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Voorwoord

Dit onderzoek gaat in op het ontwerpen en daarmee het 
ensceneren van de ontmoeting in de architectuur en 
stedenbouw. 
Je kunt als persoon een ontmoeting vaak sturen door er 
voor open te staan of jezelf er juist voor af te sluiten. De 
omgeving waar je jezelf in bevindt kan echter ook een grote 
invloed uitoefenen op het stimuleren of juist verdringen van 
die ontmoeting. In een omgeving waar je jezelf prettig voelt 
zul je eerder openstaan voor een ontmoeting dan in een 
omgeving die afschrikt en waar je het liefst zo snel mogelijk 
weg wilt. 
De sfeer van een omgeving bepaalt dus sterk de 
mogelijkheden tot een ontmoeting tussen verschillende 
mensen, maar deze omgeving moet daarnaast ook nog 
een mogelijkheid bieden om die ontmoeting juist wel of niet 
plaats te laten vinden. 

Dit onderzoek heeft vanuit het afstudeeratelier 
!Revisiting the urban renewal areas of the 70"s and 
80"s in Amsterdam", zijn aanleiding gevonden in de 
Dapperbuurt in Amsterdam. Deze buurt is tegenwoordig 
sterk gekenmerkt door de aanwezigheid van zogenaamde 
stadsvernieuwingsarchitectuur uit de jaren "70 en "80. In 
deze stadsvernieuwingsperiode is het ontwerpen van 
de ontmoeting uitvergroot en binnen de architectuur en 
stedenbouw één van de hoofdthema"s geweest. In de 
Dapperbuurt zijn duidelijke kenmerken en visies terug 
te vinden met betrekking tot het ontwerpen en daarmee 
sturen van de ontmoeting. Alleen van deze ideeën is 
tegenwoordig, ruim dertig jaar later, nog maar weinig terug 
te zien.

In dit onderzoek ga ik daarom in op de volgende vragen; 
waarom werd die ontmoeting in de jaren "70 zo belangrijk? 
Welke ideeën waren er over en voor het ontwerpen van 
de ontmoeting? Hoe werden deze ideeën vertaald naar 
de architectuur en stedenbouw? En wat is het uiteindelijke 
resultaat van die verschillende visies en ideeën geweest op 
de architectuur in de stadsvernieuwingsperiode. Uitgaande 
van de Dapperbuurt in Amsterdam Oost. 
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Inleiding

Aanleiding

Het afstudeeratelier !Revisiting the urban renewal areas 
of the 70"s and 80"s in Amsterdam", gaat dieper in op de 
ontwikkelingen rondom de stadsvernieuwingsperiode in 
verschillende buurten in Amsterdam. De buurt waar mijn 
onderzoek zich op richt is de Dapperbuurt in Amsterdam 
Oost. 
Deze 19e-eeuwse woonwijk is tijdens de 
stadsvernieuwingsperiode ternauwernood !ontsnapt" aan 
de sloophamer. Met licht, lucht en ruimte gepresenteerd 
in de nota"s stadsvernieuwing (1971), wilde de gemeente 
Amsterdam de gehele buurt slopen. Zodat daarna een 

en grasvelden gerealiseerd kon worden. Zoals dit in de 
Westelijke tuinsteden was gedaan. Achteraf kunnen we 
stellen dat dit plan gelukkig niet doorgezet is, want de 
inrichting van de Bijlmermeer en de Westelijke tuinsteden 
is niet erg positief uitgepakt voor de sociale activiteiten in 
die wijken.1

Doordat er grote bouwvalligheid en verkrotting 
was ontstaan door de slechte kwaliteit en het verwaarlozen 
van de woningen. Werd er vanuit de gemeente voor de 
gehele 19e-eeuwse ring de nota stadsvernieuwing (1969) 
gepresenteerd. Voor de Dapperbuurt kwam deze visie in 
1972 tot uiting in het zogenaamde plan Duyff. W.T. Duyff 
was architect bij de dienst stadsontwikkeling Amsterdam en 
had als opdracht een nieuwe invulling voor de Dapperbuurt 
te ontwerpen. Zijn plan ging uit van de modernistische 
licht, lucht en ruimte gedachte, waarbij de gehele buurt 
gesloopt werd en met geknikte bouwblokken en meerdere 
grasvelden heringericht zou worden.2

De bewoners waren fel tegen het plan en waren bang 

dat de samenhang en het karakter van de buurt zou 
verdwijnen wanneer het plan Duyf uitgevoerd zou worden. 
Dat karakter van de Dapperbuurt bestond voornamelijk uit 
een recht stratenpatroon en de gesloten bouwblokken met 
19e-eeuwse gevelwanden. 

Het protest werd door de gemeente gehoord en 
een nieuw bestemmingsplan werd in 1973 gepresenteerd, 
dit plan had als belangrijkste punten, het op kleine schaal 
slopen en invullen van de gevallen gaten in de bouwblokken 
en behoud van het stratenpatroon. 
Ondanks de geslaagde acties van de actiegroepen moest 
door de slechte staat van de woningen toch ruim de helft 
van de Dapperbuurt worden gesloopt.3

Door dit grootschalige invulprincipe is het karakter van 
de Dapperbuurt wel degelijk veranderd. Chris Scheen 
toentertijd docent aan de academie van bouwkunst in 
Amsterdam, beschreef de invloed van de ingrepen in de 
Dapperbuurt als volgt4,

“Door de vele kleinschalige ingrepen in de 
Dapperbuurt kon men er op voorhand vanuit 
gaan dat de buurt zou veranderen. Het 
karakter van de buurt verandert wanneer 
meer waarde wordt gehecht aan bezonning, 
parkeer- of speelplaatsen, dan aan de 
kenmerkende vlakke gevelwand.”

De parkeerplaatsen en mogelijkheden tot een goede 
bezonning werden dus verheven boven de kenmerkende 
19e-eeuwse gevel architectuur die het karakter van de 
Dapperbuurt tot dan toe bepaalde. Ook Herman Liagre 
Bohl haalt in zijn boek !Amsterdam op de helling" een 
artikel in het Parool uit 1987 aan waarin onder de titel !De 
Dapperbuurt is nu “half” af". Daarin werd vermeld dat op 
dat moment ruim vijftig procent van de buurt gesaneerd, 
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wel zo is gaat het meestal over het kleurrijke hoekpand uit 
1983 in het centrum van Amsterdam, gerealiseerd in het 
plan van Van Eyck en Bosch voor de Nieuwmarktbuurt. 
Hij heeft in die periode echter ook een groot aandeel 
geleverd in de stadsvernieuwing met meerdere ontwerpen 
in de Dapperbuurt. Borkent kan volgens Hein de Haan 
dus worden gezien als een architect die het belang 
van de bewoners voor zijn eigen belang als architect 
plaatste. Waardoor hij meerdere opdrachten kreeg in 
de Dapperbuurt, maar tegenwoordig in de vakliteratuur 
nauwelijks meer genoemd wordt. 

gerestaureerd of gesloopt was voor nieuwbouw.5 Daaruit 
valt te concluderen dat ondanks de behaalde resultaten 
van actiegroep !de Sterke Arm" toch de helft van de buurt 
niet aan de sloophamer ontkomen is. Waardoor het 
karakter van een groot gedeelte van de buurt wel degelijk 
veranderd is. De overgang tussen de bestaande en nieuwe 
bouwblokken in de Dapperbuurt komt goed naar voren in 
het noordelijke gedeelte van de buurt. Wanneer hier de 
Dapperstraat wordt gepasseerd stapt men letterlijk een 
andere bouwperiode binnen. De noordoosthoek van de 
buurt bestaat geheel uit de stadsvernieuwingsblokken van 
vooral architect Hans Borkent. 

Door het proces van actie en inspraak wat zich 
had afgespeeld in de Dapperbuurt wilde de bewoners zich 
mengen in het ontwikkelen van de nieuwbouw en zich 
daarmee ook afzetten tegen het !plan Duyff". Onder andere 
architect Hans Borkent stelde zich op dat moment op als 
een architect voor de bewoners, en ontwierp samen met 
hen een reactie op het plan Duyff.  Daarmee kwam er een 
aanzet tot een grotere visie voor ontmoeting en interactie 
binnen de Dapperbuurt. 

Een groot gedeelte van de Dapperbuurt heeft dus een 
ander karakter gekregen. Dat nieuwe karakter komt voor 
een groot gedeelte voort uit de plannen van architect 
Hans Borkent. Mede door het aantal bouwblokken die hij 
heeft gerealiseerd in de buurt, kan hij volgens Herman 
Liagre Bohl ook wel gezien worden als de !buurtarchitect" 
van de Dapperbuurt.6 Architect Hans Borkent heeft 
zichzelf altijd opgesteld als architect !voor de buurt", dit 
is misschien ook wel de grootste reden dat hij niet of 
nauwelijks genoemd wordt wanneer het gaat over de 
stadsvernieuwingsarchitectuur in de jaren "70 en "80 in 
Amsterdam. De naam Hans Borkent wordt niet vaak 
genoemd in de literatuur of archieven, maar wanneer dat "#$%%&'()*!+,!-..(&(/)%)!%)!0.12()*!()!'%!3455%0$1102
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mogelijkheden boden om informeel samen te komen in de 
buurt. 

In de ontworpen binnentuinen zouden de 
bewoners van de gehele buurt samen kunnen komen en 
elkaar ontmoeten buiten de eigen woning. Er is door Borkent 
geprobeerd om de binnenruimte van de bouwblokken zo 
in te richten dat informele ontmoeting en samenkomst 
gestimuleerd werden. Dit deed hij onder andere door het 
verspringen van de rooilijn en het realiseren van zitplekken 
en verhogingen in de binnentuinen. De aandacht voor de 
verhoudingen van zowel de toegang als de afmeting van de 
tussenruimtes en binnentuinen was echter ondergeschikt 
aan de inrichting en afmetingen van de woonblokken. De 
doorgang van de straat naar de binnentuin was zo ontworpen 
dat deze zowel qua afmeting, positie als materiaalgebruik 
geheel wegviel in het verspringende bouwblok. Daaruit is 
op te maken dat de doorgangen eigenlijk niet ontworpen 
waren, maar door de prioriteit van het huisvesten meer een 
overblijfsel waren van het idee voor het verbinden van de 
buurt. Zo ontstond er een grote onoverzichtelijke ingerichte 
tussenruimtes. Die werden ontsloten met kleine donkere 
doorgangen, waar zowel de bewoners als toevallige 
passanten zich niet verantwoordelijk voor voelden.

Het openstellen van de binnentuinen gaf mede 
daardoor niet het gewenste resultaat, waardoor kort na 
de oplevering van de woningblokken de binnentuinen 
doormiddel van hekken weer werden afgesloten voor de 
buurt. Wat exact de reden was van het dichtzetten van de 
doorgangen is moeilijk te achterhalen. Maar wanneer het 
beredeneerd wordt vanuit de bewoners van het bouwblok, 
dan hadden zij liever een afgesloten tussenruimte. Zodat de 
overlast en daardoor onveilige situaties in de binnentuinen 
vermeden werden. Door het sluiten van de doorgangen en 
daarmee de openbare binnentuinen. had de Dapperbuurt 
naast de drukke Dappermarkt geen openbare ruimte meer 

Uit de verschillende projecten die gerealiseerd zijn 
door Borkent in de Dapperbuurt en een niet gepubliceerd 
interview.7 Is op te maken dat de ideeën van Borkent voor 
de Dapperbuurt waren gericht op de bewoners van die 
buurt. Waarbij hij verschillende aanzetten tot mogelijke 
ontmoeting en interactie tussen die bewoners heeft 
geprobeerd te realiseren. Hij zag in de Dapperbuurt de 
mogelijkheid om de binnentuinen van de bouwblokken 
bij de buurt te betrekken, en pleinen in de staat te 
realiseren. Zijn visie om een koppeling te maken tussen 
de binnentuinen en de straatpleinen heeft grote invloed 
gehad op de kenmerkende verspringende rooilijnen die 
gerealiseerd zijn in de Dapperbuurt. Naast het creëren van 
straatpleinen en doorgangen door de binnentuinen om de 
sociale activiteiten in de buurt te vergroten, heeft Borkent 
ook de woningplattegronden daarop in laten spelen. 
Hij ging uit van het wonen aan de straat, zodat er een 
mogelijke interactie zou ontstaan tussen de gebruikers van 
de straat en de bewoners. Dit idee heeft hij onder andere 
versterkt door erkers met afgeschuinde hoeken óp de gevel 
te plaatsen, zodat de bewoners zicht hadden in de straat. 

De eerste ontwerpen van Borkent voor 
woonblokken in de Dapperbuurt waren in de noordoosthoek 
van de buurt. Het eerste plan was een !invulblok" aan de 
Wagenaarstraat (1977). Het blok valt in eerste instantie 
vooral op door zijn verspringende rooilijn, vele erkers en 
het materiaalgebruik. Borkent heeft door het terugspringen 
van de gevel in het midden van de straat het idee van 
een plein gesuggereerd. Dit plein staat in het ontwerp van 
Borkent niet op zichzelf maar doormiddel van verschillende 
doorgangen in de bouwblokken ontstaat een route door de 
enorme binnentuinen die het plein koppelt aan de overige 
gecreëerde straatpleinen in de Dapperbuurt. Deze route 
zou de Dapperbuurt verbinden tussen het strakke raster 
van straten en zorgen voor ruimtes en plekken die de 
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om samen te komen, waardoor de buurt weer terug bij af 
was. 

Het ontwerpen voor en door de bewoners had dus grote 
invloed op de architectuur en stedenbouw in de buurt. Dit 
wordt bevestigd door architect en stedenbouwkundige 
Hein de Haan die onder andere in de Dapperbuurt heeft 
samen gewerkt met Hans Borkent. Hij stelt in een niet 
gepubliceerd interview, 

“de architectonische uitstraling van de woningen 
was niet echt aan de orde, de woningplattegronden 
moesten goed functioneren en de architectuur stond op de 
tweede plaats”.8 

Deze uitspraak zegt veel over de manier waarop architecten 
zichzelf ter beschikking stelden van de bewoners en vanuit 
die gedachte nieuwe woningen realiseerden. 

Mede door het materiaalgebruik, de 
stedenbouwkundige verspringingen en de schuine vorm 
van de erkers heeft Borkent later felle kritieken gekregen 
op de uitstraling van de woonblokken. Eén van deze 
kritieken kwam van Hans Ebberink en Ruyd Uytenhaak in 
het blad Forum9 “van ordening en vormgeving was echter 
geen sprake, en de woningblokken staan erbij alsof ze een 
!horizontale aardbevingen" hebben overleefd.”

De aanzet tot ontmoeting die door Borkent werd ontworpen 
heeft op het schaalniveau van de buurt niet gewerkt. 
Maar op blokniveau dragen de ontworpen binnentuinen 
nog steeds bij aan de verbindingen tussen de bewoners. 
Tegenwoordig worden de binnentuinen namelijk nog steeds 
door verschillende bewoners van het bouwblok gebruikt. 
Zoals bij het bejaardencentrum Cordaan de Goyer waar 
de binnentuin ingericht is voor de bewoners en bezoekers 

van deze instelling. Daarnaast zijn de binnentuinen 
tegenwoordig nog steeds ingericht en voor een groot 
gedeelte toegankelijk voor de bewoners van het blok. 

Met het dichtzetten van de doorgangen is de visie 
tot het samenkomen en informeel ontmoeten tussen 
buurtbewoners letterlijk geblokkeerd. De vraag is nu was 
deze visie wel de op zijn plaats in de Dapperbuurt? Of lag 
de reden voor het niet werken van de openbare route in de 
minimale uitvoering van het plan?  

De ideeën van Hans Borkent over het openstellen 
van de binnentuinen in de Dapperbuurt en daarmee 
een route te creëren om bewoners samen te brengen 
zijn niet op zichzelf staand. Om de visie van Borkent 
voor de Dapperbuurt beter te kunnen begrijpen en te 
verklaren waarom deze niet het gewenste resultaat 
heeft opgeleverd. Wordt eerst kort terug gekeken naar 
de wederopbouwperiode van waaruit de aandacht voor 
het ontwerpen van de ontmoeting steeds meer aandacht 
kreeg. Deze periode werd onder andere gekenmerkt door 
het CIAM gedachtegoed. Daar stond het scheiden van 
functies centraal, waardoor het gebruik van de openbare 
ruimte en daarmee de informele ontmoeting van de straat 
verdrongen werd. 

De wederopbouwperiode

In Nederland was na de Tweede Wereld Oorlog een 
enorm woningtekort ontstaan. De eerste jaren na de 
oorlog werden daarom gekenmerkt door het op grote 
schaal realiseren van woningen in de vorm van grote 
nieuwbouwprojecten aan de randen van de steden. 
Tijdens deze wederopbouwperiode was het hoofddoel; het 
zo snel en goedkoop mogelijk oplossen van de ontstane 
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woningbouwprojecten, maar volgens Martien de Vletter 
zonder aandacht voor de omgeving en zijn gebruiker.10 

De nieuwbouwprojecten in de 
wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog 
werden vaak gerealiseerd naar de maatstaven van het 
CIAM (Congres International Architectuur Modern, 1928 – 
1959) gedachtegoed. De CIAM gedachte werd verspreid 
via internationale bijeenkomsten van architecten vanuit 
de hele wereld. Deze bijeenkomsten representeerden 
het !nieuwe bouwen", het functionele modernisme, en 
droegen functiescheiding, stroken en hoogbouw aan als 
kernthema"s.11 Tijdens de eerste CIAM bijeenkomsten 
waren vanuit Nederland de moderne architecten  verenigd 
in de groepen !de 8" en !Opbouw". Zij gingen wel uit van het 
CIAM gedachtegoed met abstracte, formele verhoudingen 
tussen hoog- en laagbouw, de functiescheiding en de 
bebouwde versus de groene oppervlakten. Maar zij hebben 
ook geprobeerd een sociaal programmatische afwijking 
door te voeren binnen de CIAM. Zoals het realiseren van 
wijkcentra, scholen en ontmoetingsruimten. De plannen 
met daarin deze ideeën zijn tijdens de CIAM periode echter 
nooit uitgevoerd.12

Het modernisme zorgde voor minimalistische gebouwen 
die nog een keer versomberd werden door de goedkopere 

de wederopbouwperiode. Dit resulteerde volgens Martien 
de Vletter in een woonomgeving die !doods en monotoon" 
was.13

De modernisten, onder leiding van Le Corbusier, 
hadden daarnaast een sterke visie op het scheiden van 
functies. Le Corbusier had een duidelijk idee over de 
sociale ontmoeting, deze moest plaats vinden in speciaal 
daarvoor bestemde centra, waar zowel de geplande 
als toevallige ontmoeting plaats kon vinden.14 Volgens 

Maarten Hajer miskende de modernistische CIAM-
gedachte daarmee echter de kracht van het stedelijk 
leven dat  volgens hem voortkomt uit de !chaos" van een 
grote stad. Hij vond dat mede door de grote invloed van 
de CIAM architecten de !sociale dimensies" van het wonen 
uit het oog werden verloren.15 Het uit elkaar trekken van 
de verschillende functies zorgden voor een grote mate 
van individualiteit die alleen maar groter werd, zoals was 
gebeurd in de ruime appartementen in de Bijlmer. Volgens 
Hajer heeft dit de mens niet gelukkiger gemaakt en heeft 
de individuele vrijheid geleid tot een isolement. Het stelt dat 
de mens zowel behoefte heeft aan een privé omgeving als 
aan sociale contacten en het openbaar leven.16

Vanaf de wederopbouwperiode is door de jaren heen 
een soort trend te omschrijven van de belangrijkheid 
van een stad of buurt. Waarbij de bewoners van de wijk 
of de stedelijke ontwikkeling centraal staat. Er wordt in 
verschillende periodes gewisseld tussen het centraal 
stellen van de buurtbewoner of het denken vanuit een 
grotere stedelijke context, de stad. Zo kan worden 
gesteld dat er in de jaren "50 juist uit werd gegaan van de 
wijkgedachte, de wijk als ontmoetingspunt en !hoeksteen" 
van het gemeenschapsleven.17 

Een zowel sociaal als stedenbouwkundig begrip 
tijdens deze wederopbouwperiode is de !wijkgedachte". 
Het concept van deze wijkgedachte kan volgens Kees 
Doevendans en Richard Stolzenburg kort omschreven 
worden als, “het streven om in de stad tot een bewuste 
gemeenschapsvorming te komen”.18 Het steven naar een 
gemeenschapsleven in tegenstelling tot de !vereenzaming" 
is volgens Doevendans en Stolzenburg dan ook de 
kern van de wijkgedachte. Zij beschrijven daarnaast dat 
de voorvechter van de wijkgedachte in Nederland de 
Rotterdamse ambtenaar publieke werken W.F. Geyl, de 

11



wijkgedachte niet alleen zag als een stedenbouwkundige 
materiele uitwerking. Maar dat deze vooral ondersteuning 
bood aan het bevorderen van het sociale gedachtegoed 
in een wijk.19 De wijkgedachte zou daarmee volgens W.F. 
Geyl de oplossing zijn voor de Nederlandse samenleving 
die na de oorlog opzoek was naar een !rijker" en !voller" 
leven. Zijn interpretatie van de wijkgedachte in 1946 en 
1947 resulteerde in een visie van een !gebouwtje" in iedere 
wijk, waar allerlei verschillende diensten en activiteiten 
konden worden ondergebracht.20

De maatschappelijke kant van de wijkgedachte zoals Geyl 
die voor zich zag kreeg echter steeds minder steun, maar 
de stedenbouwkundige visie op de wijkgedachte werd wel 
doorgezet. Daarop stellen Doevendans en Stolzenburg dat 
ondanks dat de wijkgedachte als samenlevingsconcept 
niet doorgezet was, deze samen met concepten als de 
!functionele stad" en de !tuinstad" wel een grote rol heeft 
gespeeld bij het vormgeven en tot stand komen van 
naoorlogse nieuwbouwwijken.21

Richting de jaren "60 gaat dat gemeenschapsleven 
langzaam ten onder aan de mogelijkheden die worden 
geboden door de stijgende welvaart waardoor het 
ontwikkelen van de stad (cityvorming) een hogere prioriteit 
had dan het investeren in het samenleven in een buurt. Het 
scheiden van functies zoals de modernisten nastreefden 
kwam in deze periode dan ook sterk naar voren.  Als reactie 
op deze cityvorming visies en het modernistisch scheiden 
van functies, trekken in de jaren "70 buurtbewoners  
opnieuw naar elkaar toe. Zodat samen actie kon worden 
gevoerd tegen grootschalige sloopplannen en de monotone 
woonwijken die het resultaat waren van het scheiden van 
functies.22
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(economische) vorm van architectuur en stedenbouw. Dit 
moest gaan resulteren in een meer menselijke manier 
van ontwerpen, zodat men elkaar weer tegen zou komen 
op straat en in de gebouwde omgeving.27 De kritiek werd 
vooral geuit in het architectuurblad Forum, waarvan zij in 
die tijd de redactie hadden overgenomen. Daarom worden 
Van Eyck en Bakema, en later meerdere Nederlandse 
architecten die hebben gepubliceerd in het blad ook wel 
als de Forumarchitecten gezien.  

Volgens Martien de Vletter lag de basis van 
de verandering in de architectuur en stedenbouw in de 
jaren zeventig zowel bij de groeiende ontevredenheid 
over de kwaliteit van de architectuur en stedenbouw, 
als bij de schaalvergroting.28 Verschillende architecten 
en stedenbouwkundigen zagen geen toekomst meer in 
het heersende modernisme. Waardoor er een beweging 
ontstond die uitging van het !humane" en !kleinschalige" 
en felle kritiek had op het scheiden van functies. Daardoor 
werd de stedenbouw in plaats van op de auto en de 
bebouwde omgeving tegenover de groene oppervlakten, 
steeds meer op de 
gericht.29

Het kleinschalig en humaan bouwen werd daarop 
door de Forumarchitecten onder aanvoering van architect 
Aldo van Eyck aangedragen als reactie op het eentonige 
bouwen en de individualisering van de samenleving. 
Zo werden projecten van leerlingen van Van Eyck zoals 
de Letterkundefaculteit van Theo Bosch, de Kasbah en 
kubuswoningen van Piet Blom, de Hofdijkwoningen van Jan 
Verhoeven en het kantoor van Centraal Beheer van Herman 
Hertzberger typerend voor het Forumgedachtegoed. 
Echter niet alleen Forumarchitecten waren bezig met het 
ontwerpen voor ontmoeting en samenkomst, ook architect 
Frank van Klingeren had duidelijke visies en ideeën over 
het thema ontmoeting. Met zijn multifunctionele gebouwen 

Vormgeven van de ontmoeting in de 
jaren !70

Eind jaren "50 werden de CIAM bijeenkomsten, mede 
door de bureaucratisch ingeperkte mogelijkheden voor 
architecten steeds meer gelegenheden om eens gezellig 
met elkaar bij te kletsen.23 En daardoor niet meer de 
momenten waarop de internationale architectuurrichtlijnen 
of nieuwe inspiraties werden uitgedragen. Daarnaast 
resulteerde de CIAM gedachte over functiescheiding 
in saaie woonwijken, afgelegen bedrijventerreinen en 
stadscentra vol kantoorgebouwen.24 Dit zorgde begin jaren 
zestig in stevige kritieken op de architectuur en stedenbouw 
uit de wederopbouwperiode. Deze kritieken kwamen niet 
alleen van buiten de architectuurwereld, maar opvallend 
genoeg ook uit de kring van de modernisten zelf, van de 
jongere generatie architecten.25 

Volgens Cor Wagenaar werd er tegen het einde 
van van de CIAM gezocht naar een nieuwe rol voor de 
!avant-garde" van de architectuur. Deze zoektocht werd 
in Nederland geleid door de architecten Jaap Bakema en 
Aldo van Eyck. Zij werden daarmee ook wel de pioniers 
van een nieuwe internationale architectuur stroming.26 
Wagenaar haalt in zijn boek Bakema aan die zichzelf 
afvraagt of in die periode een architect nog wel echt blij is 
als hij een woningbouwopgave krijgt, hij vindt dat het spel 
met de ruimte verloren gaat in de massale woningbouw. 
Het ontwerpen van de standaard woningtypen die puur 
bedoeld waren om te huisvesten wordt dus niet meer als 
uitdaging gezien door architecten. Mede daarom verenigen 
Van Eyck en Bakema zichzelf met andere architecten 
van de jonger generatie binnen CIAM in !Team X". Zij 
benadrukten volgens Wagenaar de artistieke waarden en 
maakten onderscheid tussen de sociale en materialistische 

!"
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De Forumgedachte en !het gestalte van het tussen"

Op het moment van het laatste CIAM congres in Otterlo 
(1959) werd de redactie van het architectuurblad Forum 
overgenomen. Dit gebeurde door Bakema en Van Eyck 
in samenwerking met de gelijkdenkende architecten 
zoals Joop Hardy van dezelfde generatie en Herman 
Hertzberger en Dick Apon als jongere generatie. Meerdere 
redactieleden van het blad, zoals Van Eyck en Hertzberger 
waren verbonden aan de academie van bouwkunst in 
Amsterdam. Daardoor ontstond er een automatische 
wisselwerking tussen de architectuurstudenten en de 
drijvende krachten achter de Forumgedachte. Alhoewel 

vanuit de Forumarchitecten werd de architectuur van deze 
architecten achteraf bestempeld als het !structuralisme".31 

Verschillende architecten en daarnaast studenten 
die waren verbonden aan de academie van bouwkunst 
in Amsterdam, zoals Piet Blom, Jan Verhoeven en Theo 
Bosch, werden onbewust beïnvloed door de publicaties 
in Forum. Daarnaast hebben zij volgens Hans van Dijk 
logischerwijs daarmee ook de redactieleden beïnvloed met 
de vormentaal die zij presenteerden tijdens projectlessen 
en exposities.32

Onder leiding van Aldo van Eyck werd de architectuur 
en stedenbouw in Nederland dus meer gericht op het 
kleinschalig en !humaan" denken. Het eerste nummer 
van Forum onder de nieuwe redactie zette daarvoor 
meteen de toon met het artikel; !het verhaal van een 
andere gedachte".33 Zo ontstond er een reactie op de 
modernistische wederopbouwarchitectuur. De studenten 
die les van hem kregen op de academie en de architecten 
die met hem samen werkten werden ieder op een eigen 
manier beïnvloed door de ideeën en visies van Van Eyck. 

zoals de Meerpaal en "t Karregat kan hij volgens de Vletter 
gezien worden als een echte jaren "70 architect.30 

De jaren zeventig bleken echter niet voort te 
borduren op het collectieve gedachtegoed uit de voorgaande 
jaren. Bewoners hadden liever een grote woning en een 
parkeerplaats voor de deur dan een openbare ruimte 
die plaats bood voor ontmoeting en samenkomst.  Deze 
openbare ruimte werd daarnaast vaak vormgegeven als 
een plek waar de ontmoeting plaats moest vinden waardoor 
het niet veel afdeed aan het CIAM gedachtegoed waarin 
de sociale samenkomst ook als functie werd gezien. De 
veranderende maatschappij en het niet centraal zetten 
van de ontmoeting werden belangrijke elementen in de 
architectuur van de jaren "70 die ervoor hebben gezorgd 
dat de verschillende visies en uitvoeringen daarvan niet het 
gewenste resultaat hebben opgeleverd.

Het modernistische scheiden van functies zoals werd 
nagestreefd in de wederopbouwperiode heeft voor een 
vloedgolf aan visies en reacties op het ontwerpen van de 
ontmoeting gezorgd. Door het scheiden van de functies 
werd de ruimte tussen die geplande functies gezien 
als monotoon met een doodse uitstraling. Als reactie op 
de niets zeggende ruimte tussen de functies werd door 
verschillende architecten geprobeerd die ruimte in te 
richten, en vorm te geven met het doel de ontmoeting 
en samenkomst te ondersteunen en te stimuleren. Deze 
visie werd in de jaren "70 breed gedragen, architecten en 
stedenbouwers gingen om tafel met bewonersgroepen en er 
werden zelfs subsidies vanuit de overheid aangeboden om 
meer gevarieerde en niet standaard woningbouwprojecten 
te realiseren.
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het 57ste nummer van het tijdschrift Oase. !1970s revisited", 
Like Bijlsma, Madeleine Maaskant en Eireen Schreurs 
dat de ideeën uit de jaren "70 voornamelijk gericht op het 
ontwerpen van de ontmoeting weer actueel zijn. Men was 
volgens hen in de jaren "70 opzoek naar een !nieuwe" manier 
om architectuur te bedrijven.39 Dit monde uit in het ontwerpen 

en verschillende culturele- multifunctionele gebouwen 
waarin “het wandelen als dwalen zonder doel was”, met de 
ontmoeting als resultaat.40 Het idee van het ongedwongen 
ontmoeten werd daarbij versterkt door het juist ontwerpen 
of weglaten van de gevel, ofwel de grote aandacht voor 
de !verticale ruimteafscheider". Hierin is de grote overlap 
af te leiden die architectuur en sociologie hebben, men 
wilde een sfeer creëren waarbij ongedwongen en informele 
ontmoetingen konden ontstaan, gestimuleerd door het wel 
of niet ontwerpen van een gevel. 

Alhoewel de Forumgroep grote invloed en waardering 
kreeg tijdens zijn hoogtijdagen is achteraf niet iedereen het 
eens met de visies op het vormgeven van de samenleving. 
Martien de Vletter haalt daarbij architect John Habraken aan 
die had gehoopt dat de !weerzin tegen de grootschaligheid" 
zou leiden tot !minder uniformiteit" en meer !variatie op 
het niveau van de woning", dit viel hem echter tegen toen 
bleek dat er dezelfde repetitie ontstond maar dan met 
!kleinschalige vormen".41 

Theo Bosch

Theo Bosch kwam als tekenaar werken bij het !enfant 
terrible in de architectuur" Aldo van Eyck. Hij werd echter al 
snel verantwoordelijk voor het ontwerpen van verschillende 
projecten waaronder het uitwerken van negen projecten 
binnen het plan voor de Nieuwmarktbuurt. Bosch ging 

Hij ging uit van het !tussen", de overgang in de tussenruimte 
en de ontmoeting waren hoofdthema"s in zijn ontwerpen. 
Hier staat de metafoor van de deur en de drempel centraal 
als een overgang en verbinding van twee tegengestelde 
ruimtes of gebieden, zoals van  openbaarheid naar meer 
privé.34

Het tijdschrift Forum werd door de redactie 
voornamelijk gebruikt als spreekbuis voor de ideeën en 
plannen die ze hadden. Zo werd een !drempel" niet gezien 
als een barrière of scheiding tussen ruimtes, maar als een 
nieuw !domein" tussen verschillende functies. Een plek 
waar ruimten, mensen of volumes elkaar ontmoeten.35 
Daarnaast was er een duidelijke visie op het gebruik van 
de openbare ruimte zoals straten en pleinen, iets wat haaks 
op het gedachtegoed van de modernisten stond. Zij zagen 
deze plekken vooral als schakels tussen de gescheiden 

alleen ontworpen voor transport. De Forumarchitecten 
zagen deze plekken als mogelijkheden waar informele 
ontmoetingen plaats konden vinden, mits ze goed 
ontworpen waren.36

De Forumarchitecten kregen in het begin van 
de jaren "70 steeds meer invloed. Dit was vooral het 
resultaat van de hoogleraarschappen van verschillende 
redactieleden van het blad aan de universiteit van zowel 
Delft (Bakema, van Eyck, Hertzberger en Hardy) als in 
Eindhoven (Apon).37 

Het ensceneren en daarmee ontwerpen van de 
ontmoeting werd een belangrijk thema in de jaren "70 
voor de Forumarchitecten. Dit valt ook op te maken uit 
het hoofdstuk !Ontmoeten" in het boek !de kritiese jaren 
zeventig"38 

Na een lange periode van weinig tot geen aandacht voor het 
ontwerpen van de ontmoeting stellen de samenstellers van 
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en het woonprogramma was volgens Bosch dan ook de 
oplossing voor het creëren van stedelijk leven, en daarmee 
de informele ontmoeting.46

Echter pakte niet alles wat Bosch ontwierp zo 
uit als verwacht. Want mede door zijn optimistische visie 
op het ontwerpen van de openbare ruimte. Moest hij een 
aantal jaren na oplevering van zijn ontwerpen voor de 
Nieuwmarktbuurt toezien dat de trapopgangen en routes 
door binnenplaatsen werden afgesloten van de openbare 
ruimte in verband met de veiligheid.47

Deze hang naar het privé domein en veiligheid 
stond lijnrecht tegenover de vrije moraal van de !hippie" 
cultuur in het midden van de jaren zestig en begin jaren 
zeventig, waardoor de later geplande architectuur en 
stedenbouw hier niet bij aansloot. Dit kan verklaren 
waarom de vele ontworpen binnentuinen en semiopenbare 
hofjes in steden als Amsterdam, snel na oplevering alweer 
afgesloten werden van het publiek domein. Dit is ook terug 
te zien in het ontwerp voor het Laurierhof (1975), een 
ensemble van bejaardenwoningen en dienstencentrum 
in de Jordaan van Van Eyck en Bosch. Het ontwerp bezit 
een binnenterrein dat toegankelijk was vanaf de straat, om 
daarmee samenkomst en ontmoeting te stimuleren. Het is 
ingericht met een kunstmatige bult die moest zorgen voor 
het weren van voetballende jeugd. Dit weerhield andere 
overlast echter niet waardoor het weer afgesloten werd van 
de straat.48 De locatie in de binnenstad van Amsterdam met  
alle !dreigingen" van het stedelijk leven kan samen met de 
veranderende maatschappij grotendeels verantwoordelijk 
worden gehouden voor het afsluiten ervan. 

Volgens Marcel Teunissen bestempelde Jean Paul Baeten 
na afronding van het Bosch inventaris voor het NAi zijn 
gedachte in de volgende metafoor; “Net als van Eyck sprak 
Bosch over !het gedrag" van een gebouw in zijn omgeving. 

uit van het respect voor de bestaande omgeving. Daardoor 
wilde hij meer aan de stad teruggeven dan alleen een 
nieuw woongebouw. Maar ook een levendige verrassende 
omgeving. 42 Het versterken van een omgeving met een 
ontwerp voor een gebouw, zoals Bosch voor ogen had. 
Heeft sterke overeenkomsten met de ideeën van Hans 
Borkent voor de Dapperbuurt. 

Bosch heeft veel geleerd van Van Eyck, zo verklaarde 
hij in een interview dat hij de ideeën van Van Eyck met 
betrekking tot het !tussen" heeft verwerkt in zijn ontwerp 
voor de Letterenfaculteit.43 Het ontwerp van onder andere 
de entree zorgt er volgens Bosch voor dat de gebruiker 
en passant geen harde overgang ervaren tussen de twee 
gebieden van het binnen en buiten. Zodat je als het ware 
van plek naar plek gaat zonder een duidelijke entree 
te ervaren, waardoor een informele ontmoeting tussen 
verschillende doelgroepen eerder kan ontstaan. 

De visie van Bosch voor het verbinden van de 
twee !werelden" wordt pakkend omschreven op de website 
van het NAi, “De gangen in het langgerekte gebouw werden 
geconcipieerd als overdekte straten, als organische 
onderdelen van de stad die alleen door de bouwfysische 
gevel van het interieur wordt gescheiden. De gevel werd zo 
transparant mogelijk uitgevoerd om het contact met buiten 
te stimuleren.”44

Bosch ging uit van de term !stedelijk leven" om 
zo een gestructureerde chaos te kunnen realiseren.45 Deze 
chaos kan gezien worden als de informele ontmoeting die 
werd gepresenteerd door de Forumarchitecten. Volgens 
Bosch zorgde de stadsvernieuwingsperiode er juist voor 
dat de negentiende-eeuwse wijken vol gebouwd werden 
met woningen, maar dat er verder niets te beleven was 
in die wijken. Het verweven van kleinschalige functies 

"#$%%&'()*!;,!'%!<%%0544&!30.)2%)

16



"#$%%&'()*!;,!'%!<%%0544&!30.)2%)

"#$%%&'()*!=,!>2!?400%*42!@()'A.B%) 17



waardoor Van Klingeren ook volgens socioloog Arnold 
Reijndorp een echte “voorloper was van de jaren "70”.52

Van Klingeren deelde de opvattingen van zijn 
generatiegenoten wat betreft het verschralen van de 
gebouwde omgeving door de wederopbouwarchitectuur. 
Wat volgens hem resulteerde in het dreigende verlies van 
de relatie tussen de mens en zijn omgeving en de mens 
onderling.53 Maar op het thema van de functiescheiding 
ging van Klingeren echter verder dan zijn tijdgenoten, hij 
achtte de architectuur secundair aan zijn !ontklontering" 
van functies. Deze !ontklontering" ging uit van het 
maximaal openstellen en opheffen van scheidingen tussen 
verschillende functies in een gebouw.54 

Maar op het gebied van sociale interactie stond 
van Klingeren lijnrecht tegenover zijn generatiegenoten. 
De !Forumarchitecten" gingen uit van een harmonieuze 

confrontatie wilde als basis voor de ontmoeting. Daarnaast 
realiseerde van Klingeren chaos, waar Forum zich richtte 
op !complexe orde" en !georganiseerde chaos".55 Van 
Klingeren nam dan ook het volgende standpunt in over de 
openbare ruimte; 

“We bouwen niets anders dan huizen en kantoren. 
De openbaarheid bouwt niemand, maar zou je die wel 
eerst bouwen, dan hoef je er al die rothuizen niet aan toe 
te voegen”56 

Mede door zijn ontwerp voor de Meerpaal in Dronten werd 
van Klingeren gezien als “één van de meest spraakmakende 
en controversiële architecten van Nederland.”57 Het 
ontwerp dat Frank van Klingeren maakte voor de Meerpaal 
betekende ook meteen zijn doorbraak in de Nederlandse 
architectuurwereld. Zij beschrijven het ontwerp als “een 
optimistische verbeelding van een nieuwe samenleving, 

En vaak lijkt het erop alsof de gebogen vormen van Bosch 
niet alleen ruimte, maar ook de mens zelf proberen te 
omarmen, als ultieme expressie van de Forumgedachte.” 49

Van Klingeren, experimentele projecten 

Er is voorafgaand en tijdens de jaren zeventig veel 
nagedacht over en geëxperimenteerd met het ensceneren 
en ontwerpen van de ontmoeting. Daarbij werd geprobeerd 
om de eentonige en doodse wederopbouwarchitectuur uit 
te bannen. Onder andere door nieuwbouwprojecten die 
wezenlijk verschilde van het standaard programma. Of van 
de eentonige en weinig verhullende woningplattegronden 
uit de  jaren "50 en "60, in aanmerking te laten komen voor 
een subsidie. Het subsidie project voorzag in verschillende 
subsidies die de overheid ter beschikking stelde voor een 
nieuwe experimentele benadering van het ontwerpen en 
bouwen in Nederland.50

Ook het baanbrekende project van architect Frank 
van Klingeren kwam in aanmerking voor deze subsidie, 
ondanks dat het geen woningbouw betrof. Dat project 
was de ultieme reactie op het scheiden van functies. 
Van Klingeren ontwierp in Dronten zijn doorbraak in de 
Nederlandse architectuur en een icoon op het gebied van 
functiemeningen, het multifunctioneel centrum de Meerpaal 
(1965). Het ontwerp bracht architectuur en stedenbouw 
samen in één gebouw.51 Van Klingeren ging vaak verder 
dan de Forumarchitecten en vertaalde het ontmoeten en 
samenkomen rechtsreeks in zijn ontwerpen.

Architect Frank van Klingeren (1919-1999) heeft in 
de ontwikkeling van het experimentele projecten niet alleen 
een belangrijke bijdrage geleverd met zijn ontwerp voor de 
!Meerpaal" (1967) in Dronten. Maar drie jaar later ook met 
zijn ontwerp voor "t !Karregat" (1970) in Eindhoven. Deze 
projecten werden dus al voor de jaren "70 gerealiseerd, 
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heeft men vijf jaar na de oplevering opgelost door glazen 
wanden te plaatsen rondom de basisscholen, daardoor 
was er nog steeds een interactie tussen de scholen en de 
overige functies maar werd de geluidsoverlast ingeperkt. 
Ondanks dat Van Klingeren door de gemeente Eindhoven 
speciaal voor deze opdracht was gevraagd omdat hij 
ervaring had met het ontwerpen van multifunctionele 
gebouwen zoals de Meerpaal in Dronten,  bleek dat hij dus 
onvoldoende rekening had gehouden met de overlast die 
de verschillende functies van elkaar konden hebben. 

Leerlingen van Van Eyck

Het ontwerpen van de ontmoeting liep als een rode 
draad door de architectuur en stedenbouw in de jaren 
zeventig, en daarmee ook door de groeikernen en 
stadsvernieuwingsprojecten. Dit blijkt onder andere uit het 
feit dat Martien de Vletter er in haar boek !de kritiese jaren 
zeventig" een compleet hoofdstuk, met referentieprojecten 
uit die periode, aan heeft gewijd.63 

Verschillende architecten waaronder, Jan 
Verhoeven en Piet Blom, werkten in die periode 
daardoor zowel aan ontwerpen voor de groeikernen als 
stadsvernieuwingsprojecten. Zij kunnen samen met Theo 
Bosch en Herman Hertzberger dan ook gezien worden als 

op de stadsvernieuwing zal hier niet verder ingaan worden 
op de groeikernen. Maar zullen verschillende projecten en 
visies van deze architecten hier verder toegelicht worden 
met betrekking tot de stadsvernieuwing. 

Verhoeven, Hertzberger en Blom

Ondanks dat het merendeel van de ontwerpen van 
architect Jan Verhoeven in de groeikernen of daarbuiten 

kennelijk een alom herkenbare architectonische vertaling 
van de tijdgeest.”58 Het gebouw wordt daarnaast door de 
Vletter bestempelt als “misschien wel het eerste !jaren 
zeventig gebouw"".59

Naast de Meerpaal staat ook "t Karregat te 
Eindhoven symbool voor de gedachten en visies van 
de overheid op het ontwerpen en vormgeven van de 
ontmoeting in de jaren zeventig. De functies in het gebouw 
werden niet van elkaar afgesloten doormiddel van wanden, 

interactie en ontmoeting moesten bevorderen. "t Karregat 
bestond hoofdzakelijk uit een dakconstructie waaronder 
de indeling eronder volledig vrij was. Dit resulteerde in de 
vreemde situatie van het openen van de bar om acht uur 
in de ochtend om voor de bezoekers van de huisarts als 
wachtruimte te fungeren.60 Het gebruik van de ruimte op 

ontmoeting die van Klingeren omschreef als !hinder". Hij 
zag hinder als een vorm van ontmoeting die kan uitmonden 
in een vriendschappelijk of vijandig contact, en alles wat 
daartussen ligt.61

Het was het daarmee “echt een product van de jaren 
zeventig”. Een gebouw wat vijf jaar eerder en vijf jaar later 
niet gerealiseerd zou kunnen worden, en daarom direct 
gekoppeld was aan de tijdgeest van de jaren zeventig.62

De visie van architect Frank van Klingeren voor "t Karregat 
in Eindhoven werd een aantal jaren na realisatie echter 
aangepast door de gebruikers. Zijn ideeën om een 
multifunctioneel gebouw zonder wanden te ontwerpen 
waarbij alle functies in elkaar doorliepen resulteerde in 
een onwerkbare situatie. De basisscholen die er gevestigd 
waren ondervonden ernstige geluidshinder van de winkel 
en het café, en de bibliotheek ondervond daarnaast op het 
niveau van geluid weer veel problemen van de scholen. Dit 
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handtekening geven aan het schakelen van verschillende 
ruimtes. Hij wilde een omgeving scheppen waarbij zowel 
het individu als de gemeenschap, waartoe deze individu 
behoorde, zich prettig en thuis zouden voelen. Zodat 
gebruikers de keuze konden maken tussen het samenzijn 
in een collectieve ruimte of zich terug trekken in een meer 
privé sfeer.67 

Herman Hertzberger bewondert volgens Zahle de 
kundigheid van Verhoeven om met polygonale vlakken te 
ontwerpen, zoals bijvoorbeeld een vijfhoek die voortkwam 
uit het extra diagonaal stramien wat Verhoeven toevoegde.68 
Dit zorgde voor een meer verassende overgang van ruimtes 
waardoor intiemere hoekjes in het ontwerp ontstonden. In 
tegenstelling tot Hertzberger zelf die juist wel uitgaat van 
één strak stramien waarbij ruimtes elkaar opvolgen. Dit 
principe van het schakelen van ruimtes op een stramien 
om ontmoeting te stimuleren is duidelijk terug te vinden 
in Hertzberger zijn ontwerp voor het kantoor van Centraal 
Beheer in Apeldoorn. In het kantoor zijn vierkante blokken 
te herkennen die worden gerepeteerd en gekoppeld door 
middel van bruggen en vides, daardoor ontstaat een route 
door het gebouw die vergeleken kan worden met een 
straat in de stad.69 

Ook Verhoeven heeft het samenbrengen van gebruikers 
en passanten geprobeerd te stimuleren door een 
openbare route aan te brengen in zijn ontwerp voor de 
Hofdijkwoningen in Rotterdam (1977). 

Door de bovenwoningen op de tweede verdieping 
te ontsluiten en een verbinding te maken tussen de 
verhoogde pleinen en galerijen is een gezamenlijke 
autovrije openbare ruimte ontstaan. Om de samenhang 
en ontmoeting tussen de bewoners van het project verder 
te stimuleren heeft Verhoeven naast het woonprogramma 
vier winkels rondom het centrale plein toegevoegd, dit zou 

zijn gerealiseerd. Heeft hij met zijn ontwerp voor de 
Hofdijkwoningen in Rotterdam ook een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de architectuur in stadsvernieuwingsperiode. 
Daarom is zijn visie op het ontwerpen van de ontmoeting 
en interactie in die periode van groot belang.   

De visie die architect Jan Verhoeven voor ogen had is 
volgens Mette Zahle het ontwerpen van !individuele delen" 
rondom een !gezamenlijk deel" dat in verbinding staat met 
de openbare ruimte.64 Dit is meteen de hoofdreden waarom 
Jan Verhoeven belangrijk is binnen dit onderzoek. Hij 
wilde een verbinding leggen tussen de verschillende privé 
domeinen en de collectieve openbare ruimte daaromheen. 
Daardoor werden de ontmoeting en het leggen van relaties 
tussen verschillende onderdelen een belangrijk thema 
binnen zijn ontwerpen. Dit probeerde hij onder andere te 
doen door te !spelen" met vlakken en ruimtes. 

De rode draad in de projecten van Jan Verhoeven 
is terug te voeren naar zijn grote interesse en gevoel voor 
menselijke relaties, net als zijn docent Aldo van Eyck. In 
de tijd dat Verhoeven les kreeg van Van Eyck was hij bezig 
met het ontwerpen van het burgerweeshuis in Amsterdam. 
De wijze van ontwerpen van de plattegronden voor dat plan 
sprak Verhoeven erg aan en is in zijn latere werken dan 
ook terug te zien.65 De plattegronden waren opgebouwd uit 
vaste ritmes en vlakken die een duidelijke repetitie kenden, 
maar nooit voorspelbaar waren.   

De ontwerpen van Verhoeven waren ruimtelijk 
gebaseerd op een strak stramien van kwadraten en 
diagonalen, hier moet bij vermeld worden dat de maten 
van het stramien volgden uit de vorm en functie van het 
ontwerp, en niet andersom. Hierdoor leek het volgens Zahle 
alsof zijn ontwerpen !spelenderwijs" zonder een raster tot 
stand zijn gekomen.66 Verhoeven heeft echter door het 
toevoegen van een tweede diagonaal stramien zijn eigen 
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Blom en Jan Verhoeven ook terug te zien in het optillen 
van de route of het maaiveld. Zij waren beide niet alleen 
bezig met het ontwerpen in traditionele materialen, maar 
ook het samenbrengen van gebruikers stond centraal bij 
de architecten. Zowel Verhoeven als Blom gingen uit van 
de individu in een gemeenschap, een woning was privé 
maar moest wel aansluiten bij de gemeenschappelijke 
tussenruimte. Daardoor hebben ze beide op een eigen 
manier een extra dimensie toegevoegd aan het stedelijk 
leven waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het 
Kasbah project van Blom in Hengelo was daardoor ook 
voor de overheid een voorbeeldproject geworden in de 
jaren "70. Het ontwerpen van een !stedelijk dak" zoals Blom 
zijn Kasbah zelf noemde heeft bijgedragen aan een nieuw 
ruimtebegrip in de jaren zeventig.74 

Dat voorbeeld project was volgens oud 
leerling van Blom, Theo Bosch, misschien nog beter 
tot zijn recht gekomen wanneer het daadwerkelijk in de 
stadsvernieuwingswijk de Dapperbuurt neergezet was. 
Daar waar het in eerste instantie ook voor bedoeld was 
in plaats van Hengelo. Dan had er volgens hem pas echt 
gesproken kunnen worden over stadsvernieuwing.75 

Ook de kubuswoningen van Blom in Rotterdam 
laten deze ingerichte openbare ruimte zien, waar ontmoeting 
en samenkomst gestimuleerd worden. Het verhoogde plein 
tussen de woningen voorziet in verschillende winkels en de 
entrees van de woningen. En het zorgt daarnaast voor een 
doorgang van voetgangers over een drukke weg.

Blom heeft zijn visie op het ontmoeten, of in zijn 
woorden het !treffen" van elkaar, doorgezet in zijn latere 
ontwerp voor cultureel centrum !t Speelhuis in Helmond. 
Het toevoegen van een extra culturele functie moest 
zorgen voor een betere koppeling tussen de afzonderlijke 
woningen, en daarmee een goed stedelijk leven. Blom 
verklaarde namelijk dat hij een hekel had aan het 

moeten zorgen voor extra levendigheid op het verhoogde 
plein. Volgens Zahle zorgen deze ideeën en visies van 
Jan Verhoeven tegenwoordig nog steeds voor veel 
enthousiasme bij de gebruikers van zijn huizen.70

Naast het ontwerpen van ruimtes en volumes 
probeerde Verhoeven de sociale interactie ook te versterken 
met het gebruik van traditionele bouwmaterialen, in 
combinatie met de functionele onderdelen die iedere keer 
op een andere manier terugkeerde in zijn ontwerpen. Zo 
worden zijn ontwerpen onder andere gekenmerkt door; 
de dakvormen over het algemeen gerealiseerd uit forse 
houtconstructies, verspringen van hoge en lage ruimtes 
met behulp van vides, de openhaard en trappen met 
!uitzonderlijke verlopen". Deze kenmerken waren volgens 
Zahle daarmee belangrijk voor het ideaal beeld van 
saamhorigheid.71 

Ook de architectuur en het materiaalgebruik van architect 
Piet Blom is volgens Martien de Vletter net als die van 
Jan Verhoeven verbonden met die van de vroegere 
Amsterdamse school. Zij beschouwt daarbij een nieuwe 
stijl, waarbij traditionele bouwmaterialen de sociale 
ontwerpgedachte moesten versterken.72 Dus niet alleen 
met de vormen en routes werd geprobeerd mensen bij 
elkaar te brengen, maar ook de materialen vormde een 
belangrijke bijdrage. 

Deze sociale ontwerpgedachte werd niet alleen 
versterkt door het materiaalgebruik en inrichting van 
de bouwblokken, maar ook door de inrichting van de 
buitenruimte of tussenruimte. Deze werd vormgegeven 
zoals past binnen het Forumgedachtegoed. Er werden 
intieme hoekjes, terrassen, trappen, pleintjes, straatjes 
en dwarsverbindingen gerealiseerd die een mogelijkheid 
gaven tot samenkomst of ontmoeting.73 

Het ontwerpen van deze !tussenruimtes" is bij Piet 
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volgens architect Pi de Bruijn gingen architecten “aan de 
gang met !Hans en Grietjehuizen" met tegels, bakstenen 
en pannendaken.” Daardoor is er volgens hem alleen een 
“cosmetische oplossing” gevonden voor de visie die men 
had in die periode.79

Daarnaast gaat Adri Duivesteijn nog verder en 
suggereert dat de jaren zeventig “als architectonisch 
product zijn mislukt”. Volgens hem heeft het geen nieuwe 
“waardevolle steden of wijken opgeleverd”.80

Sjoerd Soeters probeert daarentegen een 
verklaring te vinden voor de ontstane architectuur en 
stedenbouw. Volgens hem waren “de pil en de vrije seks” 
van grote invloed op de inrichting van de architectuur en 
de stedenbouw in die tijd. “De vele hoekjes en intieme 
tussenruimtes” waren volgens hem direct terug te herleiden 
naar de “vrije seksuele moraal” die was ontstaan.81

Volgens Mette Zahle werden deze kritieken vooral geuit 
op de vormentaal en het materiaalgebruik, en niet op de 
inhoud van het ontwerp.82 De ontwerpen waren volgens 
haar vooral bedoeld als alternatief voor de geringe 
diversiteit aan woningbouw, een alternatief wat ontbrak in 
de jaren zestig en zeventig. 

!Alleen voor mij als passant en niet bewoner van 
de !Hofdijkwoningen" was er weinig tot niets te beleven 
in het grote !doolhof" van smalle en donkere trappetjes 

ontsluitingsprincipe was er volgens mij op ingericht om zo 
snel mogelijk naar en van een woning weg te komen, en 
niet ontworpen op ontmoeting en samenkomst."

Het ontwerpen van de ontmoeting heeft achteraf dus vele 
kritieken opgeleverd. Maar wanneer ik op dit moment 
naar het plan en de ideeën van Hans Borkent voor het 
verbinden van de Dapperbuurt kijk is dat niet alleen maar 

!opgesplitste en geïsoleerde wonen" en zag het wonen als 
!grondstof voor het stedelijk leven". Dit was volgens hem 
echter niet geluk met zijn Kasbah ontwerp in Hengelo, 
daarbij verklaarde hij “wonen is ook in mijn handen 
functionalistisch, koud en ambtelijk gebleven” 76

Door ringvormige plattegronden en ruimtelijke 
overgangen tussen de !kubuswoningen" en het cultureel 
centrum wilde Blom de mogelijkheden tot ontmoetingen 
binnen het ensemble versterken. Daarnaast heeft hij 
opnieuw ingespeeld op de ontmoeting in de openbare 
ruimte door de woningen op te tillen van het maaiveld 
en ze in een cirkel op kolommen te plaatsen. Volgens 
Martien de Vletter is binnenin het ontwerp de visie van 
Blom tot zijn recht gekomen, maar het uiterlijk heeft door 
zijn opvallende vormen van het ensemble een te gesloten 
karakter gekregen. Het geheel nodigt daardoor niet direct 
uit om er doorheen te lopen en binnen te gaan waardoor 
de informele en toevallige ontmoeting niet zal ontstaan.76

Kritieken op de architectuur van de jaren zeventig

Het kleinschalige en het humaan bouwen dat werd 
vormgegeven in de jaren "70 ging uit van een meer 
democratische en daarmee samenhangende samenleving. 
De vormgeving in de architectuur en stedenbouw die daarbij 
is gerealiseerd wordt niet door iedereen gewaardeerd. 
Achteraf werden daarom vele kritieken geuit op de 
ontwerpen en het materiaalgebruik zoals werd nagestreefd 
in de jaren "70. Die kritieken en daarmee de jaren 
zeventig werden bijvoorbeeld door architect en criticus 
Carel Weeber samengevat als; de !Nieuwe Truttigheid".77 
 In het het boek !de kritiese jaren !70" beschrijft 
Aaron Betsky dat de architectuur van de jaren zeventig een 
architectuur is van woonerven en zitkuilen, maar het was 
er volgens hem vooral één die zich in zichzelf keerde.78 En 
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negatief. Wanneer de visie van Borkent met het oog op 
ontmoeten en samenkomen extremer zou zijn doorgevoerd 
in de gehele buurt, dan waren de binnentuinen misschien 
onderdeel geworden van de buurt.
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het ontmoeten en samenkomen in de Dapperbuurt uit de 
jaren "70. 

Om de actualiteit en kwaliteit van deze ideeën te 
onderbouwen en versterken zal ik verschillende thema"s 
aanhalen die van invloed zijn op het goed functioneren 
van een plek voor ontmoeting en samenkomst in de 
Dapperbuurt. 

Het vormgeven van de ontmoeting is een terugkerend thema 
in de architectuur en stedenbouwkunde. Verschillende 
sociologen zoals Maarten Hajer, Richard Sennett en Arnold 
Reijndorp halen die sociale ontmoeting dan ook aan als 
belangrijk onderdeel van het leven in een stad.

Na de stadsvernieuwingsperiode in Nederland 
zijn deze sociologen en planologen de invloed van de 
ideeën en gedachten uit die periode gaan onderzoeken en 
analyseren. In dit hoofdstuk zal ik voornamelijk ingaan op de 
werken van Maarten Hajer en Arnold Reijndorp, omdat zij 
vaak een directe link weten te leggen tussen de invloed van 
architectuur en stedenbouw op publieke ruimte en daarmee 
de sociologische benadering van die ruimte.  Planoloog 
Maarten Hajer schreef onder andere al in 1989 het boek !de 
stad als publiek domein", hierin introduceert hij een aantal 
begrippen die van invloed kunnen zijn op de ontmoeting 
en samenkomst in de publieke ruimte. Daarnaast heeft hij 
samen met  socioloog Arnold Reijndorp in 2001 het boek 
!op zoek naar nieuw publiek domein" uitgebracht. Daarin 
worden verschillende praktijkvoorbeelden aangehaald van 
hoe een publieke ruimte juist wel of niet kan werken. 

Ontwerpen van de ontmoeting

Voor het verwezenlijken van een ontwerp, wat zowel 
vanuit de sociologie als de architectuur uitdaagt tot 
ontmoeting en samenkomst, zal ik verschillende thema"s 

Hedendaagse sociologische kijk op het 
ontwerpen van de ontmoeting

Ontwerpen van de ontmoeting is actueel

De ideeën en visies over het ontmoeten en samenkomen 
waren voldoende aanwezig in de jaren "70. De Dapperbuurt 
heeft echter dertig jaar na de stadsvernieuwing nog 
steeds niet de gewenste plek of publieke ruimte voor de 
buurtbewoners om informeel samen te komen. Daarom 
zal dit onderzoek verder gaan op de noodzaak van het 
ontwerpen van de ontmoeting en samenkomst, en hoe 
en waarom dit te realiseren. Het zal ingaan op het thema 
ontmoeting. Wat is die ontmoeting tegenwoordig, waar 
kan die plaats vinden en op welke manieren kunnen de 
architectuur en stedenbouw hierin een doorslaggevende 
rol vervullen.

!Ontmoeting" is echter een begrip of omschrijving 
van iets wat moeilijk in een paar woorden valt samen te 
vatten. Daarbij kan het alleen al binnen de architectuur en 
stedenbouw op verschillende manieren worden benaderd. 
Zo is er grof gezegd de sociologische benadering van 
ontmoeting en samenkomst, waarbij naar de invloed van 
sferen op personen en plekken kan worden gekeken. En 
er is de architectuur en stedenbouw die bepalend kan 
zijn voor het verwezenlijken van de ontmoeting en het 
stimuleren daarvan.

Het ontwerpen en realiseren van de ontmoeting 
is daarnaast altijd een actueel thema geweest binnen de 
architectuur en stedenbouw. Dit blijkt onder andere uit de 
verschillende visies op het realiseren van een plek voor 
ontmoeting en samenkomst, vanaf de CIAM periode 
tot en met de structuurvisie van Amsterdam voor 2040. 
Daaronder vallen ook de ideeën van Hans Borkent  voor 

#"
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Een !alibi"

Maarten Hajer omschreef al in 1989 de belangrijkheid 
van een reden om naar een plek toe te gaan, hij noemt 
dit het realiseren van een !alibi". Hij gaat uit van een plek 
waar een bezoeker niet meteen aangeduid wordt als een 
!contactzoeker", maar onderdeel kan zijn van het geheel.86 
Door het realiseren van een plek waar men kan verblijven 
zonder daadwerkelijk ergens aan deel te nemen is er eerder 
een kans op !toevallige" ontmoetingen en ongeplande 
contacten. 

In tegenstelling tot de modernisten die de 
openbare ruimte gebruikte om naar te kijken, wilde Hajer 
de openbare ruimte van de binnensteden zo inrichten 
dat iedereen er gebruik van kon maken. Hij zette zichzelf 
hiermee af tegen de visie van de modernisten die 
doormiddel van functiescheiding en het plannen van de 
ontmoeting in gebouwen, de openbare ruimte volgens hem 
verwaarloosde. Hajer zag meer potentie in het investeren 
in een goed ontworpen openbare ruimte waar ook !niet-
functionele" activiteiten plaats konden vinden, zoals 
rondhangen of een praatje maken.87 

Het realiseren van een alibi kan uit meer bestaan dan 
alleen maar een plek om te verblijven of om naartoe te 
gaan. Zo kan een onverwachte verrassing als positief 
worden ervaren en mensen stimuleren om verder te 
gaan of juist te blijven hangen op een bepaalde plek. Zo 
beschrijft ook de VROM-raad88 in een rapport in 2009 
het belang om plekken te realiseren voor ontmoeting en 
verrassing. De raad stelt dat er meer geïnvesteerd moet 
worden in het realiseren van !de verrassing" in tegenstelling 
tot de ontmoeting die vaak centraal staat bij het creëren 
van stedelijke samenhang en diversiteit.89 Het ontwerpen 
of realiseren van die verrassing heeft echter geen waarde 

aanhalen die daarin houvast kunnen bieden. Deze 
thema"s worden daarbij omschreven vanuit verschillende 
invalshoeken, zoals de sociologie (Hajer en Reijndorp), 
de overheid (VROM-raad en gemeente Amsterdam) en 
de architectuur (Jan Gehl). Deze verschillende bronnen 
zorgen daarnaast niet alleen voor een breed gedragen 
visie op het verwezenlijken van de ontmoeting. Maar geven 
ook een beeld van de belangrijkheid en actualiteit van het 
ontwerpen van de ontmoeting, van 1978 (Gehl) tot en met 
2040 (gemeente Amsterdam).  

De thema"s die beschreven worden zijn gekozen aan de 
hand van het benaderen van een plek of gebouw. Het 
voorzien in een reden om naar een plek toe te gaan zal dan 
ook als eerste aangehaald worden. Dit wordt door Maarten 
Hajer omschreven als het voorzien in een !alibi".83

 Wanneer de plek of het gebouw dan benaderd 
wordt is de aanwezigheid van wel of geen drempel of 
grensovergang van groot belang. Dit kan bezoekers juist 
over de streep trekken om door te gaan of om te keren. 
Het gebied tussen verschillende grensovergangen wordt 
door Hajer en Reijndorp ook wel omschreven als de  liminal 
space, het gebied waar ongeplande ontmoeting plaats kan 
vinden, de tussenruimte.84

 Deze ontmoeting zal extra gestimuleerd worden 
wanneer er een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
voor een plek is. Dit wordt door Arjo Klamer (hoogleraar 
culturele economie) omschreven als het !sociaal kapitaal". 
Zo kan volgens Klamer een sterk sociaal kapitaal van 
grote invloed zijn op het !geluksgevoel" van gebruikers en 
bewoners van een buurt of wijk.85
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Functiemenging

Het verwezenlijken van een !alibi" kan er ook voor zorgen 
dat verschillende doelgroepen naar een bepaalde plek 
gaan. Een verscheidenheid aan functies zou daarom 
volgens Hajer erg belangrijk zijn voor het stimuleren van 
sociaal contact.94 De visie van Hajer op het samenbrengen 
van verschillende functies was echter niet nieuw. Al in 
1961 schreef de Amerikaanse Jane Jacobs over het 
mengen van functies in een wijk. Waardoor de sociale 
cohesie, veiligheid en de economische dynamiek van 
een wijk gestimuleerd zou worden95. De ideale wijk voor 
Jacobs was een wijk waarbij iedereen elkaar kende, 
vele activiteiten in de openbare ruimte plaats vonden 
en verschillende doelgroepen woonden, waardoor een 
soort van kruisbestuiving ontstond tussen bijvoorbeeld 
de meubelmaker en het architectencollectief.96 Door 
verschillende functies bij elkaar te plaatsen ontstond er 
een levendigheid die verdeeld was over de dag. Deze 
visie is tegenwoordig mede door de huidige situatie in 
stedelijke woonwijken erg utopisch te noemen, maar geeft 
wel een goed inzicht in hoe er ruim vijftig jaar geleden al 
over het samenkomen en ontmoeting in woonwijken werd 
nagedacht.97 

Ook Richard Sennett, een Amerikaanse socioloog 
die de omgang van mensen uit verschillende sociale 
klassen als belangrijk thema beschrijft. Stelt dat het slecht 
is voor het op straat wanneer functies van elkaar 
worden gescheiden, zoals de modernisten graag wilden.98 

Dat het bij elkaar brengen van functies nog steeds 
een actueel en belangrijk thema is voor het realiseren 
van de ontmoeting blijkt onder meer uit het advies wat 
de VROM-raad in 2009 aan de toenmalig minster voor 
Wonen, Wijken en Integratie stuurde.99 Daarin signaleert 
de raad dat er een sociale en ruimtelijke scheiding optreed 

wanneer de context daar niet in meewerkt.
De context of aanleiding tot die verrassing en 

toevallige ontmoeting heeft volgens de Deense Architect 
Jan Gehl en Planoloog Maarten Hajer te maken met een 
gebied waar het goed !vertoeven" is en waar een !goede" 
stedelijke samenleving plaats vindt. Maar hoe worden die 
plaatsen of gebieden gerealiseerd?

Hajer stelt dat mensen een reden moeten hebben om naar 
bepaalde plek toe te gaan of er te verblijven, zodat men 
niet direct wordt bestempeld als een !contactzoeker".90 
En wanneer die bepaalde plek dan omringd is door een 
!goede" stedelijke samenleving komt volgens hem sociaal 
contact ongepland en toevallig tot stand. 

Ook architect Gehl omschrijft in zijn boek dat het 
een algemeen verschijnsel is dat sociale activiteiten plaats 
vinden wanneer het ergens !prettig vertoeven" is.91 Hier 
beschrijven zowel een architect als planoloog hetzelfde 
doel, namelijk het realiseren van !sociaal contact".

Een alibi om ergens naartoe te gaan of er te verblijven 
is dus altijd een samenwerking tussen verschillende 
onderdelen van een plek en zijn context. Hierin heeft ook 
de architectuur en stedenbouw een belangrijke rol. Hajer92 
en Gehl stellen daarbij dat de hoeveelheid architectonische 
vormen en kleurvariaties moeilijk kunnen voorkomen dat 
er een doodse en saaie stedelijke omgeving ontstaat.93 De 
architectuur en stedenbouw heeft daarnaast echter wel 
een belangrijke rol in het stimuleren en mogelijk maken 

omgeving die niet ontworpen of ingericht is om ontmoeting te 
stimuleren zal eerder in verwaarlozing dan in samenkomst 
en ontmoeting resulteren. 
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behoefte is in die wijken aan diversiteit en aantrekkelijk 
goed ingericht publiek domein. Functiemenging zou 
daarvoor tegenwoordig steeds vaker ingezet kunnen 
worden doordat bedrijven kleinschaliger kunnen werken 
en de eisen met betrekking tot milieubelasting strenger 
zijn geworden. Zodat kleine bedrijven en organisaties zich 
eerder in woonwijken kunnen vestigen.105

Daarnaast zorgt functiemening volgens Hajer en 
Reijndorp echter niet alleen voor een meerwaarde, maar 
genereert het dat ook. Zo worden oude panden in de wijken 
nieuw leven ingeblazen doordat kleine ondernemingen 

106

Ook de stad Amsterdam is zich bewust van de 
kracht van het ontwerpen en stimuleren van een alibi voor 
ontmoeting en samenkomst. Dit valt op te maken uit de 
structuurvisie voor Amsterdam 2040. In deze visie wordt 
gesteld dat de fysieke ruimte met een diverse aanbod 
van  functies zoals een buurthuis, een bankje 

belangrijkste trekkers en verbinders is van mensen naar 
een buurt.107

Tegenwoordig wordt het mengen van functies 
door de gemeente Amsterdam gezien als het koppelen van 
voorzieningen aan de sociaalruimtelijke infrastructuur. Dit 
zou ertoe moeten leiden dat er op deze plekken netwerken 
ontstaan die de gebruikers stimuleren tot ontmoeting 
en meer betrokkenheid. Daarbij zetten zij !diversiteit/

centraal om de ontmoeting en interactie te ondersteunen.108 
Deze begrippen worden door Maarten Hajer en 

Arnold Reijndorp onderverdeeld in drie strategieën die er 
samen voor kunnen zorgen dat de ruimte gaat werken als 
een plek voor samenkomst, ontmoeting en verrassing. Zij 
spreken daarbij over !thematisering", !comprimering" en 
!koppeling". Het thematiseren en comprimeren kan worden 

die de stedelijkheid onder druk zet. Dit wordt volgens de 
hen versterkt door het verdwijnen van voorzieningen in de 
wijk die bij kunnen dragen aan ontmoeting en eventuele 
verassing.100 

“Het zijn plekken van ontmoeting en verrassing 
die netwerken van mensen kunnen vergroten 
en hen in contact kunnen brengen met nieuwe 
werelden en nieuwe mensen.”101

Voorzieningen in een buurt dragen volgens de VROM-
raad dus bij aan het mogelijk maken van een informele 
ontmoeting, en de interactie tussen verschillende 
!werelden". De interactie tussen deze verschillende 
werelden wordt vaak omschreven als !stedelijkheid", 
een uitdrukking die veel wordt aangehaald maar onder 
andere volgens Arnold Reijndorp niet in één woord valt te 
omschrijven, maar wel valt te omvatten met de volgende 
begrippen; !multifunctioneel", !heterogeen", !afwisselend" 
en !karaktervol".102 

Het verliezen van deze stedelijkheid zou volgens 
de VROM-raad onder andere kunnen worden tegen gegaan 
door het schakelen en verbinden van de verschillende 
voorzieningen en activiteiten binnen een buurt of stad.103

Naast de VROM-raad wordt er via meerdere instanties 
aan de bel getrokken om het realiseren van een alibi in de 
verschillende volkswijken onder de aandacht te brengen. 
Arnold Reijndorp omschreef daarbij al in 1998 dat er een 
groot gemis was aan diversiteit in functies en aan een 
aantrekkelijk publiek domein in de verschillende volkswijken. 
Maar het Planbureau voor de Leefbaarheid stelt dat er 
tien jaar later nog weinig veranderd is in deze wijken met 
betrekking tot de diversiteit en het publiek domein.104 Hier 
kan uit geconcludeerd worden dat er nog steeds grote 
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Fysieke en sociale bereikbaarheid

Nadat het alibi ervoor heeft gezorgd dat de bezoeker 
verleid is om naar de plek of het gebouw te gaan is het 
van belang dat zowel de fysieke als sociale drempel geen 
obstructie vormen. De drempel of grensovergang moet er 
juist voor zorgen dat de bezoeker verder naar de plek toe 
geleid wordt zonder dat deze dat zelf in de gaten heeft. 
Maar wat is die drempel of grensovergang nu eigenlijk?

De drempel tot een sociale functie kan volgens de 
structuurvisie van Amsterdam 2040 onderverdeeld 
worden in de twee benaderingen die centraal staan bij het 
ontwerpen en stimuleren van de ontmoeting, de fysieke en 
de sociale bereikbaarheid. Een belangrijke eigenschap van 
het fysieke gedeelte is daarbij het openen naar de straat 
om mensen een vrij beeld te geven van wat er zich binnen 
het gebouw afspeelt113. Architect Jan Gehl verwijst daarbij 
naar een simpel maar duidelijk voorbeeld, een biljartclub 
die zich aan de straat bevindt zal meer leden werven dan 
een club die zich in de kelder van datzelfde gebouw heeft 
gevestigd.114

De overlap tussen de fysieke en sociale 
bereikbaarheid is daarnaast heel erg gericht op de 
functie, deze kan door zijn positie en identiteit uitnodigen 
tot interactie en samenkomst. Wanneer deze functie 
echter diep in het gebouw is weggestopt zullen er minder 
mogelijkheden ontstaan voor een interactie tussen de 
passant en de gebruiker. Het bieden van mogelijkheden 
en het verlagen van de drempel zal dus een groot aandeel 
hebben in de sociale interactie in een ontwerp. 

Wanneer een activiteit gaande is willen passanten 
graag weten wat er precies aan de hand is, maar dan 
moeten zij in eerste instantie wel weten dat er een activiteit 
gaande is. Dit is te beschrijven aan de hand van een 

ingezet voor het creëren van sferen rondom bepaalde 
plekken die ervoor zorgen dat verschillende groepen daar 
bij elkaar komen. De koppeling van deze functies of sferen is 
van belang bij het op elkaar betrekken van de verschillende 
doelgroepen. De architectuur en het positioneren van 
het programma kan hierbij grote invloed hebben op de 
interactie tussen de verschillende groepen.109 

Het voorzien in een plek om een activiteit te aanschouwen 
is dus voor een groot gedeelte bepalend voor de manier 
waarop een ruimte of gebied wordt gebruikt en ervaren. 
Daarnaast kunnen de koppelingen en het op elkaar 
betrekken van deze activiteiten weer aansporen tot 
nieuwe gebeurtenissen of toevallige ontmoetingen 
tussen verschillende gebruikers. De !fysieke" en !sociale" 
bereikbaarheid van die activiteiten moeten volgens de 
gemeente Amsterdam daarvoor wel zo zijn ontworpen dat 
deze zich niet volledig afsluiten van de openbare ruimte.110

Tussenruimte

Door de ruimte tussen verschillende functies niet te 
ontkennen had ook architect van Klingeren volgens 
Maarten Hajer en Arnold Reijndorp meer rekening kunnen 
houden met de privé wensen van zijn gebruikers.111 Deze 
tussenruimte werd echter aan het eind van de jaren 
zeventig door de verschillende buurthuizen en wijkcentra 
verdrongen uit de woonwijken. Daarmee heeft de politiek 
volgens Arnold Reijndorp eind jaren "70 met succes de 
modernistische visie op het gebruik van de openbare ruimte 
weten af te ronden, want iedereen zat in het buurthuis en 
bevond zich niet meer in die tussenruimte of op de straat.112 
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van een eigen activiteit.117 De beweging of geluiden die 
mensen produceren zorgen voor een aantrekking die de 
statige en bewegingsloze gebouwde omgeving niet kan 
verzorgen. Dus het stimuleren van deze activiteiten zorgt 
voor een levendige omgeving die weer kan resulteren in 
nieuwe ontmoetingen. Het gaat hierbij om het uitnodigen of 
afwijzen van de passant. De ruimte kan ontworpen worden 
voor toenadering waarbij uitgedaagd wordt verder te gaan 
om te ontdekken wat er allemaal gebeurt in of achter een 
gebouwde omgeving. Het uitdagen en uitnodigen van 
de bezoeker komt in de vormgeving van de gebouwde 
omgeving vaak terug bij de overgangen van verschillende 
gebieden.

In een omgeving die niet ingericht is om er 
te verblijven zal weinig tot geen toevallige ontmoeting 
ontstaan.118 Dat heeft volgens architect Jan Gehl onder 
andere te maken met de duur van verschillende activiteiten. 
Wanneer een activiteit !gerekt" kan worden doordat 
men uitgenodigd wordt om ergens te verblijven kan van 
daaruit de drempel tot een nieuwe of aanvullende activiteit 
weggenomen worden. De duur van een activiteit bepaalt 
dus mede de stimulering van een informele ontmoeting.

De bekende bomenkrans in het midden 
van een openbare ruimte in een park of op een plein 
refereert daarbij naar een vertrouwde en geborgen plek 
waar men kan verblijven, maar kan niet de spanning en 
levendigheid verzorgen die gewenst is.119 Volgens Hajer 
en Reijndorp is het echter niet die plek tussen die bomen 
die de spanning of verassing moet verzorgen maar zijn 
het juist de grensovergangen naar die plek toe.120 Deze 
overgangen of grenzen kunnen dus zorgen voor zowel 

nieuwe manieren van gebruik of samenkomst rondom die 
bomenkrans.

straatartiest die een kring om zichzelf heen heeft verzameld 
van nieuwsgierige passanten, voorbijgangers willen dan 
ook graag weten wat er zich afspeelt binnen in die kring. 
Men komt dus vrij gemakkelijk samen rondom een activiteit, 
dit principe heeft architect Frank van Klingeren ook op 
gebouw niveau weten te realiseren met zijn ontwerpen 
voor de Meerpaal in Dronten en "t Karregat in Eindhoven. 
Hij heeft verschillende activiteiten samengevoegd in één 
gebouw waardoor de drempel om deel te nemen aan of 
over te stappen naar een andere activiteit verlaagd werd. 
Hij heeft dit principe volgens Jan Gehl samengevat in de 
formule: “één en één is drie –minstens”.115

Het meedoen of alleen aanschouwen van een activiteit 
is van grote invloed op de drempelwaarde en daarmee 
op het ontwerp wat gerealiseerd dient te worden. Voor 
het deelnemen aan een activiteit moet deze drempel zo 
!laag" mogelijk gehouden worden. Maar wanneer men 
de activiteit wel wil aanschouwen maar niet actief wil of 
mag deelnemen moet deze drempel !hoger" worden. Zo 
wordt de mogelijkheid tot interactie wel geboden maar 
is men niet verplicht om eraan deel te nemen. Dit is een 
vorm van interactie of ontmoeting die Frank van Klingeren 
in zijn ontwerp voor "t Karregat niet had opgenomen. 
Indirect was dat ook één van de hoofdredenen waarom 
het ontwerp na een aantal jaar aangepast werd, door 
glazen wanden te plaatsen tussen de bassischolen werd 
de geluidsoverlast van de scholen ingeperkt en was er 
nog steeds interactie tussen de verschillende functies.116 
De glazen wanden zorgden daarmee voor een !drempel" 
tussen de verschillende functies en maakte het mogelijk 
dat deze naast elkaar konden functioneren zonder dat er te 
veel overlast ontstond. 

Het bezig zien of horen van anderen kan de 
drempel dus verlagen tot het deelnemen of het starten 
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verschillende sociologen en architecten die verschillende 
ideeën hebben over de kwaliteit van deze gebieden. De 
soort grenzen kunnen alles bepalend zijn voor de sfeer of 
benadering van een plek. Zo beschrijft de Amerikaanse 

en confrontatie als basis voor ontmoeting. Volgens Sennett 
moeten mensen in een stad niet weg kunnen vluchten in 
het anonieme, “maar juist het stedelijk leven ervaren met al 
zijn verschillen en fricties”.123 

Deze visie op confrontatie en frictie die moest 
ontstaan op de grensovergangen tussen verschillende 
gebieden of functies, werd ook door de Nederlandse 
architect Frank van Klingeren erg radicaal geïntroduceerd. 
Hij haalde in zijn ontwerp voor "t Karregat in Eindhoven 
zelfs alle !grenzen" weg waardoor er één grote open ruimte 
ontstond, zodat men elkaar wel moest ontmoeten.124 Deze 
te harde grens zorgde er echter voor dat er geen of een 

en gebieden ontstond, waardoor er sprake was van overlast 
in plaats van het stimuleren van de ontmoeting.125 Een 
ander concreet voorbeeld van een te harde grens tussen 
twee verschillende functies halen Hajer en Reijndorp aan in 
het voorbeeld van de openbare tribune van Philips Johnson 
zijn bibliotheek voor de New York University.126 Daar werd 
de door Johnson ontworpen openbare tribune afgesloten 
nadat was gebleken dat de stille sfeer in bibliotheek te 
veel verstoord werd door de meer rumoerige sfeer van de 
openbare ruimte op de tribune. 

Te harde en abrupte overgangen zijn dus niet 
wenselijk in een ontwerp wanneer er uitgegaan wordt van 
een ontmoeting tussen twee verschillende doelgroepen 
of gebruikers. Een harde fysieke grens kan daarentegen 
ook juist wel weer ingezet worden om ontmoeting binnen 
een gebied te stimuleren. Marien de Vletter haalt hiervoor 
het begrip de !ruimtescheider" aan (de gevel), deze werd 

Grensovergangen, liminal spaces en niet 
voorgeprogrammeerd contact

Een grensovergang kan gezien worden als een gebied 
in navolging van een drempel. Dit gebied is als een soort 
transitie zone waar rustig de keuze kan worden gemaakt 
tot verblijven, verder gaan of omkeren. De architect Jan 
Gehl omschrijf dat gebied al in de jaren "70 als een plek 
voor !niet-voorgeprogrammeerd" contact. En ziet het 
als een overgangsvorm tussen het alleen zijn en het 
samenzijn. Hij stelt dat wanneer deze vorm van contact 
zou verdwijnen er te scherpe grenzen ontstaan tussen 
deze twee !werelden.121  
 Volgens Gehl moet er dus een gebied of ruimte 
zijn waar je tot niets verplicht bent, de grens tussen twee 
werelden die van het individu en de groep. De plaats of het 
gebied van dat !niet-voorgeprogrammeerde" contact wordt 
vele jaren later door onder andere de sociologen Hajer en 
Reijndorp aangeduid met de term !liminal spaces".122 

Die ruimte voor een informele samenkomst 
en ontmoeting is een veel besproken onderwerp onder 
sociologen en dat wordt door Hajer en Reijndorp kracht 
bijgezet door het aanhalen van andere sociologen 
waaronder de Amerikaan Richard Sennett, hij gaat volgens 
hen uit van !zwakke grenzen" die zorgen voor bepaalde 
!sferen" tussen verschillende gebieden. Daarnaast noemen 
zij Professor in de sociologie Sharon Zukin die juist meer 
uitgaat van één overheersende functie van waaruit andere 
activiteiten kunnen ontstaan. 

Er is dus een plek, ruimte of gebied dat volgens 
bovengenoemde sociologen en architecten erg belangrijk 
is voor het samenkomen, ontmoeten, treffen of zelfs 
aanschouwen van een ander. 

De grensovergangen zijn een veelbesproken thema onder 
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Het !allure denken"

Het te weinig rekening houden met de context waardoor de 
tussenruimtes eerder barrières worden waar men zo snel 
mogelijk weg wil, wordt beschreven door Maarten Hajer 
aan de hand van het begrip, !allure denken". Dit begrip gaat 
volgens hem uit van de architectuur en structuur in een stad 
in plaats van de gebruiker.130 Dit heeft grote gevolgen voor 
de sociale samenhang en de eerder genoemde !liminal 
spaces" in een stad. Hajer stelt dat het opnieuw belangrijk 
maken van de architectuur in een stad goed is voor het 
beeld van die stad maar lang niet altijd positief uitpakt voor 
de sociale activiteiten als de informele ontmoeting, die 
eerder verdrongen als geaccentueerd worden.131

Volgens Hajer vloeide het !allure" denken voort 
uit de jaren zeventig waar begrippen als !gezelligheid", 
!vertoeven" en !inspraak", de basis van de architectuur en 
stedenbouw vormden. Het !allure" denken werd als reactie 
op die jaren gevormd rondom de begrippen !kwaliteit", 
!strakke lijnen" en !design". 132 Hieruit kan opgemaakt 
worden dat er dus steeds meer werd gekeken naar de 
inrichting en vormgeving van de stedelijke ruimte, in plaats 
van naar de sferen en gevoelens die deze ruimtes kunnen 
opwekken. Het vormgeven van die ruimte is erg bepalend 
voor de sociale activiteiten die er plaats vinden. 

Hajer stelt dat “de vorm nooit de activiteit van 
een ruimte zal bepalen, maar dat vormgeving vaak wel 
een fysieke stimulans kan zijn voor een !intensief" stedelijk 
leven”.133 
Een ontwerp voor een doorgang kan bijvoorbeeld bepalend 
zijn in de keuze of men deze doorgang neemt en of men 
er snel doorheen gaat of juist de tijd neemt om hem te 
ervaren. 

De herontdekking van de architectuur en 
stedenbouw aan het eind van de jaren "80 heeft ervoor 

volgens haar gebruikt door de architecten in de jaren 
!70 om verschillende hoekjes, nisjes en tussenruimtes 
te realiseren die aan konden sturen op een informele 
ontmoeting.  

De overgangen tussen verschillende functies, 
programma"s en daarmee doelgroepen zijn dus 
allesbepalend voor de werking van de samenkomst en 
ontmoeting in het ontwerp in zijn geheel. De uitvoering van 
Frank van Klingeren zijn ontwerpen zoals de Meerpaal en "t 
Karregat, worden door Hajer en Reijndorp dan ook in twijfel 
getrokken met betrekking tot te harde grenzen.127 Van 
Klingeren had volgens hen meer rekening kunnen houden 
met de privé wensen van de gebruikers. Zij concluderen 
dan ook dat een publiek domein waar ontmoeting kan 
ontstaan niet het door elkaar !vlechten" van verschillende 
functies is, maar juist het ontwerpen van de ruimtes waar 
die functies weer op elkaar betrokken kunnen worden, de 
tussenruimtes.128

De architectuur en stedenbouw kan dus wel degelijk 
bijdragen aan het tot stand brengen van zowel geplande 
als toevallige ontmoetingen. De plek of ruimte voor die 

ook uit het veelzijdige begrip wat Hajer en Reijndorp 
introduceren voor deze plekken; !liminal spaces".129 De 
overgangsgebieden of tussenruimtes die besproken 
worden zijn de plaatsen waar volgens hen de ontmoeting 
en samenkomst de grootste kans van slagen heeft. 
Deze gebieden staan echter niet op zichzelf, wanneer 
er geen rekening wordt gehouden met de context en 
overgangen naar andere functies dan worden de !liminal 
spaces" en tussenruimtes eerder barrières in plaats van 
ontmoetingsplekken. 

35



Verbinden van doelgroepen

Een belangrijk thema binnen ontmoeting is het verbinden 
en het met elkaar in contact laten komen van verschillende 
doelgroepen zonder ze daadwerkelijk daartoe te dwingen. 
Het woord !ont – moeten" vat dit alles samen wanneer het 
letterlijk wordt ontleed en kan worden omschreven als 
!niet moeten". Maar het ontmoeten tussen verschillende 
doelgroepen is niet iets wat vanzelf tot stand komt, men 
behoort niet voor niets tot een bepaalde doelgroep. 

Zo is er volgens het Planbureau voor de Leefbaarheid 
(PBL) een trend te ontdekken in het vervagen van de 
grenzen tussen openbare en privéruimten. Daarbij worden 

pleintjes ingericht en afgeschermd door bepaalde groepen 
zoals bijvoorbeeld bewoners. En opengesteld voor een 
homogener publiek. Waardoor weliswaar contact en 
ontmoeting binnen een bepaalde doelgroep gezocht en 
tot stand gebracht kan worden.138 Dit heeft als gevolg dat 
overige gebruikers die straatjes of pleintjes niet meer gaan 
zien als gemeenschappelijk goed waardoor zij verdrongen 
worden, en niet in contact komen met die andere doelgroep. 

Het vermijden van contact met overige 
buurtbewoners wordt ook door de VROM-raad bevestigd. 
Doordat zij in 2009 stellen dat het beeld van de stad 
als !smeltkroes" van verschillende mensen met diverse 
achtergronden achterhaald is.139 Stedelingen hebben 
volgens de raad zelfs strategieën ontwikkeld zodat zij 
mensen van andere doelgroepen niet perse meer tegen 
hoeven te komen. Zo worden toevallige ontmoetingen, 
die juist kunnen voortkomen uit het gebruik van algemene 
stedelijke voorzieningen, zoveel mogelijk vermeden. Dit zal 
resulteren in het meer functionele gebruik van openbare 
ruimte zodat daardoor steeds minder plekken voor de 

gezorgd dat ook de openbare ruimte meer aandacht 
heeft gekregen. Volgens Hajer is deze aandacht voor de 
openbare ruimte echter te erg gefocust op het presenteren 
van de stad "het allure denken", in plaats van op de burger.134 
De burger wil volgens hem namelijk een !levendige" 
openbare ruimte vol  !sociale activiteit", en dat is iets anders 
dan het statig inrichten van die openbare ruimte. Ook in 
dit voorbeeld komt de tweesprong tussen architectuur en 
sociologie opnieuw sterk naar voren, de gebruiker moet als 
het ware met architectuur verleid worden om een voor hem 
gerealiseerde doorgang te nemen die naar een activiteit 
kan leiden. In het boek van Arnold Reijndorp, !de alledaagse 
en de geplande stad",135 worden deze twee werelden 
uiteengezet onder de !geplande" en de !alledaagse stad", 
waarin de wereld van bewoners en gebruikers tegenover 
die van de professionals wordt gezet. In het voorwoord van 
dat boek waarschuwt Simon Franke voor !mislukkingen" 
en !misverstanden" die kunnen ontstaan wanneer beide 
partijen gescheiden van elkaar ingaan op het vormgeven 
van de stad.136

Een statige vorm of een meer expressieve 
architectuur in het beeld van het allure denken zorgt 
daarnaast niet per direct voor het uitsluiten van sociale 
activiteit. Zo zijn er verschillende ontwerpen te benoemen 
die zowel zorgen voor een bepaalde allure van een 
stad of stedelijke omgeving, als de sociale ontmoeting 
ondersteunen. Hajer geeft hierbij het voorbeeld van 
het Centre Pompidou in Parijs, wat door zijn verdiepte 
entreeplein zorgt voor een aantrekkingskracht die 
onmogelijk alleen aan de geëxposeerde kunstcollecties in 
het gebouw valt weg te schrijven.137  Men vindt het, om 
in de woorden van architect Jan Gehl te omschrijven, 
waarschijnlijk prettig vertoeven rondom het Centre 
Pompidou. 
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rand van de stad.144 Bepaalde groepen buurtbewoners 
hebben daardoor in tegenstelling tot voorheen een 
geldig alibi om steeds minder gebruik te maken van de 
voorzieningen in de buurt. Hiermee stellen zij het contact 
met de overige buurtbewoners uit of vermijden het zelfs. Er 
is dus een duidelijk beeld te omschrijven van verschillende 
doelgroepen die samen willen zijn met gelijk denkende op 
de momenten en plekken waar zij dat prettig vinden en 
wanneer dat voor hen uitkomt. Maar daarnaast willen zij 

ontstaan doordat andere groepen zich presenteren in de 
openbare ruimte. Dit wordt ook in grote lijnen onderschreven 
door de samenstellers van het 57ste nummer van tijdschrift 
!Oase", Bijlsma, Maaskant en Schreurs. Volgens hen zou er 
vanaf de 21ste-eeuw een hernieuwde behoefte zijn aan het 
ontwerpen van de sociale ontmoeting, Deze keer wel meer 
gericht op bepaalde doelgroepen in tegenstelling tot in de 
jaren "70, waar geprobeerd werd de ontmoetingsruimte 
voor iedereen te ontwerpen. Dit zorgde er mede voor dat 
men zich niet meer aansprakelijk voelde voor de openbare 
ruimte om de woning heen, waardoor deze steeds verder 
verwaarloosd werd.145 Wat uiteindelijk resulteerde in 
wrijving tussen de verschillende doelgroepen, in combinatie 
met een gebrek aan gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor die openbare ruimte. Waardoor de ruimte voor de 
ontmoeting werd afgesloten en nog maar toegankelijk was 
voor één bepaalde doelgroep.146

De individualisering en afscheiding in woonwijken komt 
volgens Reijndorp echter niet alleen voort uit het praktische 
modernistische scheiden van functies, maar voor een 
groot deel ook vanuit de nieuwe bewonersgroepen van 
die wijken. Deze groepen zijn onderling steeds minder met 
elkaar verbonden geraakt door de stedelijke vernieuwing. 
Dit komt volgens hem voort uit het verdwijnen van de grote 

ontmoeting en verrassing ontstaan. De sociale ontmoeting 
is hier het slachtoffer van. Mensen vermijden niet alleen 
andere doelgroepen door niet meer bij de plaatselijke 
bakker te gaan winkelen, maar ook in hun vrije tijd zoeken 
zij het sociale contact vooral bij gelijkgestemden.140 Ook 
Hajer en Reijndorp beschrijven dit fenomeen waarbij juist 
eerder wordt gekeken naar het vermijden van de !ander" in 
plaats van het contact leggen.141

Het verbinden en in contact brengen van de 
verschillende groepen bewoners in een buurt is echter 
volgens de VROM-raad van groot belang bij het ontwikkelen 
van het zelfvertrouwen van de individuen en het vertrouwen 
tussen de verschillende bevolkingsgroepen.142 Dit contact 
en het verbinden van de verschillende bewoners uit een 
buurt kan een grote overlap hebben op zowel sociaal 
als architectonisch niveau. Het spreekwoord “onbekend 
maakt onbemind” kan hierbij vaak worden toegepast op de 
stedelijke samenleving. Verschillende doelgroepen leven 
langs elkaar heen en wanneer men niet omringd wordt door 
gelijk denkende voelt men zich minder veilig in de buurt.143 
Bij het verbinden van een buurt zijn dus zowel de overgangen 
tussen die verschillende groepen als de mogelijkheden 
elkaar ergens te ontmoeten of aanschouwen van groot 
belang. 

Naast het allure denken en het niet ontwerpen van 
tussenruimtes speelt dus ook het verdwijnen van 
verschillende voorzieningen voor de buurt een grote rol 
in het verminderen van contacten tussen verschillende 
buurtbewoners. De collectieve voorzieningen in een 
buurt worden om verschillende redenen naar de rand van 
de buurt of zelfs stad verplaats. Zo wordt het buurthuis 
samengevoegd in een Multi Functionele Accommodatie met 
andere buurthuizen uit andere wijken, en de buurtwinkel 
heeft minder te bieden dan de grote winkelcentra aan de 
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fabrieken en bedrijven die waren gehuisvest in steden.147 
Vele arbeiders van die fabrieken woonden in dezelfde 
wijk en hadden dezelfde behoeftes en bestedingsruimte 
waardoor bijna vanzelfsprekend een sociale samenhang 
ontstond in die wijken. Van de grote bedrijven die er 
tegenwoordig nog zijn gaat de meerderheid nu uit van 

niet zo vanzelfsprekend en niet zo intensief meer zijn.148 

Verantwoordelijkheid en !parochies"

Hoewel in de jaren zeventig tijdens de stadsvernieuwing 
de buurtgedachte weer actueel werd door de kritiek op het 
!het !top-down" plannen van de overheid naar de visie van 
de !cityvorming". Is de aandacht voor openbare ruimte in 
verschillende buurten achter gebleven. 

Dit kwam volgens Maarten Hajer mede omdat 
de stadsvernieuwingsarchitecten vooral dachten vanuit 
de bewoners, die liever een parkeerplaats dicht bij 
de voordeur wilden in plaats van een goed ingerichte 
openbare ruimte.149 Dit had vanzelfsprekend grote invloed 
op het gebruik van die openbare ruimte en tegelijkertijd de 
verantwoordelijkheid voor die openbare ruimte. Hij stelt dat 
de functionele ontwerpprincipes die nagestreefd werden 
door architecten in navolging van het CIAM gedachtegoed 
ervoor hebben gezorgd dat men steeds minder individueel 
verantwoordelijk werd voor de openbare ruimte.150 Dit 
kwam volgens hem voort uit de grote individuele vrijheid 
die mensen kregen, zij waren liever binnen in plaats van 
buiten. Ze waren in een sociaal isolement geraakt en de 
verhouding tussen contact met de omgeving en de eigen 
wereld was uit zijn verband.

Doordat men dus steeds individueler ging denken kwam 
het gemeenschappelijk goed binnen een gemeenschap in 

het gedrang. Het gemeenschappelijk goed is namelijk iets 
wat van verschillende mensen of gebruikers tegelijkertijd 
is. Arjo Klamer vergelijkt daarbij een vriendschap met 
een openbare weg. In beide gevallen moet vanuit de 
!gebruiker" geïnvesteerd worden om er samen beter van 
te worden.151 Een bijdrage aan een gemeenschappelijk 
goed is essentieel voor het beleven en werken van dat 
goed. De verantwoording voor en de inrichting van een 
gemeenschappelijke ruimte of plek is daarnaast van 
groot belang bij de werking en ervaring ervan.152 Wanneer 
hier geen duidelijkheid over is zal niemand zich er 
verantwoordelijk voor voelen met alle gevolgen van dien, 
zoals verschillende later afgesloten openbare ruimtes uit 
de stadsvernieuwingsperiode in Amsterdam.

Dat gemeenschappelijke gevoel wordt door Arjo 
Klamer bestempeld als het sociaal kapitaal van een stad of 
buurt en kan sterk bijdragen aan de beleving van een plek. 
Zo kan een sterk sociaal kapitaal volgens Klamer van grote 
invloed zijn op het !geluksgevoel" van de stedelingen.153 

Een plek of ruimte voor de buurt zal door een 
goed sociaal kapitaal dus steeds meer geïntegreerd raken 
in een buurt wanneer de bewoners de plek !adopteren" door 
er vaak naartoe te gaan of even doorheen of langs af te 
lopen. Een toevallige passant zal daardoor een buurthuis 
of de route door een wijk niet snel als gemeenschappelijk 
goed ervaren, omdat deze persoon niet direct iets bijdraagt 
aan dat buurthuis of de wijk. Maar een wekelijkse of 
dagelijkse gebruiker zal dat gevoel wel delen met de 
overige gebruikers van die plek of functie.154 

Daarnaast beschrijft Jane Jacobs het trottoir in de 
buurt als een plek met sociale kwaliteit en de basis voor 
de toevallige ontmoeting met onbekenden. Wat kan zorgen 
voor het meer intiemer contact met bekende gezichten. 
Het trottoir is dus een openbare plek voor ontmoeting en 
interactie tussen iedereen die daar wil gaan en staan. 
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Maar wanneer dit trottoir door een openbare ruimte loopt 
die is geclaimd door een bepaalde groep dan voelt men 
zich niet direct welkom. Dit wordt door Hajer en Reijndorp 
omschreven als de !parochialisering" van een plek. En 
wordt door hen aangedragen als basis voor het verval van 
de openbare ruimte als ontmoetingsplek.155 Het trottoir in 
een stad of wijk kan dus gezien worden als een !goede" 
plek voor ontmoeting en interactie. Maar wanneer de 
omgeving hier niet op inspeelt zal die toevallige ontmoeting 
tussen verschillende !parochies" er niet of nauwelijks plaats 
vinden. 

Daartegenover staat de Engelse socioloog Ray 
Pahl die juist vraagtekens plaatst bij het verplicht samen 
laten komen van alle bevolkingsgroepen ongeacht klasse 
of levensstijl in die openbare ruimte. Hij spreek van !onzin" 
wanneer er gesproken wordt over de behoefte van mensen 
om complete vreemden tegen te komen. Daarbij gaat hij 
volgens volgens Hajer en Reijndorp juist wel uit van de 
parochiale samenleving waarbij verschillende groepen 
een !eigen" stuk openbare ruimte claimen. Zodat ze zelf 
de keuze kunnen maken in contact te komen met andere 
!parochies". 156 

39



buurt.  

De maatschappij was in de jaren "70 de visies op 
ontmoeting en stedelijkheid voorbij gestreefd. De ruimte 
en mogelijkheden tot ontmoeting sloten daardoor niet 
meer aan bij het sociale leven in de wijk. De verschillende 
bevolkingsgroepen zijn erg gesteld op het individuele 
domein wat ze samen met gelijk denkende willen 
behouden. Maar daarnaast willen ze ook in contact staan 
met andere culturen, bewoners en activiteiten die actueel 
zijn in de buurt.158

De visie op het uit elkaar trekken van de verschillende 
functies zoals de modernisten voorstonden. Is volgens de 
Amerikaanse socioloog Richard Sennett zover doorgevoerd 
tijdens het industrieel kapitalisme, dat het individu de 
ontmoeting niet meer in de openbare ruimte ging zoeken. 

van de openbare ruimte van de straat verdrongen. 
Sennett concludeerde daarmee dat dit heeft gezorgd 
voor een tweedeling tussen de warmte en vertrouwdheid 
van de privésfeer tegenover de !dode" openbare ruimte 
voortkomende uit de functionele stedenbouw.159

 Deze !dode" openbare ruimte werd volgens Arnold 
Reijndorp nog eens versterkt door woningzoekende uit alle 
lagen van de maatschappij. Hierdoor ontstond er volgens 
hem een versnippering van de collectieve gedachte uit 
jaren "70 ontstond. Door deze versnippering ontstonden 
er verschillende sociale groepen die geen gezamenlijk 
gebruik meer maakten van de openbare ruimte.160 
Daardoor kwamen er in die openbare ruimte een ander 
soort ontmoetingen dan waren bedoeld en ontworpen door 
de architecten en stedenbouwkundige uit de jaren "70. De 
ontmoeting bestond toen vooral uit !het vreedzaam naast 
elkaar bestaan", !langs elkaar schuren" en het af en toe 

Conclusie

In de jaren zeventig is er een ander sociaal klimaat 
ontstaan ten opzichte van het collectieve beeld wat men 
had in het midden van de jaren zestig en begin van de jaren 
zeventig. Dat beeld werd door verschillende architecten 
en stedenbouwkundige geprobeerd te ondersteunen en 
misschien wel te versterken. Zo zijn de grote openbare 
binnentuinen in de Dapperbuurt een voorbeeld van de 
eenheid die architect Hans Borkent voor ogen had in en 
voor de buurt. De visie op het betrekken van de !nieuwe" 
openbare ruimte bij de buurt is echter niet terug te zien in het 
ontwerpen van de doorgangen en daarmee openbaarheid 
van deze plek voor de buurt. De minimale doorgangen in 
de bouwblokken zorgen niet voor een uitnodigend gebaar 
dat passanten verleidt om de binnentuin in te lopen en 
daar anderen te ontmoeten. De minimale uitvoering van 
de doorgangen, die bepalend waren voor het gebruik 
ervan is niet alleen toe te schrijven aan architect Borkent. 

vooral gericht waren op het zoveel en goedkoop mogelijk 
realiseren van woningen. Niet alleen het ontwerp van 
de doorgangen was doorslaggevend voor het afsluiten 
ervan. Een groot aandeel hierin was het veranderen van 
het type bewoners in de wijk en daarmee het gebrek aan 
verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Waardoor 
men steeds meer binnen in de woning verbleef in plaats 
van daarbuiten.157

Het afsluiten van de doorgangen heeft voor de 
bewoners van de bouwblokken gezorgd voor een grote 
gezamenlijke binnentuin waar men samen kan komen, 
maar voor de buurt in zijn geheel is de samenhang en 
samenkomst nooit meer gerealiseerd. Tegenwoordig is 
de Dapperbuurt daardoor nog steeds niet in het bezit van 
een gemeenschappelijke plek voor de bewoners van de 40



hij bedoeld is. Voor dit onderzoek heb ik daar een aantal 
punten uitgehaald en gekoppeld aan de architectuur en 
stedenbouw om het stimuleren van de ontmoeting en 
interactie te versterken.

Maarten Hajer omschreef al in 1989 het belang van een 
reden om naar een plek toe te gaan, hij vat dit samen onder 
het begrip !alibi". Hij gaat uit van een plek waar een bezoeker 
niet meteen aangeduid wordt als een !contactzoeker", maar 
onderdeel kan zijn van het geheel.163 Door het realiseren 
van een plek waar men kan verblijven zonder daadwerkelijk 
ergens aan deel te nemen, maar waar wel verschillende 
activiteiten plaats vinden, is er eerder een kans op 
!toevallige" ontmoetingen en ongeplande contacten. 
  Een belangrijk onderdeel van dat alibi is het 
uitdagen van verschillende doelgroepen door onder andere 
functiemenging. Zo ontstaat er een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid onder de gebruikers, die zorgt voor 
levendigheid en tegelijkertijd een veilig gevoel. 

Wanneer deze verschillende functies bij elkaar betrokken 
worden, ontstaat er een plek van niet-voorgeprogrammeerde 
contacten waar privé en openbaar in elkaar overvloeien. 
Volgens Hajer en Reijndorp de !liminal space", ook wel de 
tussenruimte genoemd. Dat is de plek waar volgens hen 
sociaal contact en interactie het beste tot zijn recht komt. 
Deze plek moet zich dan ook niet meteen blootgeven 
aan de bezoeker maar moet worden ervaren of als een 
verrassing ontdekt worden. Daardoor wordt de drempel tot 
het betreden van deze plek verlaagd. 

In tegenstelling tot de grote openbare binnentuinen van 
Hans Borkent in de Dapperbuurt, waarin men vrij was om 
te doen en laten wat men wilde. Ben ik opzoek gegaan naar 
een plek die als een verlengstuk van de openbare ruimte 

!botsen" tussen deze groepen.161

Daarom zou een plek voor de buurt meer moeten zijn dan 
een besloten ruimte weggestopt in de buurt. Bewoners en 

voor open staan en niet verplicht worden om er op gezette 
tijden gebruik van te maken. 
 In tegenstelling tot de architectuur uit de jaren 
"70 die door Aron Bestky wordt omschreven als !in 
zichzelf gekeerd", zou deze plek een toevoeging of juist 
een verlengstuk van de openbare ruimte moeten zijn.162 
Men kan deze doorkruisen of gebruiken wanneer het hen 
uitkomt. Dit ideaalbeeld werd ook nagestreefd in de jaren 
"70, er zijn alleen verschillende factoren die ervoor hebben 
gezorgd dat de !tussenruimtes" weer afgesloten werden 
van de openbare ruimte. Om dit te voorkomen zal de 
ontmoeting opnieuw centraal gezet moeten worden.

De ontmoeting is actueel

Het ontwerpen vanuit de gebruiker is nu opnieuw actueel, 
ontmoeting en interactie worden hierbij vaak genoemd als 
belangrijke thema"s binnen een visie voor een wijk of buurt. 
De architectuur en stedenbouw kan daarin ondersteund 
worden, of ondersteunen aan een sociologische benadering 
om die ontmoeting en samenkomst plaats te laten vinden. 
Een gebouwde omgeving of openbare ruimte alleen is dus 
niet voldoende om de gebruiker of passant uit te dagen tot 
een toevallige ontmoeting en daarmee het gebruik van een 
plek voor ontmoeting te laten slagen. 

Om ervoor te zorgen dat een openbare ruimte 
niet opnieuw in het verval raakt en voor onveilige situaties 
zal zorgen, zijn er vanuit de sociologie een tal van 
uitgangspunten die ervoor kunnen zorgen dat een plek 
voor ontmoeting en interactie ook gaat werken waarvoor 
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ontdekt kan worden zonder hem te hoeven zoeken. Daarbij 
zal deze omsloten worden met activiteiten waar men de 
keuze kan maken tussen deelnemen of aanschouwen. 
Hierdoor zal het plan zal gaan werken als een verbinder 
tussen de verschillende functies en zijn gebruikers. Samen 
met een gebouw wat voor een verrassende plek in de buurt 
zorgt en tegelijkertijd de bestaande context omsluit. 
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