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Samenvatting 

Wanneer je in het centrum van Eindhoven rondloopt, valt op dat elke straat er hetzelfde uitziet. Oezelfde 

winkels met dezelfde etalages, dezelfde bestrating, weinig tot geen ruimte om te zitten of je eigen gang te 

gaan. Alles draait in deze ruimte om commercie en consumptie, ofwel 'spektakel.1 Er zijn (on)geschreven regels 

over wat wel en wat niet mag. De ruimte moet zich volledig scbikken naar de functje en is efficient ingericht. 

Camera's houden letterlijk alles in de gaten. Deze ruimte wordt oak wet 'control space' genoemd. Het gebruik 

is volledig gepland. 

Uit onderzoek van de gemeente ls gebleken dat Eindhovenaren hun centrum slechts een 6 geven. Het cen

trum wordt beschouwd als efficient, niet als plezierig . 

Deze problematiek beperkt zich echter niet tot Eindhoven. In veel Nederlandse stadscentra is sprake van 

een eenzijdige ontwerpstrategie. Dit komt omdat in de praktijk het ontwerp van de stad wordt overgelaten aan 

vastgoedmakelaars en projectontwikkelaars, wat de ruimtelijke kwaliteit van de stad meestal niet ten goede 

komt. 

Divi;}rsiteit is een intrinsleke waarde van de stad en daarom moet de openb;: .. ,, ruimte net zo divers zljn. Dit 

betekent dat er een andere ontwerphouding ten aanzien van de openbare ruirr.. . moet komen. Vanaf het eind 

van de jaren '90 van de vorige eeuw zijn er theorieen in opkomst die een anderG ontwerpbenadering bepleiten. 

Het streven moet zijn naar een meervoudige ontwerpstrategie met verschillende systemer: van openbare ruimte 

als uitgangspunt. 

Om tot zo'n houding te kunnen komen, moet eerst begrepen worden waar de beschreven eenzijdige ont

werpstrategie vandaan komt. 

Die oorzaak is grotendeels te vinden bij het Modernisme. De ambitie van de Moderriisten om de problemen 

van de 19e eeuwse stad op te lessen leidde niet tot een werkbare uitvoering. De functionele benadering leidde 

lot universele ontwerpen, die de gebruikers ervan tot onvrede stemde. Functionele zonering werd toegepast om 

conflicten tussen verschillende functies te vermijden. Hierdoor is echter een systeem van rultnte ontstaan dat 

heel erg toegespitst is op bepaald gebruik en niets anders toelaat. 

De eerder genoemde term 'spektakel' is afkomstig van het Situationisme, een van de bewegingen die zich 

eind jaren '60 en begin jaren '70 van de vorige eeuw verzette tegen de principes van het Modernisme. Hun 

streven was naar een stad waarin mensen hun eigen 'situatie' konden construeren. De realisatie van deze stad 

kwam echter nooit van de grond, omdat de voorwaarden er niet waren. 

Wat de Situationisten Wei hebben gerealiseerd, is een bewustwording ten aanzien van stadsontwerp, Wat 

samen met kritiek uit andere bewegingen leidde lot het verwerpen van hel Modernisme. 



Ii 
Desondanks leert de praktijk, in de zin van beleid en projecten, dat sommige Modemistische ontwerpprinci

pes nog steeds toegepast Worden. 

Dit is te verklaren met behulp van Michel de Certeau en zijn onderscheid tussen strategische en tactische 

ruimte. 

Strategie is het middel van de heersende macht. Een plek wordt permanent ingenomen waardoor het gezag 

getoond en controle uitgeoefend kan warden. Het is eveneens een middel om overzicht te hebben van gebeur

tenissen en daar Op in te spelen. Het Modemisme ging puur strategisch te werk, waardoor het de steun kreeg 

van de heersende macht. 

Daar tegenover staat de tactiek. Tactiek is het middel van het volk (de zwakkere) om, bij gebrek aan macht, 

de ruimte en de regels toe te eigenen en te gebruiken voor alledaagse handelingen. Tactische ruimte moet ge

zocht warden in het bestaande, in de ruimte van de heersende macht. Tijdelijkheid is een belangrijk aspect van 

de tactiek, omdat de tactiek geen eigen ruimte heeft. 

Het vluchtrge karakter van de tactiek maakt het heel moeilijk hier een beleid op te baseren. De ideeen van 

'het Situationisme Waren meer tactisch van aard en konden dus op weinig steun van de heersende macht re

kenen. 

Hoe draagt dit bij aan een nieuwe ontwerphouding ten aanzien van de openbare rufmte? De theorie van de 

Certeau gaf aan dat de openbare ruimte te verdelen is in strategische en tactische ruimte. Op basis hiervan kan 

de bestaande openbare ruimte hoofdzakelijk verdeeld warden in twee systemen, het primaire en het secundaire 

systeem. 

Het centrum van Eindhoven laat zien dat in het huidige systeem van openbare ruimte alleen de strategie 

verlegenwoordigd is. Dit is het primaire systeem. 

Het Situationisme heeft aangegeven dat het spektakel slechts een onderdeel van de sarnenleving is. nfet de 

essentie. Er moet ruimte zijn voor veel meer aspecten. 

Dit betekent dat de primaire openbare ruimte ook slechts een onderdeel is van de totale stedelijke openbare 

ruimte en dater ruimte moet zijn voor een andere, secundaire openbare ruirnte. 

Het idee van een secundair systeem leidt weliswaar tot een ontwerpstrategie, maar dan een strategie met 

ruimte voor tactische handelingen. 

In het secundaire systeem staat de gebruikswaarde van de openbare ru1mte centraal. niet de verkoop

waarde. 

In deze ontwerphouding werkt het secundaire systeem complementair. Het streven is dus niet om het com

merciele denken af te schaffen, maar om te kijken waar ruimte zit om iets toe te voegen. Het huidige systeem 

moet kunnen blijven functioneren , maar deze houding moet toteen verrijking van het stedelijk teven leiden. Het 

moet potenties in zich hebben, geen dwang. 



De ruimte voor secundaire openbare ruirnte zit met name in vergeten, genegeerde of tijdelijk niet gebruikte 

plekken, zoals achtergebieden en daken. 

In de secundaire openbare ruimte wordt veel gebruikt gemaakt van wat al voor handen is. Bijvoorbeeld het 

gebruik van de bestaande routes van het primaire systeem_ 

De plekken in de secundaire openbare ruimte zijn uniek. Wat op de ene plaats gebeurt, is misschien hele

maal niet mogelijk of wenselijk op een andere plaats. Wei zal er in elk geval een katalysator nodig zijn, die de 

plek bruikbaar maakt. 

Tot slot zijn de ethische implicaties van deze ontwerphouding van belang. Het is essentieel dat de ontwerper 

bewust is van de gevolgen van de ontwerpbeslissingen die hij neemt. In het secundaire systeem moeten die 

beslissingen gericht zijn op het mogelijk maken van gebruik en niet zozeer op het toewijzen van functie. 

Een casestudy in het achlergebied van de Nieuwe Emmasingel in Eindhoven heeft deze ontwerphoudlng 

getoets. Door te ontwerpen met contrast en vervreernding als uitgangspunten is een 'stedelijke oase' ontstaan 

met wone ·, boven winkels als katalysator en een 'open huis', een drager van diverse creatieve beroepen die 

door de . 1rwaarden van het gebouw grotendeels in de openbaarheid worden beoefend, als invulling. De 

casestud ieeft aangetoond dat de beschreven ontwerphouding kan leiden tot zinnenprikkelende plekken met 

ruimte voor interpretatie. Wanneer soortgelijke plekken in de stad middels deze ontwerphouding ontwikkeld 

worden, komt dit de diversiteit en de ruimtelijke kwaliteit van de stad ten goede, 

iii 
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Afbeelding i. Carceri d' lnvenzione, Plaat VII . Giovanni Battista Piranesi. ca.1780 
De ruimte en steer die Piranesi creerde was een Situationistisch ideaalbeeld. 



Hoofdstuk1. lnleiding 

1.1 Onderwerp en motivatie 

Het onderwerp van mijn afstuderen is 'stedelijke openbare ruimte'. Mijn focus is de jaren '60 en '70 van de 

vorige eeuw. In die periode zijn verschillende, crtlciale opvattingen over de stedelijke openbare ruimte met el

kaar in botsing gekomen. 

Enerzijds de opvattingen van het Modernisme en anderzijds die van het Situationisme. Deze botsing was 

een botsing van uitersten. Strak, clean en gecontroleerd versus los. creatief en vrij . 

Het Situationisme was onderdeel van een bredere reactie op het Modernisme. lk heb in mijn onderzoek 

gekozen voor het Situationisme als representant van die reactie, omdat hun manier van kijken naar de stad me 

lntrigeert . 

1.2 Relevantie 

Het Situationisme is naast een reactie op het Modernisme een reactle op de samenleving waar het voor 

stond, En hoewel de Situationisten geen daadwerkelijke plannen hebben gerealiseerd. is hun gedachtegoed 

van invloed geweest op het denken over de openbare ruimte. 

Op dit moment, aan het begin van de 21e eeuw, is die thematiek weer actueel. Er wordt veel teruggegre

pen op die periode en huidige opvattingen hebben een relatie met datgene wat destijds aan bod kwam. Het Is 

interessant om het Modernisme en het Situationisme (op het gebied van de openbare ruimte) onder de loep te 

nemen en bruikbare uitgangspunten voor een ontwerp(houd ing) in de hedendaagse context te formuleren. 

1.3 Probleemstelling 

In postmoderne steden wordt de openbare ruimte ingericht volgens een eenz1jdige, op commercie en con

trole gerichte ontwerpstrategie. 

1.4 Doelstelling 

Wat heeft de botsing tussen het Modernisme en het Situationisme opgeleverd en wat is de actuele betekenis 

van deze botsing? Hoe laat zich dat vertalen naar een andere ontwerphouding ten aanzien van de openbare 

ruimte? 

Deze uitgangspunten, samen met een casestudy worden de resultaten van mijn afstuderen_ 
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1.5 Opbouw van het afstudeerverslag 

Het verslag geeft in hoofdstuk 3 en 4 een overzicht van de bestudeerde theorie uit het verleden, het Moder

nisme en het Situationisme. In hoofdstuk 5 komt de invloed van beide stromingen op het beleid aan bod en in 

hoofdstuk 6 wordt dit in een verklarend kader geplaatst met behulp van de theorie van Michel de Certeau als 

schakel naar het heden. Dit vormt tevens een schakel naar het heden. 

In de hoofdstukken 7 en 8 komen de praktijk aan bod en nieuwe ontwerptheorieen. Vervolgens warden in 

hoofdstuk 9 uitgangspunten voor een ontwerphouding geformuleerd, die in hoofdstuk 10 worden uitgewerkt in 

een casestudy. 

ln hoofdstuk 11 worden concuclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 



Hoofdstuk2. Aanpak 

- Het bestuderen van de (openbare) ruimte en de samenteving bij het Modemisme d.m.v. ptananatyse. Voor 

Eindhoven is het (niet gerealiseerde) Cityplan van Van den Broek en Bakema van betang. Daarnaast een wel 

gerealiseerd centrumplan, het Ujnbaanplan in Rotterdam van dezelfde architecten. 

- Het bestuderen van de (openbare) ruimte en de samenleving bii het Situationisme d.m.v. deskanalyse. De 

Sit1..1ationisten hebben nooit plannen gerealiseerd, dus informatie over hoe zij tegen de openbare ruimte aanke

ken. moet uit literatuur over het Situationisme volgen. 

-Analyse van de tentoonstelling 'De Straat', gehouden in 1972 in het Van Abbemuseum, over de straat en 

'de gebruiker' . Deze tentoonstelling was bedoeld om de 'gewone burger' bewust te maken van en dee I te laten 

nemen aan culturele en maatschappelijke processen. Dit streven om de straat terug te geven aan de mensen 

sluit aan bij het gedachtegoed van het Situationisme. 

Ult de analyse van deze botsende opvattingen warden conc lusies getrokken. 

- Langs deze conclusies wordt het beleid van de openbare ruimte sinds de jaren '60 en '70 (deskanalyse) 

gelegd en wordt gekeken in hoeverre er lessen zijn getrokken uit die omslagperiode. 

- De theorie over Strategie en tactiek van Michel de Certeau vormt een schakel tussen heden en verleden 

en plaatst het geheel in een theoretisch kader. 

- Vervolgens warden hedendaagse theorieen over de openbare ruimte, zoals Everyday Urbanism, Urban 

Jazz en Mapping nader bekeken. 

Dit leidt tot uitgangspunten voor een ontwerphouding, die wordt uitgewerkt ln een casestudy in het centrum 

van Eindhoven. 

Uiteindetijk vindt er reflectie plaats op de bruikbaarheid van d.e geformuleerde ontwerphouding, 

3 
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Afbeelding 2.1. Een impressie van de Situationistische straat (links) en de Modernistische straat 
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Hoofdstuk 3. Modernisme 

lnleiding 

Om grip te krijgen op het Modernisme en het functioneren daarvan zijn twee typen analyse van belang: 

plananalyse en deskanalyse. 

Voor de plananalyse zijn twee plannen bestudeerd .. Ten eerste het CityJ;>lan voor Eindhoven van Van den 

Broek en Bakema. Dit was Mn van de taatste grote Modernistische centrumptannen in een tijd waarin er steeds 

meer kritiek op het Modernistische paradigma kwarn . Het plan en de inhoud en achtergrond van die kritiek zijn 

onderzocht d.m.v. analyse van het plan zelf en de vele artikelen en kritieken die destijds zijn verschenen en 

gebundeld. 

Ten tweede is het Ujnbaanplan in Rotterdam bestudeerd, eveneens van Van den Broek en Bakema. Het 

Lijnbaanplan is een plan dat vergelijkbaar is met het Cityplan. Omdat het Cityplan in Eindhoven nooit is gereali

seerd, was het interessant dit plan onder de loep te nemen. Zo is een beter inzicht in de Modemistische ontwer

pprincipes ontstaan en kon het functioneren ervan beter beoordeeld worden. onder andere door ter plaatse te 

gaan kijken en analyseren. Ook voor dit plan zijn analyses gemaakt, in beeld en tekst. 

Voor de deskanalyse Is CIAM. vertegenwoordiger van het Modemistische bouwen, bestudeerd om zicht te 

krijgen op de achterl iggende ideeen van dle plannen en ze, samen met de kritieken erop io de juiste context te 

kunnen plaatsen. Daarnaast is ook kort gekeken naar de rol van architect Bakema binnen de Modernistische 

beweging en .zijn veranderende houding, die (mede) leidde tot het opheffen van CIAM. Dit is van belang om de 

verschillen tussen de bestudeerde plannen te kunnen duiden. 

3.1 Theorie: CIAM 

3.1 .1 Voorafgaand aan CIAM 

Het eir\de van de negentiende eeuw werd gekenmerkt door een flinke stedelijke groei. Als belangrijke oor

zaken hiervoor kunnen genoemd worden de stijging van het bevolkingsaantal door toenemende hygiene en de 

opkomst van de industrialisatie, waardoor veel mensen van het platteland naar de steden trokken. In landen als 

Engeland en Duitstand, waar de industrialisatie het snelst vorderde was de meeste aandacht voor stedebou

wkundlge problemen. 

A ts gevolg van de Eerste Wereldoorlog kwamen zaken als rationalisatie, efficiency en betere planning naar 

de voorgrond. Oat had z'n effect op de stedebouw, 

maarvooral op de woningbouw. 

5 
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Begin jaren '20 kwam Le Corbusier met zijn ontwerp voor la Ville Contemporaine, gericht op het oplossen 

van de problemen die in de ontstane metropolen aanwezig waren. Le Corbusier was op zoek naar de 'funda

mentele principes' van de stedebouw. 

Afbeelding 3.1. La Ville Contemporaine 

In diezelfde jaren '20 werd de stedenbouw in Duitsland gemoderniseerd, door mensen als Walter Gropius 

en Ernst May. Wat begon als het ontwerpen van minimale woningen, leidde tot het plannen van hele steden en 

regio's. Begrippen als het 'Nieuwe Bouwen' kwamen op, strokenbouw werd op grote schaal loegepast, hoewel 

dit geen nieuw principe was. 

In Nederland was de vereniging 'Opbouw' representant van het nieuwe bouwen. Zij aanvaardde in 1927 de 

volgende punten als principiele opvatting over stedenbouw, waaruit blijkt dat stedenbouw steeds meer func

tioneel beschouwd wordt: verkeer bepaalt de stedebouwkundige vorrngeving, esthetiek mag geen rot spelen, 

het gesloten stadsbeeld moet plaats maken voor het open stadsbeeld omdat het verkeer hierbij gebaat is en 

esthetisch waardevolle gebouwen mogen niet ten koste van het algemene belang gehandhaafd worden. 

Op internationaal gebied bestonden al eerder organisaties op het gebied van architectuur en stedebouw, 

zoals de CIA (Congres lnternationaux des Architectes) en later de International Federation for Housing and 

Town Planning. 

3.1 .2 De ideeen van CIAM 

CIAM (Congres lnternationaux d'Architecture Modeme) werd in 1928 opgericht. Tot de oprichters behoorden 

onder andere: Le Corbusier, Walter Gropius en Ernst May. Opvallend is dater vooral architecten bijzaten, nau

welijks stedenbouwers. Enkele belangrijke punten uit hun oprichtingsverklaring (La Sarraz) waren: 

1. Streven naar algemene efficientie. Dit wilden ze bereiken door het toepassen van rationalisering en stan

daardisering. Daarnaast het 'geleidelijk opheffen van individuele verlangens ten gunste van de eisen der grote 

massa.' 1 



2. Planning van de stad en regio, metals uitgangspunten: 

- Stedenbouw kan nooit door esthetische overwegingen maar uitsluitend door functionele oondusies bepaald 

worden. 

- Ordenen van functies: wonen. werken, ontspanning (sport en amusement) d.m.v. grondverkaveling, verkeers

regeling en wetgeving . 

- Onderscheid tussen woongebieden, sport- en parkgebieden en verkeersgebieden 

Wat architectuur betreft blijkt uit de verklaring dat men loch vooral gericht was op net wonen. De principes 

die ze daarvoor wilden toepassen, zou je kunnen doortrekken naar de manier waarop ze aan de stad wilden 

ontwerpen. Deze prihcipes zijn: de eis van zindelijkheid, de invloed van licht, lucht en zon, grondbeginselen der 

hygiene, praktisch gebruik van huisraad. 

De congressen die door CIAM om de paar jaar werden georganiseerd, waren bedoeld als werkcongres

sen, om de resultaten van het werk in de voorafgaande jaren te bespreken en de koers uit te zetten voor de 

toekomst. 

Nadat er tijdens de eerste drie congressen was gepraat over sociale woningbouw (de woning als bestaansmini

mum), strokenbouw en hoogbouw, ging het vierde congres in 1933 over de aanpak van de stad als geheel. 

De nadruk lag tljdens dit congres op de negatleve aspecten van de negentiende eeuwse stad. Met betrek

king tot de vier functies wonen, werken, verkeer en recreatie werd een aantal constateringen gedaan. Er was 

overbevolking. weinig hygiene. te dichte bebouwing, verkeerscongestie, te weinig groen, een slechte relatie 

tussen woon- en werkplaatsen. enzovoorts. 

Aan deze constateringen werden eisen gekoppeld, die zouden leiden tot een functionele en rationele bena

dering van de stad. Enkele voorbeelden: woningen moeten geografisch en klimatologisch gunstig georienteerd 

warden, wonlngbouw fangs verkeerswegen moet uitgebannen worden. aanleg van voldoende en goed over de 

stad verdeeld groen. wonen en werken moet gezoneerd warden, met een groene zone ertussen, verkeerssoor

ten moeten gescheiden en ongelijkvloers warden. 

Nergens valt uit af le leiden dat de CIAM modernisten openbare ruimte zagen als iets complex, waaraan 

ontworpen moest warden. Enerzijds was openbare ruimte bedoeld als scheiding tussen andere functies of als 

ruimtescheppend element om voldoende licht. lucht en zon toe te fa ten , anderzijds war en het ruimten voor een

zijdig gebruik (speelplaats, sportaccommodaties, park). 

Door zo rationeel om te gaan met openbare ruimte en het als een numerieke waarde te benaderen, negeerden 

ze volledig de complexe sociale structuur van de stad en hoe die z'n weerslag vindl in de openbare ruimte. 

Samengevat zeggen de Constateringen: "de belangrijkste grondslagen der stedenbouw zijn: juiste keuze 

van de sitL1ering en de grootte van de aparte gebieden voor werken, wonen, recreatie n verkeer; ontwikkeling 

en planning van deze gebieden naar de hen eigen wetten en eisen; wederzijds in relatie brengen van deze 
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gebieden. zodat de dagelijkse terugkerende wisseling van werken, wonen en recreatie ook volgens de gezichts

punten van de grootste tijdsbesparing plaats kan vinden.''2 

"\/eel van de kritiek op de naoortogse stedenbouw kwam op het hoofd van CIAM neer."3 En deels ten on

rechte, stelt Van der Waud in zijn boek, omdat het Charter van Athene. gepubliceerd in 1942 en beschouwd als 

een van de belangrijkste CIAM documenten, gebaseerd op de Constateringen ten tijde van CIAM4, een verta

ling van die Constateringen is door Le Corbusier. 

Tijdens het zesde congres in Bridgwater (1947) werd de oprichtingsverklaring hergedefinieerd: "Werken voor 

de creatie van een materiele omgeving die de emotionele en stoffelijke behoeften van de mens zal bevredigen 

en zijn geestelijke groei zal stimuleren."4 En bij 'Taken die Voor Ons Liggen': "een urgente taak voor CIAM is te 

waarborgen dat de hoogste menselijke en technische normen bereikt worden bij de planning in de samenleving 

op welke schaal dan ook, van regio tot apart huis. CIAM voelt zich oak aangesproken om de gevolgen van het 

industrialisatieproces te onderzoeken dat nu in de bouw wordt toegepast, om te waarborgen dat noodzakelijk 

technische ontwikkelingen als deze gecontroleerd warden door een gevoel voor menselijke waarden."5 

Op het achtste congres wordt het begrip 'Kern' ge·introduceerd. Hiermee wilde men tegemoet komen aan de 

doelstelling tijdens het congres in Bridgwater om gevoel te houden voor menselijke waarden. De Nederlandse 

architect J.B. Bakema beschreef de kern als iets dat "niet Mn ruimte of een activiteit is, maar een idee dat nu 

hier, dan daar tot uitdrukking komt."6 De kern moest een plek zijn voor ontmoeting, met een menselijke schaal. 

Dit verschilt qua functie weinig met het centrum van de traditionele stad. maar qua uitvoering des te meer. 

Een voorbeeld van een plan met 'kern' is het polderdorp Nagele, 

waarin de 'kern' een open terrein is van 430 bij 220 meter, met daarin 

drie kerken, drie schooltjes, en beplant met gras en bomen . Rond de 

kern waren wooneenheden gesitueerd. "Ons belangrijkste nationale 

plein, de Dam, meet ca. 100 bij 80 meter"7 werd destijds over het plan 

opgemerkt om aan te geven dat dit ver buiten properties was. 

Afbeelding 3.2 (rechts). Stede
bouwkundig plan van Nagele 

Afbeelding 3.3. De 'kern' van 
Nagele 



Deze opmerking geeft ook de zwakte van de stedebouwkundige plannen van CIAM aan. Zij wisten zich geen 

raad met de openbare ruimte. Voor de oorlog was het touter verkeersruimte, na de oorlog grote, open ruimten 

bestempeld als 'ontmoetingsruimte'. Volgens deze gedachte was de architect de regisseur van deze ontmoe

tingen. 

Na Bridgwater was er een nieuwe generatie ontwerpers bij CIAM gekomen. Deze generatie was behalve op 

runctionele aspecten ook op cultuur en de verhouding tussen individu en gemeenschap gericht. Bakema was 

een van hen. Zij formuleerden tijdens het negende CIAM congres het 'huidige architectuurprobleem' als volgt: 

"Het doel van stedebouw is begrijpelijkheid, dat is helderheid van organisalie. Voor elke gemeenschap op zich

zelf moet men de structuur van zijn onderverdeling uitvinden."8 

Met deze nieuwe generatie lijkt er een veranderrng binnen CJAM le ontstaan. Er komt meer aandacht voor spe

ci fieke behoeften binnen ontwerpopgaven. 

3.1.3 Het einde van CIAM 

In 1954 kwam een aantal CIAMleden bijeen naar aanleiding van ontevredenheid over de resultaten van 

het negende congres. De locatie was Doorn in Nederland. Onder hen waren Jacob Bakema, Alison & Peter 

Smithson en Aldo van Eyck. Zij schreven het 'Manifest van Doorn' waarin zij pleitten voor een stedenbouw die 

niet !anger een optelsom van f undies was, maar een 'materiele vorm van relaties'. 

In hun rapport voor CIAM VI II in Hoddesdon waren het William Howell en John Volcker, ook aanwezig in 

Doorn, die schreven: 

'De mens vereenzelvigt zich gemakkelijk met zijn eigen woning maar niet zornaar met de stad waarin 

deze zich bevindt. "Ergens thuishoren" is een fundamentele emotionele behoefte - en de associaties 

die met deze behoefte verbonden zijn , zijn de eenvoudigste die men zlch denken kan. Uit "het thuishoren" -

identiteit - vloeit de verrijkende ervaring van nabuurschap voort. Het korte smalle steegje in een krottenwijk 

slaagt, waar ruim opgezette stadssaneringen vaak mislukken. '9 

Hieruit blijkt dat zij beseften dat de eerder genoemde directe vertaling van eisen voor een woning naar een 

stad niet werkten. Het thuishoren in een (collectieve) stad vraagt om iets anders dan het lhuishoren in een (ei

gen) woning. 
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In het manifest van Doorn werd het Charter van Athene afgewezen: 

'Stedenbouw die beschouwd en ontwikkeld wordt in de termen van hel Charter van Athene heeft de neiging 

'steden' te produceren waarin vitale manieren waarop mensen zich verenigen ontoereikend tot Uitdrukking 

gebracht warden, en: de 'vier functies' van het Charter van Athene corresponderen niet met de manier 

waarop de problemen van de stad zich voordoen en evenmin met de manier waarop men ze gaat oplos

sen.' De groep van Doorn wilde 'de bestudering van de menselijke manieren van zich verenigen als eerste 

principe en van de 'vier functies' als aspecten van elk probleem in zijn geheel ,' 10 

De Modernisten van CIAM hadden de complexiteit van de stad gereduceerd tot vier hoofdfuncties: wonen, 

werken , recreatie en verkeer. 

Functiescheiding leverde in de beginjaren ook zeker winst op, vaak in 19e eeuwse wijken met wonen, werken , 

parkeren, spelen. laden en lossen in veel te nauwe straten. Het scheiden van functies werd echter een doel in 

plaats van een middel. 

Bakema en de andere auteurs van het manifest van Doorn realiseerden zich dat het ingewikkelder lag. De 'vier 

functies' moesten weer teruggebracht warden tot een deel van het geheel. 

Toch bleef Bakema hangen in de uitgangspunten en vormentaal van het Modernisme. Dit blijkt uit zijn ontwer

pen na CIAM, waarvan het Cityplan van Eindhoven een voorbeeld is. 

De opstellers van het manifest van Doorn organiseerden in 1956 het tiende CIAM congres en noemden 

zich Team 10. Deze groep ontstond uil de gedeelde onvrede over CIAM. Zij streefden 'naar een meer precieze 

relatie tussen de fysieke vorm en sociaal-psychologische factoren .'11 

Tijdens dit congres was er nog rnaar weinig over van het oorspronkelijke werk van CIAM. Symbolisch hiervoor 

was de afwezigheid van Le Corbusier, een van de oorspronkelijke motoren van CIAM. Vandaar dat tijdens het 

congres in Otterlo in 1959 CIAM werd opgeheven. 

Over de invloed van CIAM op de moderne architectuur en stedenbouw verschillen de meningen. Het beeld 

dat CIAM internationaal toonaangevend was op dit gebied werd vooral binnen de eigen kringen bevestigd. 

3.1 .4 Bakema na CIAM 

In 1948 ging Bakema samen met Van den Broek leiding geven aan het bureau Brinkman & Van den Broek 

Architecten, later Van den Broek & Bakerna Architecten. Zij zijn nauw betrokken geweest bij de wederopbouw 

van Rotterdam. Kenmerkend voor het werk van Bakema na CIAM is grootschaligheid . Geen opgave waste 

groot, elk probleem was oplosbaar. Dit leidde vaak tot immense structuren . Daarnaast speeJde maatschappeli

jke betrokkenheid een rot. Dit was ook een van de redenen dat hij z ich, samen met anderen, afkeerde van de 

ideeen van CJAM, zoals vermeld in het Charter van Athene. 



In Team 10 kregen verkeer en een daarbij passende architectuur veel aandacht. De openbare ruimte was 

een n.Jimte gebaseerd op participatie en ontmoeting. Het resultaat was echter een openbare ruimte die zich 

dienstbaar moest maken aan architectuur en functies. 

Medeoprichter van Team 10, Peter Smithson, pleitte voor minder nadruk op de fysieke vorm, maar Bakema 

bleef vasthouden aan megastructuren om de sociaal-psychologische factoren te ordenen. lnspraak van het 

volk was niet aan de orde. Bakema's architectuur "moest kunnen warden ingezet bij de smaakontwikkeling en 

verheffing van het 'ongeemancipeerde' volk."12 Hier is nog duidelijk de Modernistische invloed van de architect 

als schepper herkenbaar. 

Vanaf eind jaren '50 zette Bakema zich, samen met o.a . Hertzberger en van Eyck, af tegen het functio

nalisme. Zij publiceer<len in het blad Forum 'het verhaal van een andere gedachte', waarin zij pleitten tegen 

schaalvergroting en voor 'herkenbaarheid ' en 'identiteit.'13 

De manier waarop hij dit wilde bereiken, bleef echter een functionele . Er moest een manier gevonden Wor

den om met de steeds complexer wordende opgaven om te gaan. Tijdens lezingen in de jaren '60 aan de TU 

in Delft pleitte hij daarom voor meer kennis en inzicht van allerlei soorten verkeer, omdat dit de basis van de 

opgave was. 

Verder stelde hij dat veel van de wederopbouwplannen niet aan menselijke behoeften voldeden. Architectuur 

zou zich moeten richten op "het ontwerpen van optimale condities voor het kiezen of maken - inrichten door de 

gebruiker van bij zijn levensinzicht passende ruimte."14 

Een manierom aan die menselijke behoefte te voldoen, was volgens Bakema 'de vervlechting van ruimte en 

functies' (zie afbeelding op de volgende bladzijde.) 

De afbeelding laat zien hoe vroeger publiek en prive gescheiden waren en hoe dit door de tijd steeds verder 

ging mengen. "Stedelijke centra kunnen weer een avontuur warden, wanneer alle activiteit niet alleen naast 

elkaar plaatsvindt. maar ook over en boven elkaar."15 Typerend voor Bakema is dat het 'publieke' in dit schema 

wordt uitgedrukt in de zin van verkeer en vervoer {leidingen). Dit zijn functionele zaken. Naar mate de vervlech

ting toeneemt, neemt de schaal van de gebouwen ook toe. De mens wordt gereduceerd tot een radertje in de 

machine. Hoe er met de openbare ruimte moet warden omgegaan, blijft volledig buiten beschouwing. In dat 

opzicht is er weinig veranderd ten opzichte van de houding van de CIAM modernisten, 
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3.2 Plananalyse: Cityplan Eindhoven 

lnleiding 

Na de Tweede Wereldoorlog begon men overal in Neder1and met de wederopbouw. De economie trok aan 

en het ging weer beter met Nederland. Zo ook in Eindhoven. De wederopbouwperiode in Eindhoven liep globaal 

van 1945 tot 1965. Door wijzigingen in het wederopbouwplan en problemen met de financiering duurde het 

langer dan gepland. 

Na de wederopbouw kon er gedacht worden aan uitbreiding als gevolg van de aanhoudende groei van de 

economie en de bevolking. In 1965 maakte ir. J.A. Kuyper een basisplan voor het stadscentrum. In dit plan kon 

het hart van het centrum in alle richtingen groeien. Dit plan werd gezien als een verbetering van het wederop

bouwplan, maar had ook tekortkomingen met betrekking tot bebouwingsintensiteit, parkeermogelijkheden en 

de woonfunctie. Daarom werden de architecten Van den Broek en Bakema gevraagd om een cityplan te maken 

dat grootstedelijke expansie kon herbergen. 

In 1968 werd het plan gepresenteerd aan de gemeente en begin 1969 lag het ter inzage voor de bevolking. 

Eind 1969 werd er een tentoonstelling aan het plan gewijd in het Van Abbemuseum in Eindhoven. 

3.2.1 analyse van het plan in woord en kaart 

Afbeelding 3.5. Maquette Cityplan Afbeelding 3.6. Massa's en straatnamen Cityplan 

--· ._. 

--~ 
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Voor Bakema waren de uitgangspunten voor dit stedebouwkundig plan "duidelijkheid, gezelligheid en effi

cientie.016 Duidelijkheid van maat, in hoogte en lengte waarmee het silhouet van de stad bepaald moest warden. 

Gezelligheid moest bereikt warden door een veelzijdig patroon van vestigingsmogelijkheden. Dit is een vrij ab

stracte omschrijving van iets dat heel wezenlijk is voor veel mensen. Efficientie, tenslotte, draaide om verkeren 

en verblijven. "Het liefst in balans, anders moet verblijven dominant zijn."17 

Na deze algemene ui1gangspunten was verkeer van het grootste belang. Parkeren moest zoveel mogelijk uit 

het zicht gebeuren. Bakema wilde geen parkeergarages die het beeld van de stad domineerden. "Dingen die je 

ziet moeten, als jeer dichterbij komt, een bijdrage leveren aan de gezelligheid."18 

Het verticale verkeer hoorde ook bij verkeer. De elementen voor het verticale verkeer moesten zo efficient 

mogefijk zljn. Bakema noemde deze elementen "nodig voor het verblijven, dus voor de gebouwen .. . "19 Hij zag 

de gebouwen als verblijfsruimte. De buitenruimte werd hier niet bij genoemd. Bakema hield vast aan het moder

nistische principe van de buitenruimte als efficiente bewegingsruimte. 

Deze verticale elementen warden om de 60 meter geplaatst, zes in totaal met daartussen de horizontale 

verdiepingen. Zo ontstaat een 'kerngebouw' van bijna 400 meter lengte. 

Verdere, belangrijke structurele gegevens voor de vormconceptie zijn de binnenring, die een gebied ontsluit 

van ca . 300 meter breed en 1100 meter lang; een ovaalvormig wegenstelsel random het binnenstadsgebied 

(tangenten); voornaamste winkelontwikkeling langs de noord-zuid-as 'Demer-Rechtestraat'. Deze as wordt be

nadrukt door de Bijenkorf. 

,A' binnenring 

0 

tangenten 

Rich ting 
winkel· 
ontwikkeling 

Bi)enk.orl 

""'"' I Afbeelding 3.7. Vormconceptie 
~---- _ ~ Cityplan 



Een andere, belangrijke lijn in het gebied was volgens Bakema ruwweg de lijn Van Abbe-Catharinakerk-buurt 

bij het station. Samen met de gebouwen van Philips, de twee kerken en de binnenring ontstond een beloopbaar 

gebied. Het plan was dus bedoeld voor voetgangers. Verder hoorde hotel Cocagne (huidige Dorinthotel) en de 

Dommel bij het stadsilhouet. De Bijenkorf en de bebouwing tegenover het station vormden een front, waarvan 

"het achterland nog ontbrak"20 

• Stationsbuurt 

L ,Kerk 

llCocagne 

Afbeelding 3.8. Overige gegevens Cityplan 

__. Binnenring 

lijn Van Abbe-
• station 

_. belangrijke r bebouwing 

\ Dommel 

missende 
achterland 

Met het cityplan moest een spanningsveld ontstaan tussen dat front en het Van Abbemuseum. Ook hier 

werd een duidelijk Modemistisch principe toegepast zonering. Er moest een zone van cultuur en bestuur rond 

het Van abbe en het stadhuis ontstaan, recreatie in het midden van het Cityplan en vervoer bij het station (zie 

afbeelding 3.9.) 
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Afbeelding 3.9 . 
..-,N? Zonering in het 

'-- --=--- =---- --'-....;._---- - ------------- -"'_., centrum 

Van erg veel culturele voorzieningen was echter geen sprake in het Cityplan (zie afbeelding 3.10.) Er waren 

twee gebouwen bestemd voor culturele activiteiten. Qua figging en vorm werden deze gebouwen bepaald door 

de cirkelvormige verkeersontsluiting van de binnenring. 
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Afbeelding 3.10. Cul
turele voorzieningen 
Cityplan 



Cultuur viel niet binnen de categorie 'recreatie .' De recreatieve zone was het hart van het Cityplan en daar 

was de horeca- en vooral de winkelfunctie goed vertegenwoordigd (zie afbeelding 3.11 . ) 
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Afbeelding 3.11 . 
Winkels en Horeca 

N Cityplan 
'-'-~~--=:~~~~~~~~---'~~~~-'-~~~~~-=u 

Het was een wens van de gemeente om Eindhoven en de hele agglomeratie meer betekenis te geven. Mede 

daarom moest het cityplan een bepaalde maat hebben, naast het herbergen van een enorm programma (zie 

afbeelding 3.12.) I I Lr 1 

~. ., 

~\ Afbeelding 3.12. 
,, , Hoogten Cityplan 
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Maar die grote maat paste niet bij Eindhoven. Eindhoven was geen grote stad en zo ervoeren de Eindho

venaren het ook niet (zie kritieken.) Eindhoven was altijd al een samenraapsel van dorpen. Bovendien had 

Eindhoven een relatief klein centrum dat niet gebaat was bij een stedebouwkundige structuur die heel dwingend 

en star is . 

In het plan waren circa 200 woningen opgenomen, voornamelijk ter compensatie van de te slopen woningen 

om het plan te kunnen realiseren. De woningfunctie zou dus geen uitbreiding krijgen in het nieuwe cityplan (zie 

afbeelding 3.13.) 
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( Afbeelding 3.13. Wo
" ningen in het Cityplan 
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De opvatting van ontwerpers in die tijd was dat het centrum bedoeld was voor kantoren en dat wonen daar

buiten, in woonzones moest plaatsvinden. De analyse van het plan laat ook zien dat kantoren een groot deel 

van het programma bepalen (zie afbeelding 3.14.) 
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Verder waren in het plan 4500 parkeerplaatsen opgenomen, waarvan 3000 ondergronds. 

De openbare ruimte was strikt verdeeld in een deel voor voetgangers en een deel voor snelverkeer en fiet

sers (zie afbeelding 3.15.) 

Afbeelding 3.15. Ge
bruik openbare ruimte 

~~---=~.-..-....!!:::::...._ ____ __3..Z_~:1....._ _ _J_ _____ =.i Cityplan 
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De straten in de kern van het Cityplan vormden een voetgangersgebied . Qua bestrating wilde Bakema een 

patroon loodrecht op het kerngebouw. "In een gebogen straat lijkt dat dan heel anders. Zo ontstaat levendig

heid, maar door een streng principe."21 Dit was voor Bakema een belangrijke formule. 

Het snelverkeer en de fietsers hadden het gebied rond deze kem tot hun beschikking. Snelverkeer kon via 

expeditiehoven toch vrif diep in de kern komen zonder de voetgangers te hinderen. 

3.2.2 kritieken van volk en pers in categorieen 

Naast een stedebouwkundige plananalyse zijn ook de kritieken van volk en pers destijds bestudeerd. En

kele begrippen zijn ge·fntroduceerd die de kritieken categoriseren en het makkelijker ma ken om het Cityplan te 

vergelijken met de Lijnbaan. 

- Aanpasbaarheid I Anticiperen 

'Het oogt allemaal vrij statisch en onwrikbaar'22 Oat zit 'm voorat in de schaal en massa's 

Bakema's reactie dat de gepresenteerde varianteen maximale variant was en dat het uiteindelijke plan ook 

veel minimaler zou kunnen worden, is onrealistisch. Het programma van het plan was gebaseerd op groeicijfers 

tot 1985 (16 jaar) en zelfs de maximale variant van het cityplan kon dat programma niet herbergen. De kans dat 

de gemeente dan voor nog minder capaciteit zou kiezen, lijkt uitgesloten (zie afbeelding 3.16.) 

Functie 

Winkels 
Kantoren 
Horeca 
P.arkeerptaatsen 

_ Verwachte groei tot 1985 I 
63.000 ~ 

190.000 a 250.000 ~21 

72001 

Max. Ruimte in Cityplan 

34.000m2 

71 .000m2 

8.000m2 

4500 

Afbeelding 3.16. 
Groeicijfers als 
basis voor het 
Cityplan 

Afgezien van het ruggengraatgebouw liet Bakema de stad vrij wat betreft de invulling en de architectenkeu

ze: 'elke architect kan, mits hij zich houdt aan de plattegrond van hoven, pleinen en straten. En aan de gestelde 

modulor, een maatgevend element, terug te vinden in het kemgebouw.'23 

Dit geeft de relativiteit van de flexibiliteit aan. In feite lag er al zoveel vast dat de bijdrage van andere archi

tecten minimaal zou zijn. Gevreesd werd dat de 'beweeglijkheid' van het kerngebouw beperkt zou zijn tot een 

verdieping rneer of minder, of een dingetje erbij of eraf 

De materialisering die men voor ogen had, was op dat moment al niet de modernste. Gezien de beoogde 

levensduur van he! plan, minstens dertig jaar, en de steeds sneller vera11derende maaischappij is het zeer de 

vraag of een dergelijk cityplan door de tijd heen wel aan de eisen zou voldoen. 



Concluderend kan gezegd worden dat het geen flexibel plan was. De massa's waren dominant qua vorm en 

beeld. De functie was op voorhand vastgelegd en hier werd naar ontworpen. Het waren 'totaalplannen.' 

- Beheersbaarheid 

Alles in Modernistische plannen zoals het Cityplan was gericht op beheersing. Beheersing van verschillende 

stromen, maar in hel algemeen beheersing van hel volk. Alles kreeg een bestemming opgeplakt, alles werd in 

een hokje gestopt. Oil was volgens de Modernisten de enige manier om de chaotische 19e eeuwse stad onder 

controle te krijgen . Door het vastleggen van elk detail in de ontwerpen werd gedrag gekanaliseerd en bleef er 

weinig ruimte over voor onverwachte dingen. Eind jaren '60 en begin jaren '70 van de vorige eeuw ontstond er 

een sociaal bewustzijn dat die oplegging van bovenaf niet meer accepteerde. 

- Beleving I waardering van de ruimte 

Het combineren van functies wonen, werken, Winkelen zoi.J voor continue beweging in de straten moeten 

zorgen en zo een levendig beeld opleveren. De kantoorfunctie was echler dominant in het plan. Dal betekende 

levendigheid gedurende de middagpauze, maar winkels en kantoren sluiten na vijf of zes uur. Daarna is het 

uitgestorven. De woningen waren zo schaars aanwezig en helemaal weggestopt op de bovensle verdiepingen 

van de ruggengraat, dal hun aanwezigheid nauwelijks zou bijdragen aan de levendigheid van het centrum. 

Eventuele culturele functies in het plan zaten aan de rand , dus ook die zouden weinig bijdragen. 

"Het euvel dat bijna alle nieuwe steden na 8 uur 's avonds zijn uitgestorven bewijst, dat stedenbouw meer een 

maatschappelijke dan een architecturale kwestie is en daar verandert de knapste bouwmeester niets aan.''24 

Vanwege de ondergrondse parkeergarage onder het groolste deel van het plan, kunnen er in een aanzienlijk 

deel van de openbare ruimte alleen kleine bomen worden geplaatst. omdat grole bomen te diep wortelen. Die 

klelne bomen vallen weer weg tegen de schaal van de massa's. De pleinen kunnen grotendeels wel beplant 

worden, maar gezien de afmelingen van ruimte en massa's zal er veel nodig zijn om van de beleving van die 

ruimte een aangename te maken (zie afbeelding 3.17, de parkeergarage is gearceerd.) 

In het huidige centrum van Eindhoven zie je ook nauwelijks bomen of ahdersoortig groen. Dit maakt dat de 

openbare ruimte als saai, hard en stenig wordt ervaren. 

"Welk vertier er in zo'n stad ook plaatsvindt, in wezen is en blijft zij morsdood, een klomp steen gelijk een 

dirigistisch harnas, zonder menselijke vrijheid of scheppingsmogelijkheden."25 Oil soort krltiek werd ook geuit 

door het Situationisme. AUes was gepland, bedacht, gefixeerd. De spontaniteit die het Situationisme nastreefde, 

vereiste· juist randvoorwaarden waarbinnen dingen konden gebeuren. 
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Tot slot was het risico groot dat de pleinen en straten in het plan tochtig zouden worden, omdat ze meestal 

aan de voet van hoge bebouwing werden geplaatst. Dit zou zeer nadelige gevolgen voor de beleving van de 

openbare ruimte hebben gehad. 

Concluderend kan gesteld worden dat de functionele benadering van programma en vormgeving leidde tot 

onaangename openbare ruimten . De openbare ruimte werd gereduceerd tot grote, lege vlakken waar weinig te 

beleven was. 

- Chaos & orde 

Afbeelding 3.17. 
Parkeren onder het 

-...;:._..u.a_.__.....,_~._....._,_.u:::::o....l.~.-=--=-..::.:::::::__ ____ -===-<----' Cityplan 

"Eindhoven had geen centrum, het was eerder een ingewikkeld kruispunt van wegen en de komst van de 

industrieen maakte dat niet beter. Het groen werd opgeslokt, zodat het minder landelijk werd , maar ook niet 

echt stedelijk."26 Het Cityplan moet dienen als rustpunt in de chaos, vooral een visueel rustpunt. Wat vroeger 

gebeurde door middel van een kathedraal of een stadhuis. Dit plan is echter heel wat meer dan een kathedraal 

of een stadhuis. Vandaar de vele protesten tegen het plan. 

De drang om te ordenen blijkt uit aller1ei aspecten van het Cityplan: de overzichtelijke indeling, de strakke 

lijnen. de hoekigheid, het zoneren, etc. Het Modernisme wilde af van de chaos in de steeds groter groeiende 

steden. 

Concluderend kan gesteld worden dat hoewel de Modernisten een goed doel voor ogen hadden, zij te ver 

gingen in hun rationele benadering, waardoor onleefbare situaties ontstonden. 



- Contrast 

"Er zal veel 'architectonisch vuurwerk' nodig zijn [om de 400m lange gevel van het kerngebouw heterogeen 

te maken] en dat zal een vermoeiend beeld geven. Het is juist de afwisseling van rust en explosie die een plan 

boeiend maakt. Hier zijn voortdurend explosies nodig om af te leiden van de monotonie."27 

"Veeleer is het gewenst er een milieu van te maken waar tegenwicht wordt geboden tegen het gekunstelde, 

gemassificeerde en onpersoonlijke patroon van onze samenleving. Metals speciale wens voor Eindhoven: een 

contrast ook met 't wat eenzijdig industriele klimaat van deze stad. Dit betekent dus juist een tegenovergesteld 

uitgangspunt als waarvan het voorliggende centrumplan blijk geeft."28 

"Met name het Eindhovense stadscentrum zou een oord van verrukking moeten worden, een blije en vrolijke 

binnenstad, met veel contrastwerking tussen beslotenheid en openheid, en met vooral ook veel groen."29 

In deze citaten komt kritiek op de monotonie van het Cityplan naar voren. Concluderend kan gesteld worden 

dat contrastwerking van groot belang werd geacht. Dit miste vaak in Modernistisch plannen wat leidde tot afkeur 

onder de bevolking. 

- Draagvlak 

Het is belangrijk een ontwerp in de tijd te plaatsen: waarom werd het toegejuicht of afgewezen? Was er vol

doende draagvlak voor een bepaalde ontwikkeling? In de tijd van het Cityplan werd er heel veel waarde gehecht 

aan prognoses en groeicijfers. Hier kwam deels de grootschaligheid van het Cityplan uit voort. De bevolkings

groei zou in vijftien jaar van 188.000 naar 235.000 groeien en in het jaar 2000 zelfs 1.000.000. In Arnhem werd 

na de oorlog ook volop gebouwd, maar daar liep het inwonersaantal terug. Hetzelfde gebeurde in de Randstad. 

Prognoses geven weliswaar een indicatie voor de toekomst, maar het is onverstandig er een plan van deze 

omvang aan op te hangen. 

Het Cityplan zou Eindhoven een duidelijk centrum moeten geven . Door de samensmelting van verschil

lende dorpen, was dat nooit echt gebeurd. De schaal en vorm van het plan stonden echter heel ver af van wat 

'typisch Eindhoven' genoemd zou kunnen worden. De behoefte om grootstedelijk te worden ontbrak geheel bij 

de bevolking. 

Naast alle kritiek op de invulling van het plan waren de kosten heel erg hoog. Uiteindelijk heeft de rijksover

heid het plan afgekeurd. 

Concluderend kan gesteld worden dat er voor het cityplan op allerlei niveaus onvoldoende draagvlak 

was. Bij de gemeenteraad wel, maar bij de rijksoverheid en het volk niet. 
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- Regie I inspraak 

Over inspraak in het plan wordt gezegd dat 'het gelijk' vaak moet wijken voor praktische mogelijkheden en 

dat de argumentatie vao de 'man in de straat' vaak te licht is tegenover de opvattingen van de stedebouwkun

digen. 

De geboden inspraakmogelijkheden bij het Cityplan wareil zeer beperkt. De varianten die men ten tijde van 

de tentoonstelling in het Van Abbemuseum kon aandragen waren aan voorwaarden gebonden, zodat altijd een 

soortgelijk resultaat tevoorschijn kwam, Bovendien was het plan op dat moment al praktisch goedgekeurd. 

"De leefbaarheid van een stad hangt af van de ingezetenen, van het praktische leven. En in dit geval zal 

dan ook de levenservaring en de wensen van de ingezetenen zwaarder moeten wegen dan deskundige 

beoordeling alleen. [ .. ]Burgers willen niet zelf bouwen, maar wel dater rekenlng wordt gehouden met hun 

wensen. [ .. ] De Jonge generatie moet meer betrokken worden bij deze city voor de toekomst. [ .. ] Het wordt 

tijd dat men de mens boven de wetenschap en de deskundigheid gaat stellen. Het is beter een levende 

stad te hebben door menselijkheid dan een dode stad door deskundigheid."30 

Concluderend kan gesteld worden dat in de tijd van het Modernisme specialisten als enigen zeggenschap 

hadden over de bebouwde omgeving. Men vond dat het 'gewone' volk daar geen verstand van had. Eind jaren 

'60 van de vorige eeuw kwam er steeds meer weerstand tegen deze arrogante houding en eiste het volk meer 

inspraak bij stadsontwikkellng. 

- Restruimte 

Door de scheiding van functies in het Modernisme ontstond een zekere hierarchie van ruimte . Bepaalde 

ruimten hadden meer aandacht dan andere. Zo werden er in het Cityplan expeditiehoven toegepasl, meestal 

aan achterkanten. Expeditiehoven en -straten zijn vaak met minder aandacht ontworpen en leveren zo onaan

trekkelijke restruimten op. Niet functieloos, maar onaantrekkelijk. 

Bij het cityplan werden, op een enkele uilzondering na, geen straten en ruimten ontworpen, maar werden 

immense massa's in een lege ruimte geplaatst. De openbare ruimte om de massa's heen kreeg te weinig ont

werpaandacht waardoor er ongedefinieerde nJimten ontstonden. Men richtte zich vooral op de woonomstan

digheden. 

Concluderend kan gesteld worden dat het belang van goed ontworpen openbare ruimte in de stad niet werd 

ondel1<end waardoor deze ruimte werd gereduceerd tot functionele (rest)rvimte. 



3.3 Vergelijking met de Lijnbaan, Rotterdam 

lnleiding 

De Lijnbaan is uit het begin van de wederopbouwperiode. In geen enkele stad in Nederland is tijdens de 

Tweede Wereldoorlog zoveel verwoest als in Rotterdam. Na de oorlog was het dus vooral in Rotterdam belang

rijk om de draad weer snel op te pakken en naar de toekomst te kijken. 

De Lijnbaan werd in 1953 geopend. Het was in Europa het eerste winkelcentrum voor voetgangers. 

Het is interessant om dit plan te vergelijken met het Cityplan van Eindhoven, want hoewel er zo'n vijftien 

jaar tussen beide ontwerpen zit, zijn er aardig wat overeenkomsten, bijvoorbeeld wat betreft functieverdeling en 

vormtaal. Het gaat om een plan van dezelfde architecten dat, in tegenstelling tot het Cityplan. wel gerealiseerd 

is. Bij de vergelijking moet wel steeds opgemerkt warden dat de plannen uit een verschillende periode zijn en 

dat de tijdsgeest van belang is bij de beoordeling. 

3.3.1 analyse van het plan in woord en kaart 

Afbeelding 3.19. Mas
sa's en straatnamen 

Lijnbaan ~-----------------~-----"-.!J}-~N ~ 
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Het bijzondere aan de Lijnbaan destijds was het scheiden van winkelend publiek en autoverkeer (zie afbeel

ding 3.20.) 

l.Algonda , 

~-'"~-... Afbeeld1ng 3.20. 
• - ·--·"'··- · Gebruik openbare 

c;,..,..,_ "N7 ..__ _ __.. ___ ..__ __________ ~ _____ __....., '°" ruimte Lijnbaan 

De winkelstraat die ontstond moest een dorps karakter geven aan het stedelijke winkelcentrum. Aan de 

zuidzijde eindigt de lijnbaan in het Binnenwegplein. Hier waren de grotere winkels gegroepeerd. De rest van de 

Lijnbaan bestond oorspronkelijk uit kleine specialiteitenwinkels met een enkel cafe of restaurant. Tegenwoordig 

zijn er alleen maar grote winkelketens op de Lijnbaan te vinden (zie afbeelding 3.21.) Dit is een vorm van zone

ring die afbreuk doet aan de kwaliteit van het gebied. 

•..._ 
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j 

.... 

L 

\ 
- --~·=--~ 

--·- -.... Afbeelding 3.21 . 
..__ _ _. ___ ·~· _ ___ ___.. ____ _ __,,_..__ _____ ""09_....,N Winkels Lijnbaan 



De Lijnbaan is ongeveer 15 meter breed met bouwvolumes van 2 of 3 verdiepingen, zonder grootheidswaan 

of dure materialen. Het is een vrij universeel.concept, dat overal toegepast zou kunnen worden. Direct achter 

de Lijnbaan staan hogere massa's. Vanuit de voetganger gezien zit er dus een zekere opmaat in de bebouwing 

(zie afbeelding 3.22.) 

I •I .. 

r 

... 

... "~ ·---
Aan de westzijde van de Lijnbaan zijn die massa's grote flats, gegroepeerd rond binnenplaatsen, waarvan 

twee een groene invulling hebben (zie afbeelding 3.23.) Vanuit die ruimten gezien zijn de flats erg dominant en 

maakt het die ruimten niet tot erg prettige verblijfsruimten. Vanaf de Lijnbaan echter ervaar je die flats niet als 

zo groot en dat is het sterke aan het ontwerp. 

Veel kantoren zijn niet opgenomen in het Lijnbaanontwerp (zie afbeelding 3.24.) Het zoneringsplan voor het 

centrum uit het basisplan van Van Traa uit 1946 had kantoren ten zuiden van de Lijnbaan gesitueerd. 

21 



28 
I \ - --,. 

_.-· 
r 

_, 

- ~' I 
...;i l 'J I _r 
f ,1! . t ! l - ~ 

. '= ... 
. l &. i - r 

' 
- . \ 

ccr::_~ 
Afbeelding 3.23. 

L----L-----1--1--'---=-----'-__:._----~-----"'JJ}--=:2.lN Woningen Lijnbaan 

r-

__.-· 1 
r 

• I 1 

· ~tT ., r 
'" t: . . ...... ·r l.n 1r-1 

\ 1 
l 

., 
0 

--
~ Afbeelding 3.24 . 

..___ _ __._ _ ___,,__.____,,~;___.___ _____ _u_ ____ _:::::,,i.J Kantoren Lijnbaan 



3.3.2 analyse van het plan in categorieen 

- Aanpasbaarheid I Anticiperen 

De Ujnbaan maakt een veel kleiner deel uit van het totale centrum dan het Cityplan. Het was een plan dat 

direct gebouwd en gevuld kon worden. omdat het voorzag in een direct aanwezige behoefte en niet gebaseerd 

was op groeicijfers. zoals het Cityplan. Vanwege de omvang van het bombardement was er gigantisch veel 

grond braak komen te liggen eh behalve dat er heel veel vraag naar nieuwbouw was, was er ook heel veel 

ruimte voor toekomstige uitbreidingen. 

De Lijnbaan was ruimer opgezet dan het Cityplan de bebouwingsdichtheid was lager. Dit paste binnen het 

'licht, lucht en ruimte' concept. Het betekende ook dat er in theorie nog ruimte in het plan was voor verdich

tlng. 

Wanneer je op gebouwniveau kijkt, valt op dat de winkels van de Lijnbaan een gestandaardiseerde be

tonconstructie hebben. maar dat elke winkelunit anders is in te richten en dat het uiterlijk van de winkels kan 

verschillen .. Tegenwoordig zie je ook winkelketens die twee oorspronkelijke units aaneen geschakeld hebben 

en er zo een grate winkel van hebben gemaakt. De Lijnbaan heeft verder nooit een structurele, collectieve ver

bouwing ondergaan. Dat geeft aan dat er binnen het plan voldoende flexibilileit zat. 

- Beheersbaarheid 

Het uitgangspunt van de Lijnbaan was het beheersen van verschillende verkeerstromingen. Voor het eerst 

werden voetgangers gescheiden van gemotoriseerd verkeer. Dit leidde tot een overzichtelijke situatfe. Verder 

gelden hier dezelfde Modernistische uitgangspunten als bij het Cityplan. 

- Beleving I waardering van de ruimte 

De Lijnbaan had net als het Cityplan een voetgangersgebied waar geen auto's kwarnen, Van grote, lege 

openbare ruimte was echter geen sprake. Dit komt omdat het voetgangersgebied van de Lijnbaan veel kleiner 

is dan dat van het Cityplan. 

Op twee plaatsen kruist het autoverkeer echter de voetgangersstroom. Hier wordt de bebouwing onderbro

ken, de ruimte neemt een andere vorm aan en voetgangers en automobilisten moeten oogcontact maken om te 

bepalen wie voorrang krijgt, met andere woorden, hier wordt de monotonie en de zekerheid tijdelijk onderbro

ken. Dit soort punten rnaakt het gebied interessant. 

Ook bij de Lijnbaan is het als gevolg van functiescheiding na sluitingstijden uitgestorven. De woningen die 

in het plan zijn opgenornen hebben nauwelijks een relatie met de openbare ruimte en helemaal niet met het 

voetgangersgebied. 
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Bewoners geven aan dat ze nauwelijks gebruik maken van de groene hoven waar de flats omheen liggen, 

behalve om hun hond uit te laten.31 

De aanwezigheid van enkele bomen op de Lijnbaan en de groene hoven teveren een positieve bijdrage aan 

de openbare ruimte. Toch is levendigheid en gezelligheid op de Lijnbaan niet echt van toepassing. Er komen 

uiteraard veel mensen winkelen , maar het is geen aantrekkelijke verblijfsruimte. Het blijft efficiente ruimte, die 

zich voor niets anders leent dan winkelen . 

- Chaos & orde 

Rotterdam is een verhaal apart. De oorlog had een hoop vernietigd in de binnenstad. De ontwerpers grepen 

de wederopbouw aan om de structuur van de stad te rationaliseren en te ordenen. 

- Contrast 

De Ujnbaan is een vrij monotoon gebied. Zeker tegenwoordig, met winkelketens die allemaal op elkaar lijken 

en op dezelfde manier klanten proberen te lokken. Vroeger was dit anders. Het ontwerp llet ook ruimte voor 

lndlviduete invulling (zie 'aanpasbaarheid I anticiperen.') 

Alleen waar het autoverkeer het voetgangersgebied kruist (zie 'beleving I waardering van de ruimte') ont

staat een contrast. Dit zijn de meest interessante plekken van de Lijnbaan 

- Draagvlak 

Voor het Lijnbaan ontwerp was destijds veel meer draagvlak dan voor het Cityplan. Dit heeft te maken met 

de tijdsgeest. In Rotterdam was heel veel vernietigd en voor de samenleving was het belangrijk snel aan de 

wederopbouw te beginnen. Ze wilden het verleden achter zich laten en focussen op de toekomst. Een nieuwe 

vonn van bouwen kwam op (rationeel en op grotere schaal.) 

Na de oorlog, waarin machines een belangrijke rol hadden gespeeld, was het van groot belang om de mens 

weer centraal te stellen. In het ontwerp voor de Lijnbaan gebeurde dit ook middels de voetgangersstraat en dat 

sprak veel mensen aan. 

Pas veel jaren later werd er kritiek geuit op de Lijnbaan en zelfs Bakema stelde dat de Lijnbaan niet mooi 

was. maar in die tijd was dat veel minder aan de orde. De kritiek die men op het Cityplan had, was een kritiek 

die men zich kort na de oorlog niet pennftteerde. ledereen dacht maar aan een ding: een passende oplossing 

voor de immense opgave. 



- Regie I inspraak 

Wat regie en inspraak betreft, sluit het aan bij het verhaal over de tijdsgeest. Het volk wilde de oorlog en de 

vernietiging zo snel mogelijk vergeten. Er was een grate behoefte aan alles in feite. Men had geen behoefte aan 

inspraak, maar aan een nieuw stadscentrum. 

Daarnaast waren cityplannen en de schaal van bouwen begin jaren '50 relatief nieuw. Kritiek op dit soort 

plannen kwam pas jaren later, toen men er meer ervaring mee had. Zo verging het de Lijnbaan ook. Eind jaren 

'60 bereikte de kritiek op het moderne bouwen zijn hoogtepunt en eiste de bevolking inspraak bij dergelijke 

plannen. 

- Restruimte 

Wat betreft restruimte geldt hetzelfde als bij het Cityplan. De expeditiestraat is voor het eerst toegepast in het 

ontwerp van de Lijnbaan. Een expeditiestraat is echter maar deels een oplossing. 

Verder is het een verschuiving van negatieve aspecten naar de achterkant. Het maakt dat de ene ruimte 

misschien aangenaam is, maar tegelijk dat de andere ruimte een onaantrekkelijke restruimte wordt (zie afbeel

dingen 3.25 en 3.26.) 

Conclusies 

Het blijkt dat zaken als inspraak en draagvlak vooral bepaald warden door de tijdsgeest en die verschilde 

aanzienlijk bij beide plannen. De grootste overeenkomsten tussen de Ujnbaan en het Cityplan zitten in de 

ontwerpprincipes die kenmerkend zijn voor het Modernisme. In de volgende paragraaf zal bij de belangrijkste 

principes wat uitgebreider warden stilgestaan. 

Afbeelding 3.25. Voorbeeld van een expeditiestraat 

Afbeelding 3.26. Een expeditiestraat achter de Lijn
baan 
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3.4 Vergelijking Cityplan en Lijnbaan op basis van ontwerpprincipes 

Hier volgt een analyse, in tekst en beeld, van ontwerpprincipes die kenmerkend zijn voor het Modernisme. 

Hoewel het Cityplan nooit is gerealiseerd, heeft het plan destijds veel stof doen opwaaien onder de bevolking 

van Eindhoven. Dit had vooral te maken met inspraak, schaal en vormentaal van het plan. Het uiteindelijke 

afkeuren van het plan is een schakel geweest in een reeks gebeurtenissen die het einde van het Modernisme 

betekende. De ontwerpprincipes van Van den Broek en Bakema hebben bijgedragen aan de manier waarop 

men over de toekomst van Eindhoven ging nadenken. Wei of geen schaalvergroting, een nieuwe, rationele 

stadsstructuur of voortborduren op de oude, etc. 

Uitgangspunten in Eindhoven voorafgaand aan het Cityplan waren: de structuur van de 19e eeuwse stad, 

vooral kleinschalige bouwopgaven in het centrum, een traditioneel straatbeeld, toenemende congestie, een 

provinciestad met groeiende industrie en bevolking, verwoesting door de oorlog, met in de wederopbouw een 

grotere bereidheid tot grootstedelijkheid. 

In Rotterdam waren de uitgangspunten vergelijkbaar, met dat verschil dat Rotterdam door de havenacti

viteiten uitgroeide tot een grate stad en dat er in de oorlog op veel grotere schaal is gebombardeerd dan in 

Eindhoven. 

Afbeelding 3.27. Het centrum van Eindhoven 
voor het Cityplan 

Afbeelding 3.28. Het gebied van de Lijnbaan voor het bombarde
ment (bovenlangs loopt de Coolsingel) 



Schaalverqrotinq 

Schaalvergroting als ontwerpprincipe was vrij nieuw in die tijd. Dit had een aantal oorzaken: tijdens de 

Tweede Wereldoorlog waren er in veel steden grootschalige verwoestingen aangericht. Dit vroeg om snelle 

wederopbouw. De stedelijke bevolking bleef groeien waardoor er steeds meer behoefte aan woonruimte was. 

Dit zorgde voor omvangrijke bouwprojecten (horizontale schaalvergroting.) Daarnaast was het door nieuwe pro

ductiemethoden mogelijk om steeds hoger te bouwen (verticale schaalvergroting.) Bij de Lijnbaan is een zekere 

opbouw van schaal toegepast, vanuit de menselijke maat naar het kolossale. Bij het Cityplan zijn de massa's 

echter vrij direct, zonder opmaat geplaatst. Dit zorgde mede voor de talrijke protesten die zijn aangetekend 

tegen het plan door de bevolking van Eindhoven. 

Schaal Cityplan 

Afbeelding 3.29. De grote schaal van het Cityplan 

~ 
~ . . ··r 
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Afbeelding 3.31 . Opbouw in schaal 
bij de Lijnbaan 

~--

Afbeelding 3.30. De 'ruggengraat' 
van het Cityplan 

Afbeelding 3.32. lmpressie van de massa's van 
de Lijnbaan 
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Functieverdeling 

Een van de middelen voor modernisten zoals Van den Broek en Bakema om orde in de steeds complexer 

wordende stad te krijgen was functiescheiding . Dit ontwerpprincipe was op zich niet nieuw. Vanaf de opkomst 

van de stedebouw als discipline eind 19e, begin 20e eeuw werd functiescheiding toegepast als ordescheppend 

middel (bijvoorbeeld in de tuinstad van Howard.) Ten tijde van de modemisten is dit echter van middel tot doel 

verworden en het leidde veelal tot onleefbare ontwerpen, waarin de complexiteit van de stad werd terugge

bracht tot enkele. van elkaar te scheiden categorieen. 

Revolutionair bij de Lijnbaan was de toepassing van het voetgangersgebied en expeditiestraten voor auto's. 

Dit principe is ook in Eindhoven toegepast. 

Afbeelding 
3.33. Zonering 
in Eindhoven 

Afbeelding 3.35. Voetgangersgebied in Rotterdam 



Tabula rasa 

Tabula Rasa is Latijn voor gewiste tafel. Al in de 13de eeuw werd de term in de filosofie gebruikt. (Men stelde 

dat de geest bij de geboorte een onbeschreven blad is.) In de bouwkunde waren het vooral de Modernisten 

die de Tabula rasa gedachte hanteerden. Men maakte plannen waarbij de te ontwerpen locatie als onbebouwd 

werd beschouwd. In Rotterdam was dit goed te verantwoorden. De stad was gebombardeerd en men had ook 

daadwerkelijk te maken met een onbebouwde situatie. In Eindhoven was dat echter niet het geval. Men diende 

voor het cityplan tal van gebouwen te slopen. In dit geval ontstond dan ook terecht de discussie of sloop wet of 

niet legitiem was. 

Afbeelding 3.37. Geplande sloop voor het Cityplan 

Afbeelding 3.38. Ongeplande sloop in Rotterdam 
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Functionele vormtaal 

Met de ontwerpen van het functionalisme kunnen we voor het eerst over een functionele vormtaal spreken. 

Functionalistische bouwwerken laten zich kenmerken door een zakelijke vormgeving waarbij de functiqnele ele

menten van gebouwen wordt benadrukt. De Functionalisten waren voorstander van het nieuwe bouwen; men 

bouwde met nieuwe materialen (gewapend beton en staal) en met nieuwe bouwmethoden. (b.v. montagebouw) 

Door het streven naar standaardisatie in het bouwproces trachtte men goedkoper en in grotere opgave te kun

nen bouwen. Hoogbouw en grote overstekken gaven uiting aan de nieuwe mogelijkheden in het bouwproces. 

Het uiteindelijke doel was het woonklimaat te verbeteren. Met het tiende CIAM congres werd voor het eerst 

forse kritiek geuit op de functionalistische bouwwijze. Een van de kritieken was dat de manier van bouwen een 

zeer monotoon beeld als gevolg had. Meer variatie en eigen inbreng zou de beleving van de openbare ruimte 

ten goede komen. Ondanks dat Van den Broek en Bakema zich aansloten bij de kri tieken van team 10, hebben 

hun ontwerpen nog een sterk functionalistisch karakter. Zowel bij de lijnbaan als bij het cityplan wordt in een 

(ortogonaal) systeem gedacht; in beide projecten wordt een helder raster systeem als ordeningsprincipe ge

hanteerd. Deze structuur blijft altijd domineren ondanks de de kleine variatiemogelijkheden. De voordelen van 

standaardisatie in het bouwproces zijn ook nog steeds lijdraad bij Van den Broek en Bakema. Voor het ontwerp 

van de lijnbaan worden woningplattegronden herhaald en zijn er een viertal woontype mogelijk. Deze minimale 

variatie in de woningopbouw moet hetgeen zijn dat voor afwisseling in de gevel zorgt. Hoewel voor het cityplan 

de gevel nooit nauwkeurig is gedetailleerd, blijkt uit de maquette foto's dat ze een zelfde soort beeld voor ogen 

hadden. 

____J 
Afbeelding 3.39. Rasterordening (Lijnbaan) 

Afbeelding 3.40. Rasterordening (Cityplan) 



Rationeel maatsysteem 

Ordeningsprincipes warden al eeuwen gebruikt. Door een ordeningsprincipe te hanteren kan een situatie 

overzien en beheerst warden. Een bekend voorbeeld is de opbouw van Romeinse legerkampen uit het begin 

van onze beschaving. Er is sprake van een ordeningsprincipe op het moment dat een regel wordt gesteld, waar 

volgens gehandeld wordt. In het ontwerpvak en dus ook in de stedebouw en architectuur, is die 'regel' vaak 

een omschreven maatsysteem waarnaar gehandeld wordt. Voorbeelden zijn het toepassen van een Grid, een 

Modular en I of stramien. Een aantal redenen hebben de Modernisten ertoe gezet om op grate schaal maat

systemen als ordeningsprincipe toe te passen. Door het gebruik van een grid, modular en stramienmaat bleef 

ondanks de grootschaligheid een eenduidig en helder beeld bestaan. (Een aspect dat de Modernisten als kwa

liteit beschouwden.) Bovendien leidde het gebruik van maatsystemen tot standaardisatie wat het bouwproces 

goedkoper en gemakkelijker maakte. Kritieken betreffende de saaiheid en uniformiteit van het Modernistische 

beeld hebben Van den Broek en Bakema ertoe gezet een rationeel maatsysteem te hanteren waarbinnen nog 

enige variatie mogelijk is. 

Afbeelding 3.41 . Schematische plattegrond van het Cityplan met stramien 
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Toelichting bij plaatje cityplan: ge"intresseerden mochten een variant in deze plattegrond 

tekenen. Men diende zich daarbij te houden aan het stramien van 6m x 7.20m (waarbij een 

fijnere verdeling geld! van 6m en 5 x 1.20m), bovendien moesten de zwarte stijgpunten zijn 

opgenomen in de variant. Deze stijgpunten zijn om de 60m, zodat nooit verder dan 30m in 

de straat gelopen hoeft te warden om het gebouw te kunnen betreden. 
Afbeelding 3.42. Vaste maten 
(Lijnbaan) 
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3.5 Conclusies 

Het Modernisme had niet de juiste oplossing voor het ontwerpen aan de stad, omdat de ambitie niet leidde 

tot een werkbare uitvoering. Het doel om de chaotische 19e eeuwse stad te kunnen hanteren was weliswaar 

praktisch en realistisch, het werkte alleen niet in z'n uitvoering. De functionele benadering leidde tot universele 

ontwerpen, die de gebruikers ervan tot onvrede stemde. 

De Modernisten zagen architectuur als middel om een samenleving te maken. Door te kiezen voor een ideaal 

sloten zij een hoop andere dingen uit. Ze keken vooral naar het eindbeeld en te weinig naar het (ontwerp )proces. 

Zo was er geen ruimte voor inspraak van de bevolking. De plannen werden door experts opgelegd. Dit gaf het 

Modernisme naast een utopische ook een totalitaire kant. 

Of CIAM beschouwd mag warden als de voornaamste vertegenwoordiger van het Modernisme binnen het 

bouwen is de vraag. Het is echter een feit dat de CIAMleden voorar architecten waren en geen stedebouwers en 

dat hier een belangrijke verklaring ligt voor het feit dat zij niet tot werkbare oplossingen voor de stad kwamen. 

Hun streven naar een 'existenzminimum' en objectieve ruimte binnen de woningbouw leidde niet tot een 

realistisch stadsmodel. Zo wisten ze zich met de openbare ruimte geen raad . Die werd nauwelijks ontworpen, 

behalve als monofunctionele bewegingsruimte. 

De pure structuur van het Modernisme is weliswaar maakbaar, maar onleefbaar. Een mens heeft een mix 

nodig van 'structuur' en van 'vrijheid'. Alleen structuur werkt niet. 

Wat Bakema betreft kan gesteld worden dat hoewel hij geen orthodoxe Modernist was, zoals de meeste 

CIAMleden voor de Tweede Wereldoorlog , hij toch bleef hangen in de Moderne principes. 

Afbeelding 3.43. De vinger 
-'~---..J1-lii!!!l!!i.Y• van 'God'. 



Hoofdstuk 4. Situationisme 

lnleiding 

Het Situationisme was slechts een van de bewegingen die zich verzette tegen het Modernisme. De tentoon

stelling 'De straat', gehouden in het Van Abbemuseum in 1972, was ook een onderdeel van deze reactie. Zij 

deelden de mening dat we door de toenemende industrialisering steeds minder 'mens' werden en alleen nog 

maar 'de machine' dienden. Nadat twee wereldoorlogen hadden laten zien waar de mens en zijn machines 

allemaal toe in staat waren, kwam er een sterke drang om terug te keren naar de mens en zijn behoeften als 

uitgangspunt. In de architectuur en stedebouw waren ze het in ieder geval niet eens met de manier waarop het 

Modernisme de wederopbouw aanpakte. 

In de eerste paragraaf volgen eerst enkele algemene kenmerken van het Situationisme. Daarna word! spe

cifieker ingegaan op de categorieen die ook bij het Modernisme werden onderscheiden. 

In de tweede paragraafwordt nader ingegaan op de (on)mogelijkheden van een Situationistische stad door 

in te gaan .op het project New Babylon van Constant (Nieuwenhuis). 

In de derde paragraaf wordt de tentoonstelling 'De Straat' toegelicht als onderdeel van de beweging tegen 

het Modernisme. 

4.1 De Situationistische ideeen 

Het Situalionisme trok in het algemeen ten strijde tegen kenmerken van het Modernisme. Er werd geageerd 

tegen het 'spektakel', eerst vanuit de beeldende kunst, later ook vanuit de architectuur. 

Het 'spektakel' was volgens de Situationisten 'de ineenstorting van de realiteit in allerlei producten van 

handel en bureaucratie.'1 Het spektakel was een product, niet de essentie van de samenleving. In het spekta

kel werd de mens ondergeschfkt gemaakt, terwijl het volgens de Situationisten juist om de mens zou mbeten 

draaien. 

Binnen de stedebouw en architectuur ageerde het Situationisme vooral tegen de principes van CIAM. Zo 

vonden zij het zoneren een grate bedreiging voor de mix van stedelijke functies. Het uiteindelijke doel was dan 

ook een 'urbanisme unitaire', 'een menselijk milieu waarin grenzen als wer1< I ontspanning en publiek I privaat 

lJ iteindelijk oplossen. '2 
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Een belangrijk voorbeeld met betrekking tot eenheidsurbanisme was de 'Phalanstere' van Fourier, een ge

bouw waarin de verschillende ruimten verenigd worden door een gemeenschappelijke gang of arcade. Het doel 

was de mensen die erin woonden ook te verenigen. 

Afbeelding 4.1 . Een Phalanstere 

Op gelijke wijze moest het eenheidsurbanisme de door het spektakel gefragmenteerde stad weer vereni

gen. 

Het Situationisme was ook tegen het reduceren van de complexiteit van de stad tot enkele categorieen. Zij 

waren van mening dat de stad uit veel meer lagen bestond. 'Our conception of urbanism is not limited to con

struction and its functions, but rather takes in all of the uses that can be found, or even imagined, for it.'3 

Om de essentie, de sociale structuur van de stad, boven tafel te krijgen, moesten sociologische studies 

uitgevoerd worden. Voor de Situationisten betekende dit het uitvoeren van een 'derive', een dwaaltocht door de 

stad, geleid door gevoel in plaats van ratio, op zoek naar de sociale structuur van de stad, telkens 'analyserend 

welke factoren hun 'stemming, 'gedrag' en 'routekeuze' bepaatden.'4 Het moest lopend worden uitgevoerd. 

De derive en het resultaat waren een middel om mensen le wijzen op hun 'gevangenschap door routine.'5 

Daaruit blijkt dat het Situationisme voor een groot dee! ging over het creeren van bewustwording bij de men

sen. 



De derive was een vreemde vorm van georganiseerde spontaniteit. Het ging om zaken die je toevallig te~ 

genkwam tijdens de zwerftocht, maar aan de andere kant was het wel een techniek waar regels aan vast zaten_ 

Mede door dit soort aspecten kreeg het Situationisme geen voet aan de grond. Het liet zich niet duidelijk defini

eren, zoals het Modernisme dat wel deed. 

Voor de Situationisten had de derive twee betekenissen: enerzijds waren het actieve observaties van 

wat er gaande was in de stad, anderzijds droeg het bij aan de ontwikkeling van ideeen over een mogelijke 

Situationistische stad. 

Maar het Situationisme was meer dan een beweging die zich met het ontwerp van de stad bezighield. Het 

onderscheidde zich van andere bewegingen door de politiek van de ruimte ter discussie te stellen_ 

'De Situationisten wilden geloven in een cultuur buiten het spektakel van kapitaal, partijpolitiek en imperia

lisme. Ze waren ervan overtuigd dat zij er buiten stonden en dat ze het volk er ook uit konden leiden.'6 Dit geeft 

het Situationisme naast een utopisch ook een totalitair karakter. Ze vonden immers dat iedereen buiten het 

spektakel moest treden om zelf situaties te gaan creeren. 

Om de stad te analyseren en te gebruiken, ontwikkelden ze een aantal hulpmiddelen, waarvan de deriVe er 

een was. 

Het resultaat van een derive werd meestal weergegeven in een psychogeografische kaart . Oat is een weer

gave van 'een aardse beleving van ruimte, die gefragmenteerd, subjectief, temporeel en cultureel is. Dit in 

tegenstelling tot het zweven boven de stad met een omnipotent, alziend oog.'7 

Een bekend voorbeeld hiervan is de psychogeografische kaart van Parijs die Guy Debord, belangrijk Situa

tionist, rnaakte (zie afbeelding 4.2.) Op de kaart waren de zogenaamde 'zones d'ambiance' weergegeven. Dit 

Waren 'plekken met een intense, stedelijke atmosfeer:.'8 Zie ook hoofdstuk 8.3 en 10.3.1 

Een ander hulpmiddel was het 'detournement', het 'hergebruiken' of herdefinieren van aanwezige elementen 

in de stad ten behoeve van de eigen 'situatie'. Het detoumement was bedoeld als het ultieme wapen van de 

klassenstrijd, het moest culturen en sociale ktassen doorbreken. Ze wilden in feite een revolutie bewerkstel

ligen. 

Hieruit blijkt de invloed van het Marxisme. Een andere belangrijke invloed op de Situationisten was het Werk 

van Henri Lefebvre, die ook beTnvloed was door het marxisme en zich bezighield met verschillende ruimtebena

deringen. Een groot verschil tussen het Situationisme en Lefebvre zat volgens de Situationisten in het ontstaan 

van 'situaties'. 'De Situationisten wilden 'situaties' afdwingen en Lefebvre wachtte passief af tot iets gebeurde.'9 

Ook hier blijkt weer het totalitaire karakter van het Situationisme. 
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TOURUnES EM PSYCHOGlOGRAPHIQ U! 

Afbeelding 4.2. Psychogeografische kaart 

G. l 0£10~0 

Guy Debord meende dat het Situationisme de sociale en psychologische condities moest scheppen voor de 

constructie van situaties. Het daadwerkelijke construeren moest door anderen gedaan warden. Dit maakte de 

vorm van de situatie onduidelijk en kwam het nooit tot realisatie. 

De 'geconstrueerde situatie' moest 'een decor en ambiance' bieden 'die vormen van gedrag stimuleren.' Zo 

kon een sociaal leven ontstaan 'gebaseerd op menselijke ontmoetingen en spel.'10 

Een andere oorzaak voor het niet tot stand komen van Situationistische ontwerpen lag in het feit dat ze 

continu bezig waren met de definitie van Situationisme en wie zich wel of niet Situationist mocht noemen. Guy 

Debord meende dat het Situationisme een houding was en niet zozeer een groep of een organisatie. 

Constant werd op een gegeven moment niet meer erkend door de overige Situationisten, omdat zijn model 

voor New Babylon niet zou stroken met de Situationistische idealen. 

Uiteindelijk namen de Situationisten afstand van het realiseren van een Situationistische stad, omdat zij hun 

methoden niet in de praktijk konden brengen. Zij raadden hen aan, die ermee wilden doorgaan, terug te grijpen 

op de principes van het detoumement. 



4. 1.1 Analyse in categorieen 

-Aanpasbaarheid I Anticiperen 

De Situationisten streefden naar de ultieme aanpasbaarheid. Door mlddel van 'detournement' konden be

staande elementen van de stad steeds op een andere manier gebruikt warden om tot nieuwe situaties te ko

men. 

'We believe that all static, unchanging elements must be avoided and that the variable or changing character 

of architectural elements is the precofldition for a flexible relationship with the events that will take place within 

them.'11 

De eindeloze aanpasbaarheid van de Situationistische stad rnaakte dat de bewoners zelf hun eigen 'straat' 

konden herschikken. Hierdoor konden steeds weer dingen ontdekt warden en ontstond 'een ruimte die psycho

logisch gezien vele malen groter is dan de daadwerkelijke ruimte' .12 

- Beheersbaarheid 

Situationisten waren gefascineerd door gebouwen en plel<ken waar religie, kapitalisme en modernisatie aan 

voorbij waren gegaan. Die drie begrippen stonden immers voor controle, onderdrukking en beheersbaarheid 

van de maatschappij. Hun afl<eer hiervoor blijkt uit allerlei documenten. 

Waar ze echter aan voorbij gingen, was het felt dat een maatschappij zonder enige vorm van beheersing 

leidt tot anarchie en chaos (zie chaos & orde) 

- Beleving I waardering van de ruimte 

Om de bestaande. stad te kunnen waarderen, moest die in al z'n aspecten beleefd worden. De Situationisten 

dwaalden door de stad {derive). Daardoor kwamen ze oak in de oude delen van de· stad en kon de andere kant 

van de Modernisatie ervaren worden. Het spektakel was maar een kant van de werkelijkheid . 

De ideale stad moest op voetgangers gerichl zijn en ruimten bevatlen gemaakt voor sociale interactie, met 

afwisselende architectuur en gekke, onverwachte dingen. In dit laatste punt weken ze sterk at van de Modemis

ten, die juist onverwachte dingen wilden voorkomen. 

"Plaques toL1rnantes'' waren plekken met een speciale betekenis. Plekken waar iets onverwachts kon ge

beuren, b.v. een kruispunt, een station, een vergeten achtergebied. Hier vond interactie tussen bepaalde slro

men plaats. Bij de Lijnbaan bijvoorbeeld zouden de twee doori<ruisingen van autoverkeer door het voetgangers

gebied aangemerkt kunnen warden als 'plaques toumantes'. 

- Chaos & orde 

Voor het Situationisme was juist de chaos eeo kwaliteit van de stedelijke ruimte. De hierarchische ruimte-
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indeling moest vervangen worden door een veelsoortige. Zo kon de gebruiker in relatieve vrijheid ruirnten 

en plekken ontdekken. 

Het probleem van de Situat1onisten was dat ze doorsloegen in hun idealen. Ze streefden naar zo min mo

gelijk regels en beperkingen. Ze hielden zich niet bezjg met zaken als autoriteit en verantwoordelijkheid, Een 

Situationistische stad zou nooit kunnen functioneren. 

- Contrast 

Voor de Situationisten was contrast de essentie van de ideale stad. Contrast tussen donker en licht, open 

en besloten, clrculatie en isolatie. 

- Oraagvlak 

De Situationisten wilden het dagelijks leven revolutioneren . Deze revolutie kon pas plaatsvinden als er vol

doende draagvlak was. Subjectieve gevoelens, geuit door de Situationisten, moesten eerst door anderen wor

den gedeeld. Oat is nooit gelukt. 

·- Regie I inspraak 

Een belangrijk Sltuatlonistisch motto kwam van Walter Benjamin: "[the) artistic apparatus is better the more 

consumers it is able to turn into producers, that is. readers or spectators into collaborators.''13 Dit geeft aan dat 

het voor de Siluationisten essentieel was dat het publiek actief deelnam aan de samenleving en niet slechts 

consumeerde wat van bovenaf werd aangereikt. 

In de kunst was 'un art autre' ontstaan als alternatief voor de rationele orde. Reyner Banham beschreef 'une 

architecture autre', waarin bewoners hun eigen milieu definieren door vloeiende en speelse keuze van objec

ten. diensten en technologie, in tegenstelling tot zich te onderwerpen aan een door de architect opgedrongen 

arch.itectuur. 

In de Situationistische stad van het 'eenheidsurbanisme' zou de dynamlek van de stad niet bepaald worden 

door kapitalisme en bureaucratie, maar door participatie. Dit moet gezien worden als de laatste fase van het 

architectuurproject van de Situationisten. 

- Restruimte 

Voor de Situationisten bestond restruimte in feite niet. Voor hen was elke ruimte potentieel interessant. Wef

iswaar privilegieerden zij de 'zones met eenheid van ambiance', maar vanwege de persoonlijke beleving van 

situaties, had elke ruimte de potentie om interessant te zijn. 

De zwakte van deze houding was dat zij hiermee hun ogen sloten voor de problematische kanten van de 19e 

eeuwse stad. Zij wilden alleen het positieve in alles zien. 



4.2 New Babylon 

'Constant designed a provocation rather than a city.'14 

De Situationisten kondigden in het manifest 'Formulaire pour un urbanisme nouveau' aan dat ze op een dag 

'het dagelijks leven zouden omgooien en de burger loslaten in een wereld van experiment, anarchie en spel.'15 

Dit kreeg zijn uitwerking in de bekendste en meest uitgewerkte Situationistische stad, New Babylon, het theore

tisch project van Constant (Nieuwenhuys) 

Een grote inspiratiebron voor Constant en de andere Situationisten was de Homo Ludens van Huizinga. 

'Huizinga stelde dat de bron van alle grote culturen lag in het instinct voor het spel I het spelen.'16 Een uitwerking 

als New Babylon heeft echter teveel spel. Mensen hebben een zekere mate van structuur nodig. 

Een andere invloed was Berlin Hauptstadt van Peter & Alison Smithson uit 1958. Dit was een prijsvraag voor 

de herstructurering van de binnenstad van Bertijn. Boven het oude stratenpatroon was een voetgangerscircuit 

geprojecteerd. 'Suspended high off the ground, the network is free and ireegular, providing routes and spaces 

for the random patterns of pedestrian movement.' 17 Zo kon Berlijn een nieuwe start maken zonder het tabula 

rasa principe toe te passen. 

Afbeelding 4.3. Berlin Hauptstadt van 
de Smilhsons 

Afbeelding 4.4 . Urbanisme Spatiale van Yona Friedman 
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Net als bij dit plan was New Babylon een rulmtelijk frame. Daarmee had het ook overeenkomsten met het Ur

banisme Spatiale van Vona Friedman (zie afbeelding 4.4.) Het frame van New Babylon was permanent, de de

len daarbinnen waren aanpasbaar. zoals muren, vloeren en trappen. Al deze delen waren gestandaardiseerd. 

Zo waren de New Babyloniers in staat hun eigen straat steeds te herschikken. Dit was voor Constant zeer 

belangrijk. Over straten in grote steden z.ei hij: 'So much public space is forbidden ground to the pedestrian that 

he is forced to seek his social contacts either in private areas (houses) or in commercially exploited ones (cafes 

or rented halls), where he is more or less imprisoned. In this way, the city is losing its most important function: 

that of a meeting place.'18 

'New Babylon bestond uit sectoren die fungeerden als abstracties van 'eenheden van ambiance"19 , zoals 

die fijdens derives in kaart gebracht werden. Hiermee was New Babylon het ruimtelijke model van een derive. 

waarin continu gedwaald werd . "New Babylon is als een flipperl<ast, waarin z'n gedesorienteerde bewoners van 

het ene naar het andere obstakel gedreven worden."20 

Dit geeft New Babylon een dwingend karakter. Niet iedereen heeft de behoefte om continu te dwalen. Het 

maakt New Babylon ook onleefbaar. Zoals eerder gezegd heeft een mens behoefte aan enige mate van struc

tuur en dat was in deze stad vrijwel onmogelijk.'ln New Babylon moest gezocht worden naar de balans tussen 

de overorientatie in de rationele stad en de disorientatie van de 'ondervragingsafdeling in de gevangenis."21 

Het abstracte karakter van de sectoren was bedoeld als contrast met het spektakel. De Situationisten wilden 

geen architectuur die voor vermaak zorgde. zoals het spektakel deed, maar architectuur I situaties waarmee 

men zich kon vermaken. 

New Babylon ging voorbij aan een hoop praktische zaken. Wie zou er bijvoorbeefd het gezag hebben en hoe 

zou dat uitgeoefend worden? Ook de economische kant was niet heel doordacht. Constant stelde dat dankzij de 

machinale en automatische productie mensen niet meer hoefden te werken en zich volledig konden wijden aan 

hun rol als 'spelende scheppers.' Dit geeft het utopische kara'kter van New 'Babylon weer. 

Hoewel New Babylon altijd een theoretisch project is gebleven, heeft het veel invloed gehad. 'Its fantasy of 

an infinitely flexible, ever-shifting, interactive spatiality is echoed in countless computer-based projects of recent 

years. The computer was at the very heart of New Babylon.'22 Hier zit een probleem met de uitvoerbaarheid van 

New Babylon. Het had een geavanceerde technologie nodig die vandaag de dag nog niet, laat staan in de jaren 

'50 van de vorige eeuw voorhanden is. 

Tien jaar na beeindiging van het project in 1970 heeft Constant gereflecteerd op New Babylon. Hij stelde: 

'Bij het New Babylon projekt is dan ook van begin at aan uitgegaan van een gesocialisee.rde bodem en 

daannee is voorlopig afgezien van realiseerbaarheid en het plan afhankelijk gesteld van revolutionaire 

-verandering in de maatschappij.'23 



'De materiele voorwaarden voor New Babylon zijn aanwezig, al kunnen ze niet voldoende ontplooid war

den doordat ze onverzoenbaar zijn met het bestaande economische mechanisme. Men kan stellen dat 

de ineenstorting van deze economie, de revolutie, voorwaarde is voor het ontstaan van een wereld die 

vergelijkbaar is met New Babylon en dat New Babylon dus nag ver in het verschiet ligt.'24 

'Wat de produktiemiddelen betreft ligt de zaak nog duidelijker: het New Babylon project berust op de 

hypothese van een maatschappij zonder menselijke produktie-arbeid, een maatschappij waarin het pro

duktie-apparaat optimaal geautomatiseerd is. Zander deze voorwaarde behoeven we geen rekening te 

houden met aktiviteiten en levenswijzen die voortvloeien uit daarmee vrijkomende energie en houdt iedere 

gedachte aan New Babylon dus op.'25 

Hieruit blijkt dat Constant begreep dat zijn stad voorlopig niet gerealiseerd kon worden. Hij zag zijn project 

dan ook voor een groot deel als denkmodel en meende dat het de toekomstige generatie(s) zou weten te prik

kelen en discussies zou uitlokken. 

Afbeelding 4.5. Sector Constructie Afbeelding 4.6. (volgende pagina) 
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New Babylon geprojecteerd op Amsterda 
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Afbeeld1ng 4.7. Doorsnede van 'the covered city ' (1959) 

4.3 tentoonstelling 'De Straat' 

Deze tentoonstelling was net als het Situationisme onderdeel van de reactie op het Modernisme en werd 

gehouden in 1972 in het Van Abbemuseum in Eindhoven. De tent.oonstelling geeft het veranderende tijdsbeeld 

goed weer en vult de Sltuationistische kritiek aan. 

Tijdens de tentoonstelling stond de maatschappelijke rol van de straat centraal. Het ging om bewustwording 

van het publiek ten aanzien van maatschappelijke verschijnselen en het aansporen tot deelname aan die ver

schijnselen. 

Een reeks artikelen bij de tentoonstelling analyseerde de ontwikkeling van de straat. 

De moderne straat betekende niet het einde van een oude, ideale straat. De traditionele straat kende ver

vuiling, stank en lawaai. Door de toenemende congestie in de stad ontstonden ook gevaarlijke situaties. Het 

streven van de Modemisten hier iets aan te veranderen was goed en hoewel zij niet de enigen waren hebben 

ze zeker verbeteringen teweeggebracht op het gebied van woonomstandigheden. 

Technische voorwaarden voor een hygienische straat werden steeds belangrijker. 'Een lange, rech1e straat 

is makkelijker te voorzien van riolering . Een brede straat krijgt meer zon, is lichter, luchtiger en beweegt mak

kelijker.'16 Zo ontstaat de orde van het rationalisme·en functionalisme. Het scheppen van enige orde in de 19e 

eeuwse stad was nodig en wat dat betreft valt het Modemisme niets te verwijten. De wijze en uitvoering vallen 

echter wel te betwijfelen. 
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'De straal verarmde doorda1 allerlei functies verdwenen en doordat de straat zelf een proces van differenti

atie onderging. Er kwamen allerlei soorten straten voor de verschillende sociale functies: verplaatsen, winkelen, 

wonen en werken.'27 Het Modernisme heeft deze verarming van de straat in de hand gespeeld. Dit was mis

schien deels onvermijdelijJ<, maar bij de Modernisten is zoneren van middel tot doel geworden. 

Christopher Alexander schreef: "Een stad is geen boom". Hiermee bedoelde hij dat een stad niet is te zo

neren en uit te leggen als onafhankelijke stromen, zoals in een boomdiagram. Alles is verweven en loopt door 

elkaar. 

'De mens kan met z'n beperkte bevattingsverrnogen een complex geheel als de stad slechts begrijpen door 

de werkelijkheid sterk te vereenvoudigen. Dit is echter niet de werkelijkheid.'28 

De vervlakking van de straat is echter niet alleen te wijten aan het Modernisrne. De steeds verder groeiende 

steden en de industrialisering zorgden voor het verdwijnen van elernenten uit de straat, zoals dieren en natuur, 

straatberoepen en beroepen met werkplaatsen aan de straat. 

De opkomst van de personenauto betekende een vergaande vervreernding van de straat. Dit gebeurde eer

der met koetsen ook, maar de auto heeft heel snel het evenwicht op straat verstoord. 

Vrije voetgangersstraten zijn geen herstel van de straat. Hoewel het de aulo uit het straatbeeld verdrijft, is 

het slechts een ander, saai rnonopolie. 

Hoewel de tentoonstelling niet gericht was op het aandragen van ontwerpoplossingen. begreep men wel de 

relatie tussen straatontwerp en samenleving. 'Enerzijds is het straatgebeuren een gevolg van het gedrag van 

een samenleving, anderzijds is zij zelf een conditie tot dit gedrag .. .'29 Dit geeft aan dat je met bepaald straatont

werp gedrag kunt sturen. Dit probeerde de Modemisten met hun plannen. In de jaren '60 en '70 van de vorige 

eeuw werd de straat herontdekt en heroverd als terrein van politieke en culturele acties: sit-downs, happenings, 

provocaties. De straat werd weer een machtsmiddel van het volk. 

' .... en daarom hangen straat en samenlevingsvorm ten nauwste met elkaar samen, bepalen ook wederzijds 

elkaars ontwikkelingskansen.'30 De straat is dus meer dan een efficiente bewegingsruimte. Het is een ruimtelijk 

element dat een weerslag is van de complexiteit van een samenleving. En andersom geredeneerd moet een 

goed ontworpen straat (lees: openbare ruimte) dus een potentiefe drager kunnen zijn van alle aspecten van een 

samenleving. 

Ook de sociafe functie van de straat werd mede bepaald door straatontwerp. Kijkend naar verschillende ty

pen wijken en straten blijkt dat gesloten structuren bewoners onderling hecht maken, maar tevens zorgen voor 

ontoegankelijkheid van buitenaf. 



Voor goed functionerende openbare ruimte is enerzijds toegankelijkheid van groot belang, maar wanneer 

dat leidt tot een grote, open ruimte, zoals bij het Modemisme vaak het geval was, werkt het niet. Dan is juist 

enige mate van geslotenheid en/of beslotenheid nodig om mensen op hun gemak te stellen. Bebouwingstypen 

zijn dus van invloed op de sociale functie van de ruimte. 

"Massa en lengte van bebouwing, in combinatie met grote open ruimte leidt tot een verloren gevoel, onveilig

hefd en nietigheid. Tel daar het vaak barre microklimaat van modern~ plannen bij op en de straat verschraalt van 

aangename plek om te vertoeven tot de kortste weg tussen twee bestemminge.n.''31 

Een andere kritiek op straat- en stadsontwerp die geuit werd was het verdwijnen van de woonfunctie uit 

grote Modernistische centrumplannen, waardoor er na sluitingstijd lege straten ontstonden. 'Een straat bevat 

mensen: inwoners en gebruikers van een weg.'32 Een straat haalt zijn levendigheid dus niet alleen uit het tijde

lijk gebruik van passanten, maar ook uit vast gebruik door bewoners, die een relatie met de straat hebben. De 

woonfunctie in het stadscentrum is van groot belang. 

Wat de tentoonstelling wilde aangeven. was dat de samenleving niet maakbaar is met architectuur. Het zag 

de straat, de openbare ruimte, als het leven zelf. Zoals eerder gezegd, maakte de straat de samenleving (ont

werp), maar de samenleving maakte ook de straat. 

De grondslag van de levendige slraat is 'onorde': 'Geen chaos, ook geen strak gereglementeerde orde, maar 

een samenspel -niet zonder botsingen- dat zijn eigen orde zoekt en schept, van geval tot geval aan de hand 

van enkele algemeen aanvaarde afspraken. De verhouding tussen de mensen is er een van halve anonimiteit 

(maar zonder vreerndheid) en halve bekendheid.'33 Dit geeft aan dat zowel het Modernisme (strak gereglemen

teerde orde) als het Situationisme (chaos) de juiste oplossing niel hadden. Het moet een combinatie van beiden 

zijn. De genoemde verhouding tussen de mensen heeft met interactie in het dagelijks leven te maken. 

'De anarchiserende 'onorde' van de straal was de sociaal-democratie geheel vreemd. Oat had zij gemeen 

met de moderne architecten en stedebouwers in die tijd, voor wie alles direct functioneel moest zijn.'34 Hier ligt 

ook een belangrijke reden waarom stromingen als het Situationisme geen voet aan de grond kregen. Ze werden 

niet gesteund door de bestuurders van de maatschappij. 

Het uiteindelijke doel van de tentoonstelling was bewustwording creeren en aansporen tot participatie. Dit 

was een veel voorkomend thema in de jaren '70 van de vorige eeuw. 

"Het is niet zozeer van belang dat de specialist meer kennis verwerft over het verband tussen ruimtelijke 

structuur en maatschappelijke processen. Doorslaggevend is hoe de enkeling in deze maatschappij optreedt."35 

Het afzetten tegen specialisme en de oproep het heft in eigen hand nemen kwamen veel voor. De vraag is of 

iedereen dat kan en I of wil. De waarheid ligt ergens tussen het 'strenge' Modernisme en de 'losse' tegenreac

tie. 
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4.4 Conclusies 

Het Situationisme had net als het Modemisme niet de juiste oplossing voor het ontwerpen aan de stad, 
omdat ook hier de ambitie niet leidde tot een werkbare uitvoering. Het Situationisme was een 'antibeweging.' 
Er was wel een utopisch streven naar een bepaalde stad, een zeker doel, alleen de uitvoering en realisatie 

ontbraken geheel, omdat de voorwaarden er niet waren en ze hun methoden niet in een architectonisch I ste

debouwkundig programma kregen. Het Situationisme kan gezien worden als een vorm van bewustwording. Het 
was een bril, een manier van kijken naar de samenleving. 

Volgens de Situationisten moet niet alles om consumptie en spektakel draaien. Er zijn meerdere lagen in de 
stad die niet genegeerd of uitgewist kunnen worden, waarbij het uitgangspunt de bestaande stad is. 

Het streven van de Situationisten om het volk tegen wil en dank te bevrijden van het spektakel en het 
dwingen tot dwalen, zoals duidelijk wordt in New Babylon, geeft het Situationisme een totalitair karakter. Hierin 

verschilt het niet van het Modernisme. Door te kiezen voor Mn ideaal, de absolute vrijheid, sloten zij een hoop 
andere dlngen uit. Hun streven naar een 'existenzmaxfmum' als tegenhanger van het Modernisme sloeg te ver 
door. 

Het Situationisme zag openbare ruimte als het decor voor het menselijk !even, voor de 'situatie'. Het streefde 
naar een unieke, subjectieve ruimte. De manier om dit te bereiken was iedereen zijn eigen 'situaties' te laten 
construeren. Daarbij ging het meer om het proces dan om het beeld. Het totaal van situaties zou leiden lot een 

stad waarin spel, creativiteit en ontmoetingen centraal stonden. 
Het pure spel van de Situationisten was niet (volledig) maakbaar en bovendien niet leefbaar. Een mens heeft 

een mix nodig van 'structuur' en van 'spel'. Alleen spel werkt niet. 
Desondanks heeft het Situationisme bijgedragen aan het afwijzen van het Modernisme. 
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Hoofdstuk 5. Beleid ta.v. de openbare ruimte 

lnteiding 

Sinds de botsing tussen de genoemde stromingen is er in toenemende mate beleid gekomen ten aanzien 

van de openbare ruimte. De overheid besefte dater in een steeds complexer wordende samenleving richtlijnen 

moesten worden vastgesteld. Om een beeld te krijgen van de invloed van de botsing tussen Modernisme en 

Situationisme is het beleid voor de openbare ruimte bestudeerd. 

5.1 Beleidsthema's 

Het overheidsbeleid m.b.t. de openbare ruimte is onder te brengen in een matrix waarin de verschillende 

beleidsthema's en -stralegieen zijn uitgezet tegen de tijd . Uit deze matrix blijkt direct dat na de gebeurtenissen 

uit de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw het beleid flink is toegenomen qua thema's en richtlijnen per thema 

en kan geconcludeerd worden dat de hiervoor beschreven botsing zeker van invloed is geweest op het beletd 

ten aanzien van de open bare ruimte. Zie bijlage 1: beleidsmatrix 

5 .1.1 Toelichting op de thema's uit de matrix1 

Verkeersleefbaarheid 

Verkeersleefbaarheid komt voort uit de botsing tussen het Modernisme en het Situationisme. Vanaf eind 

jaren '60 zag men het verbeteren van de leefbaarheid in steden als een verkeerstechnische aangelegenheid en 

niet een stedebouwkundige waardoor een versnipperde openbare ruimte ontstond. Het streven naar verkeers

veiligheid samen met het vergroten van de gebruikswaarde heeft veelal geleid tot het scheiden van funoties. 

Stadsvernieuwing 

De stadsvernieuwing kwam op in de jaren '70 als gevolg van de focus op cityfuncties en verkeer in de jaren 

'60. Aandachtspunten waren volkshuisvesting en rehabilitatie van de woonomgeving Dit betekent de afwijzing 

van de Modernistische principes. 

Belevingskwalltell 

In de jaren '70 wil men door middel van beeldende kunst in de openbare ruimte de orientatie en identificatie 

ter Wille van de herkenbaarheid voor bewoners en gebruikers verbeteren. In de jaren '80 wordt dit weer de taak 

van architecten en stedebouwkundigen. Sinds de 4e nota is het openbare ruimtebeleid gericht op hoogwaar

dige en duurzame architectonische el) stedebouwkundige kwaliteiL 
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Het Beeldkwaliteitplan wordt hierbij gebruikt als beleidsinstrument, maar men moet zich afvragen of dit 

niet een te star en dwingend middel om tot de gewenste kwaliteit te komen. Het is eerder een middel om iets 

negatiefs le voorkomen (preventief) dan iets goeds te bevorderen (stimuleren.) Een ontwerpproces gericht op 

beeldkwaliteit door de ontwerper biedt weinig ruimte voor sturing op proceskwaliteit. Een proces gericht op pro

ceskwaliteit biedt evengoed ruimte voor sturing op beeldkwaliteit. 

ontwerpproces 
Proceskwaliteit (Hoofdaspect) 

..-------......... ---------. - - + 

Beeldkwaliteit 
(Oeelaspecten) Afbeelding 5.1. Fo-

.._ ________________________ _, cus in het ontwerp-

Sociale veiligheid 

Sociale veiligheid was vooral in de jaren '80 een beleidspunt. Aanvankelijk moest stedebouw bijdragen aan 

overzichtelijkheid en sociale controle, om zo de samenleving beheersbaar te houden. Eind jaren '80 en begin 

jaren '90 van de vorige eeuw began men te beseffen dat onveilige situaties bij het stedelijk leven horen en dus 

votledig voorkomen kunnen I moeten warden. 

Daar ligt een belangrijke basis voor een levendige open bare ruimte met als grondslag 'onorde' van Kropot

kin, zoals beschreven in hoofdstuk vier. Het modemistische principe van orde wordt hier enigszins losgelaten 

ten gunste van een meer Situationistisoh standpunt. Hel waren de Siluationisten die beseften dat de negatieve 

aspecten evengoed deel uitmaakten van het stedelijk leven en dat deze niet zomaar uitgevlakt konden warden. 

Tech is sociale veiligheid altijd belangrijk gebleven in ontwerpen. 

Stedelijke vernieuwinq 

Het stedelijke vernieuwingsbeleid dat halverwege de jaren '80 opkwam, richtte zich begin jaren '90 van de 

vorige eeuw op het 'stadsimago' en de binnenstad als 'toeristisch product'. Ruimte werd als product gebruikt, als 

onderdeel van een marketingstrategie. Openbare ruimte en Architectuur werden gebruikt als middel om de eco

nomische positie van een stad te verbeteren en zo een wervend en concurrerend vestigingsmilieu te creeren. 

De nadruk op de versterking van de concurrentiepositie van (binnen)steden heeft de openbare ruimte ener

zijds op de kaart gezet, anderzijds in de weg gezeten. lmmers. er kwam meer aandacht voor de openbare 

ruimte omdat het als middel werd gezien om dat doel te bereiken. 



Aan de andere kant is die concurrentiepositie ingebed in een economisch-planologische strategie en minder 

in een stedebouwkundige, wat de kwaliteit van de opeobare ruimte meestal 11iet teo goede komt. 

Beheer en milieu 

Ook Wat beheer en milieu betreft lag er een keerpunt bij de 4e nota. V66r de 4e nota ging het vooral om 

technisch beheer. De stadsvernieuwing was grotendeels voltooid en de aandacht verschoof naar onderhoud. 

Na de 4e nota werd ook sociaal beheer gestimuleerd in de vorm van integraal wijkbeheer. De openbare ruimte 

kreeg binnen dit beleid extra aandacht. 

De term 'stadsecologie' kwam op. Dit hield in dat bij de planvorming meer aandacht werd geschonken aan 

de ligging van groenz;ones in een groterverband. De ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte kreeg hierdoor 

een nieuwe dimensie. Het betekende meer samenhang tussen verschillende gebieden. 

Er kwam halverwege de jaren '90 van de vorige eeuw steeds meer verantwoordelijkheid bij directe betrok

kenen te Jiggen. Er vond steeds meer deregulering plaats. Dit zijn begrippen die wortelen in de jaren 70 van de 

vorige eeuw. 

Sociale vernieuwinq 

Sociale vernieuwing werd begin jaren '90 van de vorige eeuw van belang geacht voor de dagelijkse leef

omgeving. Het ging om het keren van verval van de omgeving en tegelijkertijd marginale groeperingen uft hun 

isolement te halen. Zo wilde men, samen met goede vormgeving , de leefbaarheid in de steden verbeteren. 

Decentralisatie en deregulering namen toe in de jaren '90. Gebruikers kregen langzaam steeds meer invloed 

op hun dagelijkse leefomgeving. 

De sociale vernieuwing heeft vanaf de jaren '90 een impuls gegeven aan de aandach,t voor de openbare 

ruimte. 
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5.1.2. lnvloed van de botsing Modernisme-Situationisme 

Zoals gezegd hebben de debatten uit de jaren '70 van de vorige eeuw invloed gehad op de beleidsvorming 

over de openbare ruimte sindsdien. Een aantal aandachtspunten is uitgewerkt in beleid. Andere thema's, zoals 

inspraak en aandacht voor sociale structuur, zijn naar de achtergrond verdwenen. Af en toe komen die thema's 

weer onder de aandacht. met steeds andere accenten. Dit gebeurde eind jaren '60 I begin jaren '70 van de 

vorige eeuw. eind jaren '80 van de vorige eeuw en ook vandaag de dag neemt het weer toe. Zo ontstaat een 

cyclus van grofweg 20 jaar. 

Jaren '10 

Jaren '00 

Jaren '90 

Jaren ·so 

Jaren '70 

Jaren '60 

incidentele thema's 
- (inspraak, sociale structuur) 

toenemende aandachl 
• • • • incidentele thema's 

Continue thema's Afbeelding 5·2· 
..._ _ ___ _ _______ _, Beleidsthema's jn de tijd 

Een verklaring voor deze cyclische aandacht is wellicht dat de bevolking eens in de zoveel tijd die aandacht 

afdwingt bij de overheid, wanneer men niet tevreden is over het huidige beleid. Zo ontstaat een 'actiereactie 

situatie' die vervolgens weer wegebt om zich na grofweg twintig jaar weer te herhalen. Daardoor is het functio

nalisme nooit helemaal uitgebannen. 



5.2 De 4e nota ruimtelijke ordening 

In de 4e nota was er voor het eerst afzonderlijk aandacht voor de openbare ruimte . Daarv66r was het steeds 

ingebed in andere beleidsaspecten waardoor het vaak op de tweede plaats kwam. 

De 4e nota ruimtelijke ordening uit 1988 is een omslagpunt geweest in het beleid voor de openbare ruimte. 

'Die vernieuwde aandacht voor de openbare ruimte ligt gedeeltelijk in het verlengde van debatten die al in de 

jaren zeventig zijn gevoerd,'2 zoals bij de tentoonstelling 'De Straat' uit 1972 in het Van Abbemuseum in Eindho

ven. Sindsdien is er steeds meer beleid met betrekking tot de openbare ruimte gekomen. 

De 4e nota vormt hierin een spil, ten eerste omdat er een omslag plaatsvond van de focus op functionele as

pecten naar de focus op esthetische en sociaal-culturele aspecten. Begin jaren '80 van de vorige eeuw was een 

groot deel van de stadsvernieuwlng voltooid waardoor er eind jaren '80 meer aandacht was voor de kwalitelt van 

de openbare ruimte. De focus ging naar hoogwaardigheid en duurzaamheid enerzijds en marginale groepen en 

minderheden anderzijds. Er kwam meer erkenning voor de toenemende complexiteit van de samenleving. 

Ten tweede omdat v66r de 4e nota het accent ligt op de problematische kant van de openbare ruimte en 

daarna op de potenties. 

V66r de 4e nota bestonden er binnen het beleid wel diverse thema's en strategieen m.b.t. open bare ruimte, 

maar die kwamen op dat moment pas samen in het Dagelijkse Leefomgevingbeleid (DALO). om daarna weer 

uiteen te gaan. 

Verkeersleefbaarheid 
Sociale veiligheid 
belevingskwaliteit 

Stadsvemieuwing 
Stedelijke vemieuwing 
Beheer&milieu 
Sociale vemieuwing 

-+ IOALO beleid) 
O.a . 
Grote stedenbeleid 
ISV 
milieuaspecten 

Afbeeldlng 5.3. De trechterwerking van de 4e nota 
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In de 4e nota is een veranderingsperspectief met betreeking tot de openbare ruimte vastgesteld. Het was 

gericht op het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte op verschillende schaalniveaus. 

Speciale aandacht ging uit naar: 

- Verhoging van de herkenbaarheid door goede ruimtelijke vonngeving van verbindingen tussen openbare ruim

ten. Versnippering van de openbare ruimte en de daaruit volgende slechte herkenbaarheid bij gebruikers was 

een direct gevolg van het Moderne functionalisme. 

- Ontmoetingsplaatsen met weloverwogen situering en inrichting voor zeer uiteenlopend gebruik. Blijkbaar 

dacht men destijds dat de (oude) functie van de straat als ontmoetingsplaats hersteld kon worden door zeer 

gedetailleerde ontwerpen. Er werd weinig rekening gehouden met de veranderende samenleving en het daaruit 

volgende veranderende gebruik van de openbare ruimte. 

- Samenhang, tussen bebouwd en onbebouwd gebied en op hoger schaalniveau tussen stad en land.3 

Het veranderingsperspectief moest in de lokale praktijk tot stand komen. De invulling van de openbare 

ruimte zou bij de gemeenten moeten liggen en de rijksoverheid zou een stimulerende functie vervullen.4 

Wil de openbare ruimte daadwerkelijk een aangename ruimte zijn voor gebruikers, zal deze rolverdeling 

moeten verschuiven. De stimulerende functie verschuift deels van de rijksoverheid naar de gemeenten en de 

invulling van de openbare ruimte komt deels bij de gebruikers te liggen. 

vah 

rijksoverheid 

l 
[gemeenten 

Afbeelding 5.4 . Verschuiving van functies t.a.v. de openbare ruimte 

naar 

l Rijksoverheid 

gemeenten 

I Gemeenten 

I , gebr~ikers 



Wat heeft het veranderingsperspectief uiteindelijk opgeleverd? In veel gemeenten kwarn het openbare ruim

tebeleid niet voort ult het veranderingsperspectief van de 4e nota, rnaar uit de strategie die gericht is op econo

mische ontwikkeling. De kwaliteit van de openbare ruirnte werd vaak ingezet om de concurrentiepositie van de 

binnenstad te verbeteren of om de recreatieve en toeristische betekenis van de stad te versterken . 

Pas vanaf halverwege de jaren '90 kwam er meer aandacht voor de punten uit het veranderingsperspectief: 

ontmoetingsplaatsen, samenhang en kwaliteit van de verbindingen. 

Door het complexer worden van de stedelijke samenleving verandert de verhouding tussen mensen en de 

openbare ruimte. Een deel van de oorspronkeltjke functies van de openbare ruimte is van buiten naar binnen 

verplaatst, waardoor semi-openbare ruimten ontstaan. Toth wordt er in ontwerpen vaak krampachtig vastge

houden aan de traditionele functie van openbare ruimte. Het streven moet zijn naar een ruimte die daadwerke

lljk gebruikt wordt. 

Kortom. de functie van de openbare ruimte is veranderd en het is niet reeel dit te willen terugdraaien. De in 

het veranderingsperspectief genoemde ontmoettngsfunctie is sterk gereduceerd. Vooral virtuele ontmoetings

plaatsen (internet) nemen sterk toe. De veranderende relatie tussen mens en omgeving vraagt om een flexibele 

ontwerpbenadering. 

5.3 Huidig beleld 

Zoals gezegd gingen de thema's en strategieen uit het DALObeleid na de 4e nota weer uiteen. In de jaren 

'90 warden diverse beleidstrategieen doorgezet, anderen verdwenen naar de achtergrond. Tegenwoordig komt 

de openbare ruimte in diverse beleidskaders naar voren: 

- Nota ruimte 

Begin 2006 is de nota ruimte in de tweede kamer aangenomen. Deze nota vervangt de ruimtelijk relevante 

rijksnota's c.q. de planologische kernbeslissingen (PKB's), behorend bij de Vierde nota over de ruimtelijke 

ordening Extra (en de Actualisering daarvan in de Vinac), en het Structuurschema Groene Ruimte. De beleids

voornemens die aan de Nota Ruimte ten grondslag lagen zijn de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening en 

Tweede Structuurschema Groene Ruimte/SGR2. 

'Het is vooral de manier van sturing, het 'hoe'. die is veranderd ten opzichte van de eerdere voomemens en 

niet zozeer de beleidsinhoud, het 'wat'.'5 

Het rijk streeft ernaar minder regels aan anderen op te leggen en zet zo de ingezette lijn van decentralisatie 

van de overheid voort. 'De ruimte voor decentrate overheden, maatschappelijke organisaties, private partijen 

en burgers [wordt] vergroot.'6 Dit sluit aan bij de gedachten over inspraak en zelfbeschikking uitde jaren '70 van 

de vorige eeuw. 
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Over stedenbeleid vermeldt de nota dat de overheid streeft naar meer variatie in het woningaanbod. Be

paalde bevolkingsgroepen trekken weg uit de stad en dat wil men zien terug te draaien om een eenzijdige 

samenstelling van de bevolking te voorkomen. 

'Tegelijk blijft stedelijke vernieuwing en herstructurering dringend nodig om de leefbaarheid te ve.rgroten.'7 

Steden moeten vanuit deze richtlijnen vervolgens zelf bepalen waar hun prioriteiten liggen. Oit past binnen de 

gedachte van de decentrale overheid. 

- ISV 

'Het lnvesteringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) is een doeluitkering, speciaal ingesteld om de aantrek

ketijkheid van de steden te vergroten.'6 Met dit budget wil de overheid steden stimuleren hun steden leefbaarder 

te maken en hun positie te versterken. 'Met het ISVbudget kan het stedelijk voorzieningenpakket warden uitge

breid en vernieuwd. Dit is primair een zaak van de gemeente samen met de lokale partijen.'9 Ook hieruit blijkt 

het streven van het rijk om zich meer te richten op stimuleren en minder op invullen. Oeze verschuiving werd 

op een niveau lager, van gemeente naar gebruikers, in paragraaf 5.2 ook voorgesteld als het gaat om invulling 

van de openbare ruimte . 

'Het ISVgeld is bedoeld voor het nemen van fysieke maatregelen op de terreinen wonen, rulmte , milieu, 

fysleke stadseconomie en grootschalig groen.'10 

Openbare ruimte is een apart thema binnen dit beleid waarop een gemeente getoetst en afgerekend kan 

worden. Onderstaand schema laat de beleidsopbouw van stedelijke vernieuwing zien. Er zijn vier prestatievel

den. De openbare ruimte is een thema binnen het prestatieveld 'omgevingskwaliteit.' Zie bijlage 2: ISV-2 

- Milieubeleid (NMP4) en Ouurzaamheidbeleid 

Het vierde Nationaal Milieubeleidsplan verscheen in 2001 en heeft te maken met het streven naar een duur

zaam functionerende samenleving. 'Het NMP4 wil een eind maken aan het afwentelen van mitieutasten op de 

generaties na ons en op mensen in arme landen.'11 

In het beleid staat de 'kwaliteit van het leven' centraal. Oit heeft ook betrekking op de openbare ruimte. 'Een 

goede leefomgeving houdt in dat bewoners. ondememers en gebruikers van de openbare ruimte hun leefom

gevin9 ervaren als herl<enbaar, prettig, schoon en aantrekkelijk, zodat ze er graag wonen, werken en verblijven. 

De kwaliteit van lucht, bodem en water (grondwater en oppervlaktewater) moet aan hoge eisen voldoen, de 

belasting van kunstmatig licht, geluid en stank moet plaatselijk beperkt blijven.'12 

Het duurzaamheidbeleid streeft onder andere naar een leefbare en veilige buurt. Sociaal-culturele aspecten 

hebben daar mee te maken en die hebben weer hun weerslag op de openbare ruimte. 



5.4 Conclusies 

De discussies ten tijde van de botsing tussen het Modernisme en het Situationisme hebben hun weerslag 

gekregen in het beleid van de openbare ruimte sindsdien. 

Zoals in de inleiding van dit hoof dstuk we rd gesteld is er ook na de jaren '70 van de vorige eeuw een flinke 

toename geweest van beleidsthema's. Oil is niet alleen aan die botsing toe te schrijven, maar is er wel mede 

een gevolg van. 

Toch kan ook gesteld worden dat hoewel de eerder genoemde discussies lnvloed hebben gehad. het Situa

tionisme of andere bewegingen nooit echt voet aan de grand hebben gekregen. Uit bestudering van het beleid 

blijkt dat de overheden bijna altijd de Modernistische aanpak van 'maakbaarheid van de samenleving door 

totaalontwerp' hebben gevolgd. De focus lag meestal op ruimtelijke maatregelen en minder op sociaal-culturele 

aspecten en gebruiksmogelijkheden van de ruimte. Die aspecten kwamen slechts cyclisch aan de orde. 

De openbare ruimte had nooit een zelfstandige status en oak vandaag is dag is dat vaak zo. Openbare 

ruimte was ondergeschikt aan andere doelen. Het beleid was er altijd op gericht 'negatieve' invloeden uit te 

wissen en een zo schoon mogelijke, zo overzichtelijk mogelijke openbare ruimte te creeren om daarmee de 

samenleving controleerbaar te houden. 

Tegenwoordig trekken overheden zich steeds meer terug en is het vaak onduidelijk wie het voor het zeg

gen heeft. Daar spelen instanties met commerclele belangen handig op in. Vandaag de dag is het meestal de 

economische strategie die in het beleid de voorrang krijgt. De openbare ruimte moet echter een autonome 

ontwerpopgave zijn, wil het kans van slagen hebben. 
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Hoofdstuk 6. Michel de Certeau: strategie en tactiek 

lnleiding 

Om het voorafgaande te verduidelijken, 'Wordt het in een theoretisch kader geplaatst met behulp van Michel 

de Certeau en zijn onderscheid tussen strategie en tactiek. 

De Certeau doceerde aan verschillende universiteiten op het gebied van filosofie, psychoanalyse en soci

ologie. Een van zijn bekendste werken is het boek 'Arts de faire' uit 1974, in het Engels vertaald onder de titel 

T he practice of everyday life' in 1984. 

In dit boek wil hij het gebruik van de verschillende gebrnikers, hun manieren van doen, expliciet maken. 

Het gaat hem om het articuleren van 'het alledaagse.' Het alledaagse gaat niet zozeer om individualiteit, maar 

om de logica van het doen. Om dit dUidelijk te maken. onderscheidt De Certeau twee vormen van gebrUik: de 

strategie en de tactiek. 

6.1 Strategie en t'actiek 

'Strategies are actions which. thanks to the establishment of a place of power, elaborate theoretical places 

capable of articulating an ensemble of physical places in which forces are distributed.'1 

Strategie is het middel van de heersende machL Een plek wordtpermanent ingenomen waardoor het gezag 

getoond en controle uitgeoefend kan worden. 'It is a mastery of time through the foundation of an autonomous 

place.'2 Door het innemen van een plek kan de macht zich uiten en een bepaald beeld van zich naar buiten 

brengen. 

Het is eveneens een middel om overzicht te hebben van gebeurtenissen en daar op in te spelen. Een voor

beeld daarvan zijn 19e eeuwse straten die met opzet lang en breed waren, zodat het gezag efficienter kon op

treden wanneer de massa in opstand kwam. 1lt is also a mastery of places through sight. To be able to see (far 

into the distance) is also to be able to predict, to run ahead of time by reading a space.'3 Doordat tot op zekere 

hoogte de toekomst voorspeld kan worden, maakt de strategie tot een krachtig middel. 

Tegenover de strategie staat de tactiek. Om de tactiek te verklaren, maakt De Certeau een onderscheid 

tussen makers en gebruikers. Een geproduceerd beeld zegt niets over de betekenis van dat beeld voor een 

gebruiker. Volgens De Certeau moet onderzocht warden wat voor manipulaties gebruikers toepassen op het 

geproduceerde. 'Only then can we gauge the difference or similarity between the production of the image and 

the secondary production hidden in the process of its utilization.'4 



Dit legt hij uit door te verwijzen naar het gebruik van taal. Spreken is een handeling die afhangt diverse fac

toren. Het hangt af van de persoon, de manier waarop hij zich Wil 1..Jiten, zijn kennis van de taal, de relatie met 

degene tegen wie hij praat, enzovoort. 'The act of speaking (with all the enunciative strategies that implies) is 

not reducible to a knowledge of the language.'5 

Dit gaat volgens De Certeau ook op voor het gebruik, de manieren van doen van mensen. 'Users make in

numerable and infinites/ma! transfonnatlons of and wifhf n the dominant cultural economy in order to adopt it to 

their own interests and their own rules ,'6 Hier kornt het gedrag van toe-eigening van ruimte en regels vandaan. 

'A tactic is a calculated action determined by the absence of a proper locus. It must vigilantly make use of 

the cracks that particular conjunctions open in the surveillance of the proprietary powers. The space of a 

tactic is the space of the other. It can be where it is least expected. It operates in isolated actions. In short, 

it is an art of the weak.'7 

Tactiek is het middel van het volk (de zwakkere) om, bij ge.brek aan macht, de ruimte en de regels toe te 

eigenen en te gebruiken voor afledaagse handefingen. Tactische tuimte moet gezocht warden in het bestaande, 

in de ruimte van de heersende macht. 

'Because it does not have a place, a tactic depends on time.'8 Tijdelijkheid is een belangrijk kenmerk van de 

tactiek. Er is immers geen macht en dus geen eigen ruimte. In de tactische ruimte is geen totaaloverzicht. De 

tactiek moet kansen grijpen die zich voordoen, inspelen op unieke zaken die zich voordoen. Hierdoor zijn het 

meestal kleine, ge·isoleerde acties. 

De Certeau stelt dat veel alledaagse handelingen (praten, lezen, bewegen, winkelen , koken, etc.) tactisch 

van aard zijn. Het gaat om het combineren van heterogene elementen. De omstandigheden en randvoorwaar

den bepalen de keuze tot handelen. 

63 



64 
Intermezzo 

Een simpel voorbeeld van de verhouding tussen strategische en tactische ruimte in de stad is het gebruik 

van een straat met etalages. De strategische ruimte is de straat met voorgeschreven gebruik, zoals die ontwor

pen is door de autoriteit. De tactische ruimte is de straat, zoals die door mensen toegeeigend en gebruikt wordt 

voor alledaagse handelingen. 

Wanneer er bijvoorbeeld in deze straat te weinig ruimte is om fietsen te parkeren, zullen mensen hun fietsen 

tegen de etalages gaan plaatsen. Dit is een vorm van toe-eigening van de ruimte. Winkeliers zijn hier meestal 

niet blij mee, omdat hun verkoopwaar dan minder goed zichtbaar is. Zij zullen middelen treffen om dit tactische 

gebruik van de ruimte tegen te gaan, door bijvoorbeeld stickers op de ruiten te plakken of een verbodsbord in 

de straat te lat en plaatsen. 

Afbeelding 6.1 . Verbod op een etalage 

Afbeelding 6.2. Verbodsbord in de 
openbare ruimte 

ZONE 

Dit voorbeeld geeft aan dat strategisch gebruik en tactisch gebruik elkaar vaak bijten en zorgen voor conflic

ten in de stad. De autoriteit is meestal geneigd het conflict weg te nemen. Dit is bij grote conflicten begrijpelijk, 

maar met het wegnemen van elk conflict wordt echter ook een deel van de diversiteit die eigen is aan de stad 

weggenomen. 

De Certeau en de Situationisten zagen in dat dit soort conflicten juist bijdraagt aan de levendigheid in de stad 

en dat die dus niet zomaar weggenomen moeten worden. 



6.2 Conclusies 

Kenmerkend voor de tactiek tegenover de strategie is het ongrijpbare karakter ervan. Waar de strategie zich 

laat duiden en goed te plannen is, is de tactiek vluchtig. 

Wanneer de voorgaande studies van het Modemisme en het Situationisme en hun invloed op het beleid van 

de openbare ruimte in dit kader worden geplaatst, wordt het een en ander duidelijk. 

De beschrijving van de strategie komt duidelijk naarvoren bij het Modernisme, bijvoorbeeld in het willen uit

oefenen van controle, het strikt indelen van de ruimte en het opgelegde gebruik. Zij zagen immers architectuur 

en stedebouw als middel om de samenteving te 'maken.' 

De beschrijving van de tactiek komt naar voren bij het Situationisme. Dit uit zich bijvoorbeeld in het creeren 

van situaties door gebruik te maken van dat wat voor handen is in de bestaande ruimte, het alledaagse als uit

gangspunt voor de Situationistische stad en tijdelijkheid als gevolg van de eindeloze aanpasbaarheid waar de 

Situationisten naar streefden. 

Daarnaast geeft het ook aan waarom de Situationisten nauwelijks voet aan de grond kregen en in het beleid 

de Modemistische aspecten grotendeels gevolgd werden. Het vluchtige karakter van de tactiek maakt het heel 

moeilijk hler een beleid op te baseren. 

Bovendien, Modernisme = strategie = de heersende macht. De heersende macht steunde het functionalisme 

van het Modernisme, omdat het daar optimaal de macht mee kon uitoefenen. 

Het conflict tussen strategie en tactiek draagt tot op zekere hoogte bij aan de levendigheid en diversiteit 

in een stad. Het per definitie wegnemen van dit conflict. zoals past binnen de Modernistische stadsvisie. doet 

afbreuk aan het stedelijk leven. 
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Hoofdstuk 7. De praktijk 

lnleiding 

Wat laat de hedendaagse stedebouwkundige praktijk met betrekking tot het kader van De Certeau zien? Is 

er tegenwoordig een andere benaderingswijze van de openbare ruimte? 

Voor dit hoofdstuk zijn een veertiental projecten bekeken vanafhet eind van de jaren '90 van de vorige eeuw 

tot het heden. Ze zijn hoofdzakelijk verdeeld in twee categorieen: strategische projecten en tactische projecten. 

Per categorie worden twee projecten toegelicht in woord en beeld. 

Een uitzondering wordt in paragraaf 7 .3 behandeld. Het betreft een combinatie van beide categorieen. 

7.1 Strategische projecten 

GZG-terrein. 's Hertogenbosch 

Op Mt terrein van het Groot Ziekengasthui.s. In het centrum van de stad, wil de gemeente ·s Hertogenbosch 

een groot plan voor een nieuw stuk binnenstad ontwikkelen. Dit terrein komt vrij vanaf 2010. 

Het plan kent twee grote trekkers, namelijk de stadsbibliotheek en het stadsarchief. De bibliotheek moet 

meer worden dan een plek waar je boeken leent. De gemeente omschrijft het als een 'warenhuis van kennis en 

informatie.'1 Rondom die trekkers komt een reeks 'aanverwante culturele en commerciele partners.'2 

Daarnaast bestaat een groot deel van het plan uit winkels die niet aan de bibliotheek gerelateerd zijn en 

horeca/uitgaan. 

Verder komt er een aantal woningen in het gebied, appartementen en stadswoningen. Dit is belangrijk ten 

behoeve van de levendigheid in het gebied. 

Ret geheel wordt in een cultureel jasje gestoken door de monumenten in het gebied te benadrukken. Dit 

moet, samen met het aanleggen van een aftakking van het riviertje de Binnendieze het gebied aar:itrekkelijk 

maken voor toeristen (zie afbeelding 7.1 en 7.2.) 

- Openbare ruimte 

Het is opvallend dat in alle informatie over het plan de openbare ruimte nergens apart wordt behandeld. Er 

wordt wel over het gebied gesproken als 'inspiratiebron', 'podium' of 'rustpunt'. maar heel concreet wordt het 

niet. 



Wanneer het over de aftakking van de Binnendieze gaat, wordt met name de economische potentie van 

deze ruimte genoemd: 'In het hart van het gebied ontstaat een toeristische vaarroute. Compleet met een nieuwe 

opstapplaats en terrassen op de kades.'3 

Het centrale plein en de straten worden niet besproken. Ze worden alleen genoemd in relatie tot de bereik

baarheid van de winkel- en horecafunctie. 

Afbeelding 7.1. Stedebouwkundig plan GZG-terrein 
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18 septemberplein. Eindhoven 

Het 18septemberplein is ontstaan nadat in de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog het spoor 

een Oink stuk naar het noorden werd verplaatst. Aanvankelijk was het plein veel kleiner, omdat er een straat 

liep en er parkeergelegenheid was. Nadat het autovrij werd gemaakt, is een grate, lege ruimte ontstaan, met 

tijdelijke. kleinschalige invulling. Die tijdelijkheid heeft er altijd voor gezorgd dat de openbare ruimte niet erg 

aantrekkelijk was. 

Momenteel heeft de gemeente een plan voor het plein waardoor het 'een dynamisch stadshart' wordt 'dat 

zich kan meten op Europees niveau. '4 

Afbeelding 7.3. lmpressie 18septemberplein (1) Afbeelding 7.4. lmpressie 18septemberplein (2) 

Onder het plein komt een fietsenkelder, met twee conische entrees vanaf het plein. In de huidige situatie 

staan die op het plein. Hoewel dit een rommelig beeld geeft, zorgt het wel voor levendigheid in de ruimte. 

De dagwinkels die voorheen in kleine, tijdelijke gebouwen zaten, krijgen een gezamenlijk gebouw van twee 

lagen, in een blobvorm aan het ene uiteinde. 

Aan het andere uiteinde komt oak een blobvormig gebouw van drie tot vier lagen, bedoeld voor commerciele 

functies (zie afbeelding 7.5 en 7.6.) 

- Openbare ruimte 

Met betrekking tot het plein wordt in informatiebrochures gesproken over 'de enscenering van het menselijk 

leven.' Het moet een plein voor de mensen warden, wat heeft geresulteerd in een leeggemaakte ruimte, zodat 

er in theorie alles kan plaatsvinden. Het is de vraag of een plein met die schaal, met deels grate open randen 

en verder geflankeerd door bebouwing van dertien meter en hoger en stenige inrichting zal resulteren in een 

aangename openbare ruimte. 



Afbeelding 7.5 De 'blob' vanaf het plein gezien Afbeelding 7.6. De 'blob' vanaf de Emmasingel gezien 

Algemeen 

In dit soort plannen gaat het meestal om de ontwikkeling van commerciele functies en de openbare ruimte 

dient zich hier naar te schikken. Het ontwerp wordt qua vorm en inrichting gebruikt om het gewenste doel te 

bereiken. Gebruik en gedrag is van tevoren bedacht en (on)geschreven regels en inrichting moeten dit in goede 

banen leiden. Het betreft vaak grote(re) projecten. 

Overige bekeken projecten zijn: 

Plein 1992 en Centre Ceramique (Maastricht) 

Mosae Forum (Maastricht) 

't Sas (Breda) 

herinrichting Markt en Pensmarkt ('s-Hertogenbosch) 

ROBgebouw (Amersfoort) · 
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7.2 Tactische projecten 

Baraplein. Brussel 

Eind jaren '90 van de vorige eeuw werd het Baraplein in Brussel herontwikkeld. Er werd gefocust op de 

verkeersfunctie, omdat op dit punt verschillende verkeerstromen de stad binnenkomen. In het nieuwe ontwerp 

werden geen publieke functies voorgesteld, terwijl er wel mensen omheen wonen en er ook toeristen komen. 

De Belgische non-profit organisatie Citymine( d) houdt zich be zig met tijdelijke. stedelijke ingrepen. 'Citymin( ed) 

is committed to the development of new forms of urban citizenship, the re-appropriation of public space -roads, 

airwaves, stations, estates, parks, squares, virtual space- and the creation of cutting edge public artwork.'5 

Vanuit deze organisatieis er voor een aantal dagen een moderne boomhut op het plein geplaatst, waarin een 

kunstenaar verbleef. Dit initiatief trok allerlei spontane activiteiten aan, zoals mini concerten, straatoptredens, 

markt en media-aandacht. Het plein werd tijdelijk het toneel van publieke activiteit en de aandacht werd geves

tigd op het missen van deze functie in het ontwerp van het plein. 

Afbeelding 7.7. 'Boomhut' op het Baraplein 



n 

Atbeelding 7.8. De 'boomhut' 
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Dwelling for seclusion. New Yori< 

De Nederlandse non-profit organisatie Observatorium uit Rotterdam, die zich bezig houdt met ontwerpen 

voor 'public space and public interest,'6 , werd in 1997 gevraagd om in New York een tentoonstelling te houden. 

Er werd besloten om een tijdelijke ruimte in een park te bouwen in plaats van een tentoonstelling in een expo

sitieruimte te bouwen. Het publiek werd uitgenodigd vierentwintig uur in het gebouw door te brengen zonder 

afleiding van buiten. Oat werd 'Dwelling for seclusion, a silent space for the observation of the inner-self.'7 

Als invulling werd niet gekozen voor een vooraf bedachte tentoonstelling, maar de ruimte werd juist leeg 

gelaten, met alleen wat planken. 'In fact we had build an empty library and encouraged the audience to fill the 

shelves with their ideas and experiences.'8 De bevindingen van de bezoekers (teksten, foto's, tekeningen) 

vormden de uiteindelijke tentoonstelling. 

Afbeelding 7.9. Dwelling for seclusion (1) 



Afbeelding 7.10. Dwelling for seclusion (2) 

Algemeen 

Dit soort projecten speelt meestal in op een bepaalde situatie in de bestaande ruimte door daar een activiteit 

te ontplooien. Het zijn geen plannen zonder een idee erachter, maar ze warden gekenmerkt door een hoge 

mate van spontaniteit. De randvoorwaarden worden bepaald, maar de concrete invulling wordt vaak aan het 

toeval overgelaten, zodat het een zo origineel mogelijk of onverwacht resultaat heeft. Het zijn over het alge

meen kleine projecten. 

Overige bekeken projecten zijn: 

Witteveenplein (Rotterdam)9 

Braakliggend terrein (Rotterdam)10 

Proposition for reclaiming a space (Norwich, Engeland)11 

My doomsday weapon (Peking, China)12 
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7.3 Strategie en tactiek gecombineerd 

Melbourne: places for people 

Het betreft een project van Jan Gehl Architects uit Denemarken. Zij richten zich op 'stedelijke kwaliteit' en 

streven naar levendige, diverse en veilige steden. In hun aanpak focussen ze eerst op net stedelijke leven. dan 

op de ruimte en vervolgens op de gebouwen. 

Dit project is gericht op het geleidelijk transformeren van stedelijke ruimten ih Melbourne naar interessante 

publieke ruimten. 'Public places that are culturally engaging and diverse, and that respond to the city's intrinsic 

physical character.' 13 

Het begon reeds in 1994 met een analyse van de openbare ruimte ln stad op dat moment. Op basis van die 

bevindingen is een 'tien jarenplan' gernaakt waarin de openbare ruimte van de stad wordt aangepakt. 

Vandaag de dag is er een hoop veranderd in de stad. 'The nature of public life has quite radically changed 

with more people choosing to stay for optional rather than purely necessary activities.' 14 

De aanpak richt zich op onderzoek naar het gebruik van openbare ruimte en voorstellen om dat gebruik te 

verbeteren. Dit leidt tot allerfei verschitlende initiatieven. Enkele voorbeelden zijn: 

- het maken van mini parkjes en andere kfeine pfekjes verspreid door de stad, vaak op een verloren stukje 

grand; 

- het toegankelijker makeh van diVerse straten voor verschillend gebruik; 

- Kunst- en cultuurprogramma's die feiden tot diverse projecten in de stad. In straatjes en gebieden wordt lof<ale 

kunstenaars de gelegenheid geboden een tijdelijk, locatiegebonden kunstwerk te maken (zie afbeefding 7 .11 .) 

Op andere plekken wordt permanente kunst gebruikt om een plek meer betekenis te geven (zie afbeefding 

7.12.) 

Zo ontstaat een flexibele strategie voor de openbare ruimte van de stad, waarin naast permanente, stra

tegische ingrepen oak ruimte zit voor initiatieven en spontane activiteiten van meer tactische aard waardoor 

mensen de stad op nieuwe manieren kunnen ontdekken. 
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Afbeelding 7.11 . Tijdelijke kunst in een steeg 

Afbeelding 7.12. Permanente kunst op een brug 
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7 .4 Conclusies 

De bestudeerde voorbeelden uit de hedendaagse stedebouwkundige praktijk geven een algemeen ver

schijnsel aan, namelijk dat grotere projecten, uitgevoerd door ontwerpers in opdracht van gemeenten of andere 

vertegenwoordigers van de macht, vrijwel altijd strategisch van aard zijn en gericht op een abstract programma, 

functietoewijzing, controle en overzicht. 

Het gaat meestal om de ontwikkeling van commerciele functies en de openbare ruimte dient zich hiernaar te 

schlkken, qua vorm en inrichting .. 

Dit betekent dat het ontwerp word! aangegrepen om die controle en het overzicht mogelijk te maken. Alie 

oneffenheden worden weggepoetst. Dit leidt tot grote, open ruimten, cameratoezicht, felle verlichting; objecten 

en materialen die vooral onderhoudsvriendelijk en vandalisme bestendigheid zijn en vaak een functionele inde

ling die precies vastlegt wat waar moet gebeuren. Het is een openbare ruirnte waarin je niet zomaar overal wat 

kan doen. 

Zelfs wanneer de kwaliteit van de openbare ruimte expliciet in de· opgave Wordt meegenomen, blijkt in de 

praktijk dat bezuinigingen altijd het eerst ten koste van de openbare ruimte gaari . 

Tactische projecten warden met name door kunstenaars en non-profit organisaties uitgevoerd . Het zijn klei

ne projecten die inspelen op een bepaalde situatie in de bestaande ruimte. Ze zijn t ijdelijk van aard en trekken 

vaak allerlei ongeplande acfiviteiten aan. Randvoorwaarden worden weliswaar bepaald, ma~r de rnvulling en 

uitwerking wordt vaak aan het toeval of initiatieven van derden overgelaten. 

Kan eeo stedebouwkundig ontwerper dan alleen op strategisch niveau werken? Meestal wel, maar het voor

beetd van Melbourne laat zien dat een combinatie mogelijk is. Het rnoet dan wel een bewuste keuze van de .. 
opdrachtgever zijn en dat zal niet zomaar gebeuren. 

En zijn strategische plannen dan slecht voor de slad? Zeker niet, om de ontwikkeling van een stad in goede 

banen te leiden, zijn strategische plannen van groot belang. Waar het om gaat is dat steden geneigd ~ijn een 

eenzijdige ontwerpvisie te hanteren, die leidt tot een verschraling van het stedelijk leven. Diversiteit is een fntrin

sieke eigenschap van de stad en daarom zouden de 'aders,' de openbare ruimte, net zo divers moeten zijn. 



Hoofdstuk 8. Nieuwe theorieen 

lnleiding 

In hoofdstuk zeveri werd de vraag gesteld of een stedebouwkundig ontwerper alleen maar op strategisch 

niveau kan werken. Een voorbeeld uit de praktijk liet zien dat een combinatie van strategie en tactiek tot op 

zekere hoogte mogelijk is . 

Ook in de theorie lijkt er wat te veranderen. Vanaf eind jaren '90 van de vorige eeuw komen er steeds meer 

theorieen op die streven naar een andere benadering van ontwerpopgaven. Het uitgangspunt van deze lheo

rieen is dat samenlevingen en steden zo in complexiteit zljn toegenomen (door zaken als mobiliteit en het infor

matietijdperk), dat de norrnatieve ontwerphouding, die afgeleid is van het Modernisme, niet meer volstaat. 

Grootschalige masterplannen, tot in detail uitgewerkt en door ontwerpers van bovenaf opgelegd, moeten 

ruimte maken voor een andere benaderin9, een benadering die stoelt op de gedachten uit de jaren '60 en '70 

van de vorige eeuw, onder andere vertegenwoordigd door het Situationisme. Dit betreft gedachten over de 

bestaande situatie als uitgangspunt voor een ontwerp, inspraak van gebruikers, het verschil tussen ontwerp en 

werkelijk gebruik, enz1,;woort. Deze aspecten warden opgepakt om tot een ontwerphouding te komen die leidt 

tot brutkbare ontwerpen. 

Orie van deze theorieen zijn nader bekeken: Everyday Urbanism, dat gericht is op oplossingen voor al

ledaagse situaties, Urban Jazz, dat gericht is op partlculier opdrachtgeverschap en Mapping, dat gericht is op 

manieren om processen in de stad in kaart te brengen en daar gericht naar te ontwerpen. 

8.1 Everyday Urbanism 

Everyday Urbanism houdf zich bezig met twee zaken: enerzijds het onderzoeken en analyseren van het ste

delijk leven, waarbij de nadruk gelegd word! op ervaring en geleefde realiteiten van mensen en anderzijds het 

komen tot projecten die specifieke onderwerpen, problemen en kansen in de stedelijke omgeving aanspreken. 

Everyday Urbanism maakt een onderscheidt tussen 'dagelijkse openbare ruimte' en 'alledaagse ruimte.' De 

dagelijkse openbare ruimte is de ruimte die uitgebreid gepland en toegewezen is en daardoor vaak ongebruikl. 

'Deze officiele plekken raken het dagelijks leven slechts incidenteel.'1 Alledaagse ruimte biedt een 'zone van 

sociale overgang en mogelijkheid die nieuwe sociale verbeeldingsvormen in zich heeft.'2 Hiermee bedoelen z.e 

ruimten waarvan het gebruik voortkomt uit eigen initiatief als gevolg van alledaagse bezigheden. Die sociale 

verbeeldingsvormen ontstaan wanneer verschillende vormen van alledaags gebruik met elkaar in aanraking 

komen. 
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lnspiratiebronnen voor Everyday Urbanism zijn onder andere de Franse socioloog Henri Lefebvre, Guy 

Debord (Situationisme) en Michel de Certeau. De laatste twee zijn reeds behandeld (resp. hoofdstuk vier en 

zes.) 

Lefebvre beschrijft in zijn boek 'La production de l'espace' uit 1974 twee ritrnes als samenstellers van het 

stedelijk leven en vorming van dagelijkse beleving: natuurlijke ritmes. dat zijn tijdloze levensrltmes en rationele 

ritmes, ofwel het moderne, be'invloed door 'technologie en wereldwijdsheid.'3 Daarnaast bestaat er een derde 

categorie die discontinu en spontaan is. Het gaat om bepaalde sensaties (bijvoorbeeld liefde, spel, rust, kennis) 

die bijdragen aan de beleving. 

Voor Everyday Urbanism is beleving belangrijker dan fysieke vorm. Uit die beleving ontstaat immers sociale 

interactie: 'alle elementen in een stad betekenen voor iedereen iets anders. De verschillen scheiden die !evens 

van elkaar. waar ze overlappen ontstaat sociale ultwisseling.'4 

Ontwerpen in de alledaagse ruimte moet beginnen met begrip en acceptatie van tiet leven dater plaatsvindt. 

Daarbij is het van belang niet te privilegieren en bewust te zijn van de concurrerende betekenissen van veel 

elementen. 

Everyday Urbanism ziet fragmentatie en incompleetheid als onverrnijdelijke consequenties van het postmo

derne leven. Er bestaat geen universeel Everyday Urbanism, de oplossing zit in kleine d1ngen, 'rnicro-utopieen'. 

Daar zit ook he! tactische karakter van deze theorie. Het beoogt geen algehele stadsvisie te geven, maar in de 

spelen op situaties die zich voordoen. 

8.2 Urban Jazz 

Bij Urban Jazz draait het om particulier opdrachtgeverschap als strategie voor stedelijke gebiedsontwikke

ling. Het betreft een ontwerpstrategie, met ruimte voor tactische ingrepen. 

Dit moet leiden tot een 'zelfgebouwde stad, waarin burgers geen woonconsumenten zijn, maar zelf vorm 

kunnen geven aan hun leven en aan hun ruimte.'5 Zo wil men de stad weer creatief. onvoorspelbaar, sensueel 

en levendig maken. 

Door stedebouwkundige richtlijnen te geven, wordt het geheel in een strategisch kader geplaatst. Het zijn de 

burgers vervolgens die de tactische ingrepen doen, doordat ze veel vrijheid krijgen in de wijze waarop ze hun 

woning en woonomgeving vormgeven. 

Het komt voort uit de steeds verdergaande individualisering van de samenleving, die oak doordringt in de 

woningbouw. En hoewel de stad toch het summum van collectiviteit en anonimiteit zoi.J moeten zijn, wordt ge

steld dat er in de hedendaagse netwerkstad 'ruimte [is] voor van alles, zelfs voor vormen die veel meer indivi

dualiteit toelaten dan in de ouderwetse metropolen werd uitgelokt.'6 



Ook voor Urban Jazz is Henri Lefebvre een belangrijke inspiratiebron en dan vooral zijn betoog over ruimte 

als een sociaal product 'waarmee hij eens en voor altijd afrekent met de tweedeling tussen de objectieve n..iimte 

en de subjectieve beelden van die ruimte.'7 

Hij beschn'jft drie typen tuimte: 'ruimtelijke praktijken', 'representaties van ruimte' en 'ruimten voor represen

tatie.' 

'Ruimtelijke -praktijken is de waarneembare ruimte, tastbaar en meetbaar.'8 Het gaat om de objectieve, fy
sieke ruimte om ons heen. 

'Representaties van ruimte omvatten de ruimte die bewust gesystematiseerd en gordend ls. Het is concep

tuele ruimte.'9 Dit is de ruimte zoals planners die voor ogen hebben. 

'Ruimte voor representatie is de geleefde ru1mte; de ruimte van het lichaam, van het !even van alledag, 

van verlangens en van verschillen, van onvoorspelbaarheld en van kunst, muziek, feest. Het is de ruimte die 

overladen is met betekenis , kwaliteit en identiteit.'10 Dit is de subjectieve ruimte, zoals die door mensen wordt 

gebruikt en beleefd. 

Lefebvre, die be"invloed was door het Marxisme, noemt de ruimtelijke weerslag van het kapitalisme en de ka

pitalistische productieprincipes 'abstracte ruimte.' Hij stelt dat ruimte vaak gebruikt wordt als product dat gecon

sumeerd kan worden. 'Bij abstracte ruimte ligt het accent op de representaties van ruimte. De geleefde rulmte 

van alledag is niet relevant. en is ondergeschikt aan de conceptuele ruimte van abstracties en transacties. De 

waarde van ruimte wordt gerelateerd aan een bepaalde geldprijs waardoor het wereldwijd uitwisselbaar is, een 

wereldwijde homogene eenheid.'11 Dit is vergelijkbaar met de strategische ruimte van De Certeau. 

Daar tegenover plaatste hij 'differentiele ruimte .' 'Differentiele ruimte krijgt vooral vorm langs de weg van de 

ruimten voor representatie, als de optelsom van vele toegeeigende ruimtes waar gebruikers bepalen hoe en wat 

er tot stand komt. Dat betekent dat de productie van ruimte niet primair tot stand komt als voortvloeisel van de 

logica van overheid en markt, maar als Uitkomst van de 1nteractie tussen gebruikers'12 (zie afbeelding 8.1 .) Dit 

is vergelijkbaar rnet de tactische ruimte van De Certeau. 

Methodiek 

Om tot een zelfgebouwde stad te komen moet er volgens Urban Jazz een verandenng in het bouwproces ko

men. Het huidige bouwproces, gericht op de verhouding tussen kosten en kwaliteit, heet 'een eigen autonome 

logica, gespeend van werkelijke verbindingen met de eindgebruiker.'13 Die logica is ger:icht op standaardiserlng, 

vergaande bouwregels, serieproductie, bouwefficientie, enzovoort. 

De eindgebruiker moet al vanaf het begin bij het bouwproces betrokken worden. Participatie en interactie 

zijn belangrijke elementen. 
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Afbeelding 8.1. Abstracte en differentiele ruimte 

De theorie stelt wel dat er duidelijke regels moeten komen. 'Want hoewel ieder individu maximale vrijheid 

voor zichzelf wil, wenst niet ieder individu de buurman hetzelfde toe. Er is dus vraag naar een vorm van collecti

viteit en regie, die gewenst is om de stedenbouwkundige structuur van de stad en de kwaliteit van het pubtieke 

domein te waarborgen.'14 

Hier kan een belangrijke rol voor de stedebouwer en architect liggen wat de individuele bouwopgaven be

treft. Die kan enerzijds de burger ondersteunen tijdens het proces (programma van eisen, ontwerp, uitvoering, 

etc.) en anderzijds gemeenten bijstaan als het gaat om het verwerken van de individuele bouwaanvragen. 

'Het oprichten van bouwadviesbureaus kan de kwaliteiten van het particulier opdrachtgeverschap inbedden en 

stroomlijnen.'15 



8.3 Mapping 

Waar Everyday Urbanism zich vooral richt op de theorie en verder weinig concreets zegt over een ontwerp

benadering, gaat het bij Mapping vooral om de methodiek. Landschapsarchitect James Corner beschrijft deze 

methode in zijn essay 'the agency of mapping' . 

Mapping gaat uit van de complexiteit van de maatschappij. Om die complexiteit te kunnen begrijpen, moet er 

op een ander manier geanalyseerd en ontworpen warden dan gebruikelijk is. 'Mapping' is anders dan 'planning', 

want het wil geen ge"ldealiseerd plan opleggen, maar ontdekken welke krachten er spelen in de bestaande 

context en daar naar ontwerpen. Dit zijn vaak krachten die door een standaard analyse niet naar boven komen. 

'Mapping is a project that both reveals and realizes hidden potential.'16 

Juist door creatief te analyseren, ontdekt men bepaalde relaties die kunnen leiden tot een ontwerp. 'Crea

tive advances in mapping promise designers and planners greater efficacy in intervening in spatial and social 

processes.'17 

Kaarten 

Mapping is gebaseerd op de kracht van kaarten. Kaarten kunnen heel veel directe informatie verschaffen 

over de ruimte, maar je kunt er bijvoorbeeld oak routes op uitstippelen of afstanden uit aflezen. 'Because of this 

directness, maps are taken to be true and objective measures of the world .'18 

Maar kaarten hebben oak altijd een zekere mate van abstractie. Dit komt doordat een kaart nooit alles kan 

weergeven. Er is altijd sprake van een zekere selectie van data, een manier van weergeven, maar oak keuze 

voor schaal en orientatie. 'Maps present only one version of the earth's surface, an eidetic fiction constructed 

from factual observation.'19 Een kaart is slechts een visie op de wereld; Die van de maker met zijn bedoelingen 

en middelen. 

Deze eigenschap van kaarten komt overeen met het gebruik van taal zoals Michel de Certeau dat gebruikt 

om de tactiek te verklaren. Om 'spreken' te begrijpen, is alleen kennis van de taal niet voldoende, er spelen 

meerdere factoren mee (zie hoofdstuk 6.1 .) Dit geldt volgens Comer oak voor kaarten. Hij baseert zijn visie op 

kaarten op een uitspraak van een andere Amerikaanse landschapsarchitect, Denies Wood: 'Every map needs 

a subject, a theme and a point of view. ·20 

Het 'subject' is het studiegebied waar je je op richt, 'theme' is dat wat je in kaart gaat brengen, waarbij je 

een keuze moet maken tussen specifiek naar iets kijken of met een onbevooroordeelde blik en 'point of view' 

tenslotte is de relatie tussen de kaartmaker en de kaart; wat is zijn standpunt? Welke relaties legt hij tussen de 

geobserveerde zaken en welke keuzes maakt hij bij de vertaling van het geobserveerde naar de kaart? 

In dit laatste aspect zit veel subjectiviteit, maar juist een stedebouwkundige zou in staat moeten zijn de juiste 

afwegingen te maken. 
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Door creatief met het maken van kaarten om te gaan, kunnen allerlei onverwachte relaties en processen in 

de bestaande ruimte zichtbaar gemaakt worden en aanleiding geven tot een ontwerp. 'There are some pheno

mena that can only achieve visibility through representation rather than through direct experience.'21 Hierdoor is 

mapping niet alleen een analytisch gereedschap, maar kan het ook een actieve rol bij het ontwerp spelen. Het 

maken van kaarten en de ontwerpen die daar uit voortkomen zijn in feite een tactische handelingen. 'Analytical 

research through mapping enables the designer to construct an argument, to embed it within the dominant prac

tices of a rational culture, and ultimately to turn those practices towards more productive and collective ends. In 

this sense, mapping is not the indiscriminate, blinkered accumulation and endless array of data, but rather an 

extremely shrewd and tactical enterprise, a practice of relational reasoning that intelligently unfolds new realities 

out of existing constraints, quantities, facts and conditions.'22 

Methodiek 

Corner beschrijft vier methoden die gebruikt kunnen worden om de stad te 'mappen'. Tegelijk geeft hij aan 

dater nog veel manieren zijn. Een van die vier methoden is direct afkomstig van het Situationisme: 'the drift', of 

de 'derive'. De Situationisten wilden immers door middel van kaarten van ambiances de alledaagse kwaliteiten 

van het leven en vergeten of onderdrukte plekken in beeld brengen. 'The drift permits a critique of contemporary 

circumstances, not from outside and above (as a masterplan) but from participation within the very contours and 

fabric of political and institutional reality.'23 Zie verder hoofdstuk 4.1. 

Een voorbeeld van een toegepaste 'drift' is het werk van Richard Long. Long werkt veel met kaarten. Zijn 

methode is het projecteren van een rationeel gegeven op een kaart, bijvoorbeeld een rechte lijn. 'This line may 

have a particular unit of measure (a mile, sixty minutes or seven days) to which he will adhere.'24 Of een geo

metrische vorm, bijvoorbeeld een cirkel, die hij dan zo nauwkeurig mogelijk probeert te lopen. Een voorbeeld 

hiervan is 'A walk by all roads and lanes touching or crossing an imaginary circle, Sommerset England, 1977' 

(zie afbeelding 8.2.) 

De overige method en zijn 'layering', 'Game-board' en 'Rhizome'. 

'Layering is a technique of producing independent and non-hierarchic layers - one upon the other - to make 

a heterogeneous surface.'25 De lagen kunnen los van elkaar beschouwd worden en op verschillende wijzen 

worden ge·interpreteerd. Omdat de lagen over elkaar heen gelegd kunnen worden, kunnen combinaties van 

verschillende lagen gemaakt worden, wat leidt tot nieuwe relaties die niet zouden volgen uit een traditionele 

analysemethode. Aan deze methode gaat vaak een 'drift' vooraf. 

Gameboard is in feite een speltechniek, waarbij het uitgangspunt is dat 'urban design practice is less like 

spatial composition and more like orchestrating the conditions and by doing this a process of urban renewal and 

development will start.'26 



Afbeelding 8.2. 'A walk by all roads and lanes touching or crossing an imaginary 
circle, Sommerset England, 1977.' Richard Long 

Binnen het gekozen onderzoeksterrein bepaalt het toeval, bijvoorbeeld door een aantat bonen als dobbel

stenen op een kaart te gooien, welke locaties nader onderzocht gaan worden. In het Nederlands wordt deze 

methode daarom ook wel de 'bonenmethode' genoemd, uitgevonden door Raoul Bunschoten, van de finna 

Chora in Londen. Op de geselecteerde locaties worden de omstandigheden en de actoren onderzocht. Hieruit 

volgen ontwerpopgaven, puur op basis van de aangetroffen situatie en niet op basis van een vooraf bedacht 

strategie. 

'Rhizome is a kind of mapping technique that emphasizes the connection of any point to any other point.'27 

Doordat deze methode geen hierarchie of grenzen kent, kunnen er allertei nieuwe relaties gelegd worden. Cor

ner vergelijkt deze methode met de collagetechniek, maar stelt dat 'rhizome' meer analytisch van aard is. Ook 

aan deze methode gaat vaak een 'drift' vooraf. 
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Het resultaat van de drift en van de overige methoden is een of meerdere kaart(en), vergelijkbaar met de 

psychogeografische kaarten van de Situationisten. Zo'n kaart kan steer aangeven, maar ook relaties en typo

logieen. Alles wat niet nuttig of bruikbaar is, laat je weg. Dit maakt mapping tot een persoonlijke, subjectieve 

geografie. (zie afbeeldingen 8.3, 8.4, 8.5 en 8.6 voor voorbeelden van de Mappingmethoden.) 

Afbeelding 8.3. Voorbeeld van een 'driftkaart' waarbij bepaalde aspecten tijdens 
een dwaalrocht in beeld worden gebracht. 
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Atbeelding 8.4. Een voorbeeld van een 'layeringkaart' waarbij diverse geanalyseerde 
aspecten in een matrix worden geplaatst om zo relaties te kunnen leggen. 
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Afbeelding 8.5. Een voorbeeld van de 'bonenmethode.' Op een afgebakend gebied 
worden bonen geworpen om willekeurig de plaatsen van onderzoek te bepalen. 



[Mushrooms at the Harbaurfront] 

, , , , , , 

, , , 
, 

, , , 

Afbeelding 8.6. Een voorbeeld van een 'Rhizomekaart' waarbij geanalyseerde 
aspecten op oneindig veel manieren aan elkaar gekoppeld kunnen zijn. 
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8.4 Conclusies 

De in dit hoofdstuk beschreven theorieen laten zien dat er in de theorie wel degelijk een omslag zit Tn het be

naderen van stedelijke ontwerpopgaven. En in sommige gevallen, zoals bij Urban Jazz, maar vooral bij Mapping 

wordt nader ingegaan op de manier waarop dit zou kunnen. Met nadruk kunnen, want juist dit soort methoden 

zijn op verschillende wijzen te interpreteren. 

Al deze theorieen geven aan dat het om kleine opgaven gaat, door een ontwerper, zoals bij Everyday Urba

nism en Mapping of met name door een gebruiker. zoals bij Urban Jazz. De eerste twee richten zich specifiek 

op dingen dieter plaatse gesignaleerd warden. 

Uit de beschrijving van Mapping blijkt een hoge mate van subjectiviteit, maar. zoals de theorie aangeeft. is 

het maken van kaarten sowieso een subjectieve bezigheid, omdat het de maker van de kaart is die een verta

ling van de werkelijkheid maakt. Dit relativeert de objectiviteit die vaak toegeschreven wordt aan de standaard 

analysekaarten. 

Everyday Urbanism en Mapping zijn interessante en creatieve middellen om een stad van binnenuit te ont

dekken en te zien wat daar gaande is. De relatieve willekeur van de Mapping mettiod iek maakt datje onbevoor

oordeeld een gebied kan gaan bekijken. Dit maakt het leggen van relaties mogelijk die anders over het hoofd 

gezien zouden warden. Doordat hier vervolgens ontwerpopgaven uit afgeleid kunnen warden, maakt Mapping 

niet alleen tot een analytisch middel, maar blijft het bruikbaar gedurende het ontwerpproces. 

Er zijn dus wel degelijk theorieen die zich met een andere aanpak bezighouden. Wellicht is er zelfs sprake 

van een nieuwe paradigma. Het zijn theorleen die stoelen op de discussies uit de jaren '60 en '70 van de vor1ge 

eeuw. Doordat deze theorieen echter relatief nieuw zijn , hebben ze nog niet veel duidelijke en praktische voor

beelden opgeleverd. Het zou heel interessant zijn om deze lijn verder door le zetten om de potenties van deze 

aanpak nader te onderzoeken. 



Hoofdstuk 9. Uitgangspunten voor een ontwerphouding 

"Hoewel elk mens gevoelig is voor het spectaculaire. is dat spectaculaire te veroordelen, als het een te dwin

gende en alles overheersende invloed heeft op de mens en zijn omgeving."1 

lnleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft een aantal uitgangspunten voor een ontwerphouding ten aanzien van de openbare 

ruimte op basis van het voorafgaande. In hoofdstuk tien zullen deze uitgangspunten uitgewerkt warden in een 

casestudy. Met behulp van de casestudy kunnen de uitgangspunten warden aangevuld of scherper warden 

gesteld. In het laatste hoofdstuk, 'conclusies en aanbevelingen.' wordt gereflecteerd op de uitgangspunten en 

de toepassingsmogelijkheden van deze ontwerphouding en warden aanbevelingen gedaan ten aanzien van 

verder onderzoek. 

In dft hoofdstuk is om te beginnen het onderscheid tussen strategische en tactische ruimte van belang, 

Dit leidt tot een meerzijdige ruimtebenadering (een zogenaamd primafr en secundair systeem van openbare 

ruimte) waarbij het verborgen potentieel van een stad kan warden aangesproken. 

Vervolgens komt de katalysator aan bod, een middel om die vergeten gebieden bruikbaar te maken. 

9.1 Strategische en tactische openbare ruimte: primair en secundair systeem 

De botsing tussen het Modernisme en het Situationisme was niet alleen een paging tot afzetten tegen de 

gevestigde orde en het creeren van anarchie. Het heeft duidelijk gemaakt dat de eenzijdige ruimtevisie van het 

Modemisme niet werkte. Deze visie zou ruimte moeten maken voor een meervoudige ruimtevisie, waarin ver

schillende systemen van (openbare) ruimte bestaan. 

Uit hoofdstuk zes bleek dat de openbare ruimte is te verdelen in strategische en tactische ruimte. Op basis 

hiervan kan de bestaande openbare ruimte hoofdzakelijk verdeeld warden in twee systemen, het primaire en 

het secundaire systeem. 

In het primaire systeem is de ruimte volledig gepland en ingericht. Meestal staat de economische functie of 

de ondersteuning hiervan voorop. Alles draait hier om commercie en consumptie, ofwel: spektakel. Er zijn hier 

(on)geschreven regels overwat wel en wat niet mag. De ruimte moet zich schikken naar de functie en is efficient 

in.gericht Deze ruimte wordt ook wel 'control space' genoemd. Hier past de beschrijving van de strategische 

ruimte bij. 

De meest extreme vorm van control space is te vinden in modeme winkelstraten. Vaak is hier cameratoe

zicht Michel de Certeau stelde dat 'To be able to see (far into the distance) is also to be able to predict, to run 

ahead of time by reading a space.'2 
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Een voorbeeld hiervan is Heerlen, waar de onderstaande situatie te vinden is. 

Afbeelding 9.1. Cameratoezicht in de openbare ruimte 

Het is echter maar zeer de vraag of overal camera's ophangen veel bijdraagt aan de werkelijke veiligheid . 

In hoofdstuk zes werd vermeld dat veel alledaagse handelingen tactisch van aard zijn. Allerlei factoren leiden 

tot de combinatie van heterogene elementen. Dit getdt ook voor winketen. 

In de control space van veel winkelstraten worden die factoren echter dusdanig be·invloed, dat het niet meer 

om een eigen afweging gaat die leidt tot een combinatie van elementen, maar om een gecontroleerde sturing. 



Zoats het Situationisme reeds aangaf, is het spektakel slechts een onderdeef van de samehleving, niet de 

essentie. Er moet ruimte zijn voor veel meer aspecten van de samenleving. 

Dit betekent dat de primaire openbare ruimte ook slechts een onderdeel is van de totale stedelijke openbare 

ruimte en dater ruimte moet zijn voor een andere, secundaire openbare ruimte. 

Deze fysieke ruimte voor dit secundaire systeem is vaak ongemerkt al aanwezig binnen het totale systeem 

van openbare ruimte. Het zijn vaak vergeten. genegeerde of tijdelijk niet gebruikte plekken. Het spektakel heeft 

er geen grip op. Er is weinig of hetemaal geen toezicht en controle. Er kunnen zich activiteiten afspelen die 

geen plaats vinden in het primaire systeem. Oit kunnen spontane activiteiten zijn, maar ook georganiseerde 

activiteiten, die niet In het primaire systeem passen, omdat het primaire systeem als gevolg van zonering heel 

erg toegespitst is op bepaald gebruik en niets anders toelaat. 

Dit soort 'secundaire' plekken kan geactiveerd worden door een ingreep, afhankelijk van de randvoorwaar

den van de plek. 

Zo ontstaat weliswaar een ontwerpstrategie, maar dan een strategie die zich bewust is van z'n eigen strate

gische karakter en er daardoor tot op zekere hoogte afstand van kan nemen. Omdat de belangen in dit systeem 

anders zijn dan in het primaire systeem, is er ruimte voor activiteiten die meer tactisch van aard zijn. 

Het secundaire systeem van openbare ruimte werkt complementair. Omdat het buiten de primaire structuur 

ligt, neemt het geen dominante plek in en dringt het niets op. Het respecteert het bestaande. Wie er niets mee te 

maken wil hebben, kan zich er geheel aan onttrekken. Wie iets Wil kunnen ontdekken in de stad en verder kijkt 

dan het primaire systeem, kan een systeem van gebieden ontdekken waar ruimte Is voor onverwachte dingen 

en waar niet alles geregeld en gecontroleerd is. Gebieden waar ruimte is voor initiatief en interpretatie . 

Secundaire openbare ruimte heeft de ruimte zelf als uitgangspunt. Eventuele fu ncties hebben de gebruiks

waarde van de ruimte als uitgangspunt en niet de verkoopwaarde (zie hoofdstuk 8.2.) 

Het maakt grotendeels gebruik van wat er al aanwezig is, dus het secundaire systeem maakt bijvoorbeeld 

gebruik van de routes van het primaire systeem. Maar ook binnen een gebied zelf wordt er gebruik gemaakt van 

de aanwezige kwaliteiten. Het gaat niet zozeer om het creeren van een totaal nieuwe plek, maar om het bruik

baar maken van het bestaande. Zo ontstaat een netwerk van verschillende typen openbare ruimte, die elkaar 

niet bijten. maar aanvullen en versterken, wat de diversiteit en levendigheid in de stad ten goede komt. 
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Afbeelding 9.2. Het secundaire systeem binnen het primaire systeem 

0 

• p 

Op de afbeelding vormen de rode plekken en de verbindingen het primaire systeem van openbare ruimte. 

Het zijn grote plekken, zoals pleinen of parken. De straten zijn lange, brede, doorgaande routes. Hel Primaire 

systeem is meestal commercieel georienteerd. De blauwe plekken en verbindingen vormen het secundaire 

systeem van openbare ruimte. Het zijn meerdere, kleine plekken die niet op de doorgaande routes liggen. Het 

systeem maakt wet gebruik van de bestaande routes en heeft aftakkingen hiervan. Het secundaire systeem is 

niet commercieel georienteerd. 



9.2 Katafysator 

In de vorige paragraaf werd gesteld dat 'secundaire' plekken bruikbaar gemaakt kunnen worden door een 

ingreep, athankelijk van de randvoorwaarden van de plek. Deze ingreep noem ik een 'katalysator.' omdat deze 

ingreep het gebruik op gang brengt. 

Er bestaat geen universele katalysator. per situatie moet gekeken worden welke ingreep het gebruik van een 

'secundaire' plek op gang brengt. In het ene geval moet er wellicht veel warden toegevoegd, in het andere geval 

volstaat alleen een fysieke toegang. 

9.3 De rol van de ontwerper 
Het toevoegen van een katalysator heeft ethische implicaties . Wat moet een ontwerper toevoegen en wat 

niet? In hoeverre voegt hij nieuwe dingen toe of behoudt hij het bestaande? 

Het is moeilijk hier een eenduidig antwoord op te geven, lmmers, het streven is naar een systeem van open

bare ruimte dat ruimte biedt aan initiatieven en interpretatie en dus een tactisch karakter heeft. Doelbewust 

ontwerpen heeft een strategisch karakter en die twee karakters gaah moeitijk samen. 

Een bekend voorbeeld hiervan is de aangewezen graffitimuur. Graffiti heeft biJ uitstek een tactisch karakter. 

Door een wand toe te wijzen waar graffiti is toegestaan, wordt het lngebed in het primaire systeem en verliest 

het z 'n tact.ische karakter. 

In het secundaire systeem van openbare ru1mte daarentegen gaat het om plekken waarvan het gebruik mo

gelijk wordt gemaakt. Welk gebruik wordt grotendeels in het midden gelaten. Er wordt geen functie toegekend. 

terwijl dat bij het voorbeeld van de graffitimuur wel gebeurt. 

Een ontwerper zal zich dus heel goed bewust moeten zijn van de gevolgen van zijn ingrepen. Hij zal moeten 

beseffen welke ontwerpmiddelen hij tot zljn beschikking heeft en in Welke mate hij gebruikers van een ruimte 

wel of niet moet sturen. 

9.4 Conclusies 

Het werk van de Situationisten en Michel de Certeau geeft aan dat het verwerpen van de Modernistische 

stadsvisie meer inhoudt dan het creeren van een conflict. Het gaat met name om het vetwerpen van een een

zijdige ontwerpstrategie, die alleen gericht is op commercie en consumptie. Deze problematiek speelt 1n bijna 

alle steden. 

Het streven moet zijn naar een meervoudige ontwerpstrategie met verschillende systemen van openbare 

ruimte als uitgangspunt. Het pr1maire systeem heeft een strategische l<arakter en het secundaire systeem heeft 

meer een tactische karakter. 
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Het idee van een secundair systeem leidt weliswaar tot een ontwerpstrategie, maar dan een strategie met 

ruimte voor tactische handelingen. 

In het secundaire systeem staat de gebruikswaarde van de openbare ruimte centraal, niet de verkoop

waarde. 

In deze ontwerphouding werkt het secundaire systeem complementair, Het streven is dus niet om het com

merciele denken af te schaffen. maar om te )<ijken waar ruimte zit om iets toe te voegen. Het huidige systeem 

moet kunnen blijven functloneren. maar deze houding moet tot een verrijking van het stedelljk leven leiden. Het 

moet potenties in zich hebben1 geen dwang. 

De ruimte voor secundaire openbare ruimte zit met name in vergeten, genegeerde of tijdelijk niet gebruikte 

plekken. 

In de secundaire openbare ruimte wordt veel gebruikt gemaakt van wat al voor handen is. Bijvoorbeeld het 

gebruik van de bestaande routes van het primaire systeem. Er moet niet naar maakbaarheid of een 'ideale' 

situatie gestreefd Worden. 

De plekken in de secundaire openbare ruimte zijn uniek. Wat op de ene plaats gebeurt, is misschie.n hele

maal niet mogelijk of wenselijk op een andere plaats. Wei zal er in elk geval een katalysator nodig zijn, die de 

plek bruikbaar maakt. 

Tot slot zijn de ethische implicaties van deze ontwerphouding van belang .. Het is essentieel dat de ontwerper 

bewust is van de gevolgen van de ontwerpbeslissingen dle hij neemt. In het secundaire systeem moeten die 

beslissingen gericht zijn op het mogelijk maken van gebruik en niet zozeer op het toewijzen van functie. 



Hoofdstuk 10. Casestudy 

lnleiding 

Op basis van het voorgaande zijn in hoofdstuk negen uitgangspunten geformuleerd voor een ontwerphouding 

ten aanzien van de openbare ruimte in de stad. In dit hoofdstuk worden deze uitgangspunten uitgewerkt in een 

casestudy op een locatie in Eindhoven. Uit dit onderzoek zal blijken of een oritwerphouding zoals voorgesteld 

tot een werkbaar stadsmodel leidt en waar aanpassingen aan de ontwerphouding gedaan moeten worden. 

In hoofdstuk elf worden deze conclusles getrokken en Worden er aanbevelingen gedaan Wat betreft verder 

onderzoek. 

10,1 De stad: Eindhoven 

'Als je naar Eindhoven gaat rnet het idee dat je naar een fijne stad gaat is het er vervelend , maar als je ge

woon naar Eindhoven gaat is er van alles te beleven.' Algemeen Handelsblad, 1-11-19691 

Historie 

Eindhoven heeft een interessante geschiedenis. In hoofdstuk drie is hier al het een en ander over gezegd. 

Aan het begin van de twintigste eeuw waren er problemen die in alle steden voorkwamen, zoals toenemende 

congestie, slechte woonomstandigheden, enzovoorts . Tot aan de Tweede Wereldoorlog bleef de structuur van 

het stadscentrum redelijk onveranderd, afgezien van enkele lnfrastructurele plannen (spoor- en autowegen.) 

Tijdens en aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is er in het centrum van Eindhoven veel verwoest als 

gevolg van bombardementen. Dit heeft er, samen met onder andere optimistische verwachtingen voor de groei 

van de stad voor gezorgd dat Modernistische planvormin.g op .grote schaal is toegepast. 

Dit heeft geresulteerd in de morfologie van het centrum. zoals die vandaag de dag nog bestaat. Eindhoven 

heeft een vrij klein centrum, bestaande uit een voetgangersgebied van lange, rechte assen. Het is omgeven 

door een binnenring voor autoverkeer die het centrum afsluit van het omliggende gebied. Het programma is vrij 

eenzijdig. Met name Winkels en horeca, wonen relatief weinig. Dit is het gevolg van de cityvorming. 

Behalve winkels en -straten is er een reeks expeditiestraten en - hoven. Ook dit is uit de tijd van het Mo

dernisme. Wanneer het Cityplan van Van den Broek en Bakema zou zijn uitgevoerd, zou de Modernistische 

stempel alleen maar groter zijn geweest. 

95 



Is& 
Openbare ruimte 

Uit gemeentelijk onderzoek is gebleken dat Eindhovenaren hun centrum slechts een 6 geven.2 Het centrum 

van Eindhoven wordt beschouwd als efficient, niet als plezierig . 

De openbare ruimte is gericht op de commercie (functionele winkelstraten en horeca) en heeft nauwelijks 

een eigen (verblijfs)kwaliteit. Alie straten zijn hetzelfde. Met het autovrij warden van het centrum eind jaren zes~ 

tig verloren de straten hun identiteit. Het centrum kreeg een uniforms. gladde, rode tegel die doet denken aan 

een badkamervloer. 

De gemeente streeft in het openbare ruimtebeleid naar 'een goed tunctionerende. maar conflictueuze ste

delijke samenleving.'3 Mogelijk wil de gemeente ook af van het eenzijdige aanbod. Met betrekking tot de rol van 

de gemeente worden woorden als 'de gemeente als regisseur' en 'script' gebruikt. Hieruit blijkt een hoge mate 

van sturing. 

Verder streeft de gemeente naar verhoging van de waardering van en verblljfsduur in het centrum. Zo moet 

er onder andere 'vergroting van de diversiteit, beter gebruik van bestaande faciliteiten, uitbreiding van het 

groenaanbod en vergroting van het aanbod van non-commerciele rustplekken komen.'4 Zelf noemt de gemeen

te projecten als de Heuvelgalerie als 'sprekend voorbeeld van kwalitatieve versterkingen van het centrum.'5 

Wellicht op commercieel vlak, maar op het gebied van openbare ruimte voegt het weinig toe. Sterker nog, dit 

soort plannen onttrekt eerder ruimte aan het publieke domein, door alle randvoorwaarden die een dergelijke 

ruimte met zich meebrengt. Zie bijlage 1 voor de swotanalyse uit de centrumvisie van de gemeente Eindho

ven. 

Eindhoven in een breder verband 

Het grootste deel van alle research en development activiteiten in Nederland vindt in Zuidoost Brabant 

plaats. Deze regio is· dan ook door de Nederlandse regering aangeduid als 'Brainport. · Het staat in de top tien 

van de belangrijkste innovatieve regio's van Europa. Samen met de universiteitssteden Leuven (B) en Aken (D) 

wil Eindhoven een sterkere concurrentiepositie verkrijgen (zie afbeelding 10.1.) 

De gemeente heeft zich een aantal uitdagingen gesteld om te garanderen dat de regio Eindhoven ook in de 

toekomst deze posilie kan behouden. Naas! betere samenwerking en uitbreiding van de kennisinfrastructuur 

stelt de gemeente ook "het versterken van de aantrekkelijkheid van de regio voor kenniswerkers, onder andere 

door het verbinden van technologie en design en het creeren van een bijzonder werk- en leefklimaat.';6 Die 

'kenniswerkers' komen immers niet alleen voor een baan, maar ook voor een aantrekkelijke omgeving om in te 

wonen, al dan niet met hun gezin.7 



In een brainport gaan volgens de gemeent.e 'dynamiek (hectiek) en vertraging (rust) hand in hand.'8 Waar 

dynamiek vooral te maken heeft met 'wereldwijde economische relaties', wordt 'in de wereld van de vertraging 

de stad voorgesteld als aantrekkelijk thuis.'9 

In de centrumvisie die de gemeente heeft opgesteld zegt men te streven naar een centrum met allure en er 

wordt gezocht naar sociaalculturele binding. Oit betekent dat Eindhoven, de belangrijkste stad van deze brain

port, een veelzijdige stad moet zijn. Er moet op een breed front ingezet warden op kwaliteit in de stad en niet 

alleen op snel geld verdienen. 

0 

0 

0 0 
0 • 

Afbeelding 10.1. Het samenwerkingsverband Eindhoven-Leuven-Aken 
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10.2 Primair en secundair systeem Eindhoven 

Om een idee te krijgen waar de ruimte voor het secundaire systeem in Eindhoven zit en om dit in beeld te 

brengen, heb ik een vorm van mapping in de praktijk gebracht. De 'drift.· 

10.2.1 . Mapping: 'drift' 

Zoals eerder gezegd, is Mapping een interessant en creatief middel om een stad van binnenuit te ontdekken 

en zo te zien wat daar gaande is. De willekeur van de methodiek maakt dat je onbevooroordeeld een gebied 

kan gaan bekijken. 

In hoofdstuk 8,3 werd aangegeven dat elke kaart een onderwerp (subject), een thema (theme) en een stand

punt (point of view) heeft. In dit ge.val is het centrum van het Eindhoven het onderwerp, ruimte voor secundaire 

openbare ruimte het thema en criteria voor het wel of niet selecteren van een ruimte vormen het standpunt. 

Om zo onbevooroordeeld mogelijk te werk te kunnen gaan in een bekende stad, zijn er drie drifts uitgevoerd. 

steeds met meerdere personen. Het eerste wat opviel bij het toepassen van deze analysetechniek, was het ont

dekken onbekende plekken, zelfs in een bekend geacht gebied. Oit bevestigt alleen maar de sturende werking 

van de strategische ruimte. maar ook de kracht van de mappingtechniek. 

De resultaten van de drie drifts zijn weergegeven in de volgende psychogeografische kaarten (zie afbeeldin

gen 10.2, 10.3 en 10.4.) 
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Afbeelding 10.2. Psychogeografische kaart van 'drift 1' 
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Afbeelding 10.3. Psychogeografische kaart van 'drift 2' 



Afbeelding 10.4. Psychogeografische kaart van 'drift 3' 



Naast de specifiek opvallende dingen die op de psychogeografische kaarten zijn weergegeven, viel een aan

tal dingen op in het algemeen, namelijk de hoeveelheid achtergebieden, de potentie van achtergebieden, daken 

en braakliggende terreinen als secundaire openbare ruimte, de leegte van de openbare ruimte in het algemeen, 

maar vooral na sluitingstijd, de monofunctionaliteit van de openbare ruimte, de hoeveelheid verbodsborden in 

de openbare ruimte en dat veel inrichtingselementen van de openbare ruirnte overal op dezelfde manier wprden 

toegepast. 

Paragraaf 10.3 en 10.4 bevatten onder andere ook kaarten die gebaseerd zijn op de mapping theorie. 

Achterqebieden en daken 

In het kader van deze casestudy is gekozen voor orientatie op achtergebieden en niet op daken. Achterge

bieden zijn reeds bestaande en relatief makketijk toegankelijke ruimten. Hoewel daken ook veel potentie hebben 

alssecundaire openbare ruimte, vraagt dit uitgebreid onderzoek en dat is niet het doel van deze casestudy. 

Er is wel onderzoek gaande naar de mogelijkheden om op daken te bouwen. lnformatie hierover is te vinden 

op http://www.bovenstad.nl 

Nadat de drifts de focus op achtergebieden hadden gelegd, is nauwkeuriger naar het centrum gekeken om 

de verschilfende achtergebieden in kaart te brengen (zie afbeefding 10.5.) 
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10.3 Locatie: Nieuwe Emmasingel 

Het voormalige expeditiehof achter de Demer, de Nieuwe Emmasingel, springt er met name uit. De keuze 

voor dit gebied lij,l<t niet voor de ha(ld liggend, omdat juist kleine gebieden het best lijken passen binnen het 

secundaire systeem. Twee redenen hebben toch geleid tot deze keuze. 

Ten eerste heeft een kleiner gebied vaak een kleinere ingreep nodig heeft, vaak in de kunstzinnige of object

gerichte steer, Vanuit stedebouwkundig oogpunt is het juist interessant een grater gebied te nemen en te kijken 

hoe je het primaire en secundaire systeem zich tot elkaar verhouden en hoe dit is te beYnvloeden door om te 

gaan met massa, schaal, openheid. geslotenheid, enzovoorts. 

Ten tweede omdat de gemeente met een plan bezig is om het gebied bij het primaire systeem in te lijven, 

Gezien de in hoofdstuk negen beschreven ontwerphouding is het interessant om le kijken of dit gebied, dat 

momenteel een secundaire potentie heeft, wel bruikbaar te maken is, maar het tegelijk te onttrekken aan het 

prirnaire systeem. 

Het plan van de gemeente wordt in paragraaf 10.3.2 besproken. 

Afbeetding 10.6 laat het gebied zien en de straatnamen er omneen en atbeetding 10.7 laat de bestaande 

massa's zien .. 
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10.3.1 Analyse van het gebied 

Na selectie van een gebied voor de casestudy is een stedebouwkundige analyse van belang. 

De volgende afbeeldingen geven een snelle impressie van het gebied. Zie de rest van de analyse voor meer 

foto's in en om het gebied. 

Afbeelding 10.8. Toegang vanaf de Nieuwe Emmasingel 
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Afbeelding 10.9 en 10.10. In het achtergebied 
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Afbeelding 10.11. Een steeg in het achtergebied 

Afbeelding 10.12. Rommelige achterkanten 
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Afbeefding 10.13. Achter het fichtmuseum (links) is een groen hoekje 



Functies 

Winkels vormen het grootste deel van het programma in het gebied. Ook zijn er enkele kantoren te vinden. 

Nader onderzoek naar de woonfunctie laat zien dat boven bijna alle winkels sprake is van leegstand. 

Het achtergebied wordt momenteel deels gebruikt als parkeerplaats. Binnenkort opent onder het gebied een 

parkeerkelder van twee lagen, waardoor de bovengrondse parkeerplaats overbodig wordt. Bovendien is er in 

de nabije omgeving nog een parkeergarage. 

lnteressante functies in het gebied zijn het lichtmuseum, de bibliotheek, de design academy en het architec

tuurcentrum. Dit zijn functies die niet direct behoren tot het primaire systeem. 

Afbeelding 10.14. De Witte Dame 

1n 



112 
Winkels 

Winkels ar1\eren 

~-

Kantoren 

Kantoren/ 
Winkels/ 

, bibliot/leek/ 
Des;gn 
academy/ 
archit~uur· 
centrull'l 

Winkeisl 
WOl'len 

Kantoren lncldenteel 
ladenllossen 

Wonen/ 
kantoren 

--
Museum 

Parkeren nu nog 
bovengronds. 
binnenkort in de 
parkeeri<etder 

I 

~/ 
~ , lloorm. ~· wonen 

/ 
Kantore,Y ,. 
winkels 

Winlce(s/ 
wOnen 

Vooim. 
Bios<:oop 

Afbeelding 10.15. Functiekaart 
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Groenvoorzieningen en water 

Het centrum van Eindhoven heeft weinig groen, wat bijdraagt aan de lage waardering van het centrum door 

bezoekers (zie hoofdstuk 10 .1 .) Lan gs de Emmasingel staan kleine boompjes als begeleiders van de weg en 

hier en daar kleine groepjes als (val)windbrekers rond hoge gebouwen. Rond het lichtmuseum is enig klein

schalig groen te vinden. 

Afgezien van de Dommel is er geen open water in het centrum. De grachten die Eindhoven had zijn alle

maal gedempt in verband met de toenemende verkeerscongestie . Door het plangebied liep ooit het riviertje de 

Gender, maar dat is in de jaren '20 van de vorige eeuw overkluisd. Er zijn momenteel wel plannen in de maak 

waarin de Gender weer boven de grond komt. 

Afbeelding 10.17. (Val)windbrekers bij hoge gebouwen 
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Afbeelding 10.18. Groenkaart 
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Verkeersbewegingen 

Aan de noord-, zuid- en oostkant van de locatie ligt een voetgangersgebied. Hier komen 's ochtends vracht

wagens om de winkels te bevoorraden. Aan de westzijde ligt de Emmasingel en het begin van de Keizersgracht. 

Aan deze zijde zijn relatief weinig bewegingen van langzaam verkeer en veel van snelverkeer. Er komen auto's 

langs, eenrichtingsverkeer van noord naar zuid en bussen, in beide richtingen. Deze kant heeft geen prettig 

verblijfsklimaat voor langzaam verkeer, waardoor zij het als doorgangsgebied gebruiken en niet als verblijfsge

bied. 

Ten zuiden van het gebied loopt de Keizersgracht, het verlengde van de Emmasingel. Hier zijn meer be

wegingen van langzaam verkeer dan bij de Emmasingel, omdat het grenst aan het voetgangersgebied en 'de 

Bergen', winkelstraten van een andere orde dan het kernwinkelapparaat. 

Afbeelding 10.20. Het voetgangersgebled 

n5 
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Cultuurhistorische waarden 

De cultuurhistorische waarden in het gebied betreffen vooral gebouwen met de monumentenstatus. Dit zijn 

de Witte Dame, de Lichttoren, de Bruine Heer en het Lichtmuseum. Het zijn allemaal voormalige Philipsgebou

wen. De eerste drie stammen uit de jaren '20 van de vorige eeuw, de laatste uit het eind van de 19e eeuw. Dit 

was de eerste gloeilampenfabriek van Philips. Vandaag de dag is het een museum. 

Verder wordt de lijn 18septemberplein-Emmasingel-Keizersgracht beschouwd als een cultuurhistorisch 

waardevolle lijn, omdat dit de loop van de oude stadsgrachten volgt. 

Afbeelding 10.22. Het lichtmuseum 

Afbeelding 10.23. De lichttoren 
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Afbeelding 10.25. Cultuurhistorische waarden 
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Markante gebouwen 

In en om het gebied zijn enkele markante gebouwen te vinden, te weten de in 2006 opgeleverde Admirant

toren, Eindhovens hoogste (woon)gebouw (105m.}, de Regent, ook een woontoren van 96 meter hoog en een 

klein gebouwtje in het achtergebied zelf. Het is de enige overgebleven bebouwing in het achtergebied zelf uit 

1921 en draagt bij aan de sfeer in het gebied. 

Afbeelding 10.26. De Admiranttoren 

Afbeelding 10.28. 
Het oudste gebouw 
uit het achtergebied 

Afbeelding 10.27. 
De Regent 
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Afbeelding 10.29. Markante gebouwen 
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De historie van de plek 
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Afbeelding 10.30. Historie 1560 
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Op de kaart uit 1560 is de loop van de voormalige stadsgracht goed te zien. Het riviertje de Gender liep 

bovengronds door het centrum, nadat het in de late middeleeuwen een aantal keer was vertegd. De Gender is 

in fasen overkluisd. 

Afbeelding 10.31. Demping van de Gender 
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De kaart uit de jaren '30 van de twintigste eeuw laat een ander beeld zien. Het water was inmiddels ver

dwenen en er lag een spoorlijn ter hoogte van het huidige 18septemberplein. Het spoor lag op het maaiveld en 

vormde een grote barriere tussen het centrum en Woensel. 

... 
Afbeelding 10.33. De Woenselse overweg 



Philips had intussen het gebied rond de Emmasingel bebouwd met het hoofdkantoor en enkele fabriekscom

plexen. Dit zette Eindhoven als stad op de kaart. 

Het huidige achtergebied bestond op dat moment uit tuinen van de woningen aan de Demer. 'In de diepe 

tuinen van de Demer staan ook nog fabriekjes en werkplaatsen.'10 Die stamden uit de 19e eeuw. Destijds was 

brouwerij Oranjeboom er ook gevestigd. Het huidige lichtmuseum was destijds de eerste Philipsfabriek. 

Het geeft aan dat het achtergebied altijd is gebruikt, hoewel het redelijk verborgen lag ten opzichte van de 

doorgaande straten. 

Afbeelding 10.34. De eerste philipsfabriek 
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De kaart uit 1942 laat de verwoestingen van het bombardement zien. De Philipsfabrieken waren het doel 

van de Engelsen, omdat hier geproduceerd werd voor de Duitse oorlogsmachine. Philips loopt 'relatief' weinig 

schade op, maar bijna de hele Demer wordt verwoest. 

Afbeelding 10.36. De verwoeste Demer 

Afbeelding 10.37. Schade aan Philips 

121 



128 

Afbeelding 10.38. Historie 1959 

C]Bebouwing 
D wegen 



Direct na de oorlog began de wederopbouw. Op de kaart uit 1959 is het resultaat te zien. De Demer werd 

rechtgetrokken en de dwarsstraat verdween, het spoor was naar het noorden opgeschoven, waardoor het 

18septemberplein ontstond . 

-
Afbeelding 10.39. Wederopbouw van de Demer 

Philips herbouwde haar hoofdkantoor, maar dan iets smaller. Het deel dat het achtergebied insteekt, zal 

enige jaren later gesloopt warden (zie afbeelding 10.40.) 

Het huidige achtergebied werd in gebruik genomen als parkeerplaats voor Philips en als expeditiehof voor 

de winkels aan de Demer (zie afbeelding 10.41 .) Een steeg vert>indt het expeditiehof met de Rechtestraat. 
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E.lncihoven. Hoofdbntoor Phill~-.r..-1~, __ , _ _.. 

Afbeelding 10.40. Bruine Heer 



Zo is de huidige mortologie van het gebied ontstaan. Over het algemeen valt op dat de structuur van het 

centrum door de tijd heen weinig is veranderd. Het open water is verdwenen, wegen en bebouwing zijn rechtge

trokken en de boel is langzaam dichtgebouwd. Met het vertrek van het hoofdkantoor van Philips verdween ook 

grotendeels de parkeerfunctie. Langzaam verdwenen ook de traditionele w1nkels van de Demer en kwamen er 

winkelketens voor terug. Bevoorrading gebeurde in mindere mate en steeds meer aan de voorkant, waar sinds 

eind jaren '60 een voetgangersgebied was gemaakt. Zo raakte, afgezien van de parkeerfunctie, het achterge

bied de Nieuwe Emmasingel steeds minder in gebruik. 

Gebruik openbare ruimte 

Gezien de verdeling van openbare ru imte in systemen, zoals beschreven in hoofdstuk negen, is het van 

belang het gebrL1ik van de openbare ruimte in de huidige situatie te analyseren. 

De oost- en zuid- en noordzijde van de ontwerplocatie worden begrensd door een voetgangersgebied met 

winkels. Hier is alles tot in detail ontworpen en wordt gedrag gestuurd. Er is sprake van 1control space' en dit 

gebied behoort tot het primaire systeem van openbare ruimte. 

De westzijde van de ontwerplocatie is van een iets andere aard. Hoewel het een structuur is die het primaire 

systeem ondersteund (regulering van verkeer ten gunste van de bereikbaarheid van het centrum), is he{ veel 

minder commercieel en is er minder toezicht. Hier en daar zijn wat winkels, rnaar geen grate ketens. Verder 

zitten er enkele functies zonder commercieel oogmerk (zie 'functies;.) 

Het Lichtplein is een uitzonderlijke situatie. Hoewel het ontworpen is binnen het primaire systeem, vall het 

er enigszins buiten, orndat het niet goed ingebed ligt in het stedelijk weefsel en daardoor niet functioneert zoals 

bedoeld. Met de toekomstige ontwlkkeling van de Lichttoren en Strijp-S zal hier verandering in komen en zal het 

gaan functioneren als evenementenplein. 

Het ontbreken aan woningen draagt bij aan het feit dat de openbare ruimte vooral na sluitingstijd nauwelijks 

gebruikt wordt. De recent opgeleverde Admiranttoren voorziet deels in de woonbehoefte met zijn 93 koop- en 

huurappartementen, maar heeft in feite geen relatie met de stad en draagt daardoor weinig bij aan het sociale 

leven. 'Met je auto de parkeerkelder in en vervolgens met je eigen lift naar zeventien-hoog.'11 

Het achtergebied zeff wordt. afgezien van par1<eren, nauwelijks gebruikt. Aan de oostzijde zijn achterkanten 

van winkels. Hier zijn wel ingangen voor laden en lossen, maar deze warden zelden gebruikt. De woningen er

boven staan leeg. Aan de westzijde zijn kantoren, die weliswaar zicht op het gebied hebben, maar geen uitgang 

in het gebied, alleen aan de rand (zie afbeelding 10.42.) 
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Afbeelding 10.42. Relatie bebouwing - open bare ruimte (1) 



Lichtvervuiling 

Een van de dingen die opviel tijdens een drift in de avonduren was de hoeveelheid licht rond het gebied. 

Eindhoven noemt zich weliswaar de lichtstad, maar lichtvervuiling is niet het streven. Vandaar dat de lichtvervui

ling in beeld is gebracht. 

Nederland heeft een van de hoogste concentraties lichtvervuiling van Europa, samen met Belgie en het 

Ruhrgebied (zie bijlage 4.) Na de randstad scoort de regio Eindhoven zeer hoog als het gaat om lichtvervui

ling. 

Afbeelding 10.43. Uchtvervuiling Nederland 

oo- 42 
- 43-85 
- 86-127 
D 128-110 
0 171-212 
- 213-254 
0 255 
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De analyse van het gebied laat zien dat met name de winkelstraten erg fel zijn verlicht en dan met name 

door verlichting van etalages. Het is 's avonds bijna net zo licht als overdag, terwijl er niemand op straat is. De 

gemeente laat dit waarschijnlijk toe omdat dit een goede vervanging is van openbare vertichting, waardoor het 

de gemeente kosten bespaart. 

Afbeelding 10.44. Lichtvervuiling in het centrum 
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Afbeelding 10.45. Lichtvervuilingkaart 
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10.3.2 Het bestaande plan voor de Nieuwe Emmasingel 

De gemeente Eindhoven is momenteel bezig met een plan voor de Nieuwe Emmasingel. Dit zou in 2007 

gerealiseerd moeten worden. In dit plan wordt de Nieuwe Emmasingel ingelijfd bij het primaire systeem van 

openbare ruimte. Er wordt een eenzijdig programma van winkels, horeca, een megabioscoop en enkele 

stadswoningen in de ruimte geplaatst. 

Afbeelding 10.46. Ontwerp gemeenteplan 

Het plan houdt nauwelijks rekening met de aanwezige structuren. Zo worden er winkels voor de begane 

grond van de Bruine Heer geplaatst (zie afbeelding 10.47.) Verd er wordt de hele achterkant van de Demer weg

gestopt achter een gigantisch blok (zie afbeelding 10.48.) 

Bij de toegang vanaf het 18septemberplein komt een blobgebouw, dat zich niets aantrekt van z'n omgeving 

en het zicht op de Bruine Heer en deels op de Lichtoren wegneemt (zie afbeelding 10.49.) Zo wordt op deze 

locatie een compleet nieuwe wereld gecreeerd, waarbij het karakter van de locatie en de historie worden weg

gestopt onder een commerciele laag. 

Dit soort plekken voegt weinig toe aan het stedelijk leven, behalve nog een straat met nog meer grote ketens 

(zie afbeelding 10.50.) 



- ...... 
Afbeelding 10.48. lngreep negeert bestaande situatie 

Afbeelding 10.47. Winkels komen 
tegen de Bruine Heer aan 
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Afbeelding 10.50. Overzicht 
• Bebouwing tegen Bruine Heer CJ Blob ingrepen die het bestaande 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-==-==~~~__Jnegeren 
• Achterkant Demer 
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10.4.1 Katalysator: wonen boven winkels 

Een van de dingen die opvielen tijdens de ·avonddrift' door het centrum was de leegstand boven de winkels 

rondom de locatie. Dit betekent dat er weliswaar een hoop drukte gedurende de openingstijden van de wink els 

is, maar dat het centrum daarbulten uitgestorven is. afgezien van fietsers die een korte route nemen en een 

enkele verdwaalde voetganger. Alleen de gebieden met cafes (markt, Stratumseind) zorgen voor wat bedrijvig

heid. 

Wonen boven winkels is een goed principe om de woonfunctie weer terug te brengen In het centrum en zo 

rneer levendigheid, vooral na sluitingstijd te krijgen, 

Bovendien is wonen een alledaagse activiteit die allerlei and ere tactische activiteiten genereert. Zo is er voor 

het gebruik van de openbare ruimte dat gerelateerd is aan het wonen geen plaats in hef primaire systeem. Het 

secundaire systeem biedt hier wel ruimte voor. 

Omdat het voor deze afstudeeropdracht te ver voert het wonen boven winkels volledig op haalbaatheid te 

toetsen wordt als uitgangspunt voor deze case genomen dat de verschillende pandeigenaren en ondememers 

bereid zijn mee te werken. 

Achtergrond 

Vroeger werd er echter gewoond in het centrum. Vaak waren het de winkeleigenaren die boven de eigen 

wlnkel woonden. De opgang was dan inpandig of er waren aparte opgangen. Met de uitbreiding van winkels 

en de komst van winkelketens verdween de bewoning door eigenaren en zijn de opgangen vaak weggehaald 

ten gunste van meer vierkante meters winkeloppervtak. '.Achter in de winkel was dan een minimale inpandige 

trap naar de magazijnrUimte. Winkels worden steeds frequenter bevoorraad en hebben nauwelijks meer op

slagruimte nodig. •12 

Het bestemmen van het centrum tot winkelgebied dreef de huurprijzen op. wat alleen maar voor de toenarne 

van ketens zorgde, ten nadele van de kleinere winkels en de woonfunctie. 

Die winkelketens hebben geen baat bij het herstellen van de woonfunctie. 'Per saldo blijl<en de huurop

brengsten niet op te wegen tegen de investeringen in geld en tijd ,'13 die nodig zijn voor renovatie en onderhoud, 

waardoor leegstand voor de winkelketens de meest rendabele manier is om met de bovenverdiepingen om te 

gaan. 

Woningbehoefte en doetgroep 

'De gemeente Eindhoven constateert een groeiende vraag naar binnenstedelijk gelegen woningen voor wer

kende een- en tweepersoonshuishoudens en van goed opgeleide ouderen met een hoog inkomen.'14 



Er wordt gestreefd naar diverse woonvormen, 'zoals seniorenappartementen, studentenhuisvesting, spe

cifieke voorzieningen voor tijdelijke huisvesting en woningen met atefiers.'15 Voor tijdelijke huisvesting kan ge

dacht worden aan woningen voor shortstayers, tijdelijke werknemers die door bedrijven naar Nederland worden 

gehaald. Dit gebeurt veef bij bedrijven als Philips en ASML. 

In deze casestudy worden als doelgroep jongeren, studenten en starters genomen. 

Principe wonen boven Winkels 

Het principe van wonen boven winkels is met succes i'n Maastricht uitgevoerd. Daar is een aparte publiekpri

vate organisatie opgericht om de feegstand structureel aan te pakken. De betrokken partijen in deze organisatie 

wenden hun middelen en expertise aan om woningprojecten te realiseren. 

De organisatie heeft geen eigen personeel en kent geen winstdoelstelling waardoor plannen gerealiseerd 

zijn die anders onhaalbaar zouden zijn. Daarnaast wordt de 'revolving fundgedachte' gebruikt: exploitatie van 

de goede panden maken aanpak van de slechte panden mogelijk. 

De leegstaande verdiepingen worden verworven op basis van aankoop of erfpacht over een periode van 40 

a 50 jaar. Uit projecten in Maastricht blijkt dat professionefe partijen overwegend kiezen voor een erfpachtover

eenkomst. 

' In Eindhoven zouden de betrokken partijen naast, de gemeente en een woningcorporatie ook onderwijs

instellingen aJs de TUe, Fontys en ROC kunnen zijn, aangezien sludenten tot de doelgroep van wonen boven 

winkels behoren.'16 

leeqstand rond de locatie 

Uit inventarisaHe van de panden in het centrum door bureau Meertens bfijkl dat er sprake is van bijna 40% 

leegstand boven winkels in Eindhoven. Aan de Demer figt dit percentage nag hoger. In bijlage 5 is het gebruik 

van de panden in het gebied per verdieping te zien. Tevens staan de aanwezige ontsfuitingen er op. 

De panden aan de Emmasingel en Nieuwe Emmasingel zijn vrijwel volledig in bezit van grote vastgoedbe

leggers. Aan de Demer en de Vrijstraat zijn dit afwisselend landelijke, regionale of plaatselijke beleggers in vast

goed. In bijna alle panden wordt alleen op de begane grond gewinkeld, daarboven staat het grotendeels leeg. 

Wonen boven winkels kan dus praktisch boven alle panden aan de Demer en de Vrijstraat Worden gereali

seerd (zie afbeelding 10.52.) 
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Afbeelding 10.52. Wonen boven winkels 



Ontsluiting 

Door de woningen via het achtergebied te ontsluiten, krijgt het gebied een gebruiksfunctie. Het gaat functi

oneren als entreegebied. De woningen zijn op het gebied gericht en er ontstaat een behoefte aan een gedefi

nieerde openbare ruimte. 

Dit resulteert in een bebouwingstypologie van een commerciele plint, gericht op de voorkant en daarboven 

woningen, gerlcht op de achterkant. 

Afbeelding 10.53. Woningtypologie 'wonen boven winkels ' 

De meeste leegstaande panden vormen aaneengesloten blokken, die via de achterkant te bereiken zijn. 

Grotere clusters van woningen maken ontsluitingen en andere gezamenlijke voorzieningen meer rendabel. 

In bijlage 6 is de clustervorming te zien, zoals voorgesteld door bureau Mee rt ens. Afbeelding 10. 54 laat de 

clusters zijn, aangepast aan de huidige siluatie. 

Het gaat om vier clusters, een individueel pand en een voormalige bioscoop. De clusters zijn via een (aan

tal) gezamenlijke opgang(en) te ontsluiten. Het individuele pand grenst aan een te bebouwen gebied en de 

ontsluiting kan via dit nieuwe pand plaatsvinden. De voormalige bioscoop wordt verbouwd en krijgt z'n eigen 

ontsluiting via de achterkant. De reeds bestaande ontsluitingen, zoals te zien is in de clusterkaart (afbeelding 

10.54) blijven behouden (zie afbeelding 10.55 voor de nieuwe ontsluitingen.) 

De doelgroep (studenten, jongeren en starters) heeft geen lift nodig, wat scheelt in de kosten van de onts

luiting. 
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Afbeelding 10.54. Clustervorming wonen boven winkels 

Bewoonde panden 

- Leegstaande panden 

...-- Bestaande ontsluitingen 
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Afbeelding 10.55 Nieuwe ontsluitingen voor wonen boven winkels 
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Woningtvoologie 

Gezien de beoogde doelgroep en de berekening in het ondernemersplan van bureau Meertens komen drie 

woningtypen in aanmerking: onzelfstandige wooneenheden, studio's en 2-kamerappart:ementen. De oppervlak

ten die bureau Meertens hierbij hanteert zijn resp. 18, 25 en 55 m2
. 

De verwachting is dat deze typen woningen moeiteloos te verhuren zijn . Waar mogelijk kunnen grotere ap

partementen gerealiseerd worden. Zie het ondernemingsplan voor uitgebreide financiele, juridische en organi

satorische aspecten.17 

Relatie met de openbare ruimte 

De woningen die in het kader van wonen boven winkels gerealiseerq worden, zijn allemaal gericht op het 

achtergebied. Er ontstaat een visuele relatie. 

Daarbij beschikken de woningen niet over een eigen buitenruimte, waardoor de bewoners het achtergebied 

als collectieve tuin gebruiken. 

Parkeren 

-Auto 

Bij veel wonen boven Winkelprojecten wordt geredeneerd dat de doelgroep (studenten, jongeren en starters) 

geen parkeerplaats nodig heeft, wat hel wonen boven winkels en op andere binnenstedelijke locaties goed 

mogelijk maakt. 

lndien parkeren toch gewenst is, is er een aantal opties. afhankelijk van het beleid van de gemeente: 

> Parkeerplaatsen in het plan opnemen. In veel gevallen is dit onmogelijk, omdat in de meeste kernwinkel

gebledeh geen auto's mogen komen en parkeren onder bestaande winkelpanden vrijwel onmogelijk is. 

> Een bijdrage in het parkeerfonds. De werking van het parkeerfonds wordt in het volgende voorbeeld, van 

de gemeente Den Haag, uilgelegd: 

'Is aanleg of uitbreiding op eigen lerrein onmogelijk, dan kan eventueel aanwezige parkeerruimle in de 

directe omgeving Worden meegerekend. Voorwaarde iswel dat op deze Wijze ook op lange termijn (circa 

10 jaar) voldoende parkeergelegenheid voor de nieuwbouw en de reeds aanwezige bebouwing wordt 

geboden. Ook indien de directe omgeving geen oplossing biedt, kan de bouwvergunning toch Worden af

gegeven: er dient dan een bedrag in het parkeerfonds te worden gestort. De gemeente neemt in dat geval 

de verplichting op zich de ontbrekende parkeerplaatsen binnen 10 jaar en binnen een straal van 750 meter 

te realiseren. Van deze mogelijkheid kan alleen gebruik warden gemaakt als er een reeel vooruitzicht is 

dat de gemeente aan de overgenomen verplichting kan voldoen. De parkeerplaatsen die de gemeente 

realiseert zijn overigens bestemd voor algemeen gebruik.'18 



> Verplichte huur van pari<eerplaatsen in een pari<eergarage of soortgelijke voorziening voor langere ter

mijn. 

Welke optie de beste is, hangt in de praktijk vaak af van de doelgroep en de kosten (en daarmee de haal

baarheid.) Enkele voorbeelden: in Maastricht wordt een bijdrage in het parkeerfonds gevraagd, in Den Haag 

huurt de nieuwe eigenaar een beperkt aantal plaatsen en in Hilver:sum wordt een strenge parkeernorm van 1, 1 

gehanteerd. In Eindhoven is er nog geen uitgewerkt beleid. 

In deze casestudy is parkeren in het gebied niet wenselijk, omdat dat afbreuk doet aan het streven het ge

bied te onttrekken aan het primaire systeem. Verplichte huur in een parkeergarage lijkt een goede optie le zijn, 

omdat onder het gebied een nieuwe, open bare parkeergarage ligt van twee lagen en er in de nabijheid nog een 

parkeerkelder is en een parkeergara,ge. Parkeerplaatsen die overdag voor kantoren worden gebruikl. kunnen 's 

avonds gebruikt warden voor het wonen boven winkels. 

- Fiets 

De fiets speelt een belangrijke rol voor wonen boven winkels. De centrumlocatie maakt het parkeren voor 

auto's immers moeilijk of onmogelijk. Er moet dus nagedacht worden over fietsenstalling. 

Het parkeren van fietsen in de openbare ruimte heeft twee nadelige effecten: schade als gevolg van vanda

lisme en weersinvloeden enerzijds en een aanzuigende werking op fietsers die komen winkelen en een stalling 

voor hun fiets zoeken. 

De woningen lenen zich nlet voor een eigen inpandige berging. Het streven is om dit elders in het gebied op 

te lossen. 

Wonen boven winkels op andere secundaire locaties 

Het principe van wonen boven winkels als katalysator voor de openbare ruimte kan ook op andere plekken 

in het centrum worden toegepast. Een combinatte van de inventarisatie van wonen boven Winkels en de in kaart 

gebrachte achtergebieden laat een aantal gebieden zien waarbij wonen boven winkels ook als katalysator voor 

het gebied zou kunnen dienen. (zie afbeelding 10.56.) 
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D Plekken waar wonen boven winkels 
;' een impuls aan kan geven 

·' Rand de overige localies wordt vaak al 
gewoond, hier is geen leegstand 
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Afbeelding 10.56. Wonen boven winkels mogelijk op andere locaties 



Intermezzo 

De volgende twee voorbeefden geven een sfeerimpressie van het wonen boven winkels. 19 

De Drummer 

Naam: Ron de Joode, waar: Wolfstraat, Maastricht, boven Free Record Shop 

Sinds 2000, huur € 500, oppervlak 50m2, twee kamers 

'Door de wisselende naambordjes in de hal weet ik dat ik een van de veteranen in dit complex ben, maar ver

der merk ik eigenlijk weinig van de andere bewoners, je hebt hier je privacy. Ze zijn in ieder geval wet tolerant, 

want ik ben een muziekfreak en ik krijg nooit klachten over geluidsoverlast, ook niet als ik drum. 

' lk houd van de steer van een historische stad, van de ambiance, van de geluiden van mensen op straat. Als 

ik 's zomers mijn ramen open heb, lijkt het of mijn huis veel groter is; de scheiding tussen binnen en buiten vall 

weg. lk kan lopend naar het station en naar mijn werk, even een stokbroodje bij Delifrance halen of een biertje 

om de hoek. 

'Van de rest van de winkels maak ik eigenlijk nauwelijks gebruik. lk woon dan wet boven een CD-zaak, maar 

mijn muziek koop ik vooral Via internet of in Luik.' 

De bespiedster 

Naam: Viola Heutger, waar: Kalverstraat, Amsterdam, boven Mexx 

Sinds 2003, huur € 1.065, oppervlak 72 m2, twee verdiepingen, drfe kamers 

'Op wonen in een winkelstraat moet je je instellen, als de draaiorgelman komt, zet ik mijn muziek af en ga 

ik in de vensterbank zitten luisteren. Oat is ook een geweldige plek om marktonderzoek le doen: je ziet hoe 

mensen oonsumeren en zij zien jou niet. Zelf houd ik niet van winkelen, ik kom eigenlijk nooit in de Kalverstraat, 

maar mijn vriend wel. die is Xenos-addicted. Als ik kleren moet kopen ga ik liever naar Maastricht of naar Oos.

tenrijk, waar ik vroeger een tijd gewoond heb. 

Natuurlijk heeft dit huis ook nadelen: de hoge huurprijs, de herrie van de airco's, de kerstvertichting die we

kenlang dag en nacht pal voor je raam brandt, de lallende Engelsen in het weekend, het stof dat de veegwagens 

opwerpen en dat overal in kruipt. Maar toch blijft het fascinerend, je zit midden in het leven.' 
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10.4.2 Massastudies 

Na de keuze en analyse van de locatie en het vaststellen van wonen boven winkels als katalysator heeft een 

aantal massastudies de uitgangspunten voor het ontwerp scherp gesteld. 

Deze massastudies vormen een ontwerponderzoek waarbij er een interessante wisselweri<ing ontstond tus

sen de ontwerpuitgangspunten enerzijds en het uitproberen daarvan in de maquettes en een 3Dmodel ander

zijds. Vervolgens werden ontwerpuitgangspunten weer bijgesteld, om daarna weer uitgeprobeerd te warden in 

massastudies, enzovoorts. 

Hierna volgt een beschrijving van die uitgangspunten en massastudies. waarbij de vraag steeds was: hoe 

groot moet de stedebouwkundige ingreep zijn om het gebied bruikbaar te maken? 

Uitgangspunten voor het ontwerp 

Hybride centrummodel 

Het huidige centrum van Eindhoven laat een monofunctioneel beeld zien. Het primaire systeem is dominant 

aanwezig. Door de in kaart gebrachte achtergebieden te ontwikkelen tot een secundaire structuur kan het cen

trum zich ontwikkelen tot een hybride centrummodel. Hybride wil zeggen: iets dat uit heterogene elementen be

staat. Dit houdt voor het centrum in dater verschillende systemen van openbare ruimte naast elkaar bestaan. 

Afbeelding 10.57. 
Hybride centrummodel 



Door juxtapositie ontstaan twee verschillende werelden die een contrast met elkaar vormen. Om dit contrast 

zo sterk mogelijk te maken en daarmee het beset van het bestaan van deze verschillende werelden te creeren, 

wordt in het ontwerp gefocust op de bestaande randen van het gebied, omdat hier de overgang van het primaire 

naar secundaire systeem plaatsvindt. 

Afbeelding 10.58. Randen van het gebied 
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Het creeren van nieuwe randen in het gebied is niet wenselijk, omdat het primaire systeem dan het gebied 

ingetrokken wordt waardoor het contrast diffuus wordt en de secundaire potentie van het gebied verminderd 

wordt. 

Afbeelding 10.59. Effect van nieuwe randen 



lngreep in de randen: deurwerking 

De minirnale ingreep is een ingreep in de randen. Door het gebied nagenoeg af te sluiten van het prirnaire 

systeem wordt het gewenste contrast optimaal bereikt. De ingreep werkt als een deur of een poort. De deur 

neemt een belangrijke positie in binnen de architectuur. 

'Behind cupboard doors there can be secrets ... concealed future pleasures. Behind cupboard doors dange

rous things can be hidden away.'20 Een deur is meer dan een scheiding tussen twee ruimten. Een deur kan een 

ruimte definieren. Een deur kan ook een zekere spanning oproepen, omdat niet duidelijk is wat zich achter de 

deur bevindt 

'Every door is at once a boundary, shutting off one area from another, yet it is also a connection between 

inside and outside. Part of the mystique of doorways is that they are in-between places - where the inside 

and outside worlds come togethet, where private and public meet, where the known an unknown con
join.'21 

Als je door een deur gaat. gate meestal van de ene ruimte naar de andere, of van buiten naar binnen. De 

orngeving kan veranderen, het materiaal of het klimaat. Er ontstaat een contrast. Zo'n verandering moet ook 

merkbaar zijn bij de overgang van het primaire naar het secundaire systeem, 

De manier waarop de deur is vormgegeven, bepaalt in grote mate de relatie tussen de ruimten aan weerszij

den. Zo kan een dichte deur spanning oproepen over wat zich erachter bevindt. Een onopvallende deur maakt 

dat mensen misschien niet eens weten dat erachter nog een ruimte is. Een transparante deur laat duidelijk zien 

wat erachter zit en kan daarrnee verleiden om er doorheen te gaan, enzovoorts. Zie bijlage 7 voor referenties 

van verschillende doorgangen. 

Het karakter van het omliggende gebied bepaalt de plaatsen van de lngreep. 

De ontwerplocatie kent een aantal openingen in de bestaande randen . Het is echter niet nodig elke opening 

van een 'deur' of 'poort' te voorzien. Alleen daar waar het primaire systeem direct in aanraking komt met het 

secundaire is zo'n ingreep nodig. Afbeelding 10.60 en 10.61 laten dit zien. 

Op afbeelding 10.61 is de drukte van langzaam ver1<eer ten opzichte van de randen en de openingen in 

het gebied weergegeven. Aan de noord-, zuid- en oostkant van de locatie ligt het voetgangersgebied met alle 

winkels. Hier is de grootste drukte. 

Aan de westzijde ligt de Emmasingel en het begin van de Keizersgracht. Hier komt vooral snelverkeer langs. 

Er bevinden zich enkelewinkels, maar die zijn van een andere ·orde dan in het voetgangersgebied en trekken 

veel minder mensen. 

153 



1154 
Daarbij heeft deze kant geen prettig verblijfsklimaat voor langzaam verkeer, als gevolg van de hoge bebou

wing, waardoor zij het als doorgangsgebied gebruiken en niet als verblijfsgebied. 

Afbeelding 10.60 laat de systemen in het gebied zien, waarbij rood het meest primair en geel het meest 

secundair is. Zoals gezegd zijn ingrepen nodig daar waar primair direct raakt aan secundair. Hier is de druk op 

de secundaire potentie het grootste. Dit is bij de doorbraak van de Vrijstraat naar het achtergebied en bij de 

Nieuwe Emmasingel het geval. 

Afbeelding 10.60. Systemen rond de openeningen 

._ __________________ _..Afbeelding 10.61 . Drukte rond de openingen 



Maat geven aan het middengebied. uitsluiting van allerlei varianten 

Een ingreep die zich alleen concentreert op de randen, laat in dit geval een te groot middengebied open. Het 

risico bestaat dat het een ongedefinieerde vlakte wordt, die niet uitnodigend werlct. 

Bovendien vraagt het wonen boven winkels ook een zekere openbare ruimte omdat het via die kant ontslo

ten wordt. Het gebied moet dus een prettige maat krijgen, waarbij uitgegaan wordt van de kwaliteit van water 

al aanwezig is in het gebied. 

De volgende varianten proberen een oplossing voor het middengebied te geven. Van elke variant wordt kort 

aangegeven waarom die niet volstaat. 

- Variant 1. 

Afbeelding 10.62. Variant 1 

Deze eerste variant bestaat uit een groot, massief ogend blok in de cuimte. Het verdeelt het gebied eigenlijk 

in twee delen: een groat blok met een straat erlangs en een resterende open ruimte. Deze variant doet niets met 

de bestaande randen en creeert zijn eigen ruimte, zoals het gemeenteplan voor het gebied dat ook doet. 
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Er blijft weinig over van de secundaire potentie die het gebied van oorsprong had, doordat het gebied vrij 

open blijft, waardoor het primaire systeem gemakkelijk in het gebied kan doordringen. 

Afbeelding 10.63. Maquette variant 1 

Afbeelding 10.64. Systemenkaart 



- Variant 2 . 

Afbeelding 10.65. Variant 2 

Het geheel is heel rommelig en druk. Het ziet eruit als een doolhof, wat weliswaar een Situationistisch ide

aalbeeld was, maar het leidt nauwelijks tot een bruikbare openbare ruimte. De vraag is wat voor kwaliteit je kunt 

aanbieden behalve 'dwaling.' 

Daarnaast kan je niet meer spreken van een bestaande situatie. Er worden tal van nieuwe ruimten 

gecreeerd. 

De rand aan de Vrijstraat heeft een naar binnen springend blok dat uitnodigend werkt. De zichtlijn gaat een 

bocht om, wat prikkelend kan werken. De rand aan de Nieuwe Emmasingel verandert meer in een straat en 

ontneemt het zicht op de Bruine Heer vanaf het 18 septemberplein. zoals het blobgebouw in het gemeenteplan 

dat ook doet. 
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Afbeelding 10.66. Maquette variant 2 

Afbeelding 10.67. Systemenkaart 



- Variant 3. 

Afbeelding 10.68. Variant 3 

Het blok reageert op de omgeving. De kant van de Bruine heer is groat, strak en fang en past bij het karakter 

van de Bruine Heer. De kant richting de Demer is kleiner, onregelmatiger en grilliger. Dit past bij het karakter 

van die kant. 

De randen warden opengelaten waardoor het primaire systeem moeiteloos in het achtergebied kan doordrin

gen en het gewenste contrast venninderd wordt. 

De pleinruimte bij de Nieuwe Emmasingel kan een impuls krijgen door commerciele ontwikkelingen tegeno

ver de Bruine Heer. Dit doet echter afbreuk aan het secundaire karakter van het gebied. 
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Afbeelding 10.69. Maquette variant 3 

Afbeelding 10.70. Systemenkaart 



- Variant 4 . 

Atbeelding 10.71. Variant 4 

Deze variant is behoorlijk gefragmenteerd. Dit is in feite een grovere versie van variant 2. Daarnaast is er 

een hofprincipe toegepast. De verschillende ruimten lenen zich voor verschillend gebruik. Heel hoog kan er 

echter niet gebouwd worden, omdat de hoven dan benauwend gaan werken (maximaal twee bouwlagen.) Door 

de hoven afsluitbaar te maken, ontstaat er een wisselende grootte van de openbare ruimte. Op bepaalde mo

menten zouden deze hoven toegankelijk kunnen worden voor het publiek. 

Het is interessanter de verschillende achtergebieden in het centrum samen als hoven te beschouwen en niet 

elk achtergebied weer verder op te de I en in nog kleinere hoven. omdat je dan ook weer nieuwe ruimten aan het 

creeren bent. 

De rand aan de Vrijstraat kan door het terug liggende blok verleidend werken. Mensen worden naar binnen 

gelokt doordat ze zien dat daarachter meer te doen is dan ze dachten. 

Het blok aan de Nieuwe Emmasingel sluit de ruimte goed af, hoewel dit nog geoptimaliseerd kan warden. 

Ook hier geldt dat commerciele functies in de plint die vertoren hoek van het 18septemberplein een impuls kun

nen geven. 
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Afbeelding 10.72. Maquette variant 4 

Afbeelding 10.73. Systemenkaart 



- Variant 5. 

Afbeelding 10.74. Variant 5 

In deze variant ligt eigenlijk alles nog helemaal open. Dit is dan ook een variant die richtlijnen geeft voor 

schaal, massa en rooilijnen voor verdere ontwikkeling. De vraag is wat de kwaliteit van de openbare ruimte is 

op deze manier. Verdere ontwikkeling lijkt noodzakelijk wil het gebied bruikbaar worden. 

Wat wel interessant is, is de reactie in schaal van de verschillende massa's op de omliggende bebouwing. 

De rand aan de Vrijstraat is heel minimaal bebouwd, zodat je voorbij de doorgang direct in een open ruimte 

komt. Er is geen spanning. Hier is verder ontwikkeling noodzakelijk. 

Het blok aan de Nieuwe Emmasingel sluit het gebied redelijk at, maar dit principe kan nog verder geopti

maliseerd worden. Zo kan die hoek meer een plek worden dan een voorbode van een onbestemd gebied. Het 

idee om met een minimale ingreep als uitgangspunt te wer1<en en verder het bestaande te gebruiken, spreekt 

wel aan. 
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Afbeelding 10.75. Maquette variant 5 

Afbeelding 10. 76. Systemenkaart 



10.4.3 Definitieve massa's 

Op basis van de in paragraaf 10.4.2 beschreven uitgangspunten en massastudies is er een definitieve vorm 

uitgekomen, bestaande uit een minimale ingreep in de randen en een maatgevende invulling van het midden

gebied. 

Daarnaast wordt een voormalige bioscoop herbestemd tot een appartementencomplex . 

. 1 

Afbeelding 10. 77. Definitieve variant 

Afbeelding 10.78. Maquette 
definitieve variant 
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Minimale ingreep 

De minimale ingreep in de randen beperkt zich tot de openingen aan de Vrijstraat en aan de Nieuwe Emma

singel. In beide gevallen blijft er een doorgang naar het achtergebied mogelijk, maar door de beperkte breedte 

wer1<en deze doorgangen als een deur, zoals is beschreven in de vorige paragraaf. 

De verkaveling en ontsluiting van de blokken worden in principe aan de architect overgelaten. De hier be

schreven verkaveling en ontsluiting zijn bedoeld als voorbeeld om de realisering van de blokken aannemelijk 

te maken. 

. .... 
Afbeelding 10.79. Minimale ingreep 



Nieuwbouw aan de Vrijstraat. 

- Typologie 

Om continuHeit in de rand te houden, wordt de bestaande typologie doorgezet. Dit is een diepe, commer

ciele plint met daarop twee a drie woonlagen. 

Afbeelding 10.81 . Bestaande typologie 

Aan dit blok wordt aan de achterzijde een woonblok toegevoegd, gericht op het achtergebied om de werking 

van wonen als katalysator te versterken. Dit blok heeft een split-level laag met nog twee verdiepingen erop. Zo 

ontstaat een nieuwe typologie, gebaseerd op de bestaande (zie afbeelding 10.82.) 
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Afbeelding 10.82. Nieuwe typologie (1) 

- Verkaveling en ontsluiting 

Om aannemelijk te maken dat het voorgestelde blok gerealiseerd kan worden volgt hier een voorbeeldver

kaveling en -ontsluiting. 

De Begane grond van het blok bestaat uit drie commerciele eenheden, het benedendeel van vijf split-level

appartementen en de ontsluiting en fietsenberging van het blok (zie afbeelding 10.S4.) 

De eerste verdieping bestaat uit het bovenste deel van de vijf split-fevelappartementen en vier apparte

menten. Via de ontsluiting van dit blok worden ook twee 'wonen boven winkels panden' ontsloten. De tweede 

verdieping bestaat uit negen appartementen (zie afbeelding 1 O.S5.) 

De derde verdieping bestaat uit vijf appartementen. (zie eveneens afbeelding 1 O.S5) 

Zie verder ook bijlage Sa: bouwbesluit tabel 3.133, daglichtoppervlakte en bijlage Sb: bouwbesluit tabel 2.28a, 

afmetingen van een trap van een woonfunctie voor aanvullende informatie. 

De afbeelding hieronder geeft een impressie van het nieuwe blok. 

Afbeelding 10.83. lmpressie nieuw blok aan de Vrijstraat 
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Afbeelding 10.84. Voorbeeldverkaveling Vrijstraat (1) 

- Parkeren 

lndien wenselijk kunnen parkeerplaatsen op gelijke wijze als bij wonen boven winkels gerealiseerd worden, te 

weten in de parkeerkelder onder het gebied of in faciliteiten in de directe omgeving. 

- Relatie met de openbare ruimte 

In deze voorbeeldverkaveling worden de split-levelappartementen direct via het achtergebied ontsloten. De 

overige ontsluitingen gaan via de zijkant van het blok. Hier bestaat de keuze het achtergebied in te gaan of de 

Vrijstraat. Om de parkeergarage te bereiken moet men door het achtergebied. Sowieso moet men om het blok 

te kunnen betreden het primaire systeem verlaten en de doorgang naar het achtergebied in. De woningen aan 

de achterzijde zijn op het achtergebied georienteerd. 

Het ontbreken van een eigen buitenruimte zorgt dat bewoners gebruik zullen maken van de openbare ruimte in 

het achtergebied. Het achtergebied functioneert als collectieve tuin. 
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Afbeelding 10.85 Voorbeeldverkaveling Vrijstraat (2) 



Nieuwbouw aan de Nieuwe Emmasingel 

- Typologie 

Afbeelding 10.86. 
Locatie nieuwbouw 
Nieuwe Emmasingel 

Ook hier wordt de bestaande typologie doorgezet, in dit geval een commerciele plint met daarop drie woon

lagen. De plint is echter een flexibele plint waardoor de volgende typologie ontstaat. 

Afbeelding 10.87. Nieuwe typologie (2) 

1TI 



- Verkaveling en ontsluiting 

Ook hier betreft het een voorbeeldverkaveling en -ontsluiting. 

De begane grond is een flexlbele plint die in ieder geval bestaat uit vier commerciele eenheden, twee werk

plaatsen I ateliers en de ontsluiting en fietsenberging van zowel het blok zelf als van woningen boven de winkels 

aan de Demer. 

Afhankelijk van de diepte van de winkeleenheden kan er voor gekozen warden aan de achterzijde van 

het blok nog enkele werkplaatsen of ateliers te realiseren. Dit past goed in het gebied gezien de historie (zie 

10.3.1) 

Het is mogelijk een ontsluiting naar het dak te maken om ook deze ruimte te benutten. Een voorbeeld hier

van is bijvoorbeeld een restaurant dat een commerciele eenheid huurt en op het dak een terras realiseert met 

uitzicht op het achtergebied. Maar ook een atelier aan de achterzijde zou een opgang naar het dak kunnen 

hebben om hier actviteiten te ontplooien (zie afbeelding 10.89.) 

De eerste tot en met de derde verdieping zijn identiek en bestaan elk uit vier appartementen en drie studen

tenkamers (zie afbeelding 10.90.) 

Zie verder ook bijlage 8a: bouwbesluit label 3.133, daglichtoppervlakte en bijlage Sb: bouwbesluit label 

2.28a, afmetingen van een trap van een woonfunctie voor aanvullende informatie. 

De afbeelding hieronder geeft een impressie van het nieuwe blok. 

Afbeelding 10.88. lmpressie nieuw blok aan de 
Nieuwe Emmasingel 
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eelding 10.89. Voorbeeldverkaveling N1euwe Emmas1ngel (1) 
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Afbeelding 10.90 . Voorbeeldverkaveling Nieuwe Emmasfngel (2) 

- Parkeren 

lndien wenselijk kunnen parkeerplaatsen op gelijke wijze als bij wonen boven winkels gerealiseerd worden, 

te weten in de parkeerkelder onder het gebied of in faciliteiten in de directe omgeving. 

- Relatie met de openbare ruimte 

In deze voorbeeldverkaveling warden de woningen in het blok via een op het achtergebied georienteerde 

galerij naar de zijkant van het blok ontsloten. Hier bestaat de keuze het achtergebied in te gaan of naar het 

18septemberplein. Om de parkeergarage te bereiken moet men door het achtergebied. Sowieso moet men om 

het blok te kunnen betreden het primaire systeem verlaten en de doorgang naar het achtergebied in. 

De woningen boven de winkels aan de Demer worden centraal via dit blok ontsloten en komen daarmee 

direct in het achtergebied terecht. 

Het ontbreken van een eigen buitenruimte zorgt dat bewoners gebruik zullen maken van de openbare ruimte 

in het achtergebied. Het achtergebied functioneert als collectieve tuin. 

De werkplaatsen I ateliers die aan de achterzijde van het blok gerealiseerd kunnen worden, zijn ontsloten 

via het achtergebied. 

Eventuele activiteiten op het dak van de plint hebben een directe, visuele relatie met het achtergebied. 



Een blok toevoegen aan het achtergebied waardoor een ruimte ontstaat die het bestaande als randen 

beschouwt en een prettige maat heeft 

Door een blok met een bijzondere functie toe te voegen, wordt het hele achtergebied een bijzondere, verbor

gen wereld. Zie bijlage 9 voor referenties. 

Het gebouw is bedoeld voor tijdelijk en wisselend gebruik door allerlei creatieve beroepen, zoals beeldende 

kunstenaars. theatergroepen, Industrial Designers, beoefenaars van oude ambachten, enzovoorts . 

Door de voorwaarden van het gebouw worden die beroepen grotendeels in de openbaarheid beoefend. De 

hoge mate van transparantie maakt dat de gebruikers zich kunnen tonen aan de buitenwereld. Tegelijkertijd 

nodigt een transparant gebouw weer bepaalde typen gebruikers uit. 

Het gebouw geeft maat aan de openbare ruimte en doordat de gebruikers hun handelingen en producten 

kunnen etaleren en exposeren in de openbare ruimte, geven zij een meerwaarde aan die openbare ruimte . 

Met die expositiemogelijkheid hebben zij tevens een verantwoordelijkheid ten aanzien van de openbare 

ruimte in de zin van onderhoud en toezicht. Doordat er ook 's avonds in het gebouw gewerkt kan worden, blij ft 

er sociale controle, samen met de woningen rondom het gebied. 

Gezien het karakter van het gebouw Is 'open huis' een typerende benaming. 

De plaatsing van het blok 

Het moet de zichtlijn van de Vrijstraat naar de Ernmasingel afschermen om het besloten karakter van het 

gebied te behouden (zie afbeelding 10.91.) 

De gevels van het open huis moeten reageren op de ruimte_ Gezien de ori~ntatie en de maat van het mid

dengebied gaat het om een noord-zuid gericht blok en moeten de noord- en zuidgevel gericht zijn op de ruimte 

(zie afbeelding 10.92.) Daarnaast moet er een ruimte overblijven die door het open huis gebruikt kan Worden 

als exposilieruimte. 

Er ontstaat dan plaatsing van het blok in de plattegrond (zie afbeelding 10,93.) 
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Afbeelding 10.91 . Voorwaarden 'open huis' (1) 

Afbeelding 10.92. Voorwaarden 'open huis' (2) 



' 
Afbeelding 10.93. 
Plaatsing van het 
blok in de 

'--- - ---- - ---------------_J plattegrond 

De hoogte van het blok 

Het blok moet vanuit alle toegangen tot het gebied zichtbaar zijn, dus vanuit de Vrijstraat, vanaf de Emma

singel, de Nieuwe Emmasingel en vanaf het pleintje bij de oude bioscoop. Zo verraadt het dater iets is in het 

achtergebied. Door het opvallende uiterlijk van het gebouw is het een visuele prikkeling en ver1eidt het de pas

sant om eens in het gebied te gaan kijken (zie afbeeldingen 10.94 Um 10.97.) 

Vanwege de enorme schaalverschillen in het gebied moet het blok ook voor een zekere opmaat vanaf de 

winkelstraten naar de Emmasingel zorgen. Het moet reageren op de Bruine Heer en de Admiranttoren en even

eens op de openbare ruimte, die vrij groot is en om een groot blok vraagt. Massastudies laten zien dat bepaalde 

variaties in de hoogte niet voldoen aan de genoemde uitgangspunten.(zie afbeeldingen 10.98 Um 10.101) 

Het is de uitdaging voor een architect om zo'n groot volume prettig te laten ervaren. Hier kan een geleding 

van het blok in meespelen. 
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\fbeelding 10.96. Zichtbaarheid 
ran het open huis vanaf de Vrijstraat 

Afbeelding 10.97. Zichtbaarheid 
van hP.t ooen huis vanaf cie 

Afbeelding 10.94. Zichtbaarheid 
van het open huis vanaf de Nieuwe 
Emmasingel 

Afbeelding 10.95. Zichtbaarheid 
van het open huis vanaf de oude 
bioscoop 



Afbeelding 10.100. Variatie in hOOE 
leidt tot verminderde zichtbaarheid (1 : 



l1ao 
Geleding van het blok 

Om de schaalverschillen in het gebied op te vangen en om te voorkomen dat het blok, ondanks de transpa

rantie heel massief oogt, wordt in de kavel van het gebouw een geleding aangebracht. 

Zo kan het deel aan de kant van de Admiranttoren en de Bruine Heer een groat oppervlak hebben en hoog 

zijn, terwijl het deel aan de kant van de Demer kleiner en wat lager is. 

Zo ontstaat een blok dat niet a Ileen stedebouwkundig aansluit bij de omgeving, maar door de geleding oak 

verschillende aanblikken heeft. 

Demer 

Afbeelding 10.102. Geleding van het open huis 



Het materiaal van het blok 

Een materiaal dat voor de hand ligt om het blok transparant te maken, Is glas. Transparantie is van belang 

om een aantal redenen . 

Ten eerste ligt het gebied redelijk verborgen in het stedelijk weefsel. In het gebied moet vervolgens niet ook 

een labyrintische structuur ontstaan, maar transparantie en overzichtelijkheid. 

Ten tweede komen er tijdelijke. publieke functies in die zo kunnen tonen aan het publiek wat ze in huis heb

ben. 

Ten derde wordt het gebouw opgenomen in het lichtplan om het 's avonds en's nachts een boeiend beeld 

in de stad geven. In dit lichtplan wordt het gebied zelf minimaal belicht. Wanneer het gebouw vrij transparant 

wordt uitgevoerd, kan de verlichting van binnenuit plaatsvinden en hoeven er geen spots in de ruimte te worden 

geplaatst die het extern aanlichten en zo voor lichtvervuiling zorgen. 

Wisselend gebruik van het gebouw zorgt voor verschillende condities van de verlichting . Dit maakt dat de 

verlichting in het gebled niet vanzelfsprekend is. 

Relatie tussen het open hyis en de openbare ruimte 

Om het open huis een onderdeel te laten zijn van de openbare ruimte moeten er in de randvoorwaarden voor 

het ontwerp uitspraken gedaan worden over de relatie tussen het blok en de openbare ruimte. 

Allereerst draagt de hoge mate van transparantie van het gebouw bij aan de openbaarheid van het open 

huis. De gebruikers van het open huis werken als het ware in de openbaarheid . 

Daarnaast kan het gebouw voorzien worden van een interne verbinding, die niet alleen de verschillende de

len verbindt, rnaar ook het gebouw met de openbare ruimte, bijvoorbeeld een interne straal Deze straat biedt 

toegang tot de verschillende ruimten en informatie over de activiteiten in en om het open huis. Verder is het 

een route door het gebied. De straat kan afgesloten worden, bijvoorbeeld 's nachts wanneer er niemand in het 

gebouw aanwezig is (zie atbeelding 10.103.) 

Het open huis kan gebruik maken van de openbare ruimte als expositieruimte. Die ruimte is zo ingericht dat 

er van alles mogelijk is. De ondergrond is grotendeels vlak, zodat er makkelijk slellages geplaatst kunnen wor

den. In de grond zitten bovendien aansluitingen voor licht en geluid, waar het open huis gebruik van kan maken. 

Zo kunnen open huis en openbare ruimte in elkaar over gaan (zie atbeelding 't 0.104.) 
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A . 

fbeelding 10.103. Doorgang door het 
pen huis 

Afbeelding 10.104. 
Aansluitingen in de 

openbare ruimte t.b.v. 
het open huis 

• • 

Aansluffing lichl en geUd 

+ + • • 



Parkeren 

Bij het open huis is gelegenheid voor laden en lossen van goederen. Hier kan een vrachtwagen komen, die 

oak ruimte heeft om te keren. Parkeren door gebruikers van het open huis gebeurt of in de kelder onder het 

gebied. 

Oeze voorwaarden leiden tot stedebouwkundige uitgangspunten voor het open huis, waarbinnen een archi

tect een ontwerp kan maken. 

Herbestemming voormalige bioscoop 

Om de woonfunctie als katalysator voor gebruik van de openbare ruimte nog meer te versterken kan een 

leegstaand pand van een voormalige bioscoop aan de Vrijstraat herbestemd warden tot een appartementen

complex, wederom op een commerciele plint die gericht is op de winkelstraat. 

De ontsluiting van de appartementen gebeurt oak hier via het achtergebied . 

.._ - · ..,. I>· "> -.r. 
...... ~ .. · , ,_...., \ .i · ...... ..,. _ Afbeelding 10.1 05. 
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Relatie tussen bebouwing en de openbare ruimte 

Gezien de plaatsing en de ontsluiting van de toegevoegde blokken in combinatie met de bestaande blokken 

ontstaat het volgende relatieschema tussen bebouwing en openbare ruimte. 

+··· 

Gebruikersschema 

_. hoofdontsluiting bjdelijke gebruikers 

~ hoofdontsluiting bewoners 

Afbeelding 10.106. •••+ achter- / noodultgang 

Relatie bebouwing - <ii>~ visuele relatie 
openbare ruimte ....... --=-------=--....,,_ _______ _._ __ , _________ __, 



Ten opzichte van de analysekaart van de bestaande situatie (zie 10.3.1) is duidelijk zichtbaar dat het aantal 

hoofdontsluitingen en visuele relaties tussen bebouwing en het achtergebied sterk is loegenomen, Voor hel 

grootste deel betreft het relaties tussen bewoners en de openbare ruimte. Dit is een sterker type relatie dan 

tijdelijke gebruikers, omdat bewoners ook buiten openingstijden aanwezig zijn en zij meestal meer betrokken 

zijn bij hun omgeving dan tijdelijke gebruikers. 

Verder brengt de aanwezigheid van bewoners ook gebruik van de openbare ruimle als verblijfsruimte met 

zich mee, omdat de woningen geen eigen bultenruimte hebben. 

10.4.4 Materialisering openbare ruimte 

'In het omarmen van de heterogeniteit - in de angst een foutieve richting te kiezen zoals destijds het mo

dernisme. communisme en maoi'sme deden - durven steeds minder ontwerpers een bepaald antagonisme of 

richtinggevend alternatief boven een ander te stellen.'22 

Toch zullen ontwerpers wel een positie in moeten nemen, anders leiden ontwerpen van openbare ruimle tot 

open vlaktes waarin niels is bepaald onder het motto: nu kan alles nog. Oat leidt alleen maar tot onbruikbare 

rL1imte. Er moet een relatie zijn tussen aangebracht ontwerp en vrijheid van invulling, een combinatie tussen 

bepaalde elementen aanbrengen en andere weglaten. Oil moet leiden tot bruikbare plekken .. Plekken die au

tonoom zijn, maar niet autistisch. 

Uitgangspunten 

Voor het ontstaan van een contrastgebied is de materialisering van belang. Ohl hier een richting aan te ge

ven zijn twee dingen van belang. 

Ten eerste het werk van filmmaker Jean-Luc Godard. Hij meent dat de mensen 'het kijken' zijn verleerd. De 

televisie dicteert hoe de dingen gezien rnoeten worden, zoa·1s in het primaire systeem gedicteerd wordl hoe we 

ons dienen te gedragen. 

Hij ziet het als zijn taak een manier aan le reiken waardoor mensen weer gaan 'zien' en hij streeft emaar 

bewustwording bij de kijkers le creeren door verschillende tegengestelde begrippen naast elkaar te plaatsen 

Uuxtaposititie), zoals 'fascinatie en weerzin, leegte en liefde, vrijheid en consumptie. Zo kan er ruimte ontstaan 

om verbindingen le leggen op een oneindig aantal mogelijke manieren Hierbij gaat het niet om de dingen zelf 

(de vorm) maar om de gebeurtenissen die zich tussen en door de dingen afspelen.'23 Zo ontstaat een vervreem

dend effect. 

185 



186 
In deze casestudy gaat het om het creeren van bewustwording ten aanzien van het gemaakte en gecontro

leerde in de primaire openbare ruimte. Bewustwording is nodig omdat we helemaal gewend zijn geraakt aan 

manipulatie en niet meer geprikkeld worden om zelf iets te ondememen, om een 'situatie' te creeren, zeals de 

Situationisten dat wilden.Als ontwerper kan je ingrepen doen die het vervreemdende effect in de hand spelen. 

Die ingrepen moe.ten dan niet direct 'logisch' of 'gebruikelijk' zijn. 

Uit de 'drifts' bleek dat wanneer je op inrichtingsniveau in de primaire openbare ruimte kijkt, de inrichtings

elementen met een soort vanzelfsprekendheid overal warden 1oegepast. Wat daarbij opviel was dat gebouwen 

altijd in de verharding staan, dat de inrichting van de ruimte gericht is op efficientie (glad en verhard, logische 

routes, enzovoorts), weinig groen en dater veel lichtvervuiling is door straat- en etalageverlichting. Dit is 'ge

bruikelijk.' 

Het is interessant voor deze casestudy om af te wijken van deze 'logische' toepassing om zo de gewenste 

vervreemding te bewerkstetligen. 

Ten 1weede zijn de gebruikers van de ruimte en hun manier van gebruiken van belang. lmmers. als er vol

ledig voorbij wordt gegaan aan gebruiksmogelijkheden, ontstaat niet allee:n een functieloze. maar ook een 

onbruikbare ruimte. 

Er zijn drie groepen gebruikers en hun get>ruik onderscheiden om een aantal eisen op inrichtingsniveau te 

kunnen vaststellen: 

1. Bewoners van de rand . Voor hen is het gebied een entreegebied en een tuin . Ze moeten er op informele 

wijze kunnen verblijven. Ze hebben niet perse zitplekken nodig. Bewoners kunnen prima zelf een klapstoel , op

blaasbank of kleed rneenemen. Ze moeten dus vooral een bruikbare ondergrond hebben. Deze hoeft niet vlak 

te zijn. 

2. Het 'open huis'. Voor de gebruikers is het een 'expositieruimte.' Ze moeten er objecten in kunnen plaat-

sen. Oak zij hebben een bruikbare ondergrond nodig, zeals een expositieruimte in een museum in principe een 

kale ruimte is met aansluitingen voor licht en geluid. Zo kunnen er afhankelijk van de gelegenheid stellages e.d. 

neergeze1 warden. De ondergrond moet bij voor1<eur vlak zijn. 

3 , Passanten (mensen die pauzeren van werk of winkelen, toeristen, stadsontdekkers.) Voor pauzerende 

mensen zijn zitplekken wenselijk. Dat hoeven geen standaard banken te zijn, eerder objecten waar je op kunt 

zitten zonder dat het meteen een archetype bank is. 



Belangrijke inrichti ngselementen 

Verharding 

Is het wel nodig dat gebouwen allijd in de verharding staan? Door gebouwen in een onverharde ruimte le 

plaatsen in plaats van in de verharding ontstaat het vervreemdende effect, zoals beschreven in de uitgangs

punten. Echter: 

Rond de punten waar woonblokken ontsloten warden moet wel enige verharding zijn. 

Ten behoeve het laden en lossen bij het lichtmuseum en het 'open huis' moet in dat gebied ook verhar

ding komen. 

Gezien de bijzondere functie van het open huis in het gebied is de grens tussen verhard en onverhard ge

bied ter hoogte van het open huis getrokken, zodat dat gebouw een verbinding vormt. 

Door het verschil in verhardtng rand het open huis zijn er twee condities ontstaan die verschillend gebruik 

uitlokken. Door de verharding op enkele plekken het onverharde gebied in le trekken, ontstaat een afwisselend 

gebied waar ruimte is voor (spontane) vegetatie, enkele bomen met daaraan gekoppeld zitgelegenheid en aan

sluitmogelijkheden voor het open huis. Over het algemeen zal het gebied heel groen ogen. 

Onderstaand schema laat het verhardingsprincipe zien. De verharding wordt op enkele punten het onver

harde gebied ingetrokken. Daartussen is een mix van bestrating en (spontane) vegetatie, Het geheel ligt in een 

groene 'lijst.' 

/ . 

Afbeelding 10.107. Vemardi"gsprincipe 
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Zo ontstaat het volgende verhardingsplan. 

Afbeelding 10.108. 

Im bd-'"+, 'w.a.)"fraJok ,l.>~...t 
§.l~.~~.~ 

Verhardingsplan '----------------------------~ 



In het ontwerp zitten twee typen bestrating: betonnen tegels met een ruw oppervlak, verschillende kleuren in 

een wildverband en flagstones: platte natuursteenplaten verspreid gelegd. Tussen de flagstones is ruimte voor 

gras en spontane vegetatie. 

Deze typen steen vormen een sterk contrast met de bestrating in de ruimte er omheen, die glad en strak is 

en een kleur heeft. 

Afbeelding 10.109. Wildverband 

Afbeelding 10.110. Referentie straatstenen 

Afbeelding 10.111. Oppervlaktestructuur 

Afbeelding 10.112. Flagstones 
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Afbeelding 10.113. Flagstones met tussenruimte 

Afbeelding 10.114. wildgroei 



Groen 

Is het wel nodig dat de ruimte altijd geschikt moet worden naar de eisen van de efficientie? Door de gebou

wen in een groene, onverharde ruimte te plaatsen wordt het vervreemdende effect versterkt. 

Enkele punten moeten echter verhard z.ijn omwille van ontsluiting en laden & lossen. Het groene gebied be

staat aan de rand uit grasplaten die het mogelijk maken voor hulpdiensten om bij de bebouwing te komen (zie 

bijlage 10) en voor passanten om bij regen droge voeten te houden. De grasplaten volgen echter niet de directe 

routes door het gebied. 'Olifantenpaadjes' kunnen ontstaan. maar leveren wellicht natte voeten op. 

Afbeelding 10 .115. 'Olifantenpaadje' 

Er worden bomen in het gebied geplaatst om het ontbreken daarvan in het omliggende gebied te benadruk

ken . Een deel van deze bomen komt in mobiele bakken te staan, omdat er een parkeergarage onder het gebied 

ligt, wat het diep wortelen van bomen onmogelijk maakt (zie voor de ligging van de garage paragraaf 10.3.1 .) 

De grens van het groen ligt halverwege het open huis, om zo de bijzondere functie van dit gebouw te bena

drukken. Op enkele plaatsen (op de kop van het open huis en rond de vaste boombakken) ligt gefragmenteerde 

verharding in het groen, met ruimte voor spontane vegetatie. 

Zo ontstaat het volgende groenplan (zie afbeelding 10.116.) 
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Afbeelding 10.116. Groenplan 



In het ontwerp zitten verschillende boomtypen, geschikt voor boombakken. Ze zijn geselecteerd op hun 

groeivermogen in bakken in een stedelijke omgeving en op hun uiterlijk gedurende de seizoenen. Het uitgangs

punt is dat bomen die per seizoen een ander uiterlijk (blad of vrucht) hebben een positieve bijdrage leveren 

aan de kwaliteit van het gebied. Zo is gekozen voor de Noorse esdoorn en de gewone plataan voor een rood 

en groen beeld in het gebied. Deze soorten warden aangevuld met een peer en een sierappel als bijzonder 

accent en de blaasjesboom, een meerstammige met grate sierwaarde. Zie bijlage 11 voor de verschillende 

boomtypen. 

De grasplaten in het ontwerp zijn voor 95% groen, waardoor ze nauwelijks te onderscheiden zijn van het 

onverharde groen. Zie bijlage 12 voor een specificatie. 

0 

Afbeelding 10.117 Voedingsysteem 
voor bomen in bakken 

Afbeelding 10.118 Bomen in bakken 

193 



'"" ...__ 
Afbeelding 10.119 Spontane vegetatie Afbeelding 10.120 Grasplaat 

Verlichtinq 

Is het wel nodig dat openbare ruimte 's avonds bijna net zo licht is als overdag door straatverlichting en 

etalageverlichting? Door alleen de toegangen tot het gebied en de ontsluitingen te verlichten, wordt lichtver

vuiling tegengegaan. En dan niet met grote, hoog opgehangen lichtbronnen, maar lage armaturen, die alleen 

de grond verlichten en niet alles om zich heen. 

~{f -- - - -
l\OOUUL . -- - -
~~ 
~-

... ________ ...... ~ 
Afbeelding 10.121 Hoogte lichtarmaturen 



Daarnaast wordt het open huis uitgelicht. Doordat het een vrij transparant gebouw wordt, kan de verlichting 

subtiel en van binnenuit plaatsvinden. Door de aansluitmogelijkheden die er in het gebied komen, is het open 

huis altijd in staat bij gelegenheden extra lichtbronnen aan te brengen. 

Zo ontstaat het volgende lichtplan . 
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Afbeelding 10.122. lichtplan 
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Afbeelding 10.123. lmpressie lage 
armaturen 

Afbeelding 10.124. Referenlie laag 
armatuur 



Materialiserinq overiq 

- Fietsenberging 

Op een locatie na kunnen fietsenbergingen voor de nieuwe en bestaande woningen warden ondergebracht 

in de nieuwe blokken in het gebied. Op de locatie waar het niet kan, is naast een externe ontsluitingsconstructie 

oak ruimte voor een afsluitbare en overdekte fietsberging met een capaciteit van twintig fietsen. Zie bijlage 13: 

afmetingen fietsparkeervoorzieningen. 

- Afvalcontainers 

Afbeelding 10.125. 
Externe fietsenberging 

Om te voorkomen dat de vuilniswagen door het hele gebied moeten rijden, warden er bij de auto-entree tot 

het gebied, ter hoogte van de Admiranttoren drie ondergrondse containers geplaatst, voor glas, huisafval en 

oud papier. 

Afbeelding 10.126. Ondergrondse afvalcontainer Afbeelding 10.127. Het legen van de afvalcontainer 
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Afbeelding 10.128 M . . . atenahsering overig 
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Conclusies 

Door creatief met inrichtingselementen om te gaan, ontstaat een aangenaam, contrasterend gebied dat zich 

leent voor allerlei gebruik, zonder dat er meteen functionele zonering plaatsvindt. 

Desondanks wordt er, door verschillend materiaalgebruik wel een spontane zonering in de hand gewerkt, 

Geen enkele vorm van inrichting en zonering zou irnmers leiden tot een grote, blanco ruimte waarin niemand 

zich prettig voelt. Dit verklaart de noodzaak om iets toe te voegen aan openbare rufmte om zo gebruik te kunnen 

stimuleren. Daamaast is het ontwerp bedoeld om de tegenstelling tussen primair en secundair te versterken en 

een bewustwording bij mensen te creeren_ 

10.4.5 Scenario's 

Zander voor te schrijven wat er in de openbare ruimte moet plaatsvinden, is het wel belangrijk een aantal 

scenario's te schetsen van mogelijk gebruik. Dit ts om aannemelijk te rnaken dat de voorgestelde ingrepen 

werkel!jk iets kunnen opleveren. 

Te denken valt aan een expositie van een kunstenaarscollectief, een stadscamping bij evenementen of voor 

bezoek van bewoners van het achtergebied, een (tijdelijke) kinderboerderij, een bijdrage aan het lichtfestival, 

hufsvesting en tentoonstelling van diverse creatleve beroepen, zoals oude ambachten, beginnende kunste

naars, industrial designers, grafische kunstenaars, enzovoorts. 

Hierna zijn vijf scenario's kort uitgewerkt als impressie. 

Scenario1: theatervoorstellingen 

Een theatergroep heeft voor een jaar ruimte gehuurd in het open huis om te werken aan enkele kleinschalige 

toneeluitvoeringen. Door de transparantie van het open huis zijn repetities geregeld zichtbaar voor het publiek. 

Na verloop van tijd zullen er erikele uitvoeringen in de open lucht gehouden warden. 

Scenario2: stadsontdekkers 

Toeristen komen geregeld naar Eindhoven toe om de stad te ontdekken. Sinds enige tijd zijn daar plekken 

die enigszins verborgen liggen achter het bestaande stratenpatroon. Er is hier van alles te zien, van spontane 

tot georganiseerde, vaak cultureel getinte ondernemingen. Omdat het steeds om tijdelijke activiteiten gaat en 

ook het aantal plekken varieert, kan de stad bij elk bezoek weer opnieuw 'ontdekt' worden_ 

De bezoeker, maar ook de stadsbewoner kan door de stad dwalen, steeds plekken ontdekken en interprete

ren . Terafwisseling zoekt hij een cafeetje op en geniet zo van een diverse, spannende stad . 
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Scenario3: stadscamping bij een evenement 

Hetjaarlijkse 'Jazz in Lighttown· festival trekt elk jaar steeds meer bezoekers naar Eindhoven. Dit driedaagse 

jazz en blues festival in de binnenstad van Eindhoven telt circa 400 ml.1sici op tientallen binnen-· en buitenpo

dia. 

Om bezoekers optimaal te kunnen laten genieten van dit evenement wordt er in het achtergebied achter de 

Demer een tijdetijke camping ingericht voor bezoekers van het festival. 

De benodigde faciliteiten voorde camping warden vanuit het open huis georganiseerd. In dit gebouw warden 

's avohds speciale optredens gehouden. exclusief voor campinggasten. 

Scenario4: picknickende bewoners 

Aan het achtergebied wonen veel studenten, veelal in kleine wooneenheden boven winkels. Dit zorgt voor 

meer levendigheid in het stadcentrum. 

Veel studenten zoeken elkaar op na de colleges. Omdat de studentenwoningen vaak klein zijn. rnaken ze 

geregeld gebruik van het achtergebied. Ze beschouwen het als hun collectieve tuin. 

Zadra er ook maar een klein z.onnetje schijnl, komen er mensen naar buiten met een groat kleed en wat 

klapstoelen. Ze zoeken een plekje in het gras of ender de bomen om daar te gaan picknicken. 

Scenarios: week van het ontwero 

In verband met de week van het ontwerp betrekken enkele organisaties. waaronder de design academy, 

voor een half jaar het open huis om te werken aan hun bijdrage voor het evenement. In de aanloop naar de 

week is er van buitenaf al een hoop te zien in het 'open huis.' 

Tijdens de week van het ontwerp zijn er in en om het 'open huis' allerlei activiteiten op architectuur en design

gebied. Zo is er bijvoorbeeld een tentoonstelling over parasitaire architectuur, die zich vanuit dit gebied uitspreid 

over andere 'verborgen' plekken in de stad. 
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Afbeelding 10.129. lmpressie van mogelijk gebruik (1) 
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Afbeelding 10.130. lmpressie van mogelijk gebruik (2) 



Hoofdstuk11 . Conclusies en aanbevelingen 

Haalbaarheid versus kwaliteit 

Het is de vraag of het resultaat van de casestudy wel haalbaar is op die tocalie, gezien het vastgoedpoten

tieel van de plek. 

Dit ontwerp zal vanuit vastgoedtechnisch oogpunt misschien niet snel gerealiseerd worden , maar het toont 

echter wet aan dat een ruimtebenadering die niet alleen gericht is op commercie en spektakel wel bijd raagt aan 

een meer divers (binnen)stadsmilieu. In die zin moet de casestudy gezien warden als een denkmodet over de 

openbare ruirnte. 

En wellicht kan zo'n ontwerphouding leiden tot gemeentelijk beleid waarin niet alles wordt overgelaten aan 

vastgoedmakelaars en projectontwikkelaars. Beleid waarin niet alleen financiele beslissingen ten aanzien van 

de eigen stad warden genomen, maar waarin ook wordt gekozen voor ruimtelijke kwaliteit. Bovendien levert een 

aantrekkelijke stad met ruimtelijke kwaliteit (indirect) ook geld op. Voor deze ontwerphouding moet wel de knop 

om bij opdrachtgever(s) en dat zal moeilijk zijn in de praktijk. 

Hoewel het voor de casestudy interessant was deze locatie ontwikkelen, lijkt de kans op een succesvol re

sultaat meer voor de hand liggend bif een kleinere locatie. 

De kracht van een bescheiden houding 

De keuze voor achtergebieden in de casestudy is zeer geschikt voor deze ontwerphouding. Dit soort plekken 

ligt buiten het primaire systeem, waardoor het geen dominante plek inneemt of iets opdringt. Het respecteert het 

bestaande en gaat complementair te werk. 

Wie er niets mee te maken wit hebben, kan zich er geheel aan onttrekken. Wie iets wil kunnen ontdekken in 

de stad en verder kijkt dan z'n neus 'fang i's, kan een systeem van achterliggende gebieden ontdekken waarin 

niet altes geregeld en gecontroleerd is. Waar ruimte is voor initiatief en interpretatie. 

Deze ontwerphouding staat niet negatief tegenover commercie in het atgemeen, maar wet tegenover een 

eenzijdige ontwerphouding die zich alleen richt op commercie. Het streven is naar meer diversiteit in de open

bare ruimte, vandaar dat ontwerpen van secundaire open.bare ruimte niet commercie als uitgangspunt moeten 

hebben. 

Commercie in de secundaire openbare ruimte is niet uitgesloten, maar dan moet wet het gebruik van de 

ruimte voorop staan. 
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Geen universele aanpak 

Ontwerpen van secundaire openbare ruirnte kennen in principe geen universele aanpak. Tech zijn twee as

pecten uit de casestudy in het algemeen van belang. 

Ten eerste de katalysator als middet om de achtergebieden, die doorgaans 'vergeten' of genegeerd zijn, 

brulkbaar te maken. Het geeft een aanleiding om het gebied te gaan gebruiken. 

In de casestudy bleek wonen boven winkels een geed middel om de openbare ruimte en de stad weer 

levendiger te krijgen. En hoewel gebleken is dat er meerdere centrumlocaties zijn die zich lenen voor wonen 

boven winkels, Is deze katalysator geen universeel middel. Wat op de ene locatie prirna werkt als katalysator is 

rnisschien helemaal niet toepasbaar op een andere locatie. 

Ten tweede lijkt het ervaren van twee verschillende systemen van openbare ruimte het slerkst wanneer 

er bewust een contrast wordt gemaakt tussen het primaire en het secundaire systeem. Hierdoor ontstaat een 

hybride stadsmodel dat werkelijk als divers kan worden ervaren. Zender contrast is de kans op homogeniteit 

groter. 

De macht van de ontweroer 

In hoofdstuk negen werden al de ethische implicaties van een ontwerp genoemd. Wat moet een ontwerper 

toevoegen en wat niet? 

Wat van belang is, is dat hij beseft dat hij verschillende ontwerpmiddelen tot zijn beschikking heeft om een 

bepaald effect te creeren, zeals vervreemding en bewustwording tn de casestudy. Het gaat niet puur om alles 

systematisch in functies te verdelen. Het denken in termen van primaire en secundaire openbare ruimte bevor

dert dit beset. 

Er moet een relatie zijn tussen aangebracht ontwerp en vrijheid van invulling, een combinatie tussen be

paalde elementen aanbrengen en andere weglaten. 

Een ontwerper zal zich dus heel goed bewust moeten zijn van de gevolgen van zijn ingrepen. Hij zal ook 

moeten besluiten in welke mate hij gebruikers van een ruimte wel of niet moet sturen. 

Wat dat laatste betreft is inspraak ook van belang. Bij deze casestudy was dat moeilijk te realiseren, maar in 

werkelijkheid zou men hier wel naar moeten streven. 



Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Er werd gesteld dal alle activiteiten die geen plaats vinden in het primaire systeem van openbare ruimte 

terechtkunnen in het secundaire systeem. Wellicht sluit het secundaire systeem nag bepaalde dingen uit, die 

onderdeel uitmaken van een tertiair systeem (en quartair, enzovoorts.) 

Het voerde voor dit, project te ver om dat uit te zoeken. Dit zou interessant kunnen zijn voor vervolgonder

zoek. 

In deze casestudy is gekozen voor achtergebieden als locatie voor secundaire openbare ruirnte. Daken 

werden ook genoernd als mogelijk interessante plekken, 

Of daken zich oak lenen voor het secundaire (of tertiaire) systeem is een interessant onderwerp voor ver

volgonderzoek. In ieder geval kan aan het ontsluiten van wonen boven winkels Via daken nag een heel archi

tectonisch project gewijd warden. Er is wel onderzoek gaande naar de mogelijkheden om op daken te bouwen. 

lnformatie hierover is te vinden op http://www.bovenstad.nl 

In dit afstudeeronderzoek is Mapping aan bod gekomen (zie hoofdstuk 8.3 en 10.2 .) In de casestudy is een 

mappingtechniek in beperkte vor'm toegepast. Naar aanleiding hiervan is het interessant vervolgonderzoek te 

doen zodat uitgebreid inzicht kan warden gegeven in de toepassingsmogelijkheden van mappingmethoden. 
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Bi}\agen 



Bijlage 1. Beleidsmatrix (hoofdstuk 5) 

!j.d 
+Thema's Jaren '50 

Verkeersleefbaarheld 
De auto domlneer'I 
ontwerp en voorz1eJ1ingen 

Stadsvernleuwlng x 

Betevlngskwaliteit x 

Soclale velll_gheid x 

Stedelljke vernleuwlng x 

Beheer en mmeu x 

Soclale vemleuwing x 
Bron: gegevens afkomstig uit: Reijndorp, A. en Nio, I., Het stedelijk theater, ruimtefijk befeid en openbare 
ruimte, uitgeverij Thoth, Bussum, 1996 , hoofdstuk 2 
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Bijlage 2. Schema ISV-2 {hoofdstuk 5) 

0 
0 
~ .... ... 

Bui~ 
docla:rocpco ····--... c ........ ... 

................ 
Milicukwllliccir 

Water en Wltcr
l)'Stcmco 

Bron: Ministerie van VROM, Dossier lnvesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing, http://www.vrom.nf/pa
gina.html?id=9621, bezocht op 6-4-2006 



Bijlage 3. Swotanalyse centrum Eindhoven (deels) (hoofdstuk 10) 

Zwakte 

Structuur/openbare ruimte 
§ integraal kwaliteitsbeeld onder de maat 
§ binnenstadsrandzones, ontwikkelingsassen en radialen onvoldoende aangehaakt 
aan de stadskern 
§ bijna geen echte pleinen of zich aan die pleinen presenterende passende functies 
§ fysieke tekorten in de vorm van oningevulde plekken, rafelige achterkanten van 
bebouwing, dagwinkels 18-Septemberplein, 
§ kwaliteit openbare ruimte op aantal plaatsen onvoldoende (ontbreken van groen, 
staat van onderhoud, straatmeubilair, te weinig kunst en speciale verlichting, 
middelmatige architectuur, gevelontsierende luifels en schreeuwerige reclame) 
§ historische karakteristiek/elementen zijn slechts beperkt herkenbaar en worden te 
weinig benut als specifieke kwaliteit 

Functies 
§ weinig detailhandelsspeclaalzaken en restaurants/cafes in hogere marktsegment 
§ onvoldoende aanbod van congres- en overnachtingsmogelijkheden 
§ ondervertegenwoordigde woonfunctie waarbij wonen boven winkels bijna is 
verdwenen 
§ veelal monofunctionele karakter van kantoorlocaties 
§ onduidelijke locatie warenmarkt 

Bereikbaarheid 
§ 
§ 
§ 
§ 

onvoltooide autoverkeersstructuur 
onvoldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen 
knelpunten in structuur fietspaden 
ontbreken van speciale voetgangersroutes naar de binnenstad vanuit de wijken 

Organisatie/overig 
§ ontbreken van evenementen met (inter) nationale status 
§ te weinig gebruik van PPS constructies (o.a. bij beheer en gebrulk) 

Kansen 

Structuur 
§ groot veranderingspotentieel en betrekkelijk veel beschikbare (vrije) ruirnte 
§ mogelijkheden voor intensief en meervoudig ruimtegebruik (zowel ondergronds als 
hoogbouw) 

m 
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§ na (bijna) gereedkomen van de stadskem meer ontwikkelingsmogelijkheden voor 
de binnenstadsrandzones, de radialen en nieuwe ontwikkelingsassen tussen 
centrum en periferie 
§ meer mogelijkheden voor groen 
§ versterking van de historische identiteit (die al meer aandacht krijgt) 
§ mogelijkheden tot verbetering van de pleinenstructuur 

Functies 
§ ruimte voor ontwikkeling van leisure-functies 
§ ruimte voor uitbreiding winkelvloeroppervlak 
§ ruimte voor uitbreiding en invulling horeca 
§ perspectieven voor nieuwe holelvestigingen 
§ veel mogelijkheden om de werkgelegenheidsfunclie te verster1<en 
§ toenemende belangstelling voor binnenstedelijk wonen, waardoor ook meer 
kansen voor voorzieningen die wonen ondersteunen 
§ op stapel staande/in uitvoering zijnde projecten of mogelijke verhuizingen van o.a. 
Effenaar, Dynamo, Casino, Plaza Futura, Museum Kempenland. Van Abbe 

Bereikbaarheid 
§ mogelijkheden voor verbetering auto- en fielsverkeersstructuur (m.n 
Slationsdistrict) en perspectieven voor bijzondere wandelroutes 

Organisalie/overig 
§ creeren van eigen ambiance door uit te gaan van groot organiserend vermogen en 
specifieke creatieve kwaliteiten 

Bron: Gemeente Eindhoven. Visie Centrumgebied Eindhoven. conceol, Dienst stedelijke ontwikkeling en 
beheer Eindhoven, sector strategie, 2002, p.8-9 



ml 
Bijlage 4. Lichtvervuiling (hoofdstuk 10) 

Lichtvervuiling wereld 
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Lichtvervuiling Europa 

Bron: Laat het danker danker, http://www.laathetdonkerdonker.nl 



Bijlage 5. lnventarisatie wonen boven winkels Eindhoven (hoofdstuk 10) 

LEG ENDA: 

L_. ..__. 
6. 
c::J 
0 
0 
<> 
0 

• • 
D 
R 

Opgangen 

Poort I doorgang binnenterrein 

Winkelfunclie 

Faciliteiten winkelfunctie 
Woonfunctie 

Kantoorfunctie 

Horecafunclie 

Overigen 

In gebruik 
Leegstaand 

Bouwblok markering 

Sloop I nieuwbouw . 
~ 

Bron: Bureau Meertens, Woningbeheer NV, lnventarisatie wonen boven winkels 
Eindhoven, 2004, p.18 
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226 Bijlage 6. Clusters wonen boven winkels Eindhoven (hoofdstuk 10) 

..,, r; • 

~ 
~j 

" •• 
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1• 
~ 
'"" .,, 
0 
J 
~ 

O" 
0 
< 
~ 
~ 
"' ,,,. 

*" I 
o~ 
n• ; 
% 
:J ;;· 
m :;· 
£ c; 
-: ,. 
:J 

Bron: Bureau Meertens, Woningbeheer NV, Clusteronde1Zoek Wonen boven winkels 
Eindhoven, 2004, p.14 



Bijlage 7. Referenties van verschillende doorgangen (hoofdstuk 10) 

Poorten en deuren kunnen een scheiding maken tussen twee 
werelden. De linker afbeelding is een toegang tot het Begijnhof in 
Amsterdam in de vorm van dee deur en een steeg. De rechter af
beelding is 'het huis met de hoofden,' eveneens in Amsterdam. Hier 
is de doorgang uitgevoerd als deur in een gevel. 

Bron: links: eigen foto, rechts: http://www.bma.amsterdam.nl/adam/nl/huizen/k123. 
html 



228 Bijlage Sa. Afmetingen van een trap (hoofdstuk 10) 

Tabel ::!.28a 

Minunuw rttdce Vllll de crap 
Minimum \'llJe boogte b ven de nap 
Ma.~mm hoogte ·an de ·rap 
, fuumum mtrede ter pill tk' ·1m de ·la:n ·:u. gemeteu 
lo.xla h: de H><>rkau ·:au de trede 
. '1 xlID m hoogi:e ·an een oµrrl"de 
Hiniruuui bre<?d~ '<'Rll he: tmi.e,- ak. ~emete;1 oo · e-cht op 
de n mri: i ·a.n dot \'lat 
. li.wm l reedte van he· ede..- l; ier aat e n n de 
tliniliJn. ge: ten loC1dr~ t op de oorl:.m ,-an d t vl:il-: 
·foumum . fsumd ,. n de l:l.mhJn ·01 nteu' n de 

tr• 

Bijlage 8b. Daglichtoppervlakte (hoofdstuk 10) 

Tabel 3.1}3 

~ Wll~ 
6 ........ c<t-ao 
" l.c ~ 
!~-...,;. 
9 5~ 

IOU-:::..o!!u:.cu. 
II ll':wt,apbnlil;C....-.ia 
12 &ft"'IAwli: !918 .s:.;a» 

. .\ 

• 

I 

I • 
I . ; 

' 

B 
.8 w !.~ m 

1.Jm _,3 m 
.+ l -l m 

0.-~ .. ]~m 

0.185 m 0 s· w 
0.0~ m 0. 1 m 

0.13 m O.~-tm 

OJ m 0.3 m 

r-.1 

' 

. ,.., 

• t < 

• :t ' ! . ., 
• • I 

Bron: Beiden: Bouwbesluit online, Ministerie van VROM, http:/183.98.131.63/bouwbe
s/uitonlinel, 23-11-2006 



Bijlage 9. Referenties van 'verborgen werelden' (hoofdstuk 10) 

De linker afbeelding is de openluchtschool in Amsterdam van J.Duiker. Het 
gebouw ligt in een hof, omringd door achterkanten van etagewoningen. 
Het terrein is toegankelijk via een poortgebouw. 
De rechterafbeelding is het Begijnhof in Amsterdam. Deze verborgen wereld 
ligt midden in het drukke centrum van de stad en vormt een oase van rust. 
Oude, smalle stadswoningen omgeven dit hof, met middenin een kerk als 
bijzondere functie. 

Bron: links: eigen foto, rechts: http://www.bma.amsterdam.nl/adam/nl/hofjes/begijn
hof.html 
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l30 Bijlage 10. Draaicirkel groot voertuig (hoofdstuk 10) 

I Figuur 6.3/11 . Baanbeschrijving vullnisauto. 
: (schaal 1 :500; rijsnelheid 1 O km/h) 

! ""-. ~ . 
/ ~ i 

I ""' . 
. ___, 

2.40 

Om de benodigde breedte van de grasplaten vast te kunnen stellen, is gekeken naar de afmetingen en draai
cirkels van hulpdiensten en een vuilniswagen. 
De vuilniswagen heeft de meeste ruimte nodig, vandaar dat de grasplaten hier op gedimensioneerd zijn. 

Bron: CROW, ASSV 1996, CROW, Ede, 1996, p.184 



l 11l1mf1 a son d 

Ac•r platanoides 'Royal Red' 
Noor w esdoom 

onregelmaoge kroon 
toc IS m 
verdraagt schaduw. 
wrdraagt wind 
YOeduam. doorbtend 
sohair, park. laan, 
laNischap 

roodpaars blad 
roodpaars blad 
rood blad 
donkeri>ruine twijg 

I m a m I I a s o n d 

Plat.anus x acerifolia 
gewone plataan 

hoogre: 
ploots: 

lente: 
zomer: 
her(st: 

winter: 

grote boom. ronde 
kroon 
tot 30 m 
zonnig cot halrschaduw. 
verdr.ugt wind. stol, 
rook en i~zout 
voedz.aMTI.vochrig 
ban. plein. parlc. 
vert<eer. indusuie 

groen blad 
groen blad 
groene vrucht, 
groengeel blad 
groene afschilferende 
stilm, lichtbruine vrucht 

a s o n d 

Pyrus calleryana 'Chanticleer' 

peer 

worm: 

lcnte: 
zomer: 
ht:rfst: 

w;nter: 

opgaande boom. 
kegetvomiige kroon 
l Ol 12 m 
zomig. verdrugt 
zeewmd 
elke 
stnat. plein. plancsoen, 
park. kust. industrie 

wine bk>ei,groen bbd 
groen blad 
zelden bnline Yf\IChten. 
geeloranjerood blad 
roodbruine l'Wll& 
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f m a m 

Malus 'Evereste' 
sierappel 

llOml: 
hoo,re: 
ploats: 
bodrm: 
~: 

Wlll(C(; 

ovale kroon 
tot 6 m 
zonnigtothaKschaduw 
elke goede bodem 
J>Mk.tuin 
schurftvrij 

groen bbd 
witte bloei. groen blad 
rode mxht. 
gttloran1e brad 
rode vrucht 

f m a m I 

Koelreutena paniculata 
bbasjesboom 

YOl'm: 

lente: 
zomer: 
herfsr 
winier: 

heester of kleine boom. 
brede ronde kroon 
Stot8m 
zonnig. beschut 
vochtig. voedz.aam. 
kalkhoudend. kki 
gn:xe ruin. ~ solrt.tir 

rood uitlo~d 
gele bloei. groen blad 
geel bl~d 
bruingroene twijg 

Bron: Bos, T. , K/eur groen, een 
naslagwerk voor bewust kleurgebruik 
van de dendrologie , Ebben boomkwe
kers, Cuijk, 2002 



Bijlage 12. Specificatie grasplaten. {hoofdstuk 10) 

Voor een optimale waterdoordringbaarheid 

• voor groene zones 
- parkeerplaatsen 
- inritten brandweer 

I) Afmecing: 38 x 56 x 5 cm 
scuks per m): 4.7 
voorzien van antislip-noppen 
rendement plaatsing: 40 m2 I uur I persoon 
(op klaargemaakt terrein). 

2) Kamergrootte: 
- diagonaal ca. 7 cm 
• voordelig voor de worteloncwikkeling. 

Totale hoogte: 5 cm. 

3) Voorzien van antislip-noppen. Die is zeer belangrijk als 
de bodem vochtig is. 

4) De oppervlakte van de dwarsscukken bedraagt ± 10 %. 
Hierdoor is een begroening van 95 % mogelijk. 

5) Hoge belastbaarheid (> 100 T/m2
) . 

6) Gewicht per "Grasraat": ca. 1.300 gram. 

7) Vervaardigd uit 100 % gerecycleerd polyethyleen. 
D.w.z. niet schadelijk voor grondwater of 
grondvervuiling. 
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Plaatsingsschema "Grasraat" 
De grasplaat die uw gazon berijdbaar maakt 

op punt gesteld door Ing. Prestele 38 x 56 x S cm 
met i\ntislip-noppen en een kamergrooue van 7 cm 

Voor grotere oppervlakces. moet een drainagesysteem 
voorzien worden met transversale greppel 

Aanbevelingen 

lnzaaien meL spec13al gazongras1:ud. 

Grasraatelement. 

Hoogte grasraatelement voor het aftrillen. 

Hoogte grasraatelement na heL aftnllen. 

Opvullen van de elementen m~t een voonf klaarge
maakc substraat of een mengirig van 2 delen gebroken grint (014) + I 
deel humusrijke grond gemengd mer een bemescingsmoddel (Oscorna 
150 a 200 grim'. gezeefd met een zeel met mazen van 2.S a 3 cm). 

Ballastbed: beslilande uot een vooral vervaardigde mengeling, 
ofwel een mengeling van een steenkorrel (bvb lava.split 014 of breek
und), aarde en een organisch bemestingsmiddel. 

Onderbouw (wacerdoorlutbaar); bestaaode uit 10 cm dra.aglaag 
io gebroken steenslag 5/8 met gebroken keien 32/45 of 32163. 

Oikte 30 cm voor voer.gangerswegen of parking v<1n personenw3. 
gens. 45 cm voor toegangen van brandWeerwagens eo 60 cm voor 
?W»r verkeer. 

Vlakke ondergrond licht hellend 3.S %. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bron: Urbania Products, Lochem, zie ook http;//www.urbaniaproducts.com 



Bijlage 13. Specificatie fietsvoorzieningen. (hoofdstuk 10) 

Onc-=rstaanoe label ge..tt .... oeer weike. ~n.:011:ae en ''ertica e afstar.den in acM IJE''lO"lle'l moe:en 

den b1j systl'me oti ef:n n •;e,;;1. en bl) hoog ail(l! f~temen . 

A.e-op~a.if1t.uid Hoogt.·.-..-1ehil t-n l'oi9e pl~~(Hn 

'!1r l" .Kl.. AlM:e.=.. iJ.l 

Ein nr-Nti O.CC "~ i5n ' 

H . g1y1t..n O.J.: rr : ¢{)"' '"' 

Re . ~n 1'Q houde"Kt ~t c.e_:?.e- ro C-l"Yt~a1do:-r . wor : de. o e-n.•f.:ikte 'l..'i"'\ e~ 'i-*! ~ 

of1 omeo j t;ep 3afli o.oor de cri~nu ,e v11 de fteUer . •/ c ii" •'? a ;;ITOQ4 . .,...= den 
11anoe ol;;-n 

R 

• aon -200 T 

0.4~ "T . ~(t M - .. . C.0 

I OC. . 

MJ......, c 

: !~., 

acht~r li«Uen 

• 40n 

Sr.a .... ~ ndf-• ~ \'ln 0;0 T wtNnafat~nd fietaen L.ngte fl9110<1 Ru im!e ;1Cht..- fie1Mn 

Op Hr.· -~ ·.~.J:-' 1,5) .oo~ · 40 m 

KX> ·1 1,0c IT ,CO M ' 40n 

Bron: Belgische Fietsersbond, http://www.fietsersbond.beNademecum/hfdstuk_ 4.8.pdf 
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Nawoord 

Deze afstudeeropdracht had een interessant, maar ook een heel moeilijk onderwerp. Veel pragmatisch Tn

gestelde of op commercie gerichte mensen zullen deze houding niet snel overnemen. 

Toch moet e"r over dit soort onderwerpen nagedacht worden, omdat daar de sleutel tot vooruitgang en ont

wikkeling van het vakgebied ligt. Wanneer een eenzijdige lijn gevolgd wordt en niemand open staat voor nieuwe 

ideeen, ook al blijven die ideeen in eerste instantie theoretisch, leidt dit tot stilstand binnen het vakgebied. 

En juist in het bezig zijn met dit soort vraagstukken en het streven naar ontwikkellng zit de meerwaarde van 

een universitaire opleiding. 

Hoewel ik me realiseer dat ik in mijn werk straks veel op commercie gerichte plannen zal maken, heeft dit 

afstudeerproject mij in staat gesteld een ontwerpopgave van een heel and ere kant te benaderen en dat heeft mij 

alerter gernaakt op de redenen voor bepaalde ontwerpbeslissingen en de gevolgen van die beslissingen, 


