60) 

In de jaren 50 van de 20e eeuw was er nog steeds een verschil tussen de sociale 
klasse en de burger klasse wat zich ook uitte in de uitstraling van de woningen. In 
voorgaande woonidealen werd getracht door het aanbieden van huisvesting voor de 
sociale klasse om het klassenverschil te overbruggen, maar toch bleef dit in uiterlijke 
kenmerken zichtbaar aan de woningen. Bos stelde dat de uiterlijke vertoning van de 
woningen de maatschappelijke (wel)stand van de bewoners niet naar buiten zouden 
moeten dragen. (Bos, 1945, p. 67) 

De woning an sich moest zelfwerkzaam zijn. De vertrekken moesten groot genoeg 
zijn om verschillende activiteiten te kunnen waarborgen. Licht, lucht en ruimte zijn 
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begrippen die van toepassing zijn op deze woningen De indeling van de woningen 
zijn gebaseerd op de dag en nacht besteding van ieder gezinslid. Het gezin bestaat 
uit een vader (werkend), een moeder ( thuis voor de kinderen), het kleine kind, het 
schoolgaande kind en het volwassen kind. De dag / nacht besteding was volgens Bos 
het gevolg van de cultuurperiode van die tijd die gekenmerkt werd door industriële 
voorzieningen. Huishoudelijke taken zoals wassen en strijken werden overgenomen door 
machines. Doordat de woning zelf alleen nog gebruikt werd om te eten, slapen, lezen 
en praten was volgens Bos de totaliteit van het wonen verloren gegaan en was het 
wonen zelf ook een soort machine geworden. (Bos, 1945, pp. 72-84) 

Het gezin als hoeksteen van de samenleving
In het opgestelde rapport ‘Woonmogelijkheden voor het nieuwe Rotterdam’ door 
de Rotterdamse architecten Van Tijen & Maaskant en Brinkman & van den Broek 
(Tijen, Maaskant, Brinkman, & Broek, 1941), werden verschillende woonbehoeften 
van die tijd beschreven. Verschillende woningtypen kwamen volgens hun tot stand 
door de gezinssamenstelling en het verschil in sociale klassen. Onder gezinsvorm 
worden verschillende fasen waarin een gezin zich bevindt met de daarbij behorende 
behoeften als typologie vast gelegd. De woning wordt als metafoor met het gezin 
als samenleving gezien. Zo wordt het door van Tijen beschreven; ‘Bij het gezin begint 
in zekere zin het menselijk leven en de maatschappij. Het is de kleinste eenheid van de 
samenleving, maar tegelijkertijd de volledigste.‘ (Tijen, Maaskant, Brinkman, & Broek, 
1941, p. 20). Voor het eerst in de geschiedenis werd wel beseft dat een leefbare 
woonomgeving niet alleen tot stand komt door differentiatie in levensvorm, maar 
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ook door mening van sociale klassen. Echter wordt dit nog niet verwezenlijkt en 
wordt het standpunt ingenomen dat er nog een duidelijk verschil moet zijn tussen 
arbeiderswoningen en woningen voor de middenklasse. (Tijen, Maaskant, Brinkman, & 
Broek, 1941, p. 18)

In de eerste fase van het gezin heeft het pas getrouwde stel nog geen kinderen 
of enkele kleine kinderen. Bos  (Bos, 1945, pp. 62-66) voegt in zijn boek eraan toe dat 
dit een beknopte woning moet zijn zoals een etage of een woongebouw wat een soort 
vrijheid nog weerspiegelt. De band met het huis is nog niet zo groot. Als kwaliteiten 
stelt hij dat de huisvrouw verliefd moet kunnen zijn op haar nieuwe keuken, woonkamer 
en kasten. Zo wordt volgens Bos de basis gelegd voor het latere huishouden dat zij 
draaiende moet zien te houden. 

De tweede gezinsfase omslaat de fase met kinderen en heeft Bos opgedeeld 
in twee subfasen. De eerste subfase omslaat de tijd met kleine kinderen, de 
tweede subfase is de fase met halfvolwassen kinderen. Voor jonge kinderen is 
de eengezinswoning de meest ideale leefomgeving. De woning moet een groot 
aanpassingsvermogen hebben en daardoor niet te krap zijn wat betreft afmetingen. 
(Bos, 1945, pp. 62-66) Van Tijen noemt de eengezinswoning in zijn rapport ‘de meest 
elementaire woonvorm’ (Tijen, Maaskant, Brinkman, & Broek, 1941, p. 20) . De woning 
staat zowel in contact met de bodem, wat verwijst naar de natuur, en in contact met de 
straat, wat als rest van de maatschappij gezien wordt. 

De tweede subfase, wanneer de kinderen halfvolwassen zijn kan het gezin ook 
gaan wonen in een ruimte etagewoning wat een stedelijke en sociale allure heeft. In 
deze fasen hebben volgens Bos de kinderen geen band meer met het stadstuintje. (Bos, 
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2.7. Dag en nacht schema. 
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1945, pp. 62-66) 
Als de kinderen getrouwd zijn komen de ouders in de derde gezinsfase; de 

fase zonder kinderen. Deze fase heeft wat weg van de eerste fase. Echter is er 
een belangrijk verschil. De (groot)ouders vormen nog steeds een belangrijk rustpunt 
voor hun eigen kinderen en de kleinkinderen. Hiervoor moet de woning nog wel 
ruimte bieden. Bos stelt dat dit ook de fase is waarin de huisvrouw niet te veel 
aan huisgebonden moet zijn om zo ook zich zelf persoonlijk te kunnen ontwikkelen 
buitenshuis. (Bos, 1945, pp. 62-66)

De laatste gezinsfase is de fase wanneer de gezinsleden ouden van dagen 
zijn geworden. Van Tijen omschrijft het als volgt; ‘Op een eigenwaardige plaats in het 
leven kan de verrijkende waarde van de ouderdom het best tot zijn recht komen. ‘( (Tijen, 
Maaskant, Brinkman, & Broek, 1941, p. 22). De ouden van dagen zouden het best in 
grondgebonden woningen in het midden van de wijk gehuisvest kunnen worden. 

2.6.Woningplattegronden 

voor verschillende 

gezinsfasen. 
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2.4. Architectonische uitdrukking 

Met de theorieën van Van Tijen en Bos konden na de tweede wereldoorlog de 
stadsuitbreidingen gebouwd worden. Er moest echter nog wel een architectonische 
vertaalslag gemaakt worden. CIAM17  en de Nederlandse afdelingen ‘de 8’ en ‘de 
opbouw’ hielden zich bezig met studies naar uitbreidingswijken in zowel Amsterdam als 
Rotterdam na de tweede wereldoorlog. 

In het volgende stuk zal de Rotterdamse wijk Pendrecht als casestudie dienen. 
Pendrecht is ontworpen door de Dienst Stadsontwikkeling en Wederopbouw onder 
leiding van Lotte Stam-Beese tussen 1949 en 1952. (Komossa, Atlas van het Hollandse 
Bouwblok, 2002, p. 126) Zij was ook lid van de Rotterdamse groep ‘De Opbouw’ 
waarvoor zij ook Pendrecht als casestudie gebruikte bij de CIAM bijeenkomsten. 
(Idsinga, 1982)

Stempels van wooneenheden 
De ideeën over ‘de Nieuwe Cultuur’ van Van Tijen (Tijen, Maaskant, Brinkman, & 
Broek, 1941) en zijn compagnons konden niet vertaald worden naar de bestaande 
uitbreidingsplannen van voor de oorlog. Idsinga omschrijft deze uitbreidingsplannen 
als een ‘Organische woonwijk in open bebouwing’ (Idsinga, 1982, p. 108)18 ‘De 
grondstof voor de stedelijke woonwijk’ zou gevormd worden in een gevarieerd 
samengesteld bouwblok met verschillende woningtypen, buurtwinkels en speelplekken. 
Dit zou vertaald worden in een heldere, herhaalbare eenheid aldus Idsinga. Met de 
variatie van woningtypen werd getracht een ‘zo levendig mogelijk geheel’ te creëren. 
Het bleef echter bij menging van verschillende woningtypen en type huishouden 
en niet in menging van verschillende klassen. (Idsinga, 1982, p. 110)19 Van Tijen en 
Bakema hadden in hun studie naar nieuwe woonmogelijkheden al geëxperimenteerd 
met verschillende typen woningen. (Idsinga, 1982, p. 110). De vormgeving van de 
verschillende woningtypen zou op de schaal van ‘blokken’ vormgegeven worden. 
Idsinga licht verder toe dat over de vormgeving van deze ‘blokken’ grote discussies 
zijn geweest. Architecten van het Nieuwe Bouwen zagen het eengezinshuis als de meest 
natuurlijke en ideale woonvorm en als symbool van het burgerlijke individualisme. 
Volgens van Tijen zou de stad juist meer verlangen naar een forsere schaal met meer 
hoogbouw en gemeenschappelijke bouwblokken. (Idsinga, 1982, pp. 112-113)

In de eerste studie naar nieuwe woonmogelijkheden werden al voorstellen 
gedaan over de vormgeving van de wijk. De wijk zou een vierkante vorm van circa 
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750 x 750 meter zijn. Deze zou weer opgedeeld worden in vier eveneens vierkante 
buurten die van elkaar gescheiden werden door groenstroken, waarin de openbare 
functies werden gehuisvest. Idsinga verwijst in zijn boek dat de buurtgrootte gebaseerd 
is op alles dat binnen ‘Kinderwagenentfernung’20  ligt. (Idsinga, 1982, p. 111)  Op hun 
beurt zijn de buurten weer opgesplitst in vier blokken. Van Tijen zegt hierover; ‘Als 
kleinste eenheid van de wijkopbouw is niet genomen het gebruikelijke bouwblok (…) in 
de gegeven opzet is getracht deze gebruikelijke blokken samen te voegen tot eenheden 
van iets grotere schaal bestaande uit twee of drie van de gebruikelijke blokken, maar 
die door een omranding van elementen van andere aard, door nauwe toegangen der 
woonstraten en door een dwars op deze straten gelegen elementen van groen en ruimte 
zoveel mogelijk zijn gebonden. ‘  (Tijen v. W., Maaskant, Hovens Greve, & Groosman, 
1945, pp. 5-6). De vier buurten, met elk circa 900 woningen, zijn gegroepeerd rondom 
een centraal plein met een winkelcentrum. Elke buurt is weer opgebouwd uit circa 10 
wooneenheden. Binnen de wijk is dus ook een duidelijke schaalverdeling op te merken 
waarin de planning is gebaseerd op demografische gegevens (Komossa, Atlas van het 
Hollandse Bouwblok, 2002, pp. 126-127). De wooneenheden werkten als stempels en 
kwamen herhaaldelijk terug in de wijk. Het toepassen van het stempelsysteem was als 
herhaalbare eenheid een vorm van efficiëntie en industrieel bouwen. Van der Cammen 
stelt dat hiermee geprobeerd werd om de ‘dodelijke eenvormigheid en middelmatigheid’ 
van strokenbouw te vermijden. (Cammen & Klerk, 2003, p. 195) De wooneenheid is 
in de Wijkgedachte de bouwsteen voor de stedenbouw geworden. Echter wordt het 
beoogde gemeenschapsleven niet ervaren binnen de woonstempels aldus van Cammen 
(Cammen & Klerk, 2003, pp. 197-202) (zie schema blz 65)

20 Idsinga citeert uit; 

Tijen, (1946) De stedelijke 

woonwijk, lezingen cyclus 

over stedenbouw, gehouden 

voor de Poorters, Utrecht, 

p.p. 32
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Structuur wijk
De wijk Pendrecht 
is opgebouw uit 
wooneenheden. Deze 
wooneenheden zijn ten 
opzichte van elkaar 
gedraaid en gespiegeld. 
Stel A. is het basis model. 
Dan is B een spiegeling 
aan de lange zijde van A. 
Model C is het basismodel 
180 graden gedraaid en 
geplaatst onder de korte 
zijde van A. Tot slot is 
model D gespiegeld over 
de lange zijde en 180 
graden gedraaid volgens 
model A. 
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Vormgeving wooneenheid in Pendrecht
Komossa behandelt in haar boek ‘Atlas van het Hollandse bouwblok’ (Komossa, Atlas 
van het Hollandse Bouwblok, 2002) de wijk Pendrecht. In Pendrecht bedraagt het 
bouwblok ensemble een grootte van 130 bij 65 meter. Het woonensemble is als 
volgt vormgegeven in Pendrecht; rondom een binnenterrein met privétuinen zijn open 
bouwblokken geplaatst welke varieerden in hoogte en woningtypen. De oude van 
dagen woonden boven op garageboxen van twee bouwlagen hoog. Daarnaast waren 
er eengezinswoningen voor grotere gezinnen en drie à vier verdiepingshoge flats met 
twee tot vijfkamer- woningen voor verschillende grote gezinnen. De plint is gevuld met 
bergingen en overdekte speelgalerijen. Tot slot werden op de open koppen kleine 

afb. 2.8. Tekeningen van 
Stam-Beese 

Schetstekeningen van de 
wijkopbouw door Stam-
Beese. 

Oktober 1949Juni 1949

Februari 1949November 1948



67

winkels, werkplaatsen en garages gesitueerd. De wooneenheid is omsloten door straten 
waarbij de staat tussen de vieretages een doorlopende straat is en tussen de drie 
verdieping tellende flats uitgewerkt is als woonstraat. 

In het tijdschrift Voor Volkshuisvesting en Stedebouw zegt Stam-Beese dat de 
wooneenheid om sociale, economische en esthetische redenen samengevoegd is in 
verschillende woonvormen binnen een stempel. (Stam-Beese, 1953, nummer 10) De 
wooneenheid weerspiegelt hierdoor de veronderstelde gemiddelde bevolkingsopbouw 
van een arbeidersbuurt in navolging van de studie van Van Tijen. (Damen & 
Devolder, 1993, p. 53)  Van der Cammen schrijft dat Stam-Beese afzag van variatie 
in vorm omdat ‘zij erop vertrouwde dat de innerlijke sociale verscheidenheid in de 
woongroepen zich voldoende zou manifesteren in het gebruik van de woningen en de 
gemeenschappelijke tuinen, in hun activiteiten en onderlinge verhoudingen, zodat hierdoor 
ogenschijnlijke monotonie tenietgedaan zal worden’. (Cammen & Klerk, 2003, p. 197) 
De eenvormigheid zou door afwisseling in bouwhoogten en daarmee herkenning en het 
markeren van belangrijke plekken langs hoofdwegen worden vermeden (Cammen & 
Klerk, 2003, p. 200) 

Doordat de wooneenheid als stempel fungeert is er enkel op een andere 
woonstempel ingespeeld en wordt er geen relatie gevormd met de bestaande context. 
Dit zorgt ervoor dat er geen verbijzondering en stedelijke ruimten worden gecreëerd 
zoals de kleine pleintjes in de Spaarndammerbuurt. Deels komt dit denk ik ook voort 
doordat er een nieuwe stedenbouwkundig plan is gemaakt wat geen rekening meer 

Wooneenheid en context

roze: stedelijke ruimte die 
ontstaat door reactie op 
context. 
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houdt met de oorspronkelijke verkaveling. (zie onderstaand schema)

Architectuur in Pendrecht
Komossa omschrijft de architectuur in Pendrecht als sober wat wordt gekenmerkt door 
gedifferentieerd materiaalgebruik. De toegepaste materialen zijn naast overwegend 
veel beton, baksteen, hout en staal waarbij de toegepaste kleuren zich beperken 
tot de primaire kleuren. In de gevels is diepte ontstaan door verspringing van 
verschillende gevelelementen zoals de betonnen structuur en baksteenpatronen. De 
detaillering en decoratie heeft geen overdadige uitstraling. Komossa concludeert dat 
de gebouwen het optimisme van de jaren vijftig weerspiegelen. (Komossa, Atlas van 
het Hollandse Bouwblok, 2002)

De vorm volgt in Pendrecht letterlijk de functie. Dit valt ook te zien in de 
woningenplattegrond. Deze is gebaseerd op een efficiënte dag en nacht besteding 
van alle gezinsleden. (Komossa, Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel 
ideaal, 2011, p. 75)

Publiek domein in Pendrecht
In de bebouwing is geprobeerd om relatie te leggen tussen de binnentuin met de 
woonstraat door de drie verdieping tellende flat op de begane grond open te laten, 
dit is de zogenaamde speelgalerij. Met deze relatie is publiek domein tussen de 
verschillende wooneenheden gecreëerd. (Komossa, Atlas van het Hollandse Bouwblok, 
2002, pp. 126-128) Door verschil in de functie van de straat aan te brengen is er 
rekening gehouden met het toenemende gebruik van de auto. Door de stempels te 
spiegelen is een neutrale ruimtelijke structuur ontstaan waardoor de afzonderlijke 
wooneenheden en woonbuurten als samenhangend geheel kunnen worden gezien. 
(Damen & Devolder, 1993, p. 53) (zie plattegrond toegankelijkheid op blz 67)

Komossa stelt verder dat een stelsel van dwars lopende voetgangers- en 
speelpaden ook bijdraagt aan het neutrale raster. Deze paden verbinden de 
collectieve binnentuinen met de woningen. De collectieve ruimte is vrijwel overal 
identiek en bestaat uit grasveldjes, pleintjes, paden en zitjes. Het groen, zowel 
collectief als privé, word gebruikt als ‘massa’ samen met de bebouwing om de 
wooneenheid te omsluiten. (Komossa, Atlas van het Hollandse Bouwblok, 2002, p. 128)

Met een variatie aan ontsluitingsmogelijkheden heeft Stam-Beese op verschillende 
manier relaties geprobeerd te leggen tussen woningen en de openbare ruimtes. Zo 
heeft zij bij de eengezinswoningen directe ontsluitingen toegepast. De flats met vier 

Toegankelijkheid, 

Pendrecht 1:1000

Teknening; Eigen productie

Onderlegger; (Komossa,2010, 

p.p.183)
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bouwlagen worden ontsloten door galerijen. De galerijen komen uit op trappenhuizen 
welke in verbindingen staan met het souterrain en door twee extra trappenhuizen 
ook met de straat. De drie verdiepingshoge flats worden ontsloten door portieken. 
De splitlevelwoningen voor de ouden van dagen staan in verbinding met zowel de 
collectieve binnenruimte als met een galerij naar de openbare straat. (Komossa, Atlas 
van het Hollandse Bouwblok, 2002, pp. 128-134)  (zie onderstaand schema)

Relatie entree met publiek 

domein

Roze: collectief 

binnenterrein

Het oprekken van het publieke domein
De straat wordt binnen de wijkgedachte opnieuw gedefinieerd door de omliggende 
bebouwing. Juist de vormgeving in ontsluiting en het onderbrengen van functies zorgt 
ervoor dat sociale ontmoeting zich niet meer op straat maar in andere, daarvoor 
ontworpen, locaties binnen de wooneenheid plaatsvindt. De diversiteit aan ruimtelijke 
sequenties van openbare weg tot aan woonhuis ontbreekt. Zo stelt Komossa dat de 
ontsluitingsvorm van de portieketage met boodschappenlift een keerzijde heeft. Door 
toepassing van dit ontsluitingssysteem is het directe contact tussen huisvrouw en de 
handelaar geminimaliseerd. De huisvrouw doet haar boodschappenlijst met geld in 
een mand waar op zijn beurt ‘de melkboer’ de afgerekende producten weer instopt. 
Fysiek contact verdwijnt hierdoor. De toepassing van de portiekontsluiting en de 
verhoging van de begane grond boven op de bergingen vergroten de afstand tussen 
straat en woning. Van der Broek, zo schrijft Komossa,  ziet de portiek echter als een 
verlengstuk van de straat. (Komossa, Hollands bouwblok en publiek Domein, Model 
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regel ideaal, 2011) De functiescheiding is ook binnen het bouwblok doorgetrokken 
waardoor elke functie een aparte ruimte heeft. Voorbeelden hiervan zijn hobbyruimten 
en speelgalerijen. Deze activiteiten hebben zich verplaatst naar de binnenruimte 
van de wooneenheid in plaats van op straat. Dit zorgt ervoor dat de potentie van 
de straat als ontmoetingsruimte verminderd doordat er simpelweg minder mensen 
zich in de straat als publiek domein bevinden. Daarnaast wordt de toename van 
gemeenschappelijk groen gezien als één van de oorzaken van de vergroting van 
de afstand tussen de woning en het publieke domein van de binnenstad. (Komossa, 
Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel ideaal, 2011, p. 73) Als 
conclusie stelt Komossa dat het publieke domein rondom de woning verdwenen is door 
enerzijds de oprekking van de afstand tussen privé en publiek en anderzijds door 
de functiescheiding waardoor de private en collectieve ruimten niet meer duidelijk 
gescheiden zijn. (Komossa, Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel ideaal, 
2011, p. 76)

afb. 2.9. 

Pendrecht, zicht op 
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Relatie collectiviteit en publiek domein
Het binnenterrein is bedoeld als collectieve openbare ruimte. Echter is het 
openbaar en niet besloten zoals eerder is toegepast bij binnenterreinen grenzend 
aan de achterzijde van de woningen. Daarbij komt nog dat de uitstraling van de 
woongebouwen erg monotoon is, waardoor het denk ik ontbreekt aan een bepaalde 
karakteriserende monumentaal karakter waarmee men zich kan identificeren. Ik 
denk dat daardoor het belang van het privé, waarmee men zich wel wil identificeren 
sterker tot uitdrukking komt en daarmee het belang van privé groter is geworden. 
Collectiviteit lijkt hier tot uitdrukking gekomen in algehele gelijkheid, in woning, 
woongebouw en buitenruimte. Komossa refereert over dit onderwerp naar Sennet over 
de vervreemding van elkaar en daardoor het groeiende belang van de eigen intimiteit 
in privé sfeer;  ‘And when we grow fearful of a World of strangers we try to program 
intimacy everywhere and we end up with nothing. ‘ (Komossa, Hollands bouwblok en 
publiek Domein, Model regel ideaal, 2011, p. 39) uit (Sennet, 1992, p 20.) Daarnaast 
merkt zij op dat de wijk één gehele architectonische totaalcompositie is geworden. 
(Komossa, Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel ideaal, 2011, p. 57)

Functionele innovaties
Er werd gestreefd naar ‘open’ ontsluitingsvormen door de toename aan gestapelde 
woningen. Hierbij werd gestreefd om het arbeidersgezin zichtbaar te maken door 
het geven van een eigenvoordeur als een zelfstandige ‘sociale’ eenheid. Hiermee 
werd geprobeerd om verantwoord sociaal gedrag te stimuleren wat ook werd 
doorgezet in de plattegrond. De Vreeze omschrijft het als volgt; ‘In de plattegronden 
van de woningen werd deze sociale conditionering doorgezet door de woning als 
exact passende contramal van veronderstelde en wenselijke geachte leefpatronen 
te ontwerpen’. (blz 60-61) functionele benadering van de woningplattegrond met 
uitgekiende oppervlakten en een vereenvoudigde bouwblokkenstructuur. Strikte 
scheiding tussen het leefgedeelte met de keuken en de woonkamer en tussen het 
slaapgedeelte met drie slaapkamers.  Dit is het ‘standaard’ woningtype waarin 
vervolgens kleine variaties op gemaakt zijn. (blz 61-62)
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 Sociologen zoals Lammers en Van Doorn, waren niet bepaald enthousiast over ‘de 
Wijkgedachte’ zo staat vermeld in het boek van De Boer (Boer N. d., 1987, p. 29). Hij 
stelt dat sociologen er op wezen dat sociale netwerken de wijk te boven gingen. De 
grenzen van de wijk zouden ‘te eng’ zijn zo concludeert de Boer. Na enige jaren bleek 
dat niet alle verwachtingen werkelijkheid zijn geworden. Zo bestond het klassenverschil 
nog steeds en bleek de wijkgemeenschap niet de gewenste volkscultuur te kunnen 
vormen. Socioloog Van Doorn21 en Lammers constateerden in 1959  in hun rapport dat 
‘de Wijkgedachte’ een gedachte is gebleven  (Boer N. d., 1987, p. 29)). De Boer is 
het hier niet geheel mee eens. Hij stelt dat de wijk inderdaad niet de basis is geweest 
voor een hechte wijkgemeenschap. Maar hij stelt wel dat de wijken toch karakteristiek 
zijn en dat bewoners zich er mee kunnen identificeren. Verschillende wijkcentra worden 
regelmatig bezocht door de bewoners. Hij concludeert dat hierdoor veel mensen deze 
woonwijken toch als prettig en vertrouwd ervaren. (Boer N. d., 1987, p. 29)

Reijndorp verwijst naar een studie van Weijers (1991)22 waarin gesteld wordt 
dat psychologen, sociologen en filosofen het opeenstapelen van flatwoningen 
bekritiseerden omdat zo de individualiteit van het gezinsleven en de werkelijke 
contacten onderling zouden worden bemoeilijkt. Zij stelden dat enkel door ‘afgrenzing’ 
de woning kon bijdragen aan socialisatie.  (Reijndorp A. , 2002, p. 164))

Niet alleen in Nederland is er kritiek op de functiescheiding en het verdwijnen 
van het publieke domein uit de stad. De Amerikaanse sociologe Jane Jacobs23 keert 
zich in haar boek ‘The dead and the life of great American cities’ in 1961 af tegen de 
stedelijke functiescheiding zoals het CIAM deze toepast. Zij ziet het publiek domein 
als een plek waar het leven van alle stedelijke bewoners een belangrijke rol speelt. 
Daarbij zouden een veelheid aan routes door de bebouwde omgeving belangrijk zijn. 
Ook de Amerikaan Sennet24 speelt in zijn boek ‘The fall of public man’ uit 1977 in op 
de teloorgaan van het publieke domein in de stad. Hij verhaalt dit op de stedelijke 
segmentatie dat leidt tot angst voor het vreemde. (Komossa, Hollands bouwblok 
en publiek Domein, Model regel ideaal, 2011, pp. 38-39) Deze kritiek op ‘de 
Wijkgedachte’ heeft geleid tot nieuwe woonvormen in 1970 waarin hoofdstuk drie 
verder op in wordt gegaan.

Architectuurcriticus Reinder Blijstra25 stelt in zijn boek ‘Rotterdam stad in beweging’ 
uit 1965; 'Datzowel Zuidwijk als Pendrecht typische voorbeelden zijn van de overgang 
van gesloten en aangebreide wijken naar een meer open samenleving waar de 
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mens zich naar behoefte makkelijk kan isoleren maar tevens het gezelschap kan 
vinden dat hem past.’ (R. Blijstra, Rotterdam stad en beweging. (263 atlas komossa, 
rijndorp). Kommossa concludeert dat het publieke domein grotendeels ontbreekt in de 
wederopbouwwijken. Zij baseert dit op het niet aanwezig zijn van stedelijke publieke 
functies, zoals theaters en winkels. Daarnaast is de variatie van bewoners enkel berust 
uit dezelfde sociaal economische groepering waardoor diversiteit in verschillende 
lagen van de samenleving niet tot stand is gekomen. Daarbij worden de wegen als 
harde grenzen ervaren in plaats van verbindende elementen. (Komossa, Hollands 
bouwblok en publiek Domein, Model regel ideaal, 2011, pp. 180-187)

Stedenbouwkundige Cees Doevedans stelt dat de wijkgedachte achterhaald 
is voor deze tijd. De samenleving is veranderd in een opzicht dat niet voorzien was 
ten tijde van de ontwikkeling van de wijkgedachte. Het thema ‘de mens centraal’ is 
een terugkerend thema in de Nederlandse stedenbouw. Ideeën zoals ‘bouwen voor 
de buurt’ , tijdens de stadsvernieuwingsfase, ontstonden uit een zelfde soort principe 
van het centraal stellen van de mens in de buurt. Ook het gevoel van ‘territorialiteit’ 
en de vertrouwde omgeving is een terugkerend thema binnen de stedenbouw aldus 
Doevendans. (Doevendans & Stolzenburg, 2000, pp. 395-396)
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2.6. Deelconclusie

Relatie woonvisie en publiek domein
Het gezin als bouwsteen in de maatschappij zou midden in de maatschappij moeten 
staan. Echter woont het gezin opeengestapeld in flats wat juist de individualiteit en 
de vermindering van contacten in de naaste omgeving belemmert. Reijndorp verwijst 
hier naar Wijers die stelt dat de woning aan de socialisatie kan bijdragen wanneer 
deze wordt begrensd. Hoe deze begrenzing moet zijn is echter lastig. Het vergroten 
van de tussenruimten tussen de woning en het publieke domein en de functiescheiding 
hebben er voor gezorgd dat de mogelijkheid om een ander te ontmoeten in de directe 
woonomgeving is verminderd. Sociale interactie en de totstandkoming van het publieke 
domein is dus verder van de woonomgeving verwijderd. De overgangen tussen 
geheel openbaar naar geheel privé hebben in deze context niet tot het gewenste 
resultaat geleid zoals wel gebeurd is in de Spaarndammerbuurt. De begrenzing van 
openbaar en collectief tegenover privé dient juist vorm te worden vormgegeven met 
de juiste functie daaraan gekoppeld. Doordat alles tot in detail geregisseerd is, lijkt 
er geen ruimte te zijn voor persoonlijke invulling, identificatie met de woonomgeving 
en toevallige ontmoetingen. Mensen laten zich toch minder goed dwingen in een 
geregiseerd leefpatroon. Ze willen het gevoel hebben dat zij de regie over hun leven 
hebben. Daarnaast is de maatschappij de afgelopen decennia enorm veranderd en 
vergen hedendaagse leefpatronen andere woonwijzen dan de wijkgedachte. 

 Een enkele wooneenheid zou een collectief karakter te weeg kunnen brengen. 
Maar juist door de herhaling van dezelfde vorm is de wooneenheid als collectief 
verloren gegaan in de anonimiteit van de massa. Het ontbreekt aan de menselijke maat 
waardoor mensen zich met hun woonomgeving kunnen identificeren en herkennen. De 
omgang met de straat, de anonimiteit en het ontbreken van een duidelijke invulling van 
de binnenruimte zijn naar mijn idee de redenen waarom het publieke domein niet tot 
stand is gekomen zoals de ontwerpers dit hadden bedacht.  

Concluderend stel ik dat een herkenbaar collectief karakter van de openbare 
ruimte ontbreekt. Mede hierdoor krijgt de openbare ruimte geen duidelijke functie wordt 
daardoor niet wordt gebruikt. Binding en identificatie aan de directe woonomgeving zijn 
in mijn ogen erg belangrijk voor het gebruik van het publieke domein. 
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quem mis arem manum in 

se etortemum alervici cae 

essed conte consu ingu-

lessilla Si condeperniam 

sentili bendem, que veribus, 
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Dit hoofdstuk gaat in op de gevolgen van de sociale en politieke veranderingen in de 
jaren 70 in relatie tot de volkshuisvesting. Zowel op politiek als op maatschappelijk 
gebied vinden er in deze periode grote verschuivingen plaats. Dit heeft gevolgen voor 
de ruimtelijke ordening in Nederland. In steden worden de bestaande binnenstedelijke 
wijken vernieuwd door middel van stadsvernieuwing. Daarnaast introduceert de 
overheid zogenaamde overloopkernen waar nieuwkomers zich vlakbij de stad kunnen 
vestigen. In dit hoofdstuk zal verder ingegaan worden op het ruimtelijke model van het 
woonerf en enkele stadsvernieuwingsprojecten in Amsterdam.

3.1. Inleiding

afb. 3.1. Luchtfoto Emmerhout 
fotograaf: Siebe Swart
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3.2. Beschrijving tijdsgeest in de jaren 70

Sociale en politieke verschuivingen; de weg naar individualisering
Na de wederopbouwperiode brak er in de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw 
een nieuwe periode aan. De opgebouwde verzorgingsstaat zorgde voor een 
bepaalde mate van onafhankelijkheid wat onder andere een meer individualistische 
maatschappij tot gevolg had. Zo waren sociale vangnetten beschikbaar waardoor men 
minder afhankelijk van elkaar was, wat tot ontzuiling en emancipatie leidde. Daarnaast 
kon men zich door de economische voorspoed steeds meer permitteren zoals een 
televisie, ook wel toepasselijk het ‘venster op de wereld’ genoemd. (Doevendans & 
Stolzenburg, 2000, pp. 439-440) Onderwijs werd toegankelijk voor iedereen middels 
een studiebeurs. Doevendans & Stolzenburg stellen dat mede door de nieuwe media 
en onderwijs grote groepen van de bevolking steeds meer kennis van zaken krijgen 
waardoor zij kritisch kunnen reageren op het vaak goed bedoelde overheidsbeleid. 
(Doevendans & Stolzenburg, 2000, p. 441) Daarnaast vermoedden zij dat men door 
de gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog argwaan kregen ten aanzien van 
collectieve bewegingen, omdat ze niet de verwachte voorspoed gebracht hadden. Dit 
besef heeft volgens hen bijgedragen aan het individualiseringsproces. Ontzuiling en 
emancipatie zijn enkele gevolgen ervan. (Doevendans & Stolzenburg, 2000, pp. 439-
465)

Doordat de verschillen tussen de zuilen minder werden, ontstonden er zowel 
bij woningbouwcorporaties als bij politieke partijen veel fusies en kwam er plaats 
voor nieuwe politieke partijen. Daarnaast begon de Nederlandse samenleving in 
de jaren zestig van samenstelling te veranderen door de komst van diverse nieuwe 
groeperingen. Zo werden grote groepen  gastarbeiders26 vanaf de jaren zestig 
naar Nederland gehaald en vestigden veel Surinamers27 zich in Nederland na de 
Surinaamse  onafhankelijkheid in 1975 (Doevendans & Stolzenburg, 2000, pp. 439-
465) Na 1965 leverde het conflicterende mengsel van economische modernisering, de 
groeiende consumptiemaatschappij en de behoudende traditionele politieke cultuur 
de brandstof voor opstandige jeugd. Deze nieuwe generatie streefden naar meer 
inspraak door middel van participatiepolitiek. (Cammen & Klerk, 2003, pp. 167-168) 
Van der Cammen & de Klerk merken drie factoren op die in de zeventigerjaren voor 
een omslag gezorgd hebben. Zij zien; ‘een dalende economische groei, de politisering 
van het openbaar bestuur en de snelgroeiende milieuproblematiek‘ als de oorzaken van 
de omslag in zowel politiek, maatschappelijk als ruimtelijk opzicht. (Cammen & Klerk, 

26 Door de wederopbouw 

groeide de industrialisatie. 

Echter waren er te weinig 

Nederlanders om de arbei-

dersplaatsen op te vullen 

waardoor de toenmalige 

regering in de jaren 60 

wervingscampagnes startte 

om gastarbeiders uit Zuid-

Europa en Turkije naar 

Nederland te trekken. Zie 

voor meer informatie; (Cen-

trum voor geschiedenis van 

migranten, 2013) geraad-

pleegd op 17-06-2013

27 Suriname werd op 25-

11-1975 onafhankelijk 

verklaard van Nederland. 

Zie voor meer informatie; 

(IS Geschiedenis, 2013) 

geraadpleegd op 17-06-

2013
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28 Tellegen, F. (1965), 

Wonen als levensvraag; 

fi losofi e van het wonen, 

apologie van het gewone, 

Wetenschappelijke 

uitgeverij,  Amsterdam. 

Specifi ek p.p. 162.

2003, p. 442) 
In het privéleven wordt men ook steeds meer onafhankelijker ten aanzien van de 

decennia  daarvoor. Noud de Vreeze wijst op een essay van filosoof Van Tellegen28  
(1965) waarin geconcludeerd wordt dat door de vrijheden in het persoonlijk leven 
mensen steeds minder gebonden zijn aan één bepaalde woonvorm, vestigingsplaats 
en woontijd. Voorheen werd de vestigingsplaats grotendeels bepaald door de plaats 
waar je geboren werd, de traditie en de functionele noodzaak. Ruimere persoonlijke 
vrijheden ziet van Tellegen onder andere in ‘het huwelijk, sociale contacten en het 
beroep.’ (Vreeze N. d., 1993, pp. 28-29)

De politieke en maatschappelijke omslag hebben ook gevolgen gehad op 
het beleid ten aanzien van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Doevendans & 
Stolzenburg stellen dat ruimtelijke ordening zich bij uitstek leende om de nieuwe 
politieke verhoudingen tot uiting te laten komen. Burgers dwongen participatie af, 
startten zelf met plannen met als ‘doel om een directe confrontatie met het bestuur van 
het ambtelijke apparaat aan te gaan’.  (Doevendans & Stolzenburg, 2000, p. 442) Het 
woonbeleid speelde zich zowel binnenstedelijk af in de zin van stadsvernieuwing als in 
de groeikernen. (Nycolaas, 1983).

Van ‘cityvorming naar stadsvernieuwing‘
Woningnood, politieke onvrede en verloedering van negentiende-eeuwse panden 
leidde er in jaren zeventig toe dat jongeren gingen kraken. Van der Cammen ziet 
hierin de ‘schijn van het tegendeel van gemeenschapsvorming naar individualisering.’ De 
woningmarkt veranderde ook deels door het sociale vangnet van de verzorgingsstaat 
die de individualisering mogelijk maakte wat leidde tot meer eenpersoonshuishoudens. 
(Cammen & Klerk, 2003, p. 237)

Gezinnen trokken weg uit de binnenstedelijke wijken naar de nieuwe groeikernen. 
Hierdoor bleven bejaarden achter en kwamen studenten en immigranten in de plaats 
van de gezinnen. De veelal negentiende-eeuwse wijken verloederden, deels door de 
cityvorming en deels door de bewoners. Midden jaren 60 kwamen jongeren in opstand 
tegen de cityvorming: dit waren plannen voor het centrum waarbij ruimte was voor 
bouw van nieuwe kantoren en economisch gerelateerde gebouwen. De woonfunctie zou 
met deze plannen verdwijnen uit het centrum. (Cammen & Klerk, 2003, pp. 237-246)

Eind jaren 60 kwamen de eerste inventarisaties over de binnenstedelijke 
woonwijken die aan verpaupering onderhevig waren. De gemeente stelde plannen op 
voor totale vernieuwing van deze wijken. Buurtbewoners waren het hier niet mee eens 
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en kwamen in opstand tegen de gemeente. Het merendeel eiste behoud van de wijk 
en de mogelijkheid om terug te keren naar een betaalbare woning. Participatie werd 
afgedwongen en de gemeente ging met de buurtbewoners aan tafel. Met ‘Bouwen 
voor de buurt’ werd ook de planning gedemocratiseerd. (Cammen & Klerk, 2003, 
pp. 237-257) Top-downplanning had plaatsgemaakt voor ‘procesplanning’ dat door 
participatie een breed draagvlak trachtte te creëren onder de deelnemers. (Cammen 
& Klerk, 2003, p. 444)

Nieuwe visie op ruimtelijke ordening; ‘Gebundelde deconcentratie en groeikernen’
Steden groeiden in de naoorlogse jaren erg snel waardoor het westen van Nederland 
dreigde dicht te groeien. Om dit alles in goede banen te leiden was de overheid 
genoodzaakt om landelijke structuurmodellen te ontwikkelen. Dit resulteerde in 1960 
in ‘De nota inzake ruimtelijke ordening’. Er werd gezocht naar een balans tussen 
de ontwikkeling van het hele land en de regionale verschillen zodat ruimtelijke 
spanningen voorkomen zouden worden. (Cammen & Klerk, 2003, p. 209)  In 1966 
kwam de ‘Tweede nota over de ruimtelijke ordening’. Met het voorstel van ‘gebundelde 
deconcentratie’ waarin ‘groeikernen’ buiten de grote steden werden aangewezen. Hier 
konden nieuwe veilige woonwijken in het groen gebouwd worden voor jonge gezinnen. 
Ook werden groene bufferzones tussen de grote steden ingesteld om een stedelijke 
agglomeratie tegen te gaan. De inrichting van deze groeikernen is beïnvloed door de 
gebeurtenissen in de stad. (Cammen & Klerk, 2003, pp. 220-229) 

afb. 3.2. Protest tegen 

verkrotting in de 

Spaarndammerbuurt

bron: Collectie stadsarchief 

Amsterdam

Juni 1970



83

29 De Kasbah in Hengelo is 

ontworpen door Pietblom 

(1973).

In deze paragraaf zal de ontwikkeling van het concept ‘het woonerf’ centraal staan. 
Woonerven zijn een stedenbouwkundige invulling voor de groeikernen. Het woonerf 
is een extreme uitwerking van het thema ‘de straat’. In de binnenstad werd met het 
zelfde thema de stadsvernieuwing ontworpen. Relaterende thema’s zijn kleinschalige 
collectiviteit, nieuwe verkeersstructuren en een groene woonomgeving. Echter is de 
uitwerking in de binnenstad minder radicaal dan ‘het woonerf’ in de groeikern. In de 
jaren 70 en 80 is met meerdere vernieuwende woonvormen in relatie met publiek 
domein geëxperimenteerd. Voorbeelden hiervan zijn de door Piet Blom29 ontworpen 
Kasbah  in Hengelo en kubuswoningen. Ik heb besloten om ‘het woonerf’ principe 
verder te bestuderen omdat het als woonvorm veelvuldig in Nederland is toegepast. 
En zoals het in een nummer van het architectuurblad Dash ‘Het woonerf leeft’ de 
relevantie met het woon ideeën mooi wordt omschreven: ‘Het woonerf is een van de 
meest karakteristieke en diep in de maatschappij verankerde ideeën over het ontwerp 
van woongebieden’ (Dash, Het woonerf leeft, 2010)

3.3.1. De term ‘het woonerf’

Het woonerf van Niek de Boer
Het woonerf is een typerend Nederlands stedenbouwkundig ontwerp van een 
woonwijk. Stedenbouwkundige Niek de Boer introduceerde in 1965 het begrip 
‘Woonerf’. In zijn lezing hield hij een pleidooi ‘om de straat in de woonbuurt de 
rol als verblijfsgebied terug te geven’. Dit was een reactie op de toename van het 
autoverkeer. Hij ziet een overeenkomst met het vroegere gebruik van de straat als een 
erf waar handel gedreven werd en ruimte was voor ontmoetingen die op hun beurt 
weer konden leiden tot een maatschappelijk leven in de hele wijk en de stad (Boer 
N. d., Integratie van het verkeer in de stedebouw, 1966). De visie van de Boer vormt 
de basis voor het stedenbouwkundige ontwerp van vele suburbane woonwijken in de 
jaren 60 en 70 in Nederland. Van Gameren en Mooij vertalen het ‘woonerf’ van Niek 
de Boer als ‘Een herkenbaar begrip; dat het erf, dat in het collectieve geheugen weerklak 
vond als een open gebied rond een vrijstaand huis, of als de veelzijdige buitenruimten van 
het boerenerf. ‘ (Gameren & Mooij, Erfenissen van het woonerf, 2010, p. 19) Door de 
ontwerpers werd er gerefereerd naar de gezelligheid en levendigheid van dorpen en 

3.3. Ontwikkeling van ´het woonerf´
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30Zie; (Howard, 1902, 

oorspronkelijk 1898). En 

hoofdstuk 2 van dit scriptie.

klein stedelijke woonmilieus. Volgens Ivan Nio werd er met referenties naar stedelijke 
woonmilieus ingespeeld op de stedelijke ‘roots’ van de nieuwe bewoners. (Nio, Tussen 
Collectiviteit en privacy, De onvoltooide zoektocht naar het ideale woonerf, 2010, p. 8)

Verwijzingen naar ‘Het woonerf’
Het woonerf op zich zelf is een Nederlandse ontwikkeling maar kent wel 
overeenkomsten met andere stedenbouwkundige en architectonische bewegingen. 
Zo heeft het overeenkomsten in relatie tot ontspannen en groene woongebieden met 
het eerdere behandelde tuindorp idee van Ebenezer Howard30.  Verder heeft men in 
Scandinavië in het begin van de 20e- eeuw ook woonwijken ontwikkeld met een sterk 
gemeenschappelijk karakter waarbij er een autovrije woonbuurt werd geïntroduceerd. 
(Gameren & Mooij, Erfenissen van het woonerf, 2010, pp. 19-22) Wat betreft de 
opzet van woningen die op een boerderijachtige wijze gegroepeerd zijn rondom 
groene ruimten, refereert ook het Delftse Agnetapark uit 1885 naar een erf opstelling. 
(Gameren & Mooij, Erfenissen van het woonerf, 2010, p. 19) Daarnaast refereert het 
woonerf vooral naar de Drentse es- en brinkdorpen waar het werkgedeelte van de 
boerderijen naar elkaar stonden toegekeerd. De omkering van de achterzijde tot de 
entreezijde is bij het ontwerpen van woonerven terug te vinden (Gameren & Mooij, 
Erfenissen van het woonerf, 2010, p. 21). De stedenbouwkundige opzet waarbij de 
auto het straatbeeld niet zal domineren is al eind jaren 20 geïntroduceerd in het ‘new 
town’ dorpje Radburn in de Verenigde Staten. Hier is het wegennet zo ontworpen dat 
auto’s geparkeerd kunnen worden aan de achterzijde van de woningen, waarbij de 
voorzijde zich juist niet aan de straat kant bevindt. De voorzijde van de woning sloot 
aan op openbaar groen en voetpaden naar wijkcentra. Ook dit stedenbouwkundig 
model was een inspiratiebron voor de Nederlandse woonerven. (Gameren & Mooij, 
Erfenissen van het woonerf, 2010, pp. 21-22)

afb. 3.3. Reactie op de 

moderne stedenbouw 

van de jaren zestig: Het 

woonerf. Tekening van Niek 

de Boer, gepubliseerd in 

Baksteen in 1972
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3.3.2. Aanleiding tot nieuwe woonvormen: Reactie op grootschaligheid 
en de veranderende maatschappij

Schaalverkleining; Van wooneenheid naar woonerf 
De architectuur van de jaren 60 en 70 was een reactie op grootschaligheid en 
eenvormigheid van de wederopbouwwijken. Identificatie met de woonomgeving was 
hierdoor lastig. Dit leidde ertoe dat mensen zich minder goed verbonden voelden 
met hun woning. De ontwikkeling van ‘het woonerf’ speelt in op het debat over 
hoog- en laagbouw, woonkwaliteit en diversiteit van de woonomgeving.  (Nio, Tussen 
Collectiviteit en privacy, De onvoltooide zoektocht naar het ideale woonerf, 2010, 
p. 6) Kleinschaligheid zou het antwoord zijn op deze vragen waarbij het huis weer 
als afzonderlijke plek herkenbaar zou zijn, zo stelt de Vreeze. Hiermee verschoof 
de aandacht van wijkniveau naar de directe woonomgeving. Variatie, complexiteit, 
en intimiteit waren enkele begrippen waar architecten en stedenbouwkundigen in 
die tijd naar refereerden. (Vreeze N. d., 1993, p. 78) Van der Cammen en de Klerk 
benoemen dat het streven naar fysieke omgevingskwaliteiten voortkomt uit kritiek 
op het functionalisme. Enkele architecten, waaronder Aldo van Eijck31 nemen het 
architectuurtijdschrift ‘Forum’ over en uit hierin hun kritiek op het functionalisme en hun 
‘verhaal van een andere gedachte’ waarin gestreden wordt naar geborgenheid in de 
woonomgeving. (Cammen & Klerk, 2003, p. 444) 

De invloed van de veranderende maatschappij op de woonomgeving
Vaak wordt het toenemende autogebruik als hoofdaanleiding voor de ontwikkeling van 
het woonerf. Dit is echter naar mijn idee een gevolg van de veranderde maatschappij 
in de jaren 60. Enerzijds had de welvaartstaat voor een grotere zelfredzaamheid van 
de bevolking gezorgd. De emancipatie van de bevolking zorgde voor een grotere 
verscheidenheid aan woonbehoeften. Anderzijds was er de economische voorspoed 
die er toe leidde dat de bevolking zich meer kon veroorloven, zoals bijvoorbeeld de 
auto. Volgens Nio had het toegenomen autoverkeer ervoor gezorgd dat de openbare 
ruimte niet langer meer de mogelijkheid om te functioneren als publiek domein waar 
ontmoeting en spel vrij konden plaatsvinden. (Nio, Tussen Collectiviteit en privacy, De 
onvoltooide zoektocht naar het ideale woonerf, 2010, p. 6) Het aanschaffen van een 
auto gebeurde in grote aantallen waardoor men genoodzaakt was om opnieuw na 
te denken over de inrichting van de woonomgeving. De toegenomen mobiliteit bracht 
ook nog een andere verandering met zich mee. Men was minder afhankelijk van één 
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bepaalde plaats, waardoor grotere afstanden tussen wonen, werken en recreëren 
konden worden overbrugd. Dit kwam deels door dat er meer vrije tijd was gekomen 
door de toegenomen welvaart en door de herziene visie op recreatie. Diversiteit 
werd niet zozeer gezocht in menging van functies maar in de relatie tussen wonen en 
recreatie. Nio stelt dat het woonerf niet een afspiegeling is van de stadse stedelijkheid 
maar een afspiegeling van een stadsgewestelijke stedelijkheid. Dit is een stedelijkheid 
die meer gebaseerd is op toegenomen mobiliteit door vooral de komst van de auto. 
Door de vergrote mobiliteit paste het woonerf in de moderne visie van de netwerkstad, 
waarbij diverse functies zoals recreëren, wonen en werken van elkaar gescheiden 
waren. (Nio, Tussen Collectiviteit en privacy, De onvoltooide zoektocht naar het ideale 
woonerf, 2010, pp. 8-9) 

Bevolkingssamenstelling woonerven
Ten gevolge van onder andere de emancipatie was er in de jaren 70 een stijgende 
behoefte naar één- en tweepersoonshuishoudens. Steeds vaker waren er alleenstaande 
ouders met kinderen. Opmerkelijk is dat deze nieuwe typologieën niet altijd in de 
woonerven zijn meegenomen. Bij het ontwerpen van de woonerven is vastgehouden 
aan het traditionele beeld van de maatschappij. Nio stelt dat ‘het conflict tussen 
verschillende gebruikers wordt opgezocht, maar nergens heeft men het over de 
verscheidenheid aan bewoners met hun verschillende interesse, oriëntaties en verlangens.’ 
Hieruit concludeert Nio dat de concepten van het woonerf een mengeling zijn van 
zowel progressieve als conservatieve opvattingen over hoe de moderne samenleving 
zou moeten functioneren. (Nio, Tussen Collectiviteit en privacy, De onvoltooide zoektocht 
naar het ideale woonerf, 2010, p. 9) Daarentegen wordt er in uiterlijke verschijning 
nauwelijks onderscheid gemaakt tussen koop- en huurwoningen. Hiermee kan gesteld 
worden dat ‘met de woonerven gestalte is gegeven aan een gedemocratiseerd suburbaan 
woonlandschap’, aldus Nio. (Nio, Tussen Collectiviteit en privacy, De onvoltooide 
zoektocht naar het ideale woonerf, 2010, p. 8)

In de meeste woonerven zijn woningen voor ouderen, alleenstaanden en 
gezinnen opgenomen. In enkele gevallen is er ook een diversiteit aan koopwoningen, 
huurwoningen en HAT-eenheden in een woonerf gebouwd. De mate van heterogeniteit 
van de bewoners was al vanaf het begin van het ontwerpen van het woonerf een 
discussiepunt voor de ontwerpers. De eerste visie over de nieuwe wooncultuur van 
Niek de Boer streefde wel naar menging van verschillende klassen en streefde om de 
bestaande klassenverschillen op te heffen. In zijn eerste visie schuilt nog het idee van 
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‘de Wijkgedachte’. (Nio, Tussen Collectiviteit en privacy, De onvoltooide zoektocht naar 
het ideale woonerf, 2010, pp. 12-13) Diverse sociologen ondervonden al in de jaren 
60 dat menging op kleine schaal de saamhorigheid niet bevorderde. Deze had meer 
kans van slagen als er een zekere overeenkomst in huishoudenvorm en achtergrond 
was. Zoals socioloog Grünfeld stelde dat verscheidenheid niet moet leiden tot 
gedragsverschillen die als onprettig worden ervaren. (Grünfeld, 1970) Ook d’Ancona 
stelde in een onderzoek naar woonerven dat er gestreefd moest worden naar op 
levensstijl samengestelde homogene buurten. Het bleek in praktijk vrijwel onmogelijk 
om bewoners op woon- en leefstijlen te sturen. (Nio, Tussen Collectiviteit en privacy, 
De onvoltooide zoektocht naar het ideale woonerf, 2010, p. 13) In een onderzoek 
van NIPO32 in 1963 kwam naar voren dat het merendeel van de samenleving een 
eengezinswoning prefereerde. Uitzicht met een gevoel van vrijheid werd erg belangrijk 
geacht. Ook de behoefte aan ruimte groeide samen met de welvaart en de sociale 
status. (Cammen & Klerk, 2003, p. 203) 

Toename in eengezinswoningen en ruimere woonplattegronden
Noud de Vreeze stelt dat het beleid van de overheid zich vooral richtte op de 
‘diversificatie van woningtype, bouwblokvormen en verkavelingprincipes’. (Vreeze 
N. d., 1993, p. 63) De verscheidenheid in woontypologieën kwam enerzijds door 
de nieuwe huishoudsamenstelling en anderzijds door de inspraak van de bewoners, 
aldus de Vreeze. Daarbij waren er bijdrageregelingen en startte de overheid met 
experimentele woningbouw. Daarnaast zette de trend van steeds neutralere en 
ruimere woningplattegronden zich in vanaf de jaren 70. Hiermee werd afstand 
gedaan van het nauwkeurige maatpak voor elk type huishouden zoals in voorgaande 
decennia werd gedaan omdat de variatie in typen huishoudens en hun woongedrag 
en ruimtebehoefte alsmaar groter wordt.33(Vreeze N. d., 1993, pp. 62-63) De grootte 
van de woningen nam vanaf de tweede wereld oorlog toe, maar door het toenemende 
aantal één- en tweepersoonshuishoudens daalde het gemiddelde woonoppervlak in de 
jaren 80. Het aantal kamers in een woning verminderde in aantal maar werden wel 
groter in oppervlakte (Vreeze N. d., 1993, pp. 62-66) afb. 3.4. 
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3.3.3. De emancipatie van de straat; het woonerf als collectieve ruimte

De emancipatie van de straat
Zoals in het inleidende stuk al geschreven is, was er in de jaren 70 een herwaardering 
voor de straat als collectief domein. Het woonerf is een eigentijdse benadering 
over hoe de straat onderdeel is van het collectieve domein. In de jaren 70 werd 
het begrip stedelijke openbare ruimte ingewisseld voor woonomgeving, wat een 
ander gebruik van de openbare ruimte benadrukt. Ivan Nio stelt dat de straat als 
woonomgeving gebruikt kan worden voor diverse functies zoals speelruimte en plek 
voor ontmoetingen. (Nio, Tussen Collectiviteit en privacy, De onvoltooide zoektocht 
naar het ideale woonerf, 2010, pp. 6-7) De Amerikaanse sociologe Jane Jacobs34 

bepleitte al in 1961 het belang van straten en de kindvriendelijkheid daarvan (Jacobs, 
1961). Nio stelt dat door het transformeren van de straat naar collectief domein het 
woonerf een bijzondere plaats binnen de Nederlandse stedenbouwkundige traditie 
inneemt. Het gebruik van het woonerf toont volgens Nio kenmerken van emancipatie 
van het collectieve domein. Zo zegt hij dat ‘het erf werd ontworpen als ruimte voor 
zelfontplooiing, zelfbeschikking, toe-eigening en ontmoeting’ wat kenmerken van 
emancipatie zijn. (Nio, Tussen Collectiviteit en privacy, De onvoltooide zoektocht naar 
het ideale woonerf, 2010, pp. 6-8) Hieruit kan wellicht gesteld worden dat ‘het 
woonerf’ een reflectie is van het maatschappelijke leven uit de jaren 60 en 70 waarin 
emancipatie een van de sleutelbegrippen van die tijdsgeest was. 

Privacy, collectiviteit en ontmoeting
Nio stelt dat juist het evenwicht vinden tussen collectiviteit en privé een van de 
belangrijkste uitdagingen was van de idealistische ontwerpers uit die tijd. Deels 
waren de woonerven ook op hun beurt weer een reactie op de privacygevoelige 
doorzonwoning uit de jaren 60. Socioloog Bahrdt (Bahrdt, 1968 / 1972) stelde al 
in de jaren 60 dat gedwongen collectiviteit mensen juist weer uit elkaar drijft. Uit 
sociologische onderzoeken van d’Acona35 en De Hond naar het ervaren van woonerven 
is geconcludeerd dat juist de waarborging van het privé als een belangrijk aspect 
wordt gezien. Dit is tot stand gekomen door de grens privé/collectief te verleggen tot 
na de voortuin. Het contact met buurtgenoten wordt als prettig ervaren omdat men 
niet gedwongen wordt om elkaar tegen te komen. Echter wordt het openbaar groen 
enkel door kleine kinderen gebruikt en niet door volwassen, omdat zij vinden dat er 
weinig te beleven valt. ((Nio, Tussen Collectiviteit en privacy, De onvoltooide zoektocht 
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naar het ideale woonerf, 2010, p. 9)) Privé werd steeds belangrijker door de 
toegenomen welvaart en vrije tijd. Zo maakten mensen meer afspraken die binnenshuis 
plaats vonden. Dit was mogelijk door de toegenomen mobiliteit. Binnen het huis was 
er een speciale ruimte voor het uitoefenen van hobby’s in een hobby kamer of in een 
tuinschuur. Hiermee wordt bevestigd dat recreatie ook binnen de woning erg belangrijk 
werd gevonden (Nio, Tussen Collectiviteit en privacy, De onvoltooide zoektocht naar 
het ideale woonerf, 2010, pp. 8-10) Ook uit het onderzoek van d’Acona en De 
Hond komt voort dat de meeste ontmoetingen juist in de achtertuin in privéverband 
plaats vinden. Daarbij komt ook naar voren dat de meeste volwassenen zich niet 
meer hoeven te beperken tot de directe buurt voor contacten, zij zoeken die ook 
elders in de stad. Andere evaluatieonderzoeken blijken het verband tussen ruimtelijke 
structuren en sociale contacten niet duidelijk in beeld te krijgen. Sociale factoren zoals 
opleidingsniveau, woontijd en binding aan een plek blijken meer bepalend te zijn voor 
contacten dan de verkavelingopzet. De potentie om te ontmoeten bestaat vooral bij 
kleinschalige pleintjes nabij de eigen woning. ( (Neeskens & Kropman, 1976) uit (Nio, 
Tussen Collectiviteit en privacy, De onvoltooide zoektocht naar het ideale woonerf, 
2010, pp. 11-12))

Ruimtelijk determinisme
Na de kritiek op de stedelijke cultuur van de wederopbouwwijken die werden 
gekenmerkt door hoogbouw, eentonigheid en geen identificatie, stonden de ontwerpers 
voor een nieuwe uitdaging. Sociologische studies zoals die van Jacobs, Bahrdt en 
Gans over hoe de stad zou moeten functioneren, vormden de inspiratiebron voor het 
ontwerpen van een  nieuwe woonvisie.  Echter was er geen eenduidig ontwerp uit 
deze studies af te lezen. Begrippen zoals herkenbaarheid, identificatie en ontmoeting 
kwamen wel steeds terug. De ontwerpers van woonerven trachten met een ruimtelijk 
fysieke omgeving het gedrag van bewoners te kunnen beïnvloeden. Op dit ruimtelijke 
determinisme werden door verschillende critici, zoals geografen en sociologen, 
kanttekeningen gemaakt. Dit kwam door een artikel van Gans waarin hij stelde dat de 
fysieke omgeving van een bewoner conditionerend werkt in plaatst van bepalend voor 
het gedrag. (Gans, 1968 /1991) Doevendans & Stolzenburg concluderen dat  met het 
streven naar de menselijke schaal en gezelligheid, de buurt werd opgevat als sociaal-
architectonische eenheden. (Doevendans & Stolzenburg, 2000, p. 454)



3.3.4. Verdere ontwikkeling van het woonerf

Het woonerf kent grofweg vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 60 en 70 met 
de totstandkoming van de eerste woonerven. De tweede fase omvat de jaren 80 
die gekenmerkt wordt door versobering van het woonerf door de economische crisis 
van eind jaren 70. Het concept van het woonerf is in de jaren 90 nog toegepast 
in de themawijken van de Vinex zoals de Leidsche Rijn in Utrecht. En tot slot zijn 
nieuwe woonenclaves vanaf 2000 ontstaan als reactie op de Vinex wijken. Ook deze 
woonwijken hebben nog kenmerken van het woonerf. De vraagstukken uit de eerdere 
toepassingen over het verkeer, veiligheid en privacy komen steeds terug op hun 
eigen wijze. Het grootste verschil met de woonerven uit de jaren 70, 80 en de Vinex 
wijken zijn dat de woningen een bijzondere vormentaal hebben, dit in tegenstelling 
tot de terughoudendheid van het traditionele woonerf. Deze verscheidenheid 
in architectonische uitdrukking zet zich af tegen de bestaande omgeving en 
creëert daarmee een eigen woonenclave.  Voorbeelden van deze wijken zijn de 
Verandawoningen in Almere van Onix architecten, Hageneiland in Den Haag van 
MVRDV, de kloostertuinen in Assen van Heren 5 en Faro en Scherf 13 in Utrecht door 
SeARCH. De laatste versie van het woonerf regisseert de grens tussen privé en opbaar 
meer dan bij de eerste versies van het woonerf waar men nog de openbare ruimte 
kon toe-eigenen. De collectieve sfeer die ook deze wijken met zich meebrengen blijkt 
nog steeds goed toepasbaar te zijn in de hedendaagse samenleving. (Putt, 2010, pp. 
66-72)
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3.4. Architectonische en stedenbouwkundige aspecten van het 
woonerf

Woonerf als tussenruimte 
Het woonerf zou volgens de Delftse woonerf pionier Schepel  als tussenruimte moeten 
worden ontworpen tussen het wonen en de stad. Het woonerf zou ruimte moeten geven 
voor ontmoeting en spelende kinderen. Schepel refereerde naar het publieke gebruik 
van de gehele kade aan de Delftse grachten waarbij ‘het stoepje’ werd toegeëigend 
door omwonenden. ‘Het stoepje’ vormde een tussenzone tussen het woonhuis en de 
openbare weg. (Schepel, 2007) Nio stelt dat het niet altijd even duidelijk is of de 
tussenruimte zich beperkt tot de overgang van privé naar collectief erf of dat met de 
tussenruimte het gehele woonerf wordt bedoeld. Doorgaans hebben de omliggende 
ruimten tussen woningen een meer besloten collectief karakter binnen de woonerven. 
Wanneer ook auto’s worden toegelaten tot het woonerf wordt het publieke karakter 
van de doorgaande weg vermengd met het collectieve karakter van de tussenruimten 
waardoor niet duidelijk meer één karakter kan worden omschreven. Dit is anders dan 
het publieke karakter van de Delftse grachten, die enkel gedomineerd werden door 
voetgangers. (Nio, Tussen Collectiviteit en privacy, De onvoltooide zoektocht naar het 
ideale woonerf, 2010, p. 8) In het boek ‘Bloemkoolwijken, analyse en perspectief’ van 
Ubink & van der Steeg noemen zij de tussenruimte tussen woning en collectief domein 
‘dubbelzinnig, diffuus en multi-interpretabel’. Elementen die in deze overgangszone 
ingezet werden waren: bergingen, carports, tuinen, patio’s, parkeerplaatsen en 
erfafscheidingen. (Ubink & Steeg, 2011, p. 139)

Jutten en Lofvers behandelen de ruimtelijke kenmerken van de tussenzone tussen 
privé en het collectieve woonerf. Fysieke en visuele barrières tussen het publieke 
en het privé domein bepalen de geleidelijke overgang. Bouwkundige elementen 
zoals garages, overstekken in de vorm van balkons of carports en daarnaast nog 
grondgebonden elementen zoals plantenbakken en groen. Hierdoor wordt de 
mogelijkheid geschapen om zowel contact met de omliggende buren via de private 
domein als wel tussen private domeinen en het publieke domein. Jutten en Lofvers 
refereren hiermee naar de opvatting van Hertzberger.   Hij ziet de geleidelijke 
overgang tussen privaat en publiek als ‘een platform  van ontmoeting van twee 
werelden en zelf gebied’. Hertzberger36 spreekt van een overgangsgebied in plaats 
van een scherpe grens tussen beide domeinen.  (Jutten & Lofvers, 2010, pp. 40-41) 
Jutten en Lofvers stellen daarnaast dat het hele woonerf tot op elk detail is ontworpen. 
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Door ‘microdetaillering’ is de openbare ruimte vormgegeven met multi-interpretabele 
elementen. Zo dienen scheidingen tussen speelgebieden, parkeerplekken en woningen 
ook als zitplekken. Daarnaast is dient de variatie in straatsteen voor het aanduiden 
van het functie die de openbare ruimte heeft. (Jutten & Lofvers, 2010, p. 42) (zie ook 
afbeelding 3.7.)

Stedenbouwkundige opzet van het woonerf
Niek de Boer bepleitte dat een woonwijk een stedenbouwkundige opzet moest hebben 
die een groot deel van het autoverkeer uit de woonstraat weerde. Zo ontwierp hij 
een stedenbouwkundig plan gebaseerd op gescheiden routen voor verschillende 
verkeersdeelnemers. (zie analysetekening pagina 94) Men kwam de woonwijk binnen 
via de wijkweg die fungeerde als een soort poort naar de woonwijk. Deze was in 
de eerste woonerfwijk in Emmen zo ontworpen dat hij de wijk niet in tweeën deelde. 
Aan de wijkweg zouden wijkvoorzieningen, zoals winkels en wijkcentra, komen. De 
wijkweg zou vervolgens aftakken in buurtontsluitingsstraten. Deze straten werden al 
op de wijkweg gekenmerkt door karakteristieke hoge gebouwen, om daarmee de 
begrenzing van de wijk te markeren. De buurtontsluitingsstraten komen uiteindelijk uit 
bij de woonstraten waar de auto in een parkeerhaven of in een autobox kan worden 
geparkeerd. (Boer N. d., Integratie van het verkeer in de stedebouw, 1966) Later 
bleek dat parkeerboxen vaker voor andere doeleinden fungeerden dan het stallen 

Afb. 3.7.
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van de auto, waardoor de auto toch weer vaker op de straat verscheen. (Gameren 
& Mooij, Erfenissen van het woonerf, 2010, pp. 24-25) Vanaf  de parkeerplekken 
leidden wandel- en fietspaden via tot de woonplek, het buurtcentrum of de 
school. De tweelaagse rijtjeswoningen grenzen aan het collectieve woonerf. Tussen 
de verschillende buurten zijn groenzones waar openbare functies zoals scholen, 
sportvelden, volkstuinen etc. zijn opgenomen. (Boer N. d., Emmen, planvorming in de 
kinderschoenen, 1982) De buurt heeft echter binnen de wijk een introvert karakter 
doordat de randbebouwing van een buurt vaak bestaat uit afgeschermde achtertuinen 
of groen. Hierdoor sluit de buurt niet aan bij het stedelijke karakter van de stad. In 
sommige gevallen, bijvoorbeeld waar de buurt aansluit op een park, werkt deze 
overgang goed. (Gameren & Mooij, Erfenissen van het woonerf, 2010, pp. 27-28) 
Evenals bij de wijkgedachte worden de buurten herhaald door het stempelsysteem. 
Echter zijn de rechte lijnen van de naoorlogse woonwijken ingeruild voor een 
stratenpatroon dat gebaseerd is op grilligheid en toevalligheid. (Doevendans & 
Stolzenburg, 2000, p. 478)  (zie analysetekening blz 97)

Een ander aspect dat vanaf de jaren zeventig meer aandacht kreeg was de 
stedenbouwkundige belevingsaspecten. Onder invloed van onder andere Kevin 
Lynch37 werden stedelijke routes, markeringselementen, afwisseling en beschutting 
onderdelen van stedenbouw. (Ubink & Steeg, 2011, p. 19) Dit valt terug te zien in de 
stedenbouwkundige opzet van de wijk met de verschillende verkeerswegen. 

37  Kevin Lynch (1960), The 

image of the city. Cam-

bridge
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Architectonische kenmerken
Niek de Boer introduceerde ook het verspringen van de voorgevel om een grotere 
mate aan persoonlijke vrijheid uit te drukken en tevens een beschutte plek om buiten 
te zitten te maken. Verder paste hij de doorzonwoning toe met de eetkeuken aan de 
straatzijde en de woonkamer over de gehele breedte aan de achterzijde. (Boer N. d., 
Nieuwe woonvormen, 1968) Ubink & van der Steen benadrukken dat dit komt om de 
privacy van de woonkamer te garanderen en een beter bruikbare groene achterzijde 
wordt gecreëerd. (Ubink & Steeg, 2011, p. 139)

De achterzijde was echter wel weer afgeschermd privégebied door tussenkomst 
van erfafscheiding. Dit is iets wat in het Scandinavische model niet zo is. Hier was 
de buitenruimte open maar dit is lastig te verwezenlijken in de diepgewortelde 
Nederlandse wooncultuur aldus van Gameren en Mooij. Daarbij komt ook dat in 
Emmerhout de privacy van de woningen vergroot is door schuurtjes in ‘de voortuin’ 
te plaatsen. Hierdoor is de voordeur lastig te vinden en heeft een uitstraling van 
een ‘achtertuin’. De kant waar de woonkamer zich bevindt grenst aan een omsloten 
privétuin die weer uitkomt op openbaar groen. Deze woningen hebben dus tweemaal 
een achterkant, waarbij de daadwerkelijke voorkant, de plaats van de voordeur, wel 
aan de straatzijde ligt. (Gameren & Mooij, Erfenissen van het woonerf, 2010, p. 22) 
De bergingen vormden een barrière om inkijk vanaf de straatzijde te voorkomen. 
Door de positionering van de berging kreeg de voortuin een meer ‘besloten en privaat 
karakter’. Ubink en van der Steen verwijzen naar een publicatie van Van Eijkeren38 

waarin juist het omgekeerde als argument wordt gebruikt. ; ‘om optimaal gebruik van 
de openbare ruimte en het erf te stimuleren moest beschutting geboden worden tegen 
de blik van omwonenden.’ (Ubink & Steeg, 2011, p. 140) Bewoners van het woonerf 
bleken toch niet voldoende privacy te hebben doordat de woning aan twee kanten 
grensde aan collectieve ruimten. Door de jaren heen is de erfafscheiding steeds 
scherper geworden door plaatsing van een hoge schutting. De geleidelijke grens tussen 
collectieve ruimte en privé is daardoor verdwenen. (Ubink & Steeg, 2011, p. 141)

Van Gameren en Mooij stellen dat een hoge woningdichtheid veel ruimte vergt 
voor het parkeren van auto’s maar dat tegelijkertijd de hoge woningdichtheid de 
voorwaarde is voor het goed functioneren van het woonerf. Pas wanneer er voldoende 
bewoners zijn zal de collectieve buitenruimte benut worden. De geleidelijke overgang 
van collectief naar privé is op verschillende manieren geprobeerd vorm te geven. Het 
verspringen van de gevel creëert een beschutte zone die naar eigen wens door de 
bewoner kan worden ingericht en fungeert als een geleidelijke overgang. Dit werd 
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later verder ontwikkeld naar een zaagtand opzet en uiteindelijk de geknipte woning. 
(Gameren & Mooij, Erfenissen van het woonerf, 2010, pp. 25-27) Noud de Vreeze 
stelt dat doordat de gemeente in sommige gevallen het bestemmingsplan inruilde in 
een globaal vlekkenplan, er ‘onoverzichtelijke aaneenschakeling van architectonische 
incidenten met een volstrek eigen signatuur’ is ontstaan. Dit heeft naar zijn mening niet 
bijgedragen aan een samenhangende stedenbouwkundige structuur. (Vreeze N. d., 
1993, p. 79) 

afb. 3. 10
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Relatie straat en publiek domein
Het is in sommige gevallen onduidelijk of het om een voorgevel of achtergevel gaat. 
In Emmerhout zijn schuurtjes in de voortuin geplaatst waardoor het idee wordt gewekt 
dat het om een achtergevel gaat. Daarnaast is de zijgevel niet speciaal vormgegeven. 
Deze is in veel gevallen een blinde gevel. Doordat in dit geval de achterzijde aan 
de straat kant grenst, ontstaat daar een openbare ruimte voor auto’s. De achterzijde 
wordt in dit geval meer gebruikt dan de voorzijde die aan een woonpad grenst. 
De beoogde openbare ruimte aan de voorkant wordt hierdoor nauwelijks gebuikt. 
De verschillende verkeerswegen zijn na bezetting van groot naar klein uitgewerkt 
waarmee de doodlopende straat als woonstraat zijn intrede binnen de Nederlandse 
stedenbouw had. Er is geprobeerd om een overzichtelijk netwerk van wegen te 
creëren, maar door de veelheid aan bochten en hoeken is het voor een bezoeker 
echter lastig om de weg te vinden binnen een woonerf. Daarbij speelt ook dat alle 
woningen op elkaar lijken wat de oriëntatie niet ten goede komt. 

Relatie context en publiek domein: 
Ook het woonerf is een geplande woonvorm waarbij nauwelijks op de bestaande 
omgeving werd ingespeeld. Zo was in sommige gevallen kritiek op de overgang tussen 
woonerf en de rest van de stad. Binnen een buurt wordt door spiegeling en herhaling 
van de woonstraat kleinschalige openbare ruimte gecreëerd. 

Relatie collectiviteit en publiek domein
De kleinschalige collectieve ruimten kunnen als publiek domein functioneren. Echter 
zijn ook hier meerdere factoren van invloed zoals de bevolkingssamenstelling. 
Tegenwoordig wonen in de woonerven uit de jaren 70 en 80 de lage middenklassers 
wat weer zorgt voor een homogene bevolking. Verloedering van de openbare 
ruimte komt voor in de vorm van slijtage en hogere erf afscheidingen. Stedelijke 
openbaarheid en anonimiteit als gevolg van de hedendaagse sociale dynamiek 
typeren de woonerven, aldus Ivan Nio. Dit kan tot conflicten leiden in de collectieve 
ruimte van het woonerf. Een dergelijke afscheiding tussen collectief en openbaar is niet 
overal even helder. Zo stelt Nio ook dat juist de waarborging van de privacy en het 
openbare karakter van de woonomgeving steeds belangrijker worden gevonden in 
tegenstelling tot het centraal gestelde collectieve ruimte. 

Publiek domein in Emmerhout
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3.5. Receptiegeschiedenis

Kritiek is zowel geleverd op de eerste woonerven uit de jaren 70 als op de latere 
versoberde versie van de woonerven uit de jaren 80. Zowel sociologen als planologen 
en architecten hadden kanttekeningen bij de manier van samenhorigheid en 
ontmoetingen creëren. Zo stelt Wytze Patijn in Wonen/TABK dat ontwerpers kampen 
met een ontmoetingssyndroom waarbij de wenselijkheid van ontmoeten niet altijd ter 
discussie wordt gesteld. (Patijn, 1977) Ook Carel Weeber heeft moeite met het feit 
dat sociologische begrippen zoals herbergzaamheid, ontmoeting en participatie in de 
vormgeving van een wijk worden gerepresenteerd. (Weeber, 1979) Ook introduceert 
Weeber het begrip ‘nieuwe truttigheid’ als reactie op de romantische architectonische 
en landelijke vormen die zijn toegepast bij het woonerf. (Doevendans & Stolzenburg, 
2000, p. 455) Nio stelt dat de kritiek op de collectiviteit een gevolg is van de 
herwaardering van de stad en een hernieuwde belangstelling voor de stedelijke cultuur 
van openbaarheid, anonimiteit en diversiteit. Het woonerf staat daar als suburbaan 
en te collectief lijnrecht tegenover. (Nio, Tussen Collectiviteit en privacy, De onvoltooide 
zoektocht naar het ideale woonerf, 2010, p. 14) 

afb. 3.11.
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Ondanks kritiek zijn er ook wat positieve punten te benoemen. Zo wordt door 
bewoners de relatie tussen het verkeer en de leefbaarheid als prettig ervaren. De 
bijdrage van woonerven aan meer samenhorigheid en contacten gaat verder dan 
alleen een stedenbouwkundige opzet. Een bepaalde mate van overeenkomst in 
achtergrond en levensstijl is belangrijk voor mensen om zich te binden aan een plek, 
wat kan leiden tot meer contacten in de directe leefomgeving. (Nio, Tussen Collectiviteit 
en privacy, De onvoltooide zoektocht naar het ideale woonerf, 2010, p. 14) 

De latere receptiegeschiedenis leert ons kennen dat de woonerven onderhevig 
zijn aan sociale veranderingen. De samenstelling van de wijken is erg veranderd 
en bestaat nu vaker uit een heterogene bevolkingssamenstelling met verschillende 
levenswijzen. Daarnaast is het gemiddelde inkomen omlaag gegaan. Dit komt tot 
uitdrukking door hogere erfafscheidingen en verloedering van de collectieve ruimten. 
Stedelijke openbaarheid, anonimiteit en de toegenomen parkeerdruk hebben een 
ruimtelijke weerslag op het woonerf. (Steeg, Winsemius, & Ubink, 2007) 
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Hoewel het woonerf vaak gezien wordt als verkeerskundig ontwerp ligt er naar mijn 
mening een veel diepere maatschappelijke visie achter het ontwerp. Men kwam terug 
van de grootschaligheid van de wederopbouwwijken die niet altijd het gewenste 
gemeenschapsgevoel hadden opgeleverd. Deels is deze zienswijze veranderd doordat 
de samenleving veranderde. Een eigen (herkenbare) woning hebben werd een nieuw 
ideaal. Met het woonerf is getracht antwoord te zoeken op de immer voortdurende 
strijd tussen woonomgeving en stad. Het antwoord werd niet gevonden in de vorm van 
wooneenheden in een wijk tijdens de wederopbouw. Als het ware is de wooneenheid 
uitgerafeld terug te vinden in de complexe kleinschalige structuren binnen het woonerf. 
De rijtjeswoning werd opnieuw een zichtbaar element. Deze woontypologie had een 
nauwere relatie met de directe woonomgeving dan de flats binnen de wooneenheden. 
De collectieve ruimte van het erf werd meer benut werd dan de beoogde collectieve 
ruimte in de wooneenheid. Naar mijn idee ligt de kwaliteit van het woonerf in deze 
overgang van collectief erf naar de woning. Door verschillende architectonische 
elementen lopen deze ruimten in elkaar over, wat het gebruik van het collectieve 
domein kan bevorderen. Een andere les die ik getrokken heb uit mijn analyse is dat het 
gebruik van het collectieve domein meer kans van slagen heeft wanneer de privacy 
van de woning gegarandeerd wordt. Bewoners moeten het gevoel hebben dat ze 
de mogelijkheid om buurtbewoners te kunnen ontmoeten op een veilige plek, maar 
ze moeten zich niet gedwongen worden. Het gevoel van de mogelijkheid hebben en 
gedwongen voelen ligt in de architectonische vormgeving van de overgang tussen het 
collectieve domein en het private domein. Dit bevestigt naar mijn idee het belang van 
weloverwogen architectonische elementen. 

In vergelijking met voorgaande behandelde woonidealen lijkt het erop dat 
het hygiënische- en opvoedkundige debat niet meer zo nadrukkelijk aanwezig was 
binnen de vorming van de woonerven. Er werd getracht een balans tussen privé 
en openbaarheid te vinden. De omgang met de auto in de woonomgeving leek 
één van de belangrijkste ontwerpopgaven. Een oplossing werd gevonden in het 
verkeerskundig plannen. De introductie van het woonerf lijkt daarmee een omslag 
aan te duiden binnen de volkshuisvesting. De daarvoor heersende idealen werden 
niet meer als belangrijkste gezien. De sociale klasse van de samenleving leek ook zo 
ver gecultiveerd te zijn dat de opvoedkundige rol niet langer de hoofdtaak van de 
sociale woningbouw was. Al probeerden de ontwerpers met hun ontwerpen nog wel 

3.6. Deelconclusie
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een bepaalde woonvorm op te leggen aan de bewoners. De totaalvisie, zoals die 
aanwezig was bij de wederopbouwwijken, lijkt te zijn verdwenen. 

Met het woonerf werd naast deze sociaalmaatschappelijke verandering ook in 
de planvorming anders omgegaan met de volkshuisvesting. De geplande stedenbouw 
in nauwe relatie met een verkeerskundig plan deed zijn intrede. Ook werd er vanaf 
de jaren 70 naar de bestaande stad gekeken en werd op grote en op kleine schaal 
stadsvernieuwing toegepast. Bewoners kregen zelf ook inspraak op hun eigen 
woonomgeving. In de jaren negentig bracht de overheid het Vinex programma uit 
waarbij niet zo zeer meer gesproken kan worden over woonidealen die werden 
nagestreefd, maar van een planmatige uitbreiding van steden. De sociale burger was 
volwassen geworden en kon zelfstandig wonen. 

Het is lastig om uit alle vormen van het woonerf een conclusie te trekken. Zoals 
eerder al is opgemerkt zijn er overeenkomsten maar ook veel verschillen tussen de 
eerste woonerven en de meest recente versies. Dat aspecten van het woonerf nog 
steeds worden toegepast kan duiden dat het concept flexibel is en de tand des tijd 
kan doorstaan. De problematiek omtrent verkeer, veiligheid en privacy blijken nog 
steeds actuele onderwerpen. Blijkbaar is hiervoor nog geen ultieme oplossing voor 
gevonden. Elke versie van het woonerf laat eigen oplossingen voor deze problematiek 
zien. Het meest lastige onderdeel van alle behandelde woonvisies blijkt de juiste 
balans tussen privé, collectief, en openbaar te vinden. Ook in eerdere versies van het 
woonerf werd het gewaardeerd dat privacy is gewaarborgd en dat ontmoetingen 
mogelijk waren, maar niet werden gedwongen. De hedendaagse samenleving wordt 
gekenmerkt door individualiteit waarin het privé domein erg belangrijk is. Echter blijkt 
er in de afgelopen jaren ook een groeiende vraag te zijn naar kleine enclaves, waarin 
vaak de ruimtelijke kenmerken van een woonerf worden gebruikt. Een zekere mate van 
collectiviteit lijkt toch wenselijk te zijn voor de binding aan een plek en het gevoel van 
veiligheid. Het woonerfprincipe lijkt daarmee nog lang niet uitontwikkeld te zijn. 





Hedendaagse omgang met 
het publieke domein
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4.1. Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is getracht een relatie te leggen tussen verschillende 
visies over het wonen en het publieke domein. Tijdens deze uiteenzetting bleek dat elke 
keer geprobeerd werd om het publieke domein opnieuw te definiëren naar de visies 
over het gebruik. Vooral ‘de straat’ lijkt een terugkerende factor te zijn in het debat 
over het gebruik van het publieke domein. Ook in het hedendaagse architectuurdebat 
staat de omgang met de stedelijke openbare ruimte en nieuwe woonvormen hoog 
op de agenda. Grootschalige visies op het wonen zoals in de 20e-eeuw gebruikelijk 
waren zijn niet meer van toepassing in 21e eeuw. Maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen hebben bijgedragen aan nieuwe woonvormen en leefstijlen. Deze 
veranderingen in woon- en leefstijlen vragen een andere kijk op het gebruik van 
het publieke domein. Het aantal publicaties over dit onderwerp is de laatste jaren 
toegenomen, wat aangeeft dat er een hernieuwde interesse in het publieke domein 
is. Het is echter lastig om een ideaalsituatie aan te geven omdat wij op dit moment er 
nog middenin zitten. Hierdoor is het lastig om één project aan te wijzen als ‘het project’ 
waarin het hedendaagse ideaal over wonen wordt weerspiegeld. In deze zin wijkt dit 
hoofdstuk af van voorgaande hoofdstukken. Dit hoofdstuk zal zich vooral richten op de 
hedendaagse verdichtingsopgave in de stad. Aan de hand van een aantal relevante 
projecten zal de relatie tussen publiek domein en gebouw worden omschreven.

Allereerst wordt het tijdsbeeld beschreven. Vervolgens zal aan de hand van een 
aantal actuele thema’s de hedendaagse omgang met het publieke domein achterhalen. 
Tot slot zal met behulp van een aantal binnenstedelijke stadsenclaves de relatie tussen 
gebouw en publiek domein uitgelegd worden. 

afb. 4.1. Het Funen. 

Frits van Dongen



112

4.2. Hedendaags stedelijk wonen in parochies

Hedendaagse tijdsgeest
Een complete tijdsgeest van nu beschrijven is vrij lastig omdat het overzicht er op 
dit moment nog niet is. Er zijn echter wel een aantal factoren van invloed op het 
functioneren van de maatschappij. Er zullen een aantal punten benoemd worden die 
naar mijn idee relatie hebben met onze huidige opvatting over het gebruik van het 
publieke domein. 

De groeiende welvaart heeft de afgelopen eeuw geresulteerd in een 
verdriedubbeling van de bevolking en een vervijfvoudiging van het gemiddelde 
inkomen. (Cammen & Klerk, 2003, p. 363) Daarnaast heeft de groeiende welvaart 
ook voor nieuwe problemen gezorgd, zoals het gevoel van onveiligheid. 

Beleid inzake Ruimtelijke ordening; de netwerkstad als complete stad
In het boek van Van der Cammen & de Klerk  halen de schrijvers de Amerikaanse 
planoloog Melvin Webber39 aan. Hij signaleerde al in de jaren 60 dat steden 
‘communicatiecentra’ werden waarbij de ‘plaatsloze functionele netwerken’ een 
steeds belangrijker rol gingen spelen om de stad te laten functioneren. Ook sociale 
gebeurtenissen zouden minder plaatsgebonden zijn en meer berusten op ‘de geografie 
van de tijdsbesteding’. Dit zou een voorbode zijn van hoe de stad er vanaf het einde 
van de jaren negentig uit zou gaan zien, aldus de schrijvers.  (Cammen & Klerk, 
2003, pp. 371-372) De stad zou gaan functioneren op verschillende netwerken 
op uiteenlopende schaalniveaus; het zichtbare wegennetwerk en de onzichtbare 
informatiestromen via het internet. (Cammen & Klerk, 2003, p. 272) In de Vijfde nota 
voor ruimtelijke ordening wordt het netwerkstadconcept geïntroduceerd waarin de 
stad bestaat uit verschillende knooppunten en stedelijke centra. De nota stelt verder 
dat steden binnenstedelijk moeten verdichten in plaats van een verdere uitbreiding 
nastreven. Oude fabrieksterreinen of ander braakliggende binnenstedelijke terreinen 
moeten getransformeerd worden naar nieuwe woon- en werkgebieden. (Cammen & 
Klerk, 2003, pp. 421-425) 

Parochies in de netwerkstad
Binnen de netwerkstad leven verschillende groepen mensen waarvan de leefwerelden 
ten opzichte van elkaar verschillen. Van der Cammen en de Klerk zien dit als 
gevolg van ‘sociale fragmentatie’ (Cammen & Klerk, 2003, pp. 372,445) Door deze 

39 Webber, M (1964), ‘Ur-

ban place and the nonplace 

Urban realm’
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gescheiden leefwerelden ontstaan ‘parochies’ binnen een stad. Reijndorp omschrijft het 
parochiale domein als volgt: ‘de leefwerelden van verschillende groepen nemen de vorm 
aan van zogenaamde parochiale domeinen, tussen de private domeinen van de individuele 
bewoners en het publieke domein van de stad.  Een parochiaal domein is de ruimte van een 
bepaalde groep bestaande uit plaatsen waar je bekenden tegenkomt die je herkent, en 
die jou herkennen als ‘ons soort mensen’. (Reijndorp & Reijnders, 2010, pp. 12-13) Dit 
fenomeen ‘parochie’ is op zich al vrij oud, denk maar buurten waarin gelijkgestemden 
samenwonen. Echter is dit nu niet meer gebonden aan één bepaalde plek maar is het 
domein verspreid op verschillende plekken in de stad en soms zelfs over landsgrenzen 
heen. Hajer & Reijndorp stellen dat door de ruimtelijke segregatie activiteiten zich 
over de stad verspreiden door middel van ruimtelijke netwerken. (Hajer & Reijndorp, 
2001, pp. 84-92) Reijndorp wijst erop dat deze verschillende ‘parochies’ sociaal 
gezien gescheiden leven, maar ruimtelijk gezien lopen ze door elkaar heen. Op deze 
plekken liggen kansen voor het ontstaan van publiek domein. (Reijndorp & Reijnders, 
2010, p. 13) Binnen dagelijkse activiteiten, zoals de boodschappen doen, is er de 
mogelijkheid dat verschillende parochies elkaar kruisen. Echter hebben bepaalde 
levenstromen eigen tijdroutines. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een huismoeder liever 
de boodschappen in de ochtend doet terwijl jongeren de voorkeur geven om s’ avonds 
na het werk de dagelijkse boodschappen te doen. Plaatsen blijken dus niet statisch te 
zijn maar door de beweging van individuen en groepen worden op bepaalde tijden 
delen van de stad in ‘bezit’ genomen en geven daarmee betekenis aan een plek, 
aldus Reijndorp. Dit synchroniseren van routines wordt gedaan op basis van publieke 
vertrouwdheid. (Reijndorp & Reijnders, 2010, pp. 20-21)

afb. 4.2. De werking van 
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Nieuw stedelijk wonen en werken
 ‘Door de behoefte aan publiek domein en aan plekken voor kennisuitwisseling nemen 
mensen, met name diegenen die werken in de kennis- en creatieve industrie, genoegen met 
een kleinere woning om maar vooral  in of dichtbij het centrum te wonen en te werken. ‘ 
(Komossa, Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel ideaal, 2011, p. 57)

Komossa laat hiermee zien dat er een grote vraag vanuit Young professionals40  
en nieuwe stedelingen is voor binnenstedelijke verdichting. Het aantal woningen in de 
stad neemt toe, maar tegelijk ook het aantal één- en tweepersoonshuishoudens. Er is 
dus een groeiende vraag naar kleinere binnenstedelijke woningen. Volgens Komossa 
is deze tendens met name zichtbaar in de grotere steden. In steden met een minder 
omvangrijke kennisindustrie worden de woningen juist groter omdat men meer tijd in 
de woning doorbrengt en doordat de welvaart dat, tot voorkort, toeliet. (Komossa, 
Hollands bouwblok en publiek Domein, Model regel ideaal, 2011, p. 57) Een andere 
tendens is dat er nieuwe vormen van werken zijn ontwikkeld waarbij men niet meer 
afhankelijk is van één vaste locatie maar ook vanuit thuis, een café, een flexwerkplek 
of een gemeenschappelijke werkplek kan werken. 

Stedelijk wonen, het leven van alledag, is dus erg veranderd. Met die 
veranderingen wordt ook een nieuwe visie op de relatie tussen de woning in het 
bouwblok en het publieke domein gevraagd. Er is een toenemende verscheidenheid 
aan stedelingen. Komossa benadrukt dat hierdoor de noodzaak toeneemt om te 
buigen over de sociaal-econmomische menging en de relatie daarvan met het publieke 
domein. ‘ In plaats van een collectief domein behoeft het hedendaagse Hollandse 
bouwblok een gedifferentieerd publiek domein dat alle stadsbewoners welkom heet en hun 
ruimte biedt voor ontplooiing. ‘ (Komossa, Hollands bouwblok en publiek Domein, Model 
regel ideaal, 2011, p. 59)
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4.3. Hedendaagse thema’s met betrekking tot de vorming 
van het publieke domein

In deze paragraaf komen verschillende thema’s aan bod die betrekking hebben tot 
de vorming van hedendaags publiek domein en nieuwe collectiviteit. 

Nieuwe omgang met publieke ruimte 
De toegenomen mobiliteit heeft er mede voor gezorgd dat men in mindere mate 
afhankelijk is van zijn of haar locatie. Ook het wonen en werken hebben nieuwe 
programmatische vormen gekregen waarbij een vaste locatie niet meer nodig is. 

In oase 77 over publieke ruimten stellen de redacteuren juist dat door de 
invloeden van globalisering en individualisering van de maatschappij de aandacht 
voor stedelijke publieke ruimten weer is toegenomen. (Avermaete, Havik, & Teerds, 
2008, p. 7) Ook Komossa benadrukt juist het belang van het publiek domein in 
de hedendaagse samenleving die gedomineerd lijkt te zijn door het transport en 
globalisatie. Het gebruik van het publieke domein in de stad is fysiek veranderd maar 
is nog steeds van belang voor het sociale- en politieke leven in de stad, voor zowel 
de huidige bewoners als voor de nieuwe stedelingen. In deze nieuwe relatie tussen het 
publieke domein in de stedelijke context met nieuwe bevolkingsgroepen ligt volgens 
haar de hedendaagse ontwerpopgave. (Komossa, Hollands bouwblok en publiek 
Domein, Model regel ideaal, 2011, p. 35)

Hajer & Reijndorp zien het terugdringen van de auto vanaf de jaren 80 als 
het begin voor de vernieuwde interesse in de openbare ruimte als verblijfsgebied. 
Echter zien zij de hedendaagse openbare ruimte nog niet direct functioneren als 
publiek domein41 (Hajer & Reijndorp, 2001, pp. 7-8) Ook in het eerste nummer van 
Delft Architectural Studies on Housing (DASH) over de nieuwe open ruimte in het 
woonensemble, wordt door de redacteuren gesteld dat de straat haar plaats als 
stedelijke ontmoetingsruimte heeft verloren door de auto. Dit heeft grote invloed 
gehad op de kwaliteit van de directe woonomgeving en daarmee was de omgang met 
de publieke ruimte een punt wat hoog op de architectonische en stedenbouwkundige 
agenda stond. Als belangrijkste breuk tussen de publieke ruimte als ontmoetingsruimte 
wordt de transformatie van het gesloten Hollandse bouwblok naar het open 
woonensemble met ‘nieuwe open ruimte’ gezien. Strikte scheidingslijnen tussen privé en 
openbaar worden vervaagd binnen het hedendaagse bouwblok. Deze open ruimte 
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functioneert als tussenzone tussen ‘de stad’ en het ‘privé domein’ en heeft een bepaalde 
mate van collectiviteit, maar is in de meeste gevallen openbaar toegankelijk. In de 
Dash wordt de  hedendaagse ontwerpopgave als volgt beschreven; ‘Behalve een 
antwoord op de vraag naar kwalitatief hoogwaardige publieke ruimte, is de nieuwe open 
ruimte tevens een antwoord op verschillende, opzichzelfstaande ontwikkelingen zoals 
nieuwe leefstijlen, marktgericht bouwen door private partijen, en een vraag naar hoge 
dichtheden in combinatie met grondgebonden woningen’.  Daarbij stellen zij dat met 
name de architectonische vormgeving van de overgangen tussen het publieke en het 
private domein van belang zijn bij de hedendaagse ontwerpopgave.  (DASH, 2009, 
p. 4) Karin Theunissen stelt eveneens in haar publicatie in de DASH dat de vormgeving 
van deze ‘nieuwe tussenruimtes’ het ensemble de architectonische identiteit geeft. 
(Theunissen, 2009)

Hajer en Reijndorp wijzen op een keerzijde van de toegenomen mobiliteit. Zij 
stellen dat hierdoor ook de mogelijkheid om elkaar te vermijden groter is geworden. Er 
is een zogenoemde ‘structurele heterogeniteit’ in de samenleving ontstaan door de wijze 
waarop men zich verplaatst. (Hajer & Reijndorp, 2001, p. 57)

Identificatie en binding aan een plek 
Met de mogelijkheid om overal heen te kunnen gaan lijkt de binding aan een 
bepaalde plek minder van zelfsprekend te zijn.  Place attachment 42 is een begrip 
dat in het hedendaags debat gebruikt wordt om betrokkenheid, binding en je ‘thuis’ 
voelen aan te duiden. Reijndorp legt het begrip uit als iets ‘wat mensen met andere 
mensen (gemeen) hebben, omdat ze iets hebben met de plek waar ze wonen.’ Hierbij 
gaat het er niet om dat mensen ook daadwerkelijk iets met elkaar doen. Het gaat 
meer om de specifieke kwaliteiten die de sfeer van die plek krijgt door de mensen die 
er wonen. (Reijndorp & Reijnders, 2010, pp. 18-19) Met behulp van thema’s is wijken 
wordt geprobeerd om een gemeenschappelijk element of levenswijze te creëren zodat 
mensen met dezelfde achtergronden of interesse zich verbonden en aangetrokken 
voelen tot die plek. De hedendaagse binding tot een plek lijkt dan ook meer te 
liggen in de vorm van een sfeer die de plek (opgelegd) heeft dan vanuit historie, 
herinneringen of personen zoals van oudsher sprake was. Op persoonlijk vlak is een 
streven naar ‘expressie en identiteit’ op zowel het niveau van stad, wijk en woning als 
op andere vlakken zoals het kunnen identificeren met bepaalde bedrijven belangrijk 
geworden. Nieuwe plannen worden afgestemd op ‘individuele behoeften aan identiteit, 
zelfbevestiging en variatie’ hetgeen geresulteerd heeft in veelvormige kleinschalige 
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projecten. (Cammen & Klerk, 2003, p. 445)
Van der Cammen & de Klerk benoemen een opmerkelijke veranderende 

zienswijzen op de vestigingsplek. Zij stellen dat doordat aan de afstand tot een 
plek geen waarde meer wordt gehecht, de kwaliteiten van een bepaalde plek nog 
belangrijker zijn geworden. Dit vertaalt zich ook in de omgang met publieke ruimte; 
‘tijdens het modernisme werd vooral gestreefd naar het creëren van ‘publieke sferen’, in 
het postmodernisme wordt vooral getracht om een scheiding te creëren tussen private 
sferen en publieke sferen. (Cammen & Klerk, 2003, p. 457) Dat past volgens de 
schrijvers weer bij de ‘verschuiving in maakbaarheid van de schaal van samenleving naar 
individueel niveau’. (Cammen & Klerk, 2003, pp. 456-457)

Non-places en Defensible urban spaces; hedendaagse kenmerken van de openbare ruimte
De overeenkomst in de gelezen publicaties is dat de herwaardering van het 
publieke domein en de openbare ruimte in de hedendaagse ontwerpopgave wordt 
geconstateerd. Echter geven zij geen antwoord op de vraag hoe de openbare 
ruimte daadwerkelijk als publiek domein kan functioneren. Hajer & Reijndorp (Hajer 
& Reijndorp, 2001, pp. 8-11) proberen hier wel een antwoord op te vinden door 
de hedendaagse ontwerpstrategieën over de openbare ruimte te analyseren. Zij 
vinden drie aspecten waaruit de hedendaagse ontwerpstrategieën blijken te bestaan. 
Het eerste gemeenschappelijke aspect is het terugdringen van de rommeligheid 
en de chaos binnen de stedelijke openbare ruimte. Dit wordt geprobeerd door de 
nadruk te leggen op design en esthetische kenmerken. Een tweede aspect is de 
‘beheersbaarheid’ van een openbare ruimte. Hajer & Reijndorp verwijzen hiermee naar 
de komst van ‘Defensible urban spaces’43. Het vergroten van de sociale veiligheid en 
het terugdringen van (zinloos) geweld staan hoog op de agenda van het hedendaagse 
ontwerp van openbare ruimten. Oplossingen worden gevonden in beperkingen van de 
openbaarheid, onder andere door videobewaking of het privatiseren van openbare 
ruimten met openingstijden. Het derde ontwerpaspect gaat in op het ontstaan van 
zogenoemde ‘Non-places’. Ten gevolge van de globalisatie en migratie zijn ook 
nieuwe openbare plekken ontstaan op verkeersknooppunten zoals vliegvelden en 
internationale treinstations. Zowel Hajer & Reijndorp, Komossa en Boomkens44 verwijzen 
allen met het ontstaan van deze non-plaatsen naar Marc Augé45.  Deze Franse 
antropoloog beschrijft in zijn boek ‘Non-places. Introduction to an anthropology of 
supermodernity’ deze vaak privaat beheerde maar openbaar toegankelijke ruimten 
als ‘non-plaatsen’. (Augé, 1995) Boomkens vertaalt dit in internationale systemen die 
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enkel tot doel hebben om de reis van de individuele reiziger zo snel en comfortabel 
mogelijk te laten verlopen. (Boomkens, 2008, pp. 17-18) Het gaat hier om het efficiënt 
beheersen van processen in plaats van prettige verblijfsruimten voor het individu 
te creëren. Augé beschrijft naast de komst van ‘traffic hubs’ ook andere moderne 
gebouwen zoals shoppingmalls en themaparken. Door het homogeniseren en de 
thematisering van plekken wordt een minder gevarieerde groep mensen aangetrokken, 
wat het ontstaan van publiek domein kan tegengaan. Deze moderne openbare ruimten 
worden gekenmerkt door eenzijdige functies. Augé zet deze doorgangsplekken af 
tegen sociale historische verblijfsplekken. (Hajer & Reijndorp, 2001, pp. 10 & 25-28) 
Een andere kijk op deze ‘non-places’ biedt Reijndorp ook. Hij stelt dat de routines 
van deze plekken door een groot gedeelte van de mensen als ‘vertrouwde plekken’ 
wordt aangemerkt, doordat men weet wat er gebeurt. Hierdoor lijken ‘non-places’ toch 
‘places’ te worden. (Reijndorp & Reijnders, 2010, pp. 20-24)

De hedendaagse ontwerpopgave staat op gespannen voet met de openbaarheid 
van plekken. Beheersbaarheid en anonieme ‘non-plaatsen’ lijken bepaalde 
maatschappelijke groepen buiten te sluiten, gen geen ontstaan van het publieke 
domein in de weg lijkt te staan. 

Een andere maatschappelijke verandering is de komst van mobiele telefoons 
en het internet, waardoor het begrip ‘ontmoetingplaats’ een andere definitie krijgt. 
Mede hierdoor worden nieuwe concepten voor werken en wonen ontwikkeld. Hajer & 
Reijndorp stellen dat de ontwerpopgave voor openbare ruimtes naast de stedelijke 
centra en de woonwijken vooral in de overgangsgebieden tussen de verschillende 
ruimten liggen. (Hajer & Reijndorp, 2001, pp. 14-15)
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Voorbeelden van 

Citybranding

4.3. Citybranding van 

Amsterdam. 

4.4. Branding van de 

zuidas. 

4.5. Citybranding 

Groningen

De thematisering en ‘branding’ van plaatsen
Met behulp van de thematisering van nieuwe of vernieuwde woonwijken wordt 
geprobeerd een bepaalde doelgroep te trekken en die zich verbonden gaat voelen 
met een plek. Hiermee wordt geprobeerd om een ‘ervaring’ te verkopen. (Cammen & 
Klerk, 2003, p. 373) Reijndorp  stelt in het boek ‘De allerdaagse en de geplande stad’ 
dat de identiteit van de wijk opgebouwd is uit twee aspecten. Zo doelt hij enerzijds 
op de relatie tussen mensen onderling en anderzijds op de waardering van de fysieke 
ruimte. Met de ‘branding’ van de wijk wordt geprobeerd deze beide aspecten te 
overbruggen. (Reijndorp & Reijnders, 2010, p. 9) Ook andere locaties, vaak met één 
dominante functie, krijgen moderne Engelse namen zoals ‘office park’ en ‘leisure centre’. 
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4.4. Leefstijlen als nieuwe woongemeenschap

Leefstijlen als nieuwe collectiviteit
Woon- en leefstijlen bepalen tegenwoordig de doelgroepen waarvoor gebouwd 
wordt, zo stelt Ivan Nio in zijn bijdrage voor het boek van Reijndorp en Reijnders. (Nio, 
Van homogene woonvlekken tot groene flats. De fragiele relatie tussen leefstijlen en 
woonmilieus, 2011) Met name de middenklasser probeert zich te onderscheiden door 
een ‘consumptieve leefstijl’. In de keuzes die deze groep maakt spelen beleving en 
identiteitsvorming een steeds belangrijkere rol. Nio merkt op dat de definitie van het 
woord leefstijl varieert. Hij refereert onder andere naar de definitie die het VROM 
er in 2009 aangegeven heeft; Leefstijlen zijn consumptie- activiteiten- en waarde 
patronen die specifiek zijn voor bepaalde groepen. (Nio, Van homogene woonvlekken 
tot groene flats. De fragiele relatie tussen leefstijlen en woonmilieus, 2011, p. 122) 
Ontwikkelaars en ontwerpers zetten tegenwoordig leefstijlen in bij het ontwikkelingen 
van nieuwe woongebieden. Volgens het VROM zullen deze sociaalculturele ontwikkelen 
in de loop van de tijd steeds meer bepalend zijn voor de woningmarkt. Er wordt 
volgens Nio steeds meer gezocht naar een ‘woonarrangement’ dat past bij een 
bepaalde leefstijl dan naar een enkele woning. Hiermee wordt de leefstijl ingezet als 
een nieuwe collectiviteit en wordt er niet meer gekeken naar mensen met een zelfde 
soort inkomen en achtergrond. (Nio, Van homogene woonvlekken tot groene flats. De 
fragiele relatie tussen leefstijlen en woonmilieus, 2011, pp. 120-139) Noud de Vreeze 
stelt dat doelgroepenonderzoek de vervanger is van ‘de inspraak’ uit de jaren 60. 
(Vreeze N. , 2001, p. 35) Met deze omslag stelt Lohof dat ‘de burger is vervangen 
door de woonconsument’. (Lohof & Reijndorp, 2006, p. 38)

Echter blijft dan de vraag in welke mate mensen zich verbonden voelen 
met één bepaald aspect dat uitgelicht is als ‘een leefstijl’. Nio merkt op dat de 
leefstijlenaanpak minder gericht is op sociale aspecten en zich voornamelijk richt 
op de waarden. Hij stelt dat het thuis voelen in een wijk verder gaat dan het 
eigenwooncomplex, ‘dat dit gevoel eerder te vinden is de vertrouwdheid in de wijk en de 
stad dan in contact met de buren’. (Nio, Van homogene woonvlekken tot groene flats. De 
fragiele relatie tussen leefstijlen en woonmilieus, 2011, p. 139) De aandacht zal zich 
ook moeten richten op de openbare ruimte in de wijk en de stad, in plaats van enkel 
op de individuele woning zelf. 
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Leefstijl in de ‘gated community’; het creëeren van een veilige afgesloten gemeenschap
In het boek ‘Privé Terrein’ gaan Lohof & Rijndorp in op de ‘gated communities’ in 

Nederland (Lohof & Reijndorp, 2006) In deze woonvorm is beheersbaarheid van de 
direct omliggende woonomgeving privé terrein van een wooncollectief geworden. Dit 
is het meest extreme geval van waarborgen van veiligheid van een ‘parochie’. Men 
is dan samen met de omliggende buren medeeigenaar van ‘het publieke domein’. In 
dit geval is er door de hoge mate van beheersbaarheid geen sprake meer van een 
publiek domein. De enclave zoekt geen aansluiting meer bij de rest van de stad. Lohof 
ziet dit fenomeen als een gevolg van de liberalisering van de volkshuisvesting. (Lohof & 
Reijndorp, 2006, pp. 38-39) 

Het begrip ‘gated communities’ is overgekomen vanuit Amerika waar vanaf de 
jaren 60 woonenclaven nabij grote steden ontstonden met zogenoemde ‘Common 
Interest Communities’. Dit was, volgens Lohof, erg in trek omdat mensen zo de kans 
kregen om landelijk te gaan wonen waarbij de problematiek van de stad zich 
aan hen onttrok. (Lohof & Reijndorp, 2006, pp. 32-34) In Nederland komen deze 
gesloten gemeenschappen niet op grote schaal voor. Het fenomeen stadsenclave komt 
daarentegen wel steeds vaker voor en zal in de volgende paragraaf verder worden 
geanalyseerd. 



afb. 4.6. Schuttersveld in 

Delft

4.5. Case studies; Vorming van nieuw Publieke domein in 
de stadsenclave

4.5.1. Introductie
Als case study zal ik nu een aantal stadsenclaves behandelen. Ik heb hiervoor gekozen 
omdat hierin een aantal hedendaagse thema’s met betrekking tot de vorming van 
publiek domein en vormen van collectief wonen naar voren komen. Daarnaast speelt 
dit zich af in de binnenstedelijke omgeving. Er wordt in de literatuur namelijk meer 
gesproken over het gebruik van het publieke domein dan de architectonische uitstraling 
waardoor de nadruk meer komt te liggen op de vorming van het publieke domein. 

De stadsenclave is een terugkerend fenomeen binnen de bestaande stad. In de 
inleiding van de DASH ‘de stadsenclave’ uit 2011 wordt gesteld dat stadsontwerpers 
keer op keer hun ideale stad hebben geprobeerd te verwezenlijken door deze in te 
bedden in het bestaande stedelijke weefsel. Gevormd door kritiek op de bestaande 
stad vormen deze enclaven een aanvulling op de bestaande stad. (Gameren, 2011).  
Deze idealen hadden hun eigen structuur en kenmerken waardoor ze soms meer op 
zichzelf lijken te functioneren dan in het groter geheel. (Gameren & Putt, Fragmenten 
van een ideale stad, 2011, p. 5) Theunissen omschrijft in de DASH over de ‘Nieuwe 
open ruimte in het woonensemble’ de hedendaagse stadsenclave als een ensemble 
dat gekenmerkt wordt door de ontwerpeenheid. ‘Wat een ensemble bindt ligt echter 
niet in hun morfologische of typologische karakteristiek, maar in de ‘ontwerpeenheid’; het 
onderscheidende element van waaruit het ontwerp is gedacht’ bij een woonensemble is 
dat de open ruimte tussen de bebouwing. (Theunissen, 2009, p. 7)
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afb. 4.7. Mariaplaats in 

Utrecht

De stadsenclaven die ik heb geanalyseerd zijn; Mariaplaats van Bob van Reeth 
architecten in Utrecht, ‘Schuttersveld’ door Geurts & Schulze architecten in Delft, ‘Het 
Funen’ van Frits van Dongen in Amsterdam en het ‘GWL-terrein’ van Kees Cristiaansen 
eveneens in Amsterdam. Tot slot heb ik ook gekeken naar ‘het grote hof’ van Christiaan 
Rapp in Ypenburg. Dit project wijkt af van bovenstaande projecten omdat het is 
ontwikkeld in een vinexlocatie en niet zoals de andere projecten is ontstaan in de 
binnenstad. Toch wil ik dit project niet onbenoemd laten vanwege de diversiteit in 
overgangen tussen publieke, collectieve en private domeinen.  
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afb. 4.7. Het Funnen,

 Amsterdam

4.5.2. Het hedendaagse ensemble

De hedendaagse binnenstedelijke ontwerpopgaven bestaan voornamelijk uit het 
transformeren van vroegere industriële gebieden of op een kleinere schaal verdichten 
van bestaande binnenterreinen. De stadsenclave is een woonvorm die een bepaalde 
collectiviteit uitstraalt. Vaak trekken deze plekken mensen aan die eenzelfde 
levensstijl hebben. Door de populariteit van deze enclaves kan opgemaakt worden 
dat er een soort drang naar nieuwe collectiviteit binnen de bestaande stad is. De 
grootte van deze gebieden en het vaak al op zich zelfstaand karakter daarvan 
versterken het ideaal van eenheid binnen de bestaande stad. Zo zijn deze gebieden 
vaak al afgesloten van de bestaande stadsstructuur door spoorlijnen, belangrijke 
verkeerswegen en water. Van Gameren en van der Putt stellen daarbij dat juist door 
de afsluiting van deze verkeersaders er gereageerd wordt op de bestaande situatie, 
maar dat daarmee tegelijkertijd ook de mogelijkheid word gecreëerd voor een eigen 
binnenwereld. (Gameren & Putt, Fragmenten van een ideale stad, 2011, pp. 8-9) 
Daarnaast past deze omgang met openbare ruimte bij de Hollandse traditie van 
‘wonen aan de straat’ en het verkrijgen van een stedelijk karakter. Karin Theunissen 
omschrijft in de DASH ‘over nieuwe openbare ruimte’, dat er een paradox optreedt 
tussen privé en publiek in de nieuwe open ruimten binnen een woonensemble. De grens 
tussen een openbaar karakter en privégebied is door architectonische elementen een 
grijs gebied geworden. Maar juist door deze ‘paradoxale ervaring’  zijn deze ruimten 
fascinerend. (Theunissen K. , 2009, p. 55)

Binnen de hedendaagse maatschappij, met haar enorme variatie aan 
levenswijzen en culturen, zoekt ieder een eigen plek binnen de stad. Van Gameren en 
van der Putt zien het als wenselijk dat ‘(...)dit vraagt om een stad die ook verschillen 
kent, herkenbare delen waarin gelijkgezinden elkaar vinden, verbonden met een groter 
geheel, maar zonder anderen iets op te leggen’. (Gameren & Putt, Fragmenten van een 
ideale stad, 2011, p. 11) Er moet echter wel kritisch gekeken worden hoeveel enclaves 



afb. 4.8. Het grote hof, 

Ypenburg

een stad kan hebben om nog een geheel te vormen. Hajer en Reijndorp waarschuwen 
dat er veel gestructureerde heterogene gebieden worden gecreëerd waarbij 
effectieve ruimtelijke strategieën er toe hebben geleid dat ontmoetingen selectief 
plaatsvinden. (Hajer & Reijndorp, 2001, p. 57) 

Noud de Vreeze typeert het hedendaagse gebruik van woningen en de 
publieke ruimte als flexibel, beheersbaar en aanpasbaar. Daarbij ziet hij dat de 
woningplattegronden een zekere ‘overmaat’ hebben, waardoor zelf bepaald kan 
worden hoe er geleefd en gewoond wordt. (Vreeze N. d., 1993, pp. 63-64) 
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4.5.3. Analyse 

Eén helder woonideaal of woonvorm is niet meer te benoemen in de hedendaagse 
samenleving, waardoor in de voorgaande hoofdstukken behandelde conclusiepunten 
lastig te toetsen zijn. De binnenstedelijke woonenclave is een woonvorm maar heeft een 
verscheidenheid aan uitwerkingen waardoor er niet gesproken kan worden van ‘de 
stadsenclave’. 

Relatie straat en publiek domein
Er kan wel gesteld worden dat er een vernieuwde interesse in de straat als 
ontmoetingsplek is, al is er van een straat niet echt meer sprake binnen de 
stadsenclave. Als er even vanuit wordt gegaan dat de stadsenclave een hedendaagse 
woonvorm is dan wordt de verkeersstraat zoveel mogelijk gemeden. Er is eerder 
sprake van een openbaar collectief terrein bestaande uit pleinen, openbaar groen, 
wandel- en fietspaden. De auto is terug te vinden in de parkeergarage of staat 
geparkeerd in de buitenste rand van de enclave. Theunissen stelt dat ‘de straat’ vooral 
als ‘verblijfsplek’ is ontworpen in plaats van verkeersgebied. (Theunissen K. , 2009, p. 
55) 

Relatie context en publiek domein; 
In Amsterdam zijn onder andere het GWL-terrein en het Funenpark voorbeelden 
van getransformeerde industrielocaties naar hedendaagse stadsenclaves. Beiden 
bestaan uit losstaande stadsvilla’s die zijn gesitueerd in een openbaar park. De 
modernistische gedachte van openbaar groen met daarin torens blijkt ondanks alle 
kritiek nog verdwenen te zijn, al merken van Gameren en van der Putt een belangrijk 
verschil op. Zij stellen dat het ongedefinieerde karakter van de tussenruimten, 
wat de modernistische plannen kenmerkte, plaats gemaakt heeft voor duidelijke 
gekarakteriseerde ruimten tussen de stadsvilla’s in. De architect van het Funenpark, 
Cees van Dongen, zegt hiermee te willen refereren aan het tuinstadmodel waarvan 
modernistische architecten zich juist van wilde distantiëren. (Gameren & Putt, 
Fragmenten van een ideale stad, 2011, pp. 8-9) Doordat de stadsenclave vaak binnen 
een stedelijk weefsel ligt wordt er gereageerd op de context. Dit kan deels voorkomen 
om geluid, zicht of overlast te vermijden zoals het geval is bij het Funenpark en het 
GWL-terrein, in Amsterdam. Het binnenterrein is veelal een eigen invulling waar op 
enkele punten aangesloten middels zichtlijnen die wandelaars en fietsers naar de 
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afb. 4.9. GWL-terrein

Amsterdam

buitenzijde van het blok begeleiden. Theunissen omschrijft dat ‘de stedelijke route’ 
een van de belangrijkste relaties tussen enclave en de stad is. Wanneer het enclave 
hier deel van uit maakt zullen er bezoekers door de ensembles lopen. (Theunissen K. , 
2009, pp. 57-58) 

Het Mariahof van Bob van Reeth in Utrecht,  en Schuttersveld van Geurst 
& Schulze architecten zijn hier voorbeelden van. Bij deze projecten wordt nog 
sterker ingespeeld op de bestaande context. Door de verdichting is de openbare 
ruimte kleiner van schaal en wordt er meer gewerkt met pleinen dan met groen en 
kleinschalige wandelroutes die aansluiten op het stedelijke weefsel. (Kaal & Theunissen, 
2009) (Kraaij, Gameren, & Putt, 2011)

Het grote hof in Ypenburg dat ontworpen is door Christiaan Rapp ligt 
buitenstedelijk. Binnen de ruimten is er wel sprake van een stedelijke route maar 
wordt er niet aangesloten op bestaande routes. De gracht die aan drie zijden 
langs het ensemble loopt versterkt het op zichzelf staande karakter alleen maar. 
Grote hoge trappen vormen de prominente entree  van het enclave. Deze trappen 
vormen de verbinding met omliggende context. Van bestaande context is hier geen 
sprake omdat het wegennet ontworpen is rondom de bouwlocatie. Symmetrie en een 
logische opeenvolging van ruimtes heeft Rapp ingezet om de route door het ensemble 
overzichtelijk te houden.
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Er blijken toch enkele essentiële voorwaarden te gelden om een publieke 
ruimte ook daadwerkelijk voor het publiek bruikbaar te maken. De aanknooppunten 
met bestaande routes is erg belangrijk. Daarnaast is de vormgeving van de route 
belangrijk. Dit bepaald of passanten de route als prettig ervaren en wellicht in de 
aangrenzende ruimten willen verblijven. In verschillende ontwerpen is dit geprobeerd 
te bereiken door een afwisseling van verschillende openbare ruimten langs een route 
te creëren. Belevingswaarde lijkt daarmee erg belangrijk te zijn. Architectonische 
elementen worden ingezet als herkenningspunten voor toegang tot de openbare ruimte 
van de enclave. 

Relatie collectiviteit en publiek domein
Het binnenterrein van de meeste woonenclaves zijn openbaar gebied met een 
besloten karakter. Dat besloten karakter komt de collectieve sfeer ten goede en lijkt 
de ruimte te maken tot een collectief domein. De openbare ruimte is in het geval van 
Funenpark en het GWL-terrein een doorlopende ruimte die als verbindend element 
is ingezet tussen de verschillende stadsvilla’s. Deze ruimte oogt echter niet ‘leeg’ en 
ongebruikt, zoals dat tegenwoordig wel bijvoorbeeld in Pendrecht het gevoel is. Een 
besloten karakter wordt bij zowel het Funenpark als het GWL-terrein verkregen 
door de bebouwingsschaal en de ruimte tussen deze bebouwing. Daarnaast is er 
een overeenkomst in bouwvolume en architectuur.  De terugkomende elementen in 
de openbare ruimte zorgen eveneens voor een collectieve uitstraling. Het grote hof 
in Ypenburg krijgt een collectieve uitstraling doordat de woningen omsloten worden 
aan het binnenterrein. De stedenbouwkundige opzet van ‘Het Zaanhof’ is hier in een 
moderne variant toegepast. De achtertuinen grenzen aan elkaar en er wordt ontsloten 
op het collectieve binnenterrein. 

De variatie in inrichting van de openbare ruimte van het Funenpark en het 
GWL-terrein zorgt ervoor dat de openbare ruimte wordt opgedeeld. Het lage groen 
direct aan het woongebouw zorgt voor een buffer tussen het verkeerspad en privé, 
al varieert de grootte hiervan per gebouw. Hier is de grens tussen verkeerspad 
en groen als zachte grens vormgegeven door de tegels te laten verspringen. De 
voorspelbaarheid van een vaste herhaling is hier doorbroken door variatie in de 
uitvoering aan te brengen. Deze doorbreking zorgt voor een speelser karakter, wat 
de verblijfsruimte minder afstandelijk maakt. De vormgeving en variatie van de 
tussenruimte binnen het woonensemble lijkt bepalend te zijn voor het karakter en het 
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afb. 4.11 Openbare ruimte 

in het Funen, Amsterdam.

fotograaf: Thomas Schlijper

gebruik van de openbare ruimte. 
Socioloog Ivan Nio geeft de belangrijkste voorwaarde voor een leefbare 

collectieve ruimte; ‘collectiviteit moet niet worden opgelegd. Een zekere neutraliteit en 
anonimiteit zijn een voorwaarde zodat verschillende woon- en leefstijlen naast elkaar 
kunnen bestaan. ‘ 46

Relatie architectuur en publiek domein
De werkelijke overgang tussen publiek domein en privé wordt veelal bepaald door 
architectonische vorming van de gevel en de vormgeving van de voor- en achtertuin. 
De entree naar de woning is daarbij erg belangrijk. Doordat de stadsenclaves vaak 
binnenstedelijk liggen is het economisch niet haalbaar om eengezinswoningen te 
plaatsen. Hierdoor wordt er vaak gestapeld. Dit gebeurd in Mariaplaats, Schuttersvel, 
de Funnen en deels op het GWL-terrein. Door deze bebouwingsvorm wordt het ‘wonen 
aan de straat’ moeilijker. Theunissen wijst om een omslag in de benadering aan het 
wonen aan de straat. Zij merkt op dat het wonen ‘aan de straat’ is vervangen door ‘het 
wonen aan een kwalitatief hoogwaardige, openbare of stedelijke ruimte’.  Die kwaliteit 
wordt bereikt door architectonische factoren. Zij omschrijft de volgende kenmerken: 
‘een heldere, karakteristieke compositie; een bepaaldheid als verblijfsruimte; een specifieke 
(architectonische) identiteit; een formele en anonieme expressie ( in tegenstelling tot 
een informele en functionele expressie) en een hoogwaardige materialiseren van de 
omringende vlakken van de ruimte’ (Theunissen K. , 2009, pp. 63-64) 

De architectonische expressie is te zien in de gevel en in de vormgeving van de 
openbare ruimte. Vaak vormen terugkomende elementen zoals de straatsteen en het 
staatmeubilair voor een bindend het geheel. In Mariaplaats zijn dit rode bakstenen, in 
Schuttersveld zijn dit de paarse bakstenen in Het grote hof zijn dit de grijze bakstenen 
en het beton en tot slot in het Funenpark zijn dit de scherfvormige betontegels. Vaak 
is de straatsteen in samenhang ontworpen met de gevel. Theunissen benadrukt dat 
door ‘de continuïteit in de materialiseren de woningen op gaan in het grotere geheel; 
de nadruk ligt op de open ruimte die door de aangrenzende vlakken worden gemaakt’. 

46 Geciteerd uit DASH 

(2009) Nieuwe openruimten 

in het woonensemble p.p.  

71

Oorspronkelijk uit; Venema, 

Hans (2000) ‘Buitenplaats 

Ypenburg, een bevlogen 

bouwlocatie’, Bussum



130

De openbare ruimte wordt gestoffeerd door de wanden en vloer. De gevel is vaak 
monotoon en gesloten waardoor de privacy gewaarborgd wordt, maar bovenal om 
de openbare ruimte als één geheel vorm te geven. Toch zijn er bepaalde elementen 
ingezet om het leven aan de openbare ruimte te verbeteren. In Het Grote Hof is een 
eigen plek aan het plein vormgegeven door een hoge overkapping en een ander 
straatsteenverband voor de woning. (Theunissen K. , 2009, pp. 65)

In de DASH wordt gesteld dat het nieuwe ensemble het bestaande gesloten 
bouwblok met de formele buitenkant en de informele binnenkant omdraait. Dit is het 
geval bij Mariaplaats, Schuttersveld en het Grote hof, de entree van de woning is hier 
aan de binnenzijde van het bouwblok. Een optredende complexiteit is de omgang met 
de achterzijde wanneer deze ook aan een openbare ruimte grenst. Deze plekken, 
waar confrontaties tussen bewoners plaats kunnen vinden, hebben nog ander een 
belangrijk aspect nodig om dit als prettig te kunnen ervaren. Dit is de sociale cohesie 
van de buurtbewoners. Hier komen de leef- en woonstijlen samen. (DASH, 2009)
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4.6. Deelonclusie

Vercommercialisering van het wonen
De samenleving lijkt meer verdeeld dan tijdens de verzuiling. Echter lijken de grenzen 
tussen verschillende (sub)groepen minder scherp dan ten tijde van de verzuiling. Deze 
grote verdeeldheid in de samenleving valt terug te zien in verschillende leefstijlen. 
Toch lijkt er ondanks deze grote verdeeldheid een behoefte aan een bepaalde 
mate van collectiviteit. Men wil dus wel onderscheidend zijn van andere ‘groepen’ in 
de samenleving maar wil liever niet helemaal alleen staan. Nu is het opzoeken van 
gelijkgezinden natuurlijk van alle tijden en niet nieuw. Echter verandert de manier 
van groeperen. Nu ontwikkelaars de omslag hebben gemaakt van het bouwen voor 
doelgroepen naar leefstijlen lijkt dat het wonen meer dan ooit te voren onderdeel is 
geworden van de vercommercialisering. Bouwen voor leefstijlen is het aanbieden van 
een specifiek product voor de klant. Het zijn niet de sociale woningbouwcorporaties 
of stedenbouwkundigen die nieuwe levenswijzen bedenken maar de gespecialiseerde 
trend- en onderzoeks ‘agent’. Een echte visie op hoe er gewoond moet worden 
ontbreekt naar mijn mening. Daarnaast denk ik dat het bouwen voor ‘leefstijlen’ een 
valkuil kan zijn omdat deze evenals trends relatief van korte duur zijn. Daarom zou 
bouwen met leefstijlen naar mijn idee zich niet al te specifiek moeten toespitsen op 
één levensstijl.  De kwaliteit van de woonomgeving blijkt vooral te liggen in meer 
fundamentele kenmerken, zoals je ‘vertrouwd’ en ‘thuis’ voelen. Om dat te kunnen 
is er een bepaalde mate van gelijksoortigheid nodig en dit komt vooral tot stand 
doordat er ook ‘anderen’ in de nabijheid van de woonomgeving aanwezig zijn. Dit 
doorbreekt de voorspelbaarheid en eentonigheid. Het idee van de homogene buurt in 
de heterogene wijk blijkt nog steeds relevant te zijn. Gevarieerdheid is wenselijk, zelfs 
noodzakelijk zolang het ‘vertrouwde’ ook aanwezig is. 

Zelf denk ik dat parochies zijn ontstaan door de behoefte naar ‘expressie en 
identiteit’ in de alsmaar groter en anoniemer wordende stad. Geborgenheid en gevoel 
van veiligheid kunnen gevonden worden binnen een eigen parochie en enclave. 

Publiek domein als collectief
De openbare ruimte lijkt het meest belangrijke onderdeel van de hedendaagse 
ensemble te zijn. De woningen gaan op in het geheel. Het creëren van stedelijkheid 
staat voorop individuele expressie. Hier ligt dan ook het verschil tussen de woonerven 
en de nieuwe stedelijke ensembles. Bij de woonerven ging er misschien iets te veel 
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in op de articulatie van de afzonderlijke woning die een repeterend element was. 
De woning is bij het hedendaagse ensemble niet meer de bouwsteen voor een plan. 
Herhaling vindt bij het hedendaags ensemble plaats achter de gevel in woningtypen, 
in terugkomende materialisatie en in elementen in de openbare ruimte. Dit is ook 
noodzakelijk om de openbare ruimte als één geheel te ervaren. Een verschil met 
zowel de woonerven als de wijkgedachte is de grote van de plannen. Stadsensembles 
beperken zich tot één project en zijn daarmee geen stedenbouwkundige elementen 
die herhaald kunnen worden. Stedenbouw vindt plaats op een kleinere haast meer 
architectonische plaats. Daarnaast is het door de verschillende locaties lastig om één 
stedenbouwkundig concept te ontwikkelingen en die overal te kunnen toepassen zoals 
in voorgaande hoofdstukken. Ook een bepaalde mate van individuele expressie kan 
belangrijk zijn waardoor ensembles niet worden herhaald. Hiermee lijkt afstand te zijn 
gedaan met het grootschalig plannen van herhaalbare woonwijken waarmee bewoners 
zich moeilijk konden identificeren doordat alles het zelfde was. Individuele expressie 
hangt niet samen met één woning maar op de schaal van het ensemble. Bewoners 
spiegelen zich met de identiteit en karakter van het gehele ensemble. ‘De straat’ is 
getransformeerd tot verblijfsruimte die in het hedendaagse ensemble geheel opgaat.
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Conclusie

Allereerst zal ik terugkomen op de vooraf gestelde onderzoeksvraag. Deze 
luidde; Hoe is het publieke domein in verschillende tijdsperioden gedefinieerd en 
vormgegeven in relatie tot de verschillende woonidealen?

Zoals verwacht leid een complexe onderzoeksvraag niet naar één antwoord.  
Allereerst zal ik de totstandkoming van woonidealen beschrijven om vervolgens de 
relatie met het publieke domein te kunnen definiëren. Allereerst zal ik ingaan op de 
vraag hoe een woonideaal tot stand komt. 

Politieke en maatschappelijke gebeurtenissen in een bepaalde periode bepalen 
de tijdsgeest. Deze tijdsgeest kan enkele jaren tot decennia aanhouden maar is 
aan veranderingen onderhevig door de aldoor veranderende maatschappij. Een 
woonideaal van een bepaalde tijd weerspiegelt de tijdsgeest. Het weerspiegelt 
de ideale woon- en leefsituatie voor een bepaalde doelgroep. Het publiek domein 
kan gezien worden als de daadwerkelijke verschijningsvorm van het woonideaal en 
daarmee dus ook de tijdsgeest. 

Toch zijn er een aantal terugkerende thema’s op te merken bij alle woonidealen. 
Deze thema’s vormen de rode draad in het formuleren van een ‘woonideaal’. Aan de 
basis van elke nieuwe woonideaal staat een reactie op de problemen die ontstaan in 
de grootschalige stad. 

Als antwoord wordt gezocht naar een bepaalde mate van collectiviteit als 
tegenhanger van de grote stad waar men zich niet meer mee kan identificeren. 
Collectiviteit werd in de Amsterdamse school  tijd gevonden in het verenigingsleven 
dat plaatsvond in het monumentale bouwblok. Na de wederopbouw werd de schaal 
van de wijk als juiste mate van collectiviteit bevonden om gemeenschapsleven te doen 
laten opbloeien. Daarbij werd collectiviteit gezocht in de wooneenheid. In de jaren 
60 hebben ze de wooneenheid uitgerafeld in een autovrij woonerf. En wellicht kunnen 
we stellen dat tegenwoordig collectiviteit wordt gevonden in woongemeenschappen 
waar mensen met eenzelfde interesse of levensstijl wonen. Collectiviteit lijkt overigens 
het toverwoord te zijn voor volkshuisvesting door de geschiedenis heen. Eerst werd 
het als opvoedkundige rol opgelegd aan de arbeiders, tijdens de wijkgedachte 
en de woonerven moest het voor het gemeenschapsgevoel zorgen en nu wordt 
het ingezet om je ergens mee te kunnen identificeren en als wijze van persoonlijke 
expressie in de grote stad. De opvoedkundige rol is een ander aspect dat voor een 
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aantal woonidealen centraal stond. Men probeerde een bepaalde groep van de 
bevolking iets bij te brengen. Tot net na de tweede wereldoorlog, toen ook de sociale 
woningbouw voorzien was van een eigen badkamer en verwarming, vormden de 
opvoedkundige aspecten de basis voor een woonideaal. Na de domesticatie van het 
wonen valt niet meer één hoofdaspect op te merken. Latere bebouwingsvormen laten 
andere bebouwingsvariaties of samenlevingsvariaties zijn. 

Een nieuw woonideaal wordt ook gevormd door kritiek of als een reactie op een 
voorgaand woonideaal. Dit is duidelijk op te merken aan de grootschaligheid van de 
wijkgedachte als modernistische denkwijze. Het woonerf probeert in reactie op de 
anonimiteit de woonomgeving kleinschaliger vorm te geven. Na de vinexwoonwijken is 
er niet meer op grote schaal gebouwd. Tegenwoordig worden kleinschalige projecten 
als stedelijke verdichting toegepast. Elk van deze projecten is uniek, heeft een 
eigen sfeer en is op een eigen manier vorm gegeven. Van herhaling of planmatige 
uitbreiding is geen sprake meer. Toch wordt er binnen zon enclave getracht een 
geheel te vormen waarbij een collectievesfeer wordt gecreëerd. Gemeenschapsleven 
op verschillende schaalniveaus en Identificatie met een woonomgeving vormen ook 
de basis van het formuleren van een woonideaal. De planmatige herhaling bij de 
wijkgedachte zorgde voor eentonigheid door gebrek aan variatie. In het woonerf 
werd veel variatie op niveau van een erf gevonden maar bleef zichzelf herhalen 
waardoor het ervaren werd als een doolhof. Variatie als herkenbaarheid maar een 
gemeenschappelijke sfeer voor identificatie. Al is deze balans tussen beiden lastig te 
vinden. 

Relatie publiek domein en woonideaal
Het publieke domein kan gezien worden als een ruimtelijke vertaling van een 
woonideaal te samen met de bebouwingsvorm. Ook het ontwerp van het publieke 
domein kent een aantal thema’s die terug komen bij alle behandelde woonidealen. 
Elk woonideaal probeert ‘de straat’ te herdefiniëren als plek voor ontmoeting en als 
plek die bijdraagt aan de totstandkoming van gemeenschapsleven. Elke woonideaal 
had hier zijn eigen antwoord op. Ik denk dat ‘de straat’ belangrijk werd geacht omdat 
het de eerste openbare ruimte was na de private woning. Hierdoor maakt het een 
groot deel uit van onze woonomgeving en kan gezien worden als een verlengde van 
de woning. In de loop van de tijd zie je dat de overgang tussen straat en private 
woning steeds meer wordt opgerekt. De straat is getransformeerd tot een ruimte die 
steeds meer betrokken wordt bij de woning. Ik denk dat dit gekomen is om een veilige, 
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herkenbare plek rondom de woning te maken die tussen de woning en de anoniemer 
wordende stad staat. 

Verschuivingen en omslagen
Er vallen een aantal verschuivingen en omslagen in de benadering van woonidealen op 
te merken. Enkele zijn al deze conclusie kort benoemd. 

Door de verandering van de samenleving zijn de doelgroepen waarvoor 
gebouwd wordt veranderd. Eerst was dat het arbeidersgezin, later de verschillende 
gezinssamenstellingen en tegenwoordig spreken we van groepen mensen met 
eenzelfde woon- en leefstijl. De bedenkers van de woonvormen voor woonidealen zijn 
in de loop van de tijd ook veranderd. Eerst waren dat de sociale hervormers, later 
de sociale woningbouwverenigingen en tegenwoordig zijn dat de ’leefstijlagents’.  
Na de domesticatie van het arbeidersgezin is de woningbouw langzaamaan 
vercommercialiseerd. Educatieve elementen vormen niet langer meer de basis van 
de sociale woningbouw. De eerste vijftig jaar werden gekenmerkt door hygiënische 
en opvoedkundige argumenten. Dit veranderde in de jaren 60 de domesticatie 
van het wonen was bereikt. Dit decennia vormt een omslag op zowel politiek als 
maatschappelijk niveau. De beschrijving van de tijdsgeest en het woonideaal vond ik 
voor deze periode het lastigst. Waar voorheen nog duidelijk één ideaal was met een 
duidelijke ruimtelijke vertaling werd dat vanaf de jaren 60 niet meer zo eenduidig. 
Dit kan te maken hebben met de complexiteit van een steeds meer verbrokkelende en 
individualistische wordende maatschappij. Steeds meer groeperingen eisen invloed op 
hoe de maatschappij moet functioneren. Hoewel de verzuiling dan wel ‘gevallen’ is, 
ontstaan er keer op keer nieuwe subgroeperingen of culturen. Ook vandaag de dag 
kan de samenleving worden verdeeld in verschillende groeperingen. Dit valt weer te 
zien in de wijze waarop wij wonen. We blijven collectiviteit opzoeken. Daarnaast valt 
er nog een verschuiving op te merken op grote. Grootschalige projecten zijn ingeruild 
voor kleinschalige projecten. 

Toekomst perspectief
Bouwen voor de stad van morgen blijkt vandaag al achterhaald te zijn door de 
aldoor veranderende samenleving. Idealen over hoe er gewoond en geleefd kan 
worden zullen er altijd blijven. In alle woonidealen is ongeacht de schaalgrote naar 
voren gekomen dat de essentie van het slagen van een prettige woonomgeving 
ligt in de relatie die de woning heeft met het publieke domein. Zelf heb ik geleerd 
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dat het publieke domein als schakel tussen de stad en de woonomgeving cruciaal 
is voor een prettige woonomgeving. Een bepaalde mate van collectiviteit lijkt erg 
wenselijk te zijn om je te kunnen identificeren en je veilig te voelen op de plek waar 
je woont. Naar mijn mening kan het een gevaar zijn om te ver door te slaan in de 
thematisering, branding en geslotenheid van het publieke domein rondom de woning. 
Deze commerciële benadering kan het publieke domein minder toegankelijk laten 
zijn. De uitdaging als toekomstig architect zie ik voor mij liggen in het zoeken naar de 
juiste balans tussen beslotenheid en openheid van het publieke domein in de directe 
woonomgeving. Het ontwerpen van de overgangen tussen de gelaagde gradaties van 
het publieke domein zijn daarbij essentieel.  Deze overgangen zouden naar mijn idee 
zo moeten worden vormgegeven dan ontmoeting wordt aangemoedigd maar niet 
gedwongen voelt. In mijn afstudeerontwerp heb ik hieraan geprobeerd vorm te geven. 
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