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Genesis 1 

1 In het begin schiep God de heme/ en de aarde. 2 
De aarde was nag woest en doods, en duisternis 
lag over de oerv/oed, maar Gods geest zweefde 
over het water.3 God zei: 'Er moet licht komen, ' 
en er was /icht. 4 God zag dot het licht goed 
was, en hij scheidde het licht van de duisternis: 
5 het licht noemde hij dog, de duistemis noemde 
hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. 
De eerste dog. 6 God zei: Er moet midden in het 
water een gewelf komen dot de watermassa 's 
van e/kaar scheidt.' 7 En zo gebeurde het. God 
maakte het gewelf en scheidde het water onder 
het gewelf van het water erboven. 8 Hij noemde 
het gewe/f heme/. Het werd avond en het werd 
morgen. De tweede dog. 9 God zei: 'Het water 
onder de heme/ moet naar een p/aats stromen, 
zodat er droog land verschijnt.' En zo gebeurde 
het. 10 Het droge noemde hij aarde, het sa
mengestroomde water noemde hij zee. En God 
zag dot het goed was. 

' 

3 



lnhoudsopgave 
lnhoudsopgave 
lnleiding 

Hst 1 De Lagenbenadering een duurzame strategie 

CONTEXT 
Het Casccoconcept 
Het metropolitane debat 
De lagenbenadering verklaard 
Het belang van de bodem onderstreept 
Lagenbenadering en Cultuurhistorie 
VOORBEELDPROJECTEN 
Gebiecsuitwerking Leiden-Haarlemmermeer-Amsterdam 
Dijkversterking Waal 
KANSEN EN BEDREIGINGEN 
Kansen 
Bedreigingen 
Anticipatie van de problematiek 
CONCLUSIES EN AANBEVELNGEN 

Hst 2 Poldercontextualisme 
CONTEXT 
CONCEPT VERSTEDEUJKT LANDSCHAP 
Rotterdam verstedelijkt landschap 
THEORIE GEVORMD DOOR DE ANALYSE VAN ROTIERDAM 
De dynamiek van de delta. 
De consolidatie van de dijken. 
De verkaverling van het achterland 
Lint en 
Ringen 
De verkeersmachine 
De agglomeratie van Eilanden 
Dehaven 
WERKWIJZE PALMBOOM 
Uburg 
Masterplan Ede-Oost 
Spoor zone Delft 
Spoorzone Middelburg 
NABESCHOUWING 

Hst 3 'ltaliaans gesleutel' 
CONTEXT 
VISIE SECCHI 

DE SCHAALTHEORIE VAN SEC CHI 
Schaal 1:50.000 - De ziel van de stad 
Schaal 1:5000 - Het systeem van patronen. gevormd door sociale en economische ingrepen 
Schaal 1:500 en kleiner - De Artefacten 
DE ORIE SCHALEN 
De rol van het industriegebied in de stad 
Schoo/ 1:50.000 
Sec chi en de 'Vuoti' 
RELATIE TOT NEDERLAND 
PROJECTEN 
Het structuurplan Kortrijk 
De Grote Markt 
Begraafplaats Kortrijk 
Masterplan Antwerpen 
NABESCHOUWING 

Hst 4 Een strategie voor industriele complexen 
VERGELIJKING VAN DE DIRIE THEORIEN 
Achtergrond 
Schaalgebruik en het verschil in lagen. 
Geschiedenis en toekomst voor industrieel erfgoed 
Jaren' 90 
Herbestemming industrieel erfgoed NU? 
NAWOORD 

BIBLIOGRAPHIE 

4 

4 
6 

8 

9 
10 
10 
12 
13 
14 
14 
14 
16 
15 
16 
16 
18 
20 

21 
22 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
26 
27 
27 
28 
29 
30 
31 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
36 
36 
38 
39 
39 
39 
39 
40 
41 
42 
44 
45 
46 
51 

53 
54 
54 
54 
58 
60 
60 
63 

64 





Een gelaagde benadering voor complexen van industrieel erf goed 
ln/e1ding 
In een vluchtige maatschappij met toenemende economische druk groeit ans land snel vol, niet alleen met mensen maar oak met 
gebouwen. Dit onderwerp vormt al geruime tijd een onderdeel van het publieke debat. In deze bouwrush vergaten en vergeten we maar 
al te vaak. dat wat we al hebben. namelijk de bestaande gebouwde voorraad. Uiteraard is deze voorraad divers van kwaliteit en dat leidt 
tot verschillende meningen. Zo zijn er dus meerdere strategieen denkbaar die enerzijds pleitten voor behoud van deze voorraad of 
vervanging door nieuwbouw. Hier belanden we in het monumentendebat. Wat behouden we en wat niet. en als we het dan behouden 
op welke manier? 
In het verleden is er veel aandacht geweest voor klassieke gebouwen. waarover eigenlijk weinig twijfel bestond of deze behouden 
moesten warden of niet. De meest (toe)gepaste methode was dan restauratie. Niemand twijfelt eraan of het Paleis op de Dam 
behouden moet blijven, oak al gebeurt er dagen niks en is de financiele draagkracht misschien wel twijfelachtig. Niemand twijfelt er 
bovendien aan of er oak maar iets aan het gebouw moet warden veranderd. dat is vloeken in de kerk. 
Echter aan deze museale houding kleven nadelen. Onze steden warden levende musea, maar daarnaast moet er in deze stad oak 
geleefd warden. Er moet brood op de plank komen. Dus moet de gebouwde voorraad oak 'economiscli draagkrachtig genoeg zijn. 
In het geval van unieke gebouwen kunnen we nag een uitzondering maken en een aanzienlijk kapitaal stoppen in het behoud van 
een stukje historie. Een moeilijkere vraag is. hoe realiseren we een realistische visie op het totale aanbod van gebouwen waarvan hun 
oorspronkelijke functie verloren is gegaan? De eerste stap lijkt dan logischerwijs om te beginnen met een analyse van de gebouwde 
voorraad naar hun kwaliteiten en potenties. 
De grate groep gebouwen die een status als monument heeft verworven verdient deze bijna altijd op basis van bouwkundige kwaliteit. 
of misschien nag meer aan het vermogen tot vertolking van een tijdsperiode en haar cultuur in de gebouwde vorm. Echter we kunnen 
niet alles zomaar tegen alle kosten behouden. Hoe gaan we om met minder bijzondere gebouwen die toch behoudenswaardig zijn? 
Zoals eerder genoemd kunnen we ans onderwerpen aan de economie. met haar voortrazende kracht. Marktonderzoeken. trendwatching 
en de. niet altijd even objectieve. publieke voorkeuren bepalen de functionele invulling van de gebouwde voorraad en dus de toekomst 
van gebouw en stad. En is het niet altijd al zo gebeurd? Heeft de economie niet altijd de structuur en functionele invulling van de stad 
bepaalt? De middeleeuwse stad. was toch oak een werkstad? De economie floreerde daar oak op de ambachtsgilden die aan huis 
werkten en leefden. Deze middeleeuwse stad, die nu zo gewaardeerd wordt om haar pittoreske uitstraling, maar toen een keihard 
werkmilieu was. 
Werkt men nag steeds in dezelfde binnenstad als waar men leeft en werken daar dezelfde economische krachten nag steeds? Uiteraard 
wordt er nag wel gewerkt in de binnenstad maar slechts in een beperkt aantal sectoren uit de markteconomie. Het betreft met name de 
shopping and leisure sector. De noeste arbeid is vaak uit de stad verdwenen. Dus moeten wu deze stad dan ook niet anders benaderen, 
en haar gebouwde voorraad anders beoordelen? 
Een deel van deze omvangrijke voorraad die juist in en rondom de binnensteden vrijkomen, is het industriele erfgoed. Zo snel als 
de fabrieken tijdens de industriele revolutie zijn gekomen. zo snel lopen ze nu ook weer leeg. In de 19• en 20• eeuw. toen men erg 
geloofde in de technische vooruitgang en haar mogelijkheden. rezen de grootschalige industrieterreinen als paddestoelen uit de grond. 
meestal aan de stadsranden. de plek tussen de kleinschalige fijnmazige binnenstad en de nieuwe grootschalige structuren. Spoorlijnen. 
kanalen. havens en later zelfs snelwegen gaven samen met deze terreinen de stad een volledig nieuw aanzien. Maar zoals met vele 
dingen en dus ook gebouwen. heeft de tijd deze industrieterreinen ingehaald en zijn complexen verouderd geraakt en kunnen niet 
meer wedijveren met moderne industrieterreinen. Opnieuw verrijzen er modernere complexen aan de stadsranden. wederom liggend 
aan nieuwe ringen van infrastructuur nu van een nog grotere omvang. 'Le histoire. se repete'. Dit stukje geschiedenis is nu in onze 
handen terechtgekomen. De fabriekscomplexen, eerst een duistere vlek in de stadsplattegrond, krijgen de kans om publiek domein te 
worden. Wat doen we ermeel Op het gebied van individuele gebouwen is er veel ervaring binnen het monumentenzorgwezen, maar 
de benadering van dergelijke grootschalige complexen lijkt lastiger te zijn. Het vinden van een houding en strategie ten opzichte van 
industrieel erfgoed is een van de meest actuele stedenbouwkundige opgaven van dit moment. Enkele grote steden waar bekende firma's 
hun terrein gaan verlaten tonen de actualiteit van de opgave: 

Maastricht: Sphinx terrein. 
Amsterdam: Shell terrein 
Rotterdam: RDM terrein 
Vlissingen: Scheide terrein 

Dit zijn stuk voor stuk grootschalige terreinen. die zoals eerder genoemd vaak gesitueerd zijn langs infrastructurele lijnen. Deze 
infrastructuur is vanuit een economisch perspectief te bekijken. lnfrastructuur is namelijk een van de dragers van een economie en 
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vormt altijd een belangrijk aspect op bestuurlijke agenda's. Maar kunnen we infrastructuur ook meer vanuit ruimtelijk perspectief 
bekijken. of zelfs vanuit architectonisch perspectief? 
In deze studie is het concept van de lagenbenadering als startpunt gebruikt voor het onderzoek naar een ruimtelijke strategie voor 
complexen van industrieel erfgoed. Deze lagenbenadering is in eerste instantie een benadering vanuit de landschapsarchitectuur en 
is een goed hulpmiddel op regionale en landelijke schaal gebleken voor analyse en ontwerp van het landschap. Omdat industriele 
complexen vroeger vaak aan de rand van de stad nog meer in het landschap waren gesitueerd als nu, lijkt de lagenbenadering een 
geschikt hulpmiddel. De vraag is of deze lagenbenadering dezelfde betekenis voor de stad kan hebben als voor het landschap en of het 
ons bruikbare inzichten voor industriecomplexen kan opleveren? 
Voor de benodigde kennis, worden theoretische denkbeelden van Dirk Sijmons, Frits Palmboom en Bernardo Secchi bestudeerd. Hun 
namen zijn in meer of mindere mate met de lagenbenadering in verband gebracht. Dirk Sijmons, is een van de medebedenkers van de 
lagenbenadering en heeft dit zowel theoretisch als praktisch ingezet voor een brede discussie in l\Jederland. Frits Palmboom is vooral 
een invloedrijke stedenbouwkundige in Nederland, wiens werk veel raakvlakken vertoont met de lagenbenadering. Secchi is de ltaliaanse 
medestander, wiens werk ook veel raakvlakken vertoont met de lagenbenadering. Hij bestrijkt het grootste werkgebied van allemaal. 
Hij opereert van het politieke niveau tot aan de architectonische uitwerking van plannen. Na de analyse van theorie en werk van deze 
drie ontwerpers wordt het accent van de studie verlegd en wordt gekeken welke concrete oplossingen en strategieen geformuleerd 
kunnen worden voor het herbestemmen van complexen van industrieel erfgoed. Zo komen we voor dit onderzoek uit bij de volgende 
doelstellin gsvraag: 

Wat kan de lagenbenadering betekenen voor een ieder die zich bezig houdt met het herbestemmen van complexen 
van industrieel erfgoed en kan deze benadering tot een bruikbare strategie voor herbestemming van deze complexen 
leidden? 
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Hst 1 De Lagenbenadering een duurzame strategie 

Context 

Dit onderzoek draait om het lagenmodel en haar toepasbaarheid in het monumentendiscours. De lagenbenadering staat niet op zichzelf. 
Een zichtbare en onzichtbare invloed van alles wat al geschreven, beredeneerd en uitgevoerd is zal altijd in nieuwe ruimtelijke concepten 
doordringen. De meningen over de ontstaansgeschiedenis van de lagenbenadering zijn verdeeld. Dit geeft eigenlijk al een beetje het 

. probleem van de definitie lagenbenadering aan. ledereen bedoelt er iets anders mee. 

Eind jaren 901 wordt er voor het eerst gerept over het concept de lagenbenadering. Echter sommigen beweren dat haar wortels in een 
verder verleden liggen. Volgens Zef Hemel ligt de oorsprong van de Lagenbenadering in de 19• eeuw waar de geografie als discipline in 
Duitsland zich steeds meer liet gelden. Hij ziet Carl Ritter en Alexander von Humboldt als grondleggers. Zij probeerden de samenhang 
tussen alle verschijnselen op het aardoppervlak aan te tonen. Men probeerde dit in een systeem te vatten. 
Daarna was Ferdinand von Richthoven lange tijd toonaangevend met zijn schema van het aardoppervlak in drie domeinen: het 
landoppervlak, de planten/dierenwereld en de mens. Deze 3 domeinen hadden elk hun eigen dynamiek. 
De Franse historicus en geograaf Paul Vidal de la Blache ontwikkelde een soortgelijke benadering waar meer nadruk op de sociale 
aspecten lag. 
Uiteindelijke kwam de Franse historicus Fernand Braudel via Vidal de la Blache tot de geografie. waaraan wij een nieuwe manier van 
historisch denken hebben overgehouden: de 'Annales'-benadering. In zijn beschrijving van het Middellandse zeegebied: 'La mediterranee' 
onderscheidt Braudel2 lagen, namelijk: 

- Laag 1 structuur: 
- Laag 2 menselijke eenheid: 

Land, water, bodemgesteldheid, waterhuishouding en klimaat 
Routes tot stand gebracht door reizende mensen. 

Braudel ziet in dit verband de ondergrond als een traag veranderende natuurlijke conditie voor het menselijk bedrijf. 
In de T weede nota van 1966 ziet Hemel parallellen met de vondsten van Braudel. Vooral de aandacht voor de bodem is opvallend, want 
de rijksplanologen hadden hier tot dan toe nooit veel aandacht aan gegeven. Echter in de jaren 70 vervliegt het lange termijn denken 
en richt men zich op kortstondig succes. Daarmee verdwijnt de belangstelling voor lagen en de bodem naar de achtergrond totdat 
de landschapsarchitecten en planners van het landelijk gebied het oude geografische lagenmodel opnieuw omarmen. Ze proberen het 
volgens Zef Hemel naar hun hand te zetten door er een eigen uitleg aan te geven'2 In de discussie rondom planning voor het landelijke 
gebied ontstaat het cascoconcept. In de volgende paragraaf zal het cascoconcept verder worden toegelicht. 

11998 is het jaar waarbij de lagenbenadering in het Gebiedsontwerp Haarlemmermeer- Leiden - Amsterdam voor het eerst in praktijk werd gebracht. Dit 
gebeurde in een samenwerking tussen H+N+S, Arcadis Heidemij Advies en stedenbouw en stedenbouwkundige Enno Zuidema. Tevens werd in dit jaar de studie · 
Laagland' gepubliceerd door Het Metropolitane Debat 
2 Heme!. Zef. 'De Wereld van de Lagenbenadering' in Ruimtelijke verkenningen 2000 Het belong van een Goede Ondergrond, Den Haag 2001. p 35-47 
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Het cascoconcept 

Het plan 'Ooievaar' is een eerste experiment met het casco-concept. Het betreft een inzending voor de 1 e Eo Wijersprijsvraag Nederland 
Rivierenland in 1986.3 In het kader hiernaast wordt dit plan kart toegelicht. Random dit plan duikt voor het eerst de naam van Dirk 
Sijmons op, wiens naam we later nag veel als bepleiter van de lagenbenadering zullen tegenkomen. 
Het cascoconcept gaat uit van een ruimtelijk raamwerk. Dit raamwerk is opgebouwd uit laagdynamische functies. Dit zijn functies die 
langzaam veranderen en oak gebaat zijn bij een langzame ontwikkeling. Een duidelijke voorbeeld van een laagdynamische functie is de 
natuur. Dergelijke functies hebben behoefte aan ruimtelijke continu·1teit en weinig ecologische veranderingen. 
Binnen dit ruimtelijk raamwerk vinden de 'landgebruikruimtes' hun plek. Deze ruimtes zijn bestemd voor onderdelen van de ruimtelijke 
structuur met een grate veranderingssnelheid. Dit zijn functies zoals intensieve landbouw of grootschalige recreatie. We noemen dit 
hoogdynamische functies. Zij vertonen in de tijd sterke ruimtelijke veranderingen en ecologische schommelingen. Het cascoconcept 
gaat uit van een duidelijk onderscheid tussen 'hoogdynamische' en 'laagdynamische' functies in landgebruik. 

In de praktijk heeft de overheid nag redelijk veel invloed op het ruimtelijk raamwerk, de laagdynamische functies, echter de invloed 
op de landgebruikruimten is vaak ver te zoeken. Bij het cascoconcept is het belangrijk dat de overheid de sturende en overkoepelende 
partij is voor ontwikkelingen van zowel het ruimtelijk raamwerk als de landgebruikruimtes. Echter dit moet niet te star gebeuren, het 
gaat erom dat de overheid het zicht op de grate lijn bewaart. Het raamwerk biedt dan bescherming voor kwetsbare functies, terwijl 
in de gebruiksruimten onder bepaalde randvoorwaarden ruimte wordt gelaten voor een vrijere ontwikkeling van de hoogdynamische 
functies. 
Deze manier van denken is gedeeltelijk oak door de Politiek overgenomen. In de EVS04

- studie wordt de cascobenadering bruikbaar 
geacht voor een ecologisch verantwoorde stads-regio-ontwikkeling. Hier neemt het wonen een tussenpositie in tussen hoog en 
laagdynamische functies. Wonen tussen infrastructuur en bedrijvigheid (hoogdynamisch) en het laagdynamische groen. 

Het metropolitane debat 

Dirk Sijmons werkte in het begin van zijn loopbaan voor de overheid. Hij toont zich tot op heden altijd zeer bewust van de rol van de 
overheid bij de ontwikkeling van concepten. Dit was al zichtbaar in het cascoconcept. Vanuit de constatering dat de ruimtelijke ordening 
op rijksniveau niet goed functioneerde, heeft Sijmons samen met een aantal planologen, stedenbouwkundige en landschapsarchitecten 
zich verenigd in het metropolitane debat. Zij publiceerden in 1998 de studie: Het herontwerp van het Laagland. 5 Hier werd voor het 
eerst officieel het lagenmodel ge·1ntroduceerd als een strategisch voorstel om meer zicht op de hierarchie binnen ruimtelijke opgaven 
en plannen te krijgen. Met name deze hierarchie speelt een cruciale rol in de verdere vervolmaking van de lagenbenadering. In de studie 
van het metropolitane debat werden 50 bestaande plannen voor Nederland met dit model geanalyseerd. In de context van dit debat 
werd oak geconstateerd dat de waterstaatkundige toekomst van Nederland serieus te lijf moet warden gegaan. Met het toekennen 
van de hoogste prioriteit aan de waterhuishouding bij ruimtelijke ordening processen kreeg de lagenbenadering langzaam vaste grand 
onder de voeten. 

Dirk Sijmons 

Geboren in 1949. studeerde af aan de TH-Delft faculteil Bouwkunde in 1977. en was als planoloog werkzaam bij de ministeries van 
CRM en Landbouw en Visserij. Vanaf 1989 tot heden is hij directeur van H+N+S BV Landschaps-architecten. H+N+S houdt zich behalve 
met omwer·pwerk bezig met (beleids-)onderzoek en onderwijs. Dirk Sijmons werkte binnen het bureau aan onderzoeksprojecten. 
beleidsontwikke-lingadviezen, maar vooral aan regionale ontwerpen H+N+S ontving in oktober 2001 de nationale cultuurprijs 
voor toegepaste kunst Dirk Sijmom ontvlng in 2002 de grate Rotterdarn-Maaskantprijs voor zijn verdiensten op het gebied van 
lheorievorming, publicaties. maat-schappelijk debat en voorlichting op het gebied van landschapsarchitectuur en stedenbouw. 

3Sijmons. Dirk =land5chap Aich1tectura & NalUra. AmsterdJm 1998. pag 19 
Het team van de i11zend1ng betrof. 81'\Jin. D.de; D Hamhuls; WM M. Overrrors; L van Nieuwenhuijze, 0 F. Sij1T01s & FVera 
4 Ec-:ilogisci1 Verantwoorrle 5Ledel1Jke Ontwikkeling 
5 M:iunts de I-bog. D11k S1jrroo; en SJn Verr.churen Heronlwerp van l!et Laagland Het metropol1tane debat 1998.o:ig 74-87 





De lagenbendaring verklaard 

De lagenbenadering is heel simpel van opzet en heeft meer specifieke aandacht voor de rol van de bebouwing dan het cascoconcept. 
Daarmee kan het kansrijk zijn voor de bouwpraktijk als helder instrumentarium, mede door de hierarchische structuur van het model. 
Tijdens dit onderzoek naar de lagenbenadering valt het op dat men gemakkelijk het begrip lagenbenadering gebruikt maar dat dit niet 
altijd hetzelfde impliceert. In deze studie is gepoogd de uitleg van de makers zo goed mogelijk te interpreteren. In de lagenbenadering 
volgens Sijmons gaat het om een hierarchisch lagenmodel bestaande uit ondergrond, netwerklaag en occupatie. De ondergrond is dus 
sturend, gevolgd door de netwerklaag en als laatste de occupatielaag. 

1. Ondergrond. Het fundament en daarmee de belangrijkste 11aag van de ruimtelijke planning is de toekomst van onze 
waterstaatkundige situatie. Regulering van land en water was vanouds. is nog steeds en blijft een primaire bestaansvoorwaarde 
voor ons land. Beslissingen op deze laag hebben dan ook voorrang. Hier moeten antwoorden warden geformuleerd op de 
gevolgen van de zeespiegelrijzing, de aflaat van ons rivierwater en de noodzakelijke aanpassing van het waterhuishoudingstelsel 
van West-Nederland. Deze laag is zo basaal dat hij ten onrechte vaak over het hoofd wordt gezien of voor vanzelfsprekend 
wordt aangenomen. 

2. Netwerken. De hierarchisch hierop volgende laag is die van de infrastructuurplanning. Hier zijn beslissingen over weg-, rail-, 
waterinfrastructuur en knooppunten gesitueerd. Het zijn infrastructuurbeslissingen met een sturende invloed op alle volgende 
sociaalruimtelijke processen. 

3. Occupatie. Pas in de derde laag is de situering van woningen, bedrijventerreinen, landbouw, culturele voorzieningen, enzovoorts 
aan de orde 6 

Vreemd genoeg begint de discussie in de ruimtelijke ordening meestal op de derde laag, de occupatielaag. De twee eerste lagen, volgens 
dit model meer bepalend, warden vaak minder belangrijk geachte. Daarmee wordt de logische hierarchie op zijn kop gezet en veel 
nijpende problemen in de ruimtelijke planning zijn hierop terug te voeren. Daarom wil dit model de rollen omdraaien en beginnen bij de 
1 • laag, de bodem. Het model van de lagenbenadering speelt goed in op de ontstaansgeschiedenis van Nederland met haar functionele 
en utilitaire karakter en helpt haar niet alleen te verklaren maar kan ook bijdragen aan een continuering van logische strategische 
beleidskeuzes. 'Jn ans landschap heeft vrijwel al/es een functie. een functie gehad, of in elk geval een aanwijsbare historische oorzaak. 
De /andschapse/ementen zijn onderde/en van het blauwe netwerk. van de prothese die het Holland moge/ijk maakt om in de delta 
onder de zeespiege/ te over/even; of ze maken dee/ uit van de /andbouwmachine die in de vruchtbare delta met zijn uitstekende 
vlakligging en de hydrologische fijneregelmechanismen bijzondere tee/ten en geweldige opbrengsten mogelijk maakt; of ze zijn relicten 
van de defensiesystemen die de/en van het land ontoegankelijke konden maken door inundatie. Functionaliteit, een zekere soberheid 
en een anonimiteit van de vormgeving bepalen de sfeer; die nag is aangeblazen door eeuwen van calvinistisch werken in het zweets 
des aanschijns. Kortkom. Nederland is een land van nut en noodzaak. · 7 

6 Siimons. Dirk, Landkaartmos. en andere beschouwingen over /andschap, Rotterdam, 010, 2002 
7 k:fem noot 6 
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Zo is de noodzaak van de eerste laag het graotst. het is een bestaansvoorwaarde in dit drassige land. De noodzaak van de volgende 
lagen is conjunctureler en vluchtiger van aard. De ondergrand kan je vergelijken met het ruimtelijk raamwerk van het cascoconcept. 
Oak binnen de lagenbenadering gaat het hier om processen van een lange tijdschaal, die onderling varieren. Veranderingen in de 
grondwaterstand of rijping van granden na inpoldering kunnen in enkele tientallen jaren plaatsvinden, terwijl de stijging van de zeespiegel 
een proces is van tenminste 100 jaar. De netwerken veranderen binnen een tijdvak van ongeveer 40-60 jaar, ongeveer de periode die 
nodig was voor het ontwikkelen van het Nederlandse snelwegnet De occupatielaag verandert vaak nag sneller. In een periode van 10-
30 jaar zijn vaak al forse veranderingen in deze laag zichtbaar. De lagenbenadering betekent dus een onderschikte ral voor de occupatie, 
het vakgebied van de architecten en stedenbouwkundigen. Dit is even wennen, voor een architectonische cultuur. die zeker in het begin 
van de 20• eeuw vanuit een idealistische houding, de hele wereld vorm wilde geven van achter de tekentafel 

Het belang van de bodem onderstreept 

Zoals gezegd is de hierarchie in dit model van eminent belang en moet daarom volgens Sijmons en anderen een bindende factor 
op beslissingsniveau warden. Sijmons en co adviseren daaram dringend om de beslissingen over de bodemlaag bijna uitsluitend op 
rijksniveau te nemen. In het geval van Nederland betekent dit vooral veel aandacht voor onderzoek en planning op rijksniveau voor de 
toekomst van de waterstaatkundige situatie van Nederland. Het is van belang dat we hierbij duurzame oplossingen praberen te vinden. 
Om inzicht te krijgen in de facetten van deze prablematiek en de daarbij passende oplossingen, bekijken we een aantal nijpende situaties 
in ons land. Het grootste prableem is de rijzende zeespiegel 
We kunnen in deze strijd wederam ouderwets civieltechnische krachttoeren uithalen, maar we kunnen ook kiezen voor elegantere 
oplossingen waarbij de natuur wordt ingezet als middel om op de lange termijn oak een veilig en draog land te houden. Echter de 
hamvraag blijft altijd; wat kost dat7 In eerste instantie lijken de harde technische oplossingen goedkoper maar dit betreft vooral de 
investeringenkosten. Oplossingen zoals dijkverhogingen en versterkingen en het vergroten van gemalen kunnen met relatief weinig 

De rijJ1ende zeespiegel 

De zeespiegel rijst sneUer dan venNaeht 
Dit geeft een extra impuls om over te 
schakelen naar een meer dynamische 

kust verdeciging, Bij een stj£ing van 

de zeespiegel met ca 1 merer is B" bij 

een ontwerp-hoogwaler-affvoer van 

de rivieren 16.000 m3 per seconde 

een probf eem met de afvoer van ca 
4.000 m3 per sec:onde vanwege het 

verlies aan verfamg. 

Rguur 11 De lagenbenadering visueel 

oppervlakte uit de voeten. Dit leidt in eerste instantie tot een financieel gunstige 
situatie. Bekijken we echter ook de onderhoudskosten dan kunnen de permanente 
dijkversterkingen en vergrating van gemalen steeds kostbaarder warden terwijl een 
combinatie van waterstaat en natuur, met grate oppervlaktes in eerste instantie 
duurder is, maar vervolgens in het beheer veel goedkoper is. Het kan zelfs tot visueel 
betere resultaten leiden, zoals het voorbeeld voor dijkversterking aan de Waal later in 
dit verslag zal aantonen. 8 

'Het denken over dergelijke termijnen vergt een volhardende aanpak die enigszins 
hooks stoat op de 'zappende' tijdsgeest. De ondergrond als thema plaatst ans met 
beide benen in de niet virtueel te krijgen wereld van de NOT.DOT.COM waarin bits en 
bytes het zullen blijven afleggen tegen, zand klei en water'9 

Deze. verder kijken dan je neus lang is, houding ten aanzien van de bodem heeft ook zijn 
consequenties voor de ontwikkelingen binnen het gebied van de ruimtelijke ordening. de 
netwerk en de occupatielaag. Als we de situatie random de zeespiegel analyseren met 
de lagenbenadering, laten deze implicaties voor de RO zich al snel raden. In de praktijk 
wordt eerst het probleem geconstateerd middels analyse, waaruit blijkt dat door een 
rijzende zeespiegel dijken versterkt moeten warden en daarna kiest men een oplossing 
voor de bodem. In het geval van de lagenbenadering is er een duidelijke voorkeur voor 
een duurzame oplossing. In het geval van dijkversterking wordt dan als voorkeur 
gekozen voor de combinatie van waterstaat en natuur, welke grate oppervlaktes nodig 
hebben. Deze beslissing heeft op haar beurt weer duidelijk merkbare consequenties voor 
de infrastructuur en occupatie, want op vele plekken langs de kust is er niet zoveel 

ruimte achter de dijken en zullen dergelijke omvangrijke systemen tot een aanpassing in de stedenbouwkundige situatie leiden. Een 
andere situatie waarbij dit proces merkbaar is betreft de benodigde verhoogde afvoer van de rivieren. Voor deze grate hoeveelheden is 
geen berging in het huidige systeem te realiseren en moet een extra aflaat warden gemaakt. Hiervoor is extra ruimte nodig. Er warden 
voor de aanleg van een nieuwe rivieraflaat over twee traces door de Gelderse Vallei granden gereserveerd. Oak hier geeft dit ruimtelijke 
consequenties tot op occupatieniveau. Echter in een dunbevolkt gebied zullen deze gevolgen niet meteen tot penibele situaties leiden 
waar bewoners dit direct zullen merken. 
Op occupatie niveau spelen naast ecologische processen ook maatschappelijke processen een ral. zoals de verstedelijkingsdruk 
Daaram is het verstandig uit stedenbouwkundige oogpunt om op occupatie niveau in gebieden met aanhoudende verstedelijkingsdruk 
'het aanwezige groen' of de 'groene ondergrand' als structurerend element in te zetten. Dit is de kans om tot een levensvatbare 
Deltametropool te komen. Hierbij kunnen we nag een hoop leren van andere West-Eurapese steden. Dit is goed te zien in het boek. het 
land in de stad. waar onder andere Landen en Parijs. naast enkele Nederlandse voorbeelden. aantonen dat het structurerend graen een 
extra kwaliteit geeft aan de leefbaarheid en het aanzien van de stad. 10 

8 Zie voor een plaitoelichting pagina Z 
9 Sjjmons. Dirk. Landkaartmos en andere beschouwingen over IQndschaP. Rotterd<rn. 010. 2002 
10 Tummers. UM, Tummers-Zuurmond. J.M, Het /anain de stad, De steaebouw van de gra te 099/omeratie, Bussum, Thoth. 1997 
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Lagenbenadering en Cultuurhistorie 

Naast het vermogen tot analyse en ontwerp kan het lagenmodel ook een bijdrage leveren aan bewustwording van onze geschiedenis en 
daarmee onze identiteit. Hierbij is de bodem wederom sturend. De bodem van Nederland is altijd onderschat. Alleen de 1• paar meters 
onder de grand zijn enigszins goed onderzocht. Echter de bovenste tien meter van onze bodem bevat naast haar ecologische waarde ook 
een rijke geschiedeniswaarde. Het vertelt ons het verhaal van onze landschapsontstaansgeschiedenis en onze occupatiegeschiedenis. 
Er zijn vele sporen van allerlei tijden te vinden in een door elkaar gehusselde bodem. Doordat Nederland en haar ondergrond zo nauw 
zijn verweven, past de lagenbenadering dus heel goed in een model waarbij naast de redenen van ons primaire bestaan, het houden van 
droge voeten. aanleiding kan zijn voor het analyseren van onze identiteit. Vanuit een verhoogde kennis van de ondergrond. kan daarna 
in dezelfde lijn verder warden ontworpen. Hier raken we voor het eerst het onderwerp monumentaliteit aan. Resumerend probeert de 
lagenbenadering vanuit een hierarchische analyse. aanleiding te geven voor een hierarchisch ontwerpproces. Hierbij kan de analyse een 

inspirerende rol spelen. Bovendien kunnen interessante bodemvondsten en structuren interessante extra aanleidingen geven voor het 
ontwerpproces. In twee voorbeeldprojecten van het bureau H+N+S landschapsarchitecten. is te zien hoe de lagenbenadering door dit 
bureau in de praktijk wordt toegepast. 

Voorbeeldprojecten 

Geb1edsu1twerking Leiden-Haarlemmermeer-Amsterdam 

Een project waarbij duidelijk zichtbaar de lagenbenadering als ontwerpinstrument is gebruikt is de 'gebiedsuitwerking Leiden
Haarlemmermeer-Amsterdam' door het bureau van Sijmons. H+N+S, in samenwerking met Arcadis Heidemij Advies en stedenbouw en 

stedenbouwkundige Enno Zuidema. Zij maakten een plan voor lange termijn maar ook voor middellange termijn. De indeling van drie 
lagen staat hierin centraal. In dit geval: 

1- De waterstaatkundige toekomst van het gebied, 
2- De infrastructuurplanning 
3- De verhouding tussen groene en rode functies. 

In de gebiedsuitwerking zijn deze drie lagen in een hierarchische volgorde geplaatst, op basis van prioriteiten. te beginnen bij het 
water. De makers van deze gebiedsuitwerking wilden zich op dat moment bewust af zetten tegen de gangbare neutrale houding 
waarbij alles even belangrijk was. In dergelijke plannen ontstaan juist veel problemen van wateroverlast tot filevorming. Door de 
waterstaatkundige toekomst als uitgangspunt te nemen ontstaan er in dit plan nieuwe occupatievormen, als gevolg van de introductie 
van een tussenboezem. Deze levert zowel water van goede kwaliteit maar dient ook als vestigingsplek van nieuwe vormen van recreatie 
en groen en aantrekkelijk wonen. In onderstaande figuur is te zien hoe de deelgebieden warden gestructureerd door de bodemlagen 
bospark en water. en hoe de nieuwe woonvormen; bospark-wonen en waterwonen daaruit voortkomen. 
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Dijkversterking Waal 

Dijkversterkingen hebben vaak consequenties voor het achterland. Aan de kust boezemt de dijk soms nog enig ontzag in en vindt 
huizenbouw direct aan de dijk minder plaats. Tijdens de strijd met de grate rivieren, zijn er wel vele dijkhuizen gebouwd. De dijken 
moeten steeds hoger warden om het hoofd boven water te houden en normaliter warden de dijken voornamelijk op een klein gebied 
opgehoogd. Aan de landzijde levert dat veelal prablematische situaties met wegen en bebouwing op zoals figuur 3 laat zien in het 2• 
plaatje, discontinu1leit door dijkversterking. H+N+S paste langs de Waal een zowel feitelijk als optisch versmald prafiel toe. welke meer 
richting de rivier opschuift zodat de bebouwing hiervan minimale hinder ondervindt. Het maaiveld is aan de landzijde op een verhoogd 
voetje gelegd, zodat ook hier weinig verandert voor de dijkbewoners. Dit prafiel gaat langzaam over in een natte dijkvoet. Dit is in 

het 3e en 4• plaatje te zien. Dit verbrede prafiel zorgt voor een duurzame oplossing, die bovendien ook esthetisch fraaier is en het 
zwevende gevoel van het voortbewegen op de dijk weer in ere hersteld. 

Kansen en bedreigingen 

Kan sen 

De opzet van de lagenbenadering had als doel om de situatie van de ruimtelijke planning random het jaar 1998 te verbeteren. 11 Dit 
was een situatie waarin het leek dat iedereen op elk schaalniveau even veel te vertellen had, maar waar van oudsher de architectuur 

als hoofdrolspeler er voor zorgde dat zaken zoals bodemvraagstukken sneller naar de achtergrand verdwenen. In dit onderzoek is 
juist deze bodem voor het concept van de lagenbenadering zo cruciaal gebleken. het is simpelweg de voorwaarde voor onze primaire 
levensbehoeftes, voedsel en onderdak. 
De toekenning van dit belang aan de bodem kan je de sterke kant van het model noemen. Het zorgt voor lange termijn denken, 
duurzaamheid en visie in plaats van ad hoc beleid, slechts door economische motieven geleid. Daarnaast kan dit ook op organisatorisch 
gebied voordelen op leveren. Door de sterk structurerende en hierarchische ral die de overheid toebedeeld krijgt, kunnen pracessen meer 
in overeenstemming met elkaar uitgevoerd warden. Zo ontstaat er meer eenheid in de ruimtelijke structurerende ontwikkelingen. 

De sterkste component van de lagenbenadering is uiteindelijk het vermogen om complexe situaties te analyseren. Het simpele 
onderscheid in 3 lagen, maakt dat situaties beter begrepen kunnen warden. 

Vanuit een gedegen analyse kunnen ontwerppracessen hier op inspelen, en als een logisch gevolg van de oorsprankelijke situatie 
verder groeien, of een situatie weer meer op de onderliggende structurerende processen laten inspelen als er teveel scheefgroei heeft 
plaatsgevonden. Dit zijn, zeals genoemd. vaak duurzame oplossingen, die op lange termijn zelfs goedkoper kunnen zijn. De eerdere 
behandelde voorbeelden van de rijzende zeespiegel en de rivieraflaat schetsen deze situatie duidelijk. Kortom de lagenbenadering 
biedt: 

Kansen tot duurzame oplossingen, met gunstige financiele vooruitzichten 
Kansen voor bestuurlijke vernieuwing en versterking 
Een sterk analytisch hulpmiddel 

Bedre1gingen 

Uiteraard gaat de uitwerking van een omvangrijke visie als de lagenbenadering in de praktijk niet zonder prablemen gepaard. Dit probleem 
schuilt vooral in de rol van de overheid. Om dit lagenmodel ook in de praktijk werkend te laten opereren moet er iets veranderen in de 
besluitvormingspracessen aldaar. De overheid neemt het model wel over als analysemodel voor de Vijfde Nata maar blijft vaag als het 
op uitvoeren aankomt. De vijfde nota neemt geen stelling, het zal waarschijnlijk een overgangsnota warden: 

'In de vijfde Noto /open de beschrijvende en de strategische (lagen) benadering teleurstellend door elkaar. Van de eenvoud en de 
beredeneerde selectiviteit die bij het bedenken voor ogen stand, is weinig over. Het lagenmodel wordt met nogal wot tromgeroffel 
gebruikt als analytisch hulpmiddel, moor strikt genomen is het zelfs minder don dot. Het is vooral een redactioneel hulpmiddel, dot in 
een long beschouwend hoofdstuk wordt gebruikt om uit te leggen hoe Nederland ruimtelijk in elkaar zit. Daarmee wordt er een soort 
neutrale ge/digheid aan toegekend die nooit de bedoeling is geweest. · 12 

11 Zie ook noot 1 
12 Sijmons. Dirk. Landkaartmos. en andere beschouwingen over /andschap, Rotterdam. 010. 2002 
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figuur 1 4 Model voor dtjkversterk111g aan de Waal 
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Men ziet bij de overheid wel het belang van het watervraagstuk in. maar durft de huidige structuur en manier van denken niet 
overboard te gooien. Minister Pronk erkende dat het watervraagstuk niet meer kan warden genegeerd bij de presentatie van de nota 
in 2001. In de Nata wordt er gesproken over het in verband met elkaar brengen van de lagen. zonder enige hierarchische keuzes. De 
scherpte van het originele concept gaat hiermee grotendeels verloren. Er rest niets anders dan rustig verder te gaan met het uitwerken 
en propaganderen van deze benadering door de vaktheoretici. 
Een andere bedreiging is dat spelregels van de lagenbenadering voor het ontwerp voor velen 'vaag· en niet werkbaar blijken te zijn. De 
lagenbenadering schept kaders voor ontwikkeling en ontwerp, echter de ontwerper moet op elke unieke locatie een eigen interpretatie 
geven aan deze kaders. Dit lukt in de praktijk echter niet erg goed. Je zou dit een onvermogen van de ontwerper kunnen noemen. of 

een gebrek aan opleiding in het vertrouwd raken met deze visie. Vanuit onderwijsgebied is het onvermogen niet zo vreemd. Binnen het 
onderwijs op de TU Eindhoven bijvoorbeeld. moet men echt zoeken naar een visie zoals de lagenbenadering. In het basisjaar bouwkunde 
wordt men voor de propedeuse toch vooral opgevoed met Le Corbusier en Mies van der Rohe, die weinig van doen hebben met de 
lagenbenadering. Voor een aantal invloedrijke afstudeerrichtingen is dit de enige kennismaking met visionaire architectonische visies en 
vormt dit een niet al te stevige basis voor begrip van de Nederlandse situatie middels een model zoals de lagenbenadering. 
Daarnaast komen de bedreigingen voort uit het feit dat de overheid haar rol als overkoepelende opzichter nag niet heeft waargemaakt 
en de kaders dus vaag en onwerkbaar zijn gebleven. Sijmons geeft daarnaast oak toe, dat op gemeentelijk niveau deze benadering 
minder geschikt is. Terwijl daar toch altijd bijna alle uitvoerende processen plaatsvinden. 
Op gemeentelijk niveau is deze benadering lastiger omdat daar enkel beslissingen op occupatie niveau warden genomen. Dus rijst de 
vraagt of Nederland wel klaar is voor het concept van de lagenbenadering? Er is behoefte aan een overheidsmentaliteit die gedurende 
een langere periode dezelfde koers vaart! De bedenkers van het concept proberen te anticiperen op deze problemen. Zij richtten zich 

met name op het probleem dat het lagenmodel, te veel een analysemodel is en te weinig ontwerpende kwaliteiten en mogelijkheden 
biedt. 

Anticipatie van de problematiek 

Het lagenmodel wordt vaak slechts gebruikt als een beschrijvend model. Men gaat dan voorbij aan de ontwerpende kwaliteiten en 
potenties van het model. In de ruimtelijke verkenningen van 2000, beschrijft Zef Heme! de herkomst van de lagenbenadering13, en 
ziet het als weinig vernieuwend. Luuk Kramer is het daar niet mee eens. en volgens hem is dit nu net de crux bij het toepassen van 
de lagenbenadering: 'Zef Heme/ maakt er zelfs een verk/arend model van. HU loot zien dot het idee van een gelaagde ruimtelij'ke 
werkelij'kheid als sinds de 19' eeuw ten gronds/ag ligt aan het geografisch onderzoek. Sinds het midden van de 20" eeuw wordt oak in 
de geschiedschrij'ving een onderscheid gemaakt tussen verschil/ende sne/heden. die Braudel longue duree, conjuncture en /evenement 
noemde. respectieve/Uk de /ange ontwikkelings/Unen van klimaat en bodemgebruik, de lange economische golven, en het anekdotische 
niveau van het dagelij'ks /even. Deze stratificatie heeft inderdaad een treffende gelij'kenis met de tij'dschalen die in het /agenmodel 
warden gehanteerd(..)Hemel concludeert dot de /agenbenadering de diepe historische wortels heeft en dot er dus een verassende 
continuiteit moor oak niet veel nieuws onder de zon is. Deze conclusie is terecht waar het een /agenbenadering a/s beschrij'vend of 
verk/arend model betreft. Het goat echter voorbU aan het strategische doe/ als p/anningsconcept '14 

De verwarring tussen een beschrijvend model en een planningsconcept kan vervelende gevolgen hebben. Als er steeds meer gewicht 
aan de bodemlaag wordt toegekend in haar grondvorm, en er niks meer mag warden overgeslagen, dan ontstaat er een volledig star 
model. Dan slaan we door in ecologische regels, die ans geen meter verder helpen. Bovendien komt de misschien wel belangrijkste 
component van deze laag, de waterlaag daarmee oak in gevaar. Om meer concreet te warden en duidelijke aanwijzingen te bieden 
presenteert Luuk Kramer een aantal concrete ingrepen op deze zo belangrijke 'bodemlaag' in twee tabellen. De bovenste tabel toont 
de 3 lagen met daarbij de concrete werkgebieden. de termijn en de acties voor de overheid in haar rol als hoeder van de ruimtelijk orde. 
De tweede tabel toont concrete opgaven voor de belangrijkste laag. de bodemlaag. Met daarbij gevoegd, de middelen en termijnen. De 
tabellen van Luuk Cramer ogen allerminst vaag en lijken concreet genoeg om door de overheid, zonder compromissen, overgenomen 
te warden. 

Dit alles beschouwend. lijkt de vertaalslag van analyse naar ontwerp binnen de lagenbenadering een interdisciplinair probleem. De 
landschappers, uit de Sijmonsiaanse school lijken weg te !open met het model. Zij bekijken mondiale problemen en proberen vanuit 
dit perspectief op de problemen te anticiperen tot op lokaal niveau. Door hun achtergrond in de landschapsarchitectuur lijken zij toch 
vooral ge·interesseerd in het overkoepelende perspectief. Dit blijkt ook uit de voorkeur voor de onderste laag van hun model van de 
lagenbenadering. De overheid, blijft teveel steken op het geheel en blijft daardoor vaag, waardoor de daadkracht die is vereist voor 
het slagen van een lagenbenadering tot op de bovenste laag ontbreekt. Architecten lijken weinig te maken hebben met dergelijke 
problemen. Zij borduren vaak voort op stedenbouwkundige plannen. en de rest zal hun een zorg zijn. 

13 Zie pagina 1. noot 2 en 3 
14 Sijroons. Dirk. Londkoortmos. en or.dere beschouwingen over londschop. Rotterdam. 010. 2002 
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Uitzonderingen daargelaten vullen zijn hun deelgebied netjes in binnen de randvoorwaarden van het stedenbouwkundig plan. De 

sleutelrol lijkt te zijn weggelegd voor de stedenbouwkundige discipline. In hoeverre nemen zij notie van de problemen op landelijke 
schaal en analyseren zij de specifieke situatie op de lagen van de lagenbenadering en vertalen deze door naar milieu en situatie bewuste 
stedenbouwkundige plannen, of ontwerpen zij gewoon een plan dat er leuk uitziet op de tekentafel en goed verkoopt. Zij bepalen 
uiteindelijk de werkelijke randvoorwaarden voor de architect. 
We zullen in het volgende hoofdstuk gaan bekijken hoe een echte stedenbouwkundig ontwerper, zoals Frits Palmboom hiermee omgaat. 

Het is opvallend om te zien, dat hij vaak samenwerkt met H+N+S, de motivatie voor deze samenwerking is niet duidelijk te vinden. Het 
plan voor IJburg is misschien wel een van de meest aansprekende samenwerkingsplannen. Het lijkt erop dat H+N+S hier de onderste laag 
bepaalt waarop Palmboom verder borduurt. We kunnen concluderen dat de lagenbenadering zoals die vanuit de landschapsarchitectuur 
is gedefinieerd vooral een bewustzijn van grotere ruimtelijke processen creeert, welke soms sturend kunnen zijn. Echter de vertaling 
van dit bewustzijn ligt vooral in handen van de stedenbouwer en zelfs de architect. Deze twee ontwerpdisciplines bepalen namelijk 
grotendeels het slagen van een plan volgens de lagenbenadering. Als deze twee disciplines in een ruimere context gaan denken, zoals 
in de landschapsarchitectuur meer gebruikelijk is, dan heeft de lagenbenadering meer kans van slagen. 

Conclusies en aanbevelingen 

We kunnen dus concluderen dat ten eerste de lagenbenadering als analysemodel, zeer kansrijk is en zijn waarde al meerdere malen 
heeft bewezen. 
Ten tweede, dat deze benadering de structuren blootlegt van steden, waardoor op adequate wijze de onsamenhangende stad, zijn 
wortels weer kan terug vinden. De structuren kunnen zodoende een duidelijke richting geven voor het ontwerp. Het verdient aanbeveling 
om het liefst op interdisciplinair niveau, de benodigde kennis in de analysefase voor het lagenmodel te verzamelen. Wat betreft het 
vakgebied architectuur en stedenbouw, moet een dergelijk model veel meer serieus warden genomen. 
Ten derde blijkt, dat juist de vertaalslag naar het ontwerp de nodige problemen gee ft, echter Luuk Kramer en anderen. tonen aan dat de 
lagenbenadering de ontwerpopgave concreet genoeg kan definieren. Feit blijft wel dat dit een lijst van grootschalige nationale ingrepen 
zijn, waar de architect weinig mee van doen lijkt te hebben. 
Het verdient aanbeveling om de vanuit de analyse gerezen problemen voor Nederland metals voomaamste facet de stijgende zeespiegel. 
serieus te gaan nemen en dat men moet durven investeren in duurzaamheid. Dit lijkt een taak die is voorbehouden aan de overheid. 
Ten vierde biedt de analyse middels de lagenbenadering ans oak de kans om meer inzicht te krijgen in onze cultuur, een cultuur van 

het maken die in de onderste laag van het model. de bodem ligt opgeslagen. Dit maakt het model van de lagenbenaderingkansrijk voor 
herbestemming opgaven. 
Het verdient aanbeveling om de lagenbenadering onder de politici en de architecten te blijven promoten. Zolang deze facetten niet tot 
de politiek en de architectuur doordringen, moeten de 'landschapsprofeten' volhardend het goede nieuws blijven verkondigen. 
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Hst 2 Poldercontextualisme 

Context 

Op dit moment is de stedenbouwkundige Frits Palmboom een van de meest succesvolle vertegenwoordigers van de school die we met 
poldercontextualisme kunnen omschrijven. In 1973 publiceerde Frits Palmboom een plan voor de uitbreiding van Alphen aan de Rijn, 
waarin hij een werk en denkwijze introduceert die hij tot nu toe consequent heeft doorgevoerd en inmiddels door een ieder algemeen is 
geaccepteerd als de manier waarop het bestaande landschap aanleiding kan zijn voor nieuwe stedelijke ingrepen en uitbreidingen. 1 

Dit landschap duikt in veel re-urb project en steeds meer op. Niet alleen omdat veel landschapsarchitecten steeds meer stedenbouwkundige 
plannen maken. maar ook de mainstream stedenbouw wordt voor een groot deel beheerst door de opvatting dat het landschap en 
de prestedelijke gegevens van een plek de basis vormen voor een goede stedenbouwkundige ingreep. De band tussen landschap en 
stedenbouw is minder een gril dan sommigen denken. Volgens Minke Steenhuis, kan deze misvatting liggen aan het feit dat er nog 
maar weinig onderzoek is gedaan naar het werk van 21 • eeuwse stedenbouwers en er tevens een eenduidige definitie van het vak en 
bijbehorende taal ontbreekt. 2 

Toch zijn er wel degelijk banden aan te wijzen. die zeker in het geval van Palmboom, stammen uit de Delftse traditie. 'In de jaren 
zeventig onderzocht men het landschap in de breedte en diepte: als politiek of als psychoanalytisch vraagstuk. als landelijk of als stedelijk 
verschijnsel. 'Rond 1970 toen op de TU Delft. historisch onderzoek ineens aan de orde kwam, werden een aantal thema's uit de 
democratisering, de forumarchitectuur en de stadsvernieuwing opnieuw vertrouwd gemaakt. De nadruk lag op het proces waarmee de 
stad tot stand komt en er was een bijzondere interesse voor de ongeplande en gegroeide stad als iets waarin de ontwerper hoogstens 
een observator of een begeleider kan zijn. De belangstelling voor de landschappelijke geschiedenis van de stad betekende dat de 
onderzoeker zich als een bioloog, een antropoloog of een archeoloog bewoog door het landschap en de stad. Het poldercontextualisme 
vindt zijn grondslag misschien wel in het oeroude beeld van het Hollandse landschap. Dit beeld is onderdeel gaan vormen van onze 
identiteit. De open polders. en de weilanden met daarboven de wolkenluchten die alleen door de vele schilderijen ervan tot cultureel 
erfgoed zijn verheven. Dit 'gemaakte landschap' vormde de ondergrond voor de integrale werkwijze van Cornelis van Eesteren, daarna 
werd de visie van Aldo van Eijck op stedenbouwkundig niveau verder uitgewerkt door o.a. Pjotr Gonggrijp, die ook naar dezelfde bodem 
teruggreep. De latere leerling van Van Eijck, Frits Palmboom vertolkte dit gedachtegoed misschien wel het meest concreet tot nu toe.' 3 

Palmboom, begon overigens samen met Van den Bout. in 1970 aan zijn studie Bouwkunde in Delft. De plek waar Aldo van Eyck als 
hoogleraar. het plezier in het vak terugbracht en een einde maakte aan de traditionele starre relatie met de studenten. 4 Deze relatie 
tussen van Ecyk en Palmboom zien we meerdere malen terug in het werk van Palmboom. 
Van Ecyk was op zoek naar ruimtelijke samenhang door alle ontwerpschalen heen. en probeerde hierbij universele begrippen te hanteren, 
die hij vond in klassieke compositieleer. in Afrika, de beeldende kunst en de poezie. Hij zag architectuur en stad als drager van betekenissen 
op verschillende schalen. 5 Op de TU Delft ontstond er een groep rondom van Ecyk, die het landschap als nieuw studiegebied ontdekten. 
Een aantal van hen bracht toen een aantal maanden op Paaseiland door, te weten Pjotr Gonggrijp, Gerrit Msienk, Max Risselada. Yap 
Hong Seng en Michiel Polak. Zij probeerden volgens Palmboom het gedachtegoed van Van Eyck te vertalen naar de schaalniveaus van 
stad en landschap, iets waaraan Van Eyck zelf nooit echt toegekomen is'. 6 

Echter het was niet een simpel voortzetten van dit gedachtegoed. Het werk van Gonggrijp en Polak was eerder een excentrieke 
combinatie van Van Eesteren. Van Eyck en de psychoanalytische analyses van Melanie K1lein en Maarten Peerbolte. Uit deze persoonljjke 
zoektocht kwam voor het eerst de 'stad als verstedelijkt landschap' in beeld. 'De meeste invloed ging uit van Gonggrijp's cartografische 
onderzoek naar de verstedelijking van West-Nederland. De historische accuratesse stond niet voorop. Op een topografische kaart van 
rond 1850 tekende Gonggrijp de steden zoals ze voorkomen op de kaarten van Jacob van Deventer van rond 1550. metals doel 
dat je nu een beeld kunt voorstellen van het gebied in het midden van de zestiende eeuw. Vervolgens zoomt Gonggrijp in op de stad. 
die hij tekent in opeenvolgende fasen van groei, als een verstedelijkt rivierenlandschap. Staci en landschap verschillen van elkaar maar 
blijken 'beeldend' in een vrij heftige wisselwerking te staan. Gonggrijps studie is het beste te omschrijven als een morfologische studie 
naar de longue duree. Gonggrijps project is verre van eenvoudig te begrijpen maar de intuitie van Grongrijp, dat de stad als een vorm 
van landschap beschouwd zou moeten worden en daaraan zijn identiteit als weldadige environment kan ontlenen. werd door Frits 
Palmboom overgenomen en later in verschillende ontwerpen in praktijk gebracht. '7 Palmboom vertelt over de colleges van Grongrijp 
en Polak. Van Gonggrijp en Polak leerden de studenten. volgens Palmboom. een 'duikvluchtmanier van kijken '. De colleges voerden de 
studenten van Villa Hadriana via Palladio, Schinkel. Loos. Maybeck en May naar de ecologie. Als in een duikvlucht werd getoond hoe 
de Palladiaanse villa's tussen de A/pen en de Povlakte liggen. waarna steeds verder werd ingezoomd op het object om uit te komen 
bij de verbinding tussen deurpost en ornament. Op de grondslag van het landschap kwam de schaal van een opgave in een relatief 
verband te staan. 8 

1 Het betreh hier een plan voor een studieproject van Max Risselada aan de TU Delh. Welke oak gepubliceerd is in Wonen!T ABK. 1973 nr 16 pp. 15-20 ender de titel: · Werken 
vanuit "plek en proces contra de balletjes, vierkantjes en sterretjes. 
2Steenhuis, Marinke. De /an9e lijnen in het vak. in Meyer, Han. Transformaties van het verstedelijkt landschap. /-let werk van Palmboom & van den Bout Stedenbouwkundi9en. 
Amsterdam, Sun, 2003 pag 14-18 
3 Crimson. Re-Urb. Nieuwe p/onnen voor oude steden. Rotterdam. 010. 1997 pag 52-61 
4klem 
5k:Jem 
6 Crimson. Re-Urb. Nieuwe plannen vooroude steden. Rotterdam. 010. 1997 pag 52-61 
7 Crimson. Re-Urb. Nieuwe plannen voor oude steden. Rotterdam. 010. 1997. pag 55-59 
8 Steenhuis. Marinke, Delange lijnen in het vak. in Meyer, Han. Transformaties van het verstedelijkt /andschap, Het werk van Palmboom & van den Bout Stedenbouwkundigen, 
Amsterdam, Sun, 2003 pag 16 
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De werkwijze van Palmboom betekent dus een terugkeer naar de kennis en de methoden die eerder deze eeuw waren opgebouwd in 
de stedenbouw, maar die gedurende de jaren zestig naar de achtergrond verwenen. Vanuit de kritiek op de gebruikelijke stedenbouw, 
die Palmboom afwees vanwege zijn grootschaligheid en modelmatigheid, stelde hij een geleidelijke en bescheiden planning voor, die 
voortkomt uit de potenties van het bestaande. Dit betekende een breuk met de houding van contrast. die tot dan toe als de norm gelde 
nameliJ<; nieuwer, moderner en groter 

Concept verstedelijkt landschap 

Palmboom bepleit een gedetailleerd onderzoek naar datgene dat 'karakterbepalend' is voor zowel de beleving als voor het gebruik van 
het gebied. Dit vormt dan de basis voor het ontwerp. Het landschap wordt geanalyseerd en gewaardeerd op grond van de kwaliteiten 
ervan voor de bewoners: 

'Het meest korokterbepolend buiten de st eden zijn de steeds wisselende contras ten en overgongen tussen de grate 'ego/e ' open polder 
en de intensief bebouwde strook longs de rivier; die juist vol ofwisseling is.' 9 

Het is een afwisseling die onderlinge relaties verduideliJ<t en te maken heeft met verschillen in activiteiten, en zo een rijkdom aan 
associaties en belevenissen mogelijk maakt. Hierin liJ<en we o.a. Aldo van Eyck terug te horen in het werk van Palmboom. Zonder een 
wezensvreemde structuur over het landschap te leggen, biedt alles water al is al genoeg potentie. Het zijn de vaste kernen van waaruit 
het plan zich ontwikkeld. Het gaat om beeldbepalende of karakteristieke elementen van een gebied. Een fabriekje, een diJ< met hoge 
bomen of een molen. Zo ontstaat volgens Palmboom een stedenbouw waarin het nieuwe als vanzelf ontstaat uit het oude. haast 
zonder inmenging van een ontwerper. 

Rotterdam verstedelijkt landschap 

De rol van het landschap in de vorming van de stedeliJ<e morfologie werkte Palmboom later uit in het boek 'Rotterdam verstedelijkt 
landschap'. Hij rekende af met de mythe dat Rotterdam een kunstmatige stad is zonder geschiedenis, welk idee nog steeds leeft bij veel 
mensen. Daarom schreef hij een geheel nieuwe geschiedenis van Rotterdam als een natuurliJ<e ontwikkeling vanuit de prestedelijke 
polder- en rivierstructuren. Laag voor laag wordt de stadskaart afgepeld tot de oorsprong van haar structuur zich onthult. Met als 
doel een aantal conclusies te kunnen verbinden over haar natuurlijke stedenbouwkundige toekomst. De invloed van dit boek is zeer 
groot geweest en maakt veel van de denkbeelden van Palmboom duideliJ<. Dit gaat verder dan alleen een visie op Rotterdam. Daarom is 
getracht in deze studie een algemene theoretische lijn te vinden, die verder strekt dan een theorie enkel voorbehouden aan Rotterdam. 
Dit was ook de intentie van Palmboom bij het schrijven van dit boek. 
'Volgens Palmboom zijn de betrekkingen tussen stad en stedenbouw van de 20" eeuw erg veranderliJ< Na de 2• wereld oorlog 
zwaaide de CIAM en het functionalisme de scepter. zij ontwierpen over het algemeen wetenschappeliJ<e eenheidsconcepten op een 
ondergrond die zich daar naar schikte. de tabula rasa. In de jaren '60 ontstond er een herwaardering van historische en landschappeliJ<e 
elementen waarbij de nadruk echter teveel op het wonen kwam te liggen en een totaalvisie vaak ontbrak. Eind jaren 70. begin jaren 
80 ontstaat er de roep om de stad weer ontwerpend te lijf te gaan. Palmboom neemt waar dat men binnen de landschapsarchitectuur 
wel de instrumenten hiervoor in handen lijkt te hebben. '10 In Rotterdam verstedeliJ<t landschap, poogt Palmboom niet volgens een 
wetenschappelijk model zoals eenheid of fragmentatie de stad te lijf te gaan, maar de stad zelf te bekijken. Het vormt tevens een 
pleidooi om beter te analyseren hoe steden en landschappen nu werkeliJ< in elkaar zitten. Wat zijn daar de eenheden en fragmenten. 
welke motieven en inspiraties biedt dat voor het ontwerpproces. hoe worden nieuwe verbanden aangebracht7 De stad is dus meer 
dan een neutrale ondergrond die even moet worden ingevuld. het gaat niet om de vormwil van de stedenbouwkundige die door de 
mode is be·1·nvloedt. 'Het gaat om samenspel van ondergrond en de ingreep die daarop plaatsvindt. Rotterdam als weerbarstige stad is 
uitzonderliJ< geschikt om deze theorieen te beproeven. '11 

rtts Palmboom. ope;dng stedenbouwkunde aan de Techrische Uriversiteit Del~ Vanaf 1981 tot 1990 w-erkzaam bij de Dienst 
tadsontw1kkeling te Rotterdam aan proj:rten zoab Prinseriand en Noorctand Daarna startte hij in 1990 een eigen bi.reau en ging 

n 1994 een compagnoos.chap aan met Jaap van den Baul Actief 11 het ooderwijs aan diverse uriverslteften en acadanies. In 2001 
asthoogferaar aan de Urive~iteit van Leuvert Publi:eerde o.a Ooef en Vermaak 11 het Constr · · '(1979), 'Rotterdan verstedelijtt 

dschap' (1987). 'Kanjers en Knoerten in de bimeostad van Amstenbn' (1995) en 'Buitenplaats Ypeoburg, de co g van 
et ve--scht. (2000) 

9 Wonen/TABK. 1973 nr 16 pp. 15-20 onder de titel: 'Werken v;imit 'plek en proces contra de balletjes. vierkantjes en sterretjes. 
10 Palmboom, Frits, Rotterdam vmtedelijkt londschop, Rotterdam, 010, 1987. pag 8-13 
11 Idem 
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Theorie gevormd door analyse van Rotterdam 

Zoals reeds gemeld. is gepoogd om het vizier niet alleen op Rotterdam te richtten. maar oak te kijken welke algemene principes. uit 
dit werk oak voor andere steden gelden. Sommige principes zijn echter het meest duidelijk uit te leggen via de expliciete Rotterdamse 
situatie. 

De dynamiek van de delta. 

Net als een aantal andere steden in West-Nederland is het meest bepalende voor de stadsstructuur van Rotterdam. haar ligging in en 
random de delta. waar de grate rivieren de Noordzee uitstromen. Aan de Noordzijde was en is er een door duinen afgeschermd gebied 
waar door ontwikkeling van moerasbos en het afsterven daarvan een geleidelijke stijging van bodem ontstond. met een sponsachtig 
altijd waterhoudend veenpakket. Uit het moeras sijpelen stroompjes weer naar de grate rivieren. zoals de Ratte waar Rotterdam 
haar naam aan te danken heeft. Aan de zuidzijde van Rotterdam bestond het gebied uit een door riviertakken en kreken doorsneden 
eilandenrijk. Hier heeft het getij van zee en de afvoer van rivierwater flinke invloed op het landschap gehad. Oak de dynamiek van de 
rivieren zelf zorgde voor veranderende omstandigheden en op lange termijn een rijzende zeespiegel. In heftige gevallen werden deze in 
eerste instantie stabiele situaties bijna volledig weggewist en began alles weer opnieuw. Het hele landschap random Rotterdam was en 
is met dergelijke grilligheden doortrokken. De mens die probeerde grip te krijgen op deze situatie, was afhankelijk van elk houvast dat 
werd geboden. Zijn voortbestaan was afhankelijk van de grillen van zee en rivier en dat is nag steeds het geval. Elke ingreep om deze 
situatie ten goede te veranderen, kon direct weer tot gevolg hebben dat het natuurlijk evenwicht verstoord raakte, en zo ontstond 
weer een nieuwe noodzaak tot ingreep. Na lange periodes van instabiliteit is er op een bepaald moment, zo rand de 12• en 13• eeuw. 
een evenwicht gevonden in dit spel van krachten. waardoor er een basis voor langdurige bewoning is ontstaan. 

De consolidatie van de dijken. 

Tijdens de kolonisatie van het landschap waren twee processen belangrijk namelijk, het ontginnen en bedijken. De ontginning 
geschiedde door het overtollige bewaterde land, te doorklieven door het graven van vele lange parallel lopende sloten. Zo werd het 
water uit de bodem verzameld en kon het afvloeien naar grotere stromen. Echter door dit waterverlies, krimpte de 'spans' en daalde 
het bodempeil. Daarom was het nodig om dijken aan te leggen. Deze techniek creeerde een veilig landschap achter de dijk. Echter de 
druk op deze dijken nam steeds meer toe doordat de domeinen van zee en rivier waren verkleind. 

'De dijken ontwikkelen zich zo tot de absolute voorwoorde om te over/even(..) Het s/uitstuk wordt gevormd in Rotterdam door het 
ofdommen van de Schie en de Ratte, mede ter bescherming van de inmiddels quo bodempeil dolende grate spans. Hierdoor wordt de 
invloed van de getijdenbewegingen in de veenrivieren uitgeschokeld en wordt de directe toegonkelijkheid van de grate spans vonof de 
rivieren tenietgedoon.' 12 

Op deze plek. random de dam ontwikkelde zich de steden metals voomaamste stad Rotterdam. Door beperkte afvoercapaciteiten van 
het achterland was het nodig aldaar extra afvoerkanalen te graven. welke de stad weer doorsneden en daarmee een bijdrage leverden 
aan een grotere fragmentering. Buiten de dijken bleven grate gebieden over en zo is Rotterdam net als vele steden een stad naast de 
rivier en achter de dijk. In deze gebieden regeerde de natuur, maar de mens probeerde deze plekken toch te veroveren en zo ontstonden 
hier plekken met randstedelijke functies zoals zomerhuizen en industrie. Palmboom benadrukt nag eens dat de dijken bepalend zijn. 
Oevers zijn veranderlijk, de dijk is soms het enige houvast. In Rotterdam verdeelde de dijk de stad in Noord en Zuid of misschien wel 
in drieen: veenlandschap op Noord, kleilandschap op Zuid en als derde het buitendijkse, waar het water nag vrij spel heeft. De drie 
landschappen zijn redelijk representatief voor grate delen van het West-Nederlandse landschap: het veenlandschap voor grate delen 
van Holland, het kleilandschap voor delen van Zeeland en het buitendijkse voor het overal terugkerende raakvlak van het land met zee 
en rivier. Zo is Rotterdam een schoolvoorbeeld van een stad in strijd met het water, waar menig Nederlandse stad zijn lering uit kan 
trekken. Want tot op de dag van vandaag heeft deze problematiek niks aan actualiteit ingeboet. 

De verkaveling van het achterland. 

De verkaveling in veel steden is veelal direct afleesbaar aan het patroon van ontwateringsloten. ontstaan tijdens het ontginningsproces. 
Op een nattere grand, lagen deze sloten dichter bij elkaar. Meestal werden deze haaks op de dijken, of andere stabiele gronden. 
gegraven. De kavels die hier later op ontstonden waren doorgaans zeer smal en diep. Op de koppen van de kavels waren de boerderijen 
te vinden. direct aan de dijken. Zo ontstonden er linten in het open landschap, gevormd door bebouwing en boomrijen, te vergelijken 
met een visgraatstructuur. waarbij de linten de ruggengraat vormden. In de bochten van rivieren ontstonden grate waaiers. wat tot 
ingewikkelde situaties kon leidden. Tussen deze waaiers ontstonden breukzones waarbij de hoofdrichting zoek raakte. 

12 Palmboom, Frits. Rotterdam verstedelijkt /andschap, Rotterdam, 010, 198Z pag 19-23 
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Het was zoeken naar een pasvorm. echter deze was altijd van een onlogische structuur wat tot gevolg had dat deze pasvorm tot op 
de dag van vandaag problemen kan geven in de stad. 

Lint en 

De kwaliteit van het veen uit achterliggende landschap als brandstof. maakte dat het gehele landschap bijna is opgestookt en men weer 

terugkeerde tot het waterlandschap. De ontstane plassen werden weer drooggemalen met uitzonderingen van latere recreatieplassen 

zoals de bekende kralingse plas. Er werd opnieuw verl<aveld. ditmaal in een regelmatig geometrisch patroon. dat zich niet meer aan 

een slingerende rivier aanpast. De oude gehandhaafde ruggengraten winnen zo aan betekenis. Het zijn en blijven de lijnen van de lange 

adem. de longue duree. Deze structuren verbonden ver uiteen liggende plaatsen en regen alle zeer uiteenlopende stukken verl<aveling 

aaneen. 

Ringen 

Het kleilandschap van Zuid. bood op sommige plekken een stevigere grondslag wat maakte dat de ontwateringsloten verder uit elkaar 

konden liggen. Ook gaf de ontwatering minder bodemdaling en volgde deze vaak nog op natuurlijke wijze de traces van vroegere 
getijdenkreken, welke zorgde voor een vervorming van het slotenpatroon. Zo ontstond er geen continue weefsel. maar een lappendeken 

van kleine zelfstandige weefsels die aan elkaar zijn gaan plakken random de bestaande schiereilandjes. Zo ontstond er een structuur 

van ringen. Het was ook middels deze ringen. waar om de kommen heen. het contact met het buitengebied en andere plaatsen werd 

gemaakt. Dit in tegenstelling tot de meer lineaire structuur van linten. De ontstane structuur van kavels en sloten was er een met grate 
mogelijkheden namelijk: 

De sloten vormden een natuurlijke afscheiding van de kavels. en baden een netwerk voor vervoer over water: 

De wegen dienden zowel voor kavelontsluiting als voor langeafstandsvervoer: 
De kavels waren behoorlijk flexibel indeelbaar en zodoende geschikt voor meerdere functies van verschillende schaalgrote. van 

huis tot fabriek, tot stadspark. 

' ' ' 

~ .. 
........ _.; ... -,\. ---'\. . 

\ 
\ 
I 

I ' I 

/ 
I 

/ 

Aguur 2 l · De verkaveling van he achterland op basis van een kaart van 1850 waar aan de Noordz.ijde de linten te zien 

zijn en daarboven de meer geometnsche strucluren van de 2' droogmaling. Onder zijn de ringstructuren zichtbaar. 
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lo ontstond een stedenbouwkundige structuur die een aantal kenmerken van het landschap in zich had. Op het kavelsysteem 
ontstonden steeds fijnere straten en vormden zo een ondoorzichtig stratenpatroon door de stad. De hierarchie in dit stelsel werd nog 
steeds door de oude linten bepaald, en deze werden de duidelijke dragers van de grote structuur. Aansluitend kwamen op deze linten de 
verkeerswegen van allerlei grootte samen en werden zij de dragers van openbare functies zeals bedrijvigheid. Dit alles ging echter niet 
zonder problemen. Zo ontstonden er op een aantal vlakken problemen: 

Het ontstaan van een overdaad aan kleine 'nietszeggende' straten 
Het gebrek aan hierarchie in de wegenstructuur 
Het ontstaan van breukvlakken bij waaiers 
Problematische onderlinge aansluitingen van verschillende structuren 

Bovendien deed in het zuiden van Rotterdam de industrie, en dan met name de scheepsindustrie haar intrede. Zeals al eerder gezegd 

door Palmboom heeft de bijbehorende industrialisatie een grote invloed gehad op veel steden en zeker ook op Rotterdam. De haven 
kende haar eigen structuur, die is afgestemd op de organisatie rondom het laden en lessen van schepen en de opslag van haar goederen. 
Daarnaast vormden zich efficiente ontsluitingen naar het achterland middels weg en spoor. Ook hier ontstonden weer reststukken, van 
verschillend formaat welke werden ingevuld met zowel industrie als woningbouw. De havenstructuur domineerde vanaf dat moment 
de oudere kavelstructuur. Dit proces is kenmerkend voor veel steden die grote industriele bloeiperiodes hebben gehad. Zeker de schaal 
van de havenwerken, vergroot deze processen uit. 
Rondom de havens groeide de stad echter ook door. vanwege de extra arbeiders die tijdens de industrialisatie naar de stad kwamen. De 
bebouwingsstraten van deze nieuwe arbeiderswijken volgden de oude kavelstructuren wel en zo ontstonden er knikmomenten op de 
overgang van stad naar haven. De aan de haven aansluitende bebouwing, raakte hierdoor in een isolement. Echter deze isolatie kon in 
de vorm van tuindorpen ook tot een kwaliteit uitgroeien. Je waande je daar buiten de grote stad. In Rotterdam werd de tegenstelling, 
noord versus zuid, door dit proces nog meer benadrukt. Het toenemende transport over de weg, het spoor en het water zal later weer 
geheel nieuwe veranderingen met zich meebrengen. Palmboom noemt dit fenomeen, de verkeersmachine. 

De verkeersmachine 

De verkeersmachine was wederom revolutionair en bracht misschien wel evenveel veranderingen met zich mee als het proces van 
ontginning, indijking en industrialisatie. De oude wegenmachine van de stad bestond uit fijnmazige weefsels en linten, in eerste instantie 
bedoelt voor korte afstanden. De nieuwe machine hanteerde echter andere spelregels: 

Het ging louter om lange afstandsverplaatsingen 

De verkeersstructuren waren niet altijd meer voor alle verkeersdeelnemers toegankelijk 
De regulatie van verkeer werd door lichten en borden overgenomen 

De verkeersmachine legde bovendien relaties tussen steden die veel verder reikten dan de stad en haar directe omgeving. De relaties 
verschuifden zelfs tot op Europees niveau. 

De trein 
De 1 • deelnemer aan de verkeersmachine was de spoorlijn, welke zich weinig van het stedelijk weefsel aantrok en zo efficient mogelijk 
van het ene stadshart naar het andere trok. Zo ontstonden er een aantal extra problemen in de stad. 

Ruggengraten raakten ge1·soleerd 

Functionele relaties werden doorbroken 
Er ontstonden extra reststukken, welke als volgt werden ingevuld: 

o verstedelijking 
o industrie 
o verwaarlozing 

Kortom de fragmentatie in de stad werd alsmaar groter en groter. 

De auto 
Deze verkeersmachine was er een die met haar tentakels tot diep in de stad kwam middels een keur aan viaducten en geluidswallen en 
nog sterker dan de spoorweg zich los maakte van stad en land. De machine ontsteeg de Rotterdamse ondergrond, maar daarentegen 
be'invloedde zij wel sterk de ruimtelijke structuur. Het leidde tot nieuwe hierarchieen in het stratennet en vormde barrieres dwars door 
woonwijken of andere relaties. Deze duidelijke en rechtlijnige verkeersmachine zorgde voor nieuwe aansluitingen op lagere orde met 
nieuwe vertakkingen. De oude linten verloren hun functie als structuur voor het lange afstandsverkeer, terwijl ze op functioneel en 
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structuurniveau nog steeds van wezenliJ<e importantie bleven. 

GezamenliJ< zorgden spoor, snelweg en de kanalen voor omvangrijke enclaves binnen de stad met slechte toegankeliJ<heid en ontstonden 

er vele barrieres in de stad. Hier ontstonden restfuncties zoals sportvelden. ponyweides. sloopterreinen en de volkstuin. Deze functies 

zijn op zich zelf soms zo sterk (door) ontwikkeld dat zij toch nog enig licht brengen in de overwegend donkere schaduwzijde van de 

verkeersmachine. 

De agglomeratie van Eilanden 

De verhoudingen in de stad waren door de komst van de verkeersmachine totaal anders komen te liggen. En zo is Rotterdam tot 

op de dag van vandaag een stad van eilanden. in plaats van het oude vertrouwde weefsel. Hoe zijn de verhouding van deze eilanden 

tot de stad, wat was de betekenis van de schaduwstad in deze enclaves binnen de gehele stad en wat waren de kwaliteiten en 

karaktereigenschappen van deze eilanden. Vanaf het moment dat de verstedeliJ<ing planmatiger werd, werden de eilanden aangegrepen 
om als eenheid van verstedeliJ<ing te ontwerpen. Dit heeft een tweetal oorzaken. 

1. De gemeenten waren begin 2oe eeuw verplicht plannen voor gehele stadsdelen op te stellen. De grondonteigening werd 

makkelijker en maakte dit alles eenvoudiger. 

2. De ontwatering kon door technische vernieuwingen. zoals een ondergronds drainagestelsel, anders verlopen waardoor men 

het kavelsysteem volledig kon negeren. De ontwerper kreeg vrij spel. 

De stad ontplooide zich niet meer langs linten. maar de opgave werd die van het invullen van eilanden. Er werd veelal gepoogd de 

eilanden een eigen identiteit en kwa~teit mee te geven. maar men verzande veelal in hierarchische of centralistische wijken, waar grote 

verkeerslijnen met graagte als natuurliJ<e grenzen werden opgenomen. Zo ontstond er veel van hetzelfde. Op een enkele uitzondering 

na. werden oude structuren veelal genegeerd. 

De haven 

De haven vormde daarna een nog invloedriJ<er onderdeel van de verkeersmachine voor de stad. De zeer snelle groei van de haven kwam 

mede door de weinige maatbeperkingen van het schip. Doordat de techniek en de economie voor enorme schepen zorgden, groeiden 

de havens net zo hard mee om de steeds groter wordende schepen bij te houden. Dit uitte zich in het voortdurend aanpassen van 

kranen, loodsen etc. Zo veranderde ook de kade. Vroeger vormde de kade een menging van stadsleven en havenbedrijf Maar door de 

schaalvergrotingen van de 19" eeuw. werden de kades enorm groot en werden de gebieden omheind. Door de komst van havenkranen 
verplaatsten de pakhuizen zodat ze direct aan de kade kwamen te liggen. Deze gebieden maakten op deze manier geen deel meer uit 

van het stedeliJ< weefsel maar werden direct aan het spoor geplaatst. Zo kwam de stad naast de haven te liggen. 

Dit proces raasde voort in een ontzagwekkend tempo. De volgende stap was de verschijning van havenbelkkens, waar een directe 
overslag van zeeschip op binnenvaart plaatsvond. In plaats van kadelengte werd nu het maximale wateroppervlak van belang. Er 

ontstonden een soort van binnenzeeen in plaats van de oude lineaire havens. Zo ontstond er opnieuw eilanden in de stad, ditmaal als 

havenarchipel. Ondertussen verdween de stad langzaam uit beeld door de komst van de container. Door directe overslag of tijdelijke 
bewaring verdwenen de pakhuizen en de loodsen langzaam voor de containers. De compacte en smalle kades van weleer. werden 

vervangen door wijde opslagterreinen aan spoor en snelweg. De oude kades krijgen echter langzaam weer een functie in de stad en 

kunnen belangrijke elementen zijn in re-urb opgaven. Frits f>almboom verwoorde dit zelf treffend: 

·Op deze oude kades, zoals de maasboulevard is de kans om je longs het water te poneren. je ervaart de stad. de schepen, de treinen 
over de bruggen. De zon. het weer. hier opent Rotterdam zich. en beweegt a/Jes. 'De dimensies van de delta zijn aan de binnenkant te 
ervaren: de dynamiek is een feest!'13 

13 Palmboom. Frits. Rotterdam verstedelijkt landschap. Rotterdam. 010. 1987. pag 54 
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Werkwijze Palmboom 

Zoals we in Rotterdam gezien hebben bekijkt Palmboom de stad. vanaf het begin van haar ontstaansgeschiedenis. Hierbij wordt 
in eerste instantie gebruik gemaakt van stads- en topografische kaarten. Zij tonen geplande en ongeplande ingrepen, geven een 
beeld van de occupatiegeschiedenis, hoe het land is veroverd en bewerkt en welke invloed zowel mens als natuur hebben gehad. De 
stedenbouwkundige plannen die later op de stad zijn geprojecteerd warden bezien vanuit deze occupatiegeschiedenis. 'De theorie 
vormt zich niet strikt chronologiscK.14 Sommige processen hebben elkaar opgevolgd maar andere vonden gelijktijdig plaats. Palmboom 
ziet de kolonisatie van het deltalandschap van de 13• eeuw en de ontwikkeling van de verkeersmachine in de stad, die door de opkomst 
van havens en voorsteden ten tijde van de industriele revolutie zo hard was gegroeid, als twee 'revolutionaire' periodes voor de 

stedenbouw. 
De kaarten die Palmboom uiteindelijk tekent van Rotterdam tonen een geheimzinnige diepere structuur.15 Het stratenpatroon blijkt 
gebaseerd te zijn op waaiers van ontwateringsloten en het rechthoekige wegengrid uit het basisplan op de noordoever van de Maas. 
de ringpolders en de verkeerspleinen op de zuidoever, de rivierlopen en linten. Al deze dingen vinden hun oorsprong in verschillende 
perioden, maar liggen in het kaartbeeld synchronisch naast elkaar. Op het niveau van de stad is er volgens Palmboom geen vaste relatie 
of hierarchie tussen de lagen. er is niet een patroon overheersend en sturend ten opzichte van de andere; ze zijn allemaal gelijktijdig 
aanwezig en werkzaam. 16 Deze conclusie is niet zomaar een analyse; het vormt tevens een programma voor een stedenbouwkundige 
praktijk. In zijn studies en ontwerpen voor Alphen aan de Rijn en Rotterdam gaat het Palmboom vooral om verschillen aan te brengen. 
lo is Rotterdam. verstedelijkt landschap geen waardevrije lezing van deze stad als schitterend ongeluk, als hybride resultaat van 
natuur; verkeer; stedenbouw en delta, maar een agenda voor een stedenbouw die voor meerdere uitleg vatbaar is, die overlappingen en 
meerdere betekenissen genereert. Oit is duidelijk de fenomenologische erfenis van Van Ecyk. 17 

Concluderend uit dit eerste en waarschijnlijk meest invloedrijke werk van Palmboom zien we ogenschijnlijke overeenkomsten met de 
lagenbenadering, maar is er een cruciaal verschil. Palmboom ontkent dus dat bepaalde lagen meer invloed hebben dan de anderen. Hij ziet 
de bodemlaag niet altijd als sturend. Echter zijn conclusies. dat de ontstaansgeschiedenis van het deltalandschap en de verkeersmachine 
revolutionair zijn geweest voor de stedenbouw, lijken wel degelijk te verwijzen naar de lagen 1 en 2. bodem en netwerk. van de 
lagenbenadering. 

lnmiddels zijn er vele projecten waar de visie Palmboom18 is 

toegepast. Zijn werk is niet meer weg te denken in Nederland. In 
hoeverre komen deze projecten overeen met de lagenbenadering? 
Zijn werk tracht de stedenbouwkundige opgave te hechten aan 
het landschap door er nieuwe dragers aan te ontlenen en aan toe 
te voegen. Het unieke van ieder landschap dient als uitgangspunt 
voor het ontwerp. 
lk heb een paar voorbeeldprojecten gekozen om de verscheidenheid 
van het werk van Palmboom te illustreren. Zij raken alien de 
thema's die in het voorafgaande deel zijn behandelt. Het gaat om 

de Projecten van IJburg. Ede-Oost, Delft en Middelburg. 
In I.Iburg is duidelijk het water de regisseur. In Ede is de enclavevorm 
in stad en land maatgevend. In de transformatiegebieden langs 
spoorzones. zoals de plannen voor Middelburg en Delft, gaat het 
vooral om het doorbreken van een barriere veroorzaakt door de 
spoorlijn. De gevolgen van een dergelijke barriere zijn in Rotterdam 
overduidelijk aangetoond. 

14 Palmboom, Frits. Rotterdam verstedelijkt landschap, Rotterdam, 010, 1987. pag 13 
15 Crimson. Re-Urb. Nieuwe plannen voor oude steden. Rotterdam. 010. 1997. pag 54 
16 Palmboom, Frits, Rotterdam verstedelijkt /andschap, Rotterdam. 010, 1987. pag 65 
17 Crimson. Re-Urb, Nieuwe plannen voor oude steden, Rotterdam, 010, 1997. pag 55 
18 De projecten zijn van het Bureau Palmboom & van den Bout, waarin Jaap van der Bout dus een wezenfijk aandeel heeh in de plannen en ideeen. In deze tekst 
vallen zij samen ender de noemer Palmboom. 
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Spoorzone Delft 

Dit ontwerp stamt uit 1992. Frits Palmboom en 
zijn bureau Palmboom & van den Bout werkte mee 
aan een regionale analyse en een ontwikkelingsvisie 
van de gemeente Delft en omgeving. Doordat 
het spoor moest worden verdubbeld en er extra 
aanpassingen voor de Hogesnelheidslijn nodig 
waren. dreigde de barrierewerking van het spoor 
uit de hand te lopen. Daarom is voorgesteld 
de spoorlijn zo veel mogelijk ondergronds te 
situeren . Zo krijgt het maaiveld de kans om 
zich te herpakken en kan het stationsgebied 
uitgroeien tot een schakel in de stad in plaats 
van een barriere. 

FtgLJUI . 4 . 1echtsboven anr.lyse VOil Delft in /en .scha:Jeltjke context. ondet ce voorr.estelce sticteqie 

Spoorzone Middelburg 

Ook in Middelburg grijpt Palmboom in op 
een stad die door de barrierewerking van het 
spoor een gespleten persoonlijkheid heeft 
verkregen. Het historische centrum en de 
naoorlogse woonwijken hebben weinig tot 
geen relatie met elkaar. Met de revitalisatie 
van het stationsgebied aldaar, probeert 
hij een vernieuwde en versterkte relatie te 
creeren . 

/ " __ ,_ 
.. , . .._ 
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Nabeschouwing 

In het belangrijke werk, Rotterdam verstedelijkt landschap, toont Palmboom over een zeer scherp analysevermogen te beschikken. 
De invloed van het landschap op de stad, is velen malen grater dan op voorhand verrnoed. Hiermee zet Palmboom het werk van 
Gonggrijp, in de geest van Van Ecyk voort. 
In de prajecten van Palmboom valt vooral de veelzijdigheid van Palmboom op. De dragers van het landschap vormen soms het 
uitgangspunt. zoals in ljburg heel duidelijk het geval is. echter de spoorprojecten tonen aan, dat hier de omgang met netwerken 
meer doorslaggevend is. De aanhanger van de lagenbenadering, kan aanvoeren, dat deze netwerken een logisch gevolg zijn van het 
landschap, wat Palmboom eigenlijk ook wel aantoont in zijn tekeningen van Delft in zijn omgeving. Echter dit betreft de analyse. De 

oplossing. ligt dichter bij huis. het oplossen van de barriere die het spoor in de binnenstad vormt. 
De projecten en Rotterdam verstedelijkt landschap laten zien dat Palmboom wel een gelaagde manier van analyseren gebruikt. Echter 
het grate verschil tussen Sijmons en Palmboom lijkt. de intuitie. Beide zien het belang van de analyse in en tonen hun vaardigheden 
op dit gebied ook aan. Maar waar Sijmons. na de analyse ook behoorlijk strikt lijkt in de toepassing van zijn modellen is Palmboom dat 
zeker niet Hij is op zoek naar contrasten, naar toevalligheden en naar het unieke van elke plek om deze in te zetten als uitgangspunt 
voor het nieuwe ontwerp. Of dat unieke nou een landschappelijk verschijnsel of een bijzonder gebouw is, dat maakt niet uit. Palmboom 
ontwikkelt en prikkelt zijn intuitie door zijn werkwijze. Deze werkwijze betekent in zijn geval vooral veel tekenen. Velen kennen de 
tekeningen van Palmboom die bijzonder tot de verbeelding spreken. Ze zijn analyse en ontwerp tegelijk. Al tekenende komt Palmboom 
tot ontdekkingen. Hij heeft gemerkt dat zijn tekeningen vaak voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Ze zijn een goed startpunt 
in de dialoog tussen hem en zijn opdrachtgevers. Hier lijken de colleges van Gonggrijp weer naar boven te komen waar Palmboom 
de duikvluchtmanier van kijken leerde en blijft de ervenis van Van Eyck in het werk van Palmboom wederam voelbaar. Palmboom 
verwoordt zijn manier van tekenen zelf als volgt. 
De ontwerptekening is een dubbelzinnig fenomeen. Je maakt een ontwerptekening met het idee een voorstelling te maken van datgene 
wat gevraagd wordt. Als ze eenmaal is getekend kun je deze echter ook lezen op datgene wat jeer niet mee bedoelt. 
De tekening kan zichzelf op een ander idee brengen. Of beter gezegd: de tekening kan de maker op een ander idee brengen. waardoor de 
tekening verandert. (.) Het goat er bij het ontwerpen om als het ware de creatieve vergissingen te ontdekken en op het juiste moment 
van de rechte lijn af te wijken. Binnen de kloof bestaan er geen wetmatigheidrelaties, maar /outer (talloze) Mogelijkheidsrelaties. Pas 
door het ontdekken. selecteren, benutten en verweven van het enorme sea/a aan mogelijkheden ontstaat er - op den duur- een 
nieuwe evidentie, die het ontwerp de buitenwereld zijn /egitimiteit verleent. Het is een fascinerend spe/ dat om een grote mate van 
vrijmoedigheid vraagt, maar ook om een grote mate van geduld 20 

De strikt hierarchische werkwijze van de lagenbenadering lijkt voor Palmboom te beklemmend Toch moet zijn eigen gelaagde manier 
van werken niet warden onderschat. Hij neemt zelf zeker ook kennis van de complexiteit van elke locatie. Echter Palmboom laat ook 
zien, dat ontwerpen niet een rekensom is, waar je drie lagen op elkaar stapelt. De analyse blijft voor hem een aanleiding, het ontwerp is 
een gevolg van de creatieve anticipatie op deze analyse. 

20 Palmboom, Frits. Stedebouw: Lust en potenties versus weerzin en noodzaal<ViaVIA. themanuimmer lezingencyclus februari 1998 pag 43-54 

32 





Hst 3 'ltaliaans gesleutel' 

Een van de buitenlandse theoretici, die ook veel waarde toekent aan de onderste laag is de ltaliaan Bernardo Secchi. Hij spreekt niet 

echt over een model of een theorie. zoals in de lagenbenadering, maar zijn manier van werken heeft zeker verwantschappen met de 
lagenbenadering. Vanuit een gelaagde analysemethode, probeert hij deze analyse ook te gebruiken als direct model voor het ontwerp. 
Hiermee zet hij een nieuwe stap in het werk van met name de Venitiaanse school. Om deze stap te begrijpen en te plaatsen wordt er 
eerst een korte historische lijn bekeken van enkele voorlopers van Secchi, zodat we het werk van Secchi beter kunnen plaatsen. Daarna 
warden de ideeen van Secchi nader toegelicht. 

Context 

Bernardo Secchi, geboren in Milaan in 1934. is sinds 1974 professor stedenbouw aan de polytechnische school van Milaan, daarnaast 
geeft hij ook les in Venetie, Geneve, Parijs en Rennes. Hij heeft vele jaren in de redactie van het tijdschrih Casabella gezeten. Hij is een 

van de weinige stedenbouwers die tot aan het concrete ontwerp toe. op het kleinste schaalniveau zijn visie uitwerkt. Hij neemt de tijd 
voor projecten en is groat voorstander van grondig onderzoek. De wortels van zijn theorie liggen in de jaren '60. 

'Halverwege de jaren zestig bleken zowel in Europa als de Verenigde Staten, de bestaande architectonische ideeen en concepten ten 
aanzien van de stad. het stedelijk wonen en stedelijke leefwijze. ontoereikend. Ontoereikend in de zin van ongeloofwaardig, voor zover 
die na de T weede Wereldoorlog goeddeels element waren geworden van overwegend economisch gekleurde planningsprogramma's, 
met name die van de overheid, met weglating van de oorspronkelijk daaraan ten grondslag liggende, utopisch-sociale bedoelingen. 
Op de puinhopen van de Moderne Beweging kristalliseerden zich. schematisch gesproken, twee nieuwe intellectuele stellingnamen 
waarvan de eerste zich orienteerde op de analyse en bewerking van program ma's van eisen zowel voor de stad als voor de architectuur: 
Met de eerste intelectuele stellingname warden de architectuurtheoretische studies van bijvoorbeeld Christopher Alexander en vele 
andere Angelsaksische theoretici bedoeld. Zij gaan uit van mathematische methoden van controle, selectie en de combinatie van 

vooral functionele gegevens. Tegenover deze eerste groep studies ontwikkelde zich in de context van de wederopbouw in Europa een 
tweede, in eerste instantie Mediterraan georienteerde, benadering van het vak die niet het programma of functie als uitgangspunt 
voor reflectie koos maar veeleer de vorm van de stad en haar gebouwen. Met name in de zogenaamde Venetiaanse School zijn vanaf 
het begin van de jaren vijftig nieuwe vormen van morfologisch stadsonderzoek ontwikkeld waarbij de historische ontwikkeling van de 
stad. als samenhangend bouwwerk van artefacten. ondergrond en infrastructuur. werd onderzocht en geanalyseerd als fundament of 
uitgangspunt voor eigentijdse stedenbouwkundige en architectonische ingrepen. Dit begint langzaam vanaf de jaren '50 via een groep 
architecten zoals Rogers, Enzo. Paci en Rossi, die in het tijdschrift Casabella publiceerden. Hier ontwikkelden zij gedachten over de stad 
als locus van de historische ervaring. De stad is niet neutraal maar een door geografie geschiedenis en herinnering bepaalde plek. Een 
groats museum van cultuurwerken waar je de route en opstelling niet zomaar van kan doorbreken. In de jaren '60 warden deze. in 
eerste instantie. intu.itieve ideeen verder onderbouwd middels onderzoek naar gebouw en stad in de vorm van het typomorfologisch 
onderzoek door Muratori, Aymonino en vooral Rossi. Halverwege de jaren zeventig vindt het ltaliaanse gedachtegoed over de stad 
als geografische context en archeologische onderlaag voor het ontwerp, een vruchtbare bodem in zowel Frankrijk als Spanje waar. 
om vooral economische redenen. de historische binnenstad, ten opzichte van de grootschalige stadsuitbreidingen. opnieuw in de 
belangstelling is gekomen. Het zUn vooral de architecten die dit oppikken aldaar. Daarna was het in ltalie vooral Bernardo Secchi die vanuit 
zijn stedenbouwkundige discipline verder ging op de fundamenten van de Venetiaanse school. In eerste instantie bleef het vooral bij 
theorieen. later ontwikkelde hij ook tal van gedetailleerde, stedenbouwkundige plannen waaronder dat voor Siena. Prato, Antwerpen en 
Kortrijk Hij is er in geslaagd om de door Muratori, Rossi en anderen ontwikkelde, typologisch-morfologische categorieen van analyse en 
architectonisch ontwerp, in theoretische zin te verbreden en tot uitgangspunt van een ontwerp gerichte vorm van stedenbouwkundige 
planning te maken.' 1 

De visie van Secchi wordt uiteengezet door Ed taveme in verschillende artikelen rand het jaar 1987. waar Secchi met het plan van 
Siena voor het eerst opvalt Later is de theorie waarschijnlijk nooit meer zo uitvoerig behandelt. De latere projecten zijn volwassener in 
presentatie maar bevatten nog steeds dezelfde basisprincipes als die in het plan van Siena. 

1 Taveme. Ed. van der woud. Auke_de orchitectuur van de stod:orchitectonische denkbeelden over de Amerikoonse en Europese stod no 1945. collegereeks. 
Groningen. 2003. http:/ /odin.letrug.nl/-kastud/ histor/ college4d 

34 



Visie Secchi 

Bernardo Secchi houdt zich beroepsmatig bezig met de bestuurlijke. economische en ruimtelijke politiek van de stad. met een bijzonder 

oog voor de visuele kanten ervan. 2 Als een van de weinigen typomorfologen heeft hij f undamenteel nagedacht over de gevolgen voor 

het ontwerp van de dilemma's waarmee de huidige stad wordt geconfronteerd: 

Het onvermogen om de stad nag te definieren en te karakteriseren aan de hand van gebruikeliJ<e ruimtelijke termen zoals: centrum. 
periferie, woon-of werkstad, binnen. buiten. open en gesloten. 

Onvermogen om scheidslijnen te trekken tussen de ruimteliJ<e projecties van bestaande en vooral nieuwe economische 

activiteiten. 
Onvermogen om de relaties in te schatten tussen het verhaal van de bodem en de vraag en behoeften van een aan complexiteit 

toenemend aantal sociale doelgroepen. 

Het dilemma tussen deel en geheel en. in termen van de ruimteliJ<e planning, tussen plan en project 

Secchi pleit voor een herbezinning op de beroepspraktijk om met een hernieuwde blik. oude principes te vitaliseren. Er zijn twee 

belangriJ<e lijnen te herkennen in zijn visie: 
Niet het ontwerp van nieuwe stedeliJ<e inrichtingen staat centraal. maar het wijzigen van datgene dat reeds voorhanden is._ 

De betekenis en waarden die de diverse doelgroepen aan de ruimte toekennen zijn in hoge mate onbekend en onzeker evenals de 

procedures en regels waarmee men zich de ruimte tot zich nam. 

Beide lijnen maken het 'nieuwe plan' tot een risicodragende onderneming. De planvorm welke Secchi voor ogen heeft onderscheidt 
. zich van de bestaande (ltaliaanse) modellen door de keuze van de schaal en de symbolische weergave. In zijn werk maakt hij gebruik 

van een grootschaligheid die heel nauwkeurig de visuele riJ<dom, de nuances. de riJ<e differentiatie van de bodem als draagvlak van de 
stedelijk cultuur, bijna letterlijk in beeld brengl Deze weergave geeft inzicht in de constructie van de grand, niet alleen in de zin van het 

gebouwde. maar vooral oak als ruimtelijke 'ordening' met een eigen logische samenhang en grammaticale harmonie, als compositie van 

af zonderliJ<e elementen, met patronen van herhaling, overlapping en afwisseling. Een van de belangriJ<ste instrumenten om tot een 

dergelijke nieuwe planvorm te komen is het morfologisch onderzoek. Voor Sec chi is het project van de grand het belangrijkste ingredient 

van de planning, omdat het een extreme aandacht voor de visuele aspecten van de economische. sociale en culturele geschiedenis van 

de bodem. koppelt aan een definitie van behoeften. claims en programma's ten aanzien van diezelfde bodem. Het betreft bij Secchi een 
lezing van de bodem die niet begint en ophoudt met de morfologische structuur als eindtoestand, maar een die het verband wil laten 

zien tussen het verstriJ<en van de tijd en de veranderingen in de morfologie. 
Een dergelijke benadering van de stedelijke planning vraagt om nieuwe conceptuele categorieen die naar het oordeel van Secchi veel 

verder dienen te gaan dan die exclusief op architectonisch karakter van de ruimte gerichte ideeen zoals die door Bernard Huet werden 
gepresenteerd. welke toch een zeker aanzien hadden. De struc:tuur van een stadsdeel, de samenstelling van de stedeliJ<e bodem, wordt 

niet alleen bepaald door de aspecten zoals Huet die noemt: 

De geometrie van de inrichting, 
De maat en schaal van de veri<aveling, 

De hierarchie van de openbare ruimten 

De regelgeving van de ruimtelijke organisatie 

Maar volgens Secchi wordt dit mede bepaald door een veel verfijnder articulatie zoals: 

afzonderlijke straten en stratennetten. met hun afwisseling, schakeling en kruising 
veelkleurige schakering van straten. wegen. boulevards 

Verkeersf unctie 

Ontsluiting naar open en gesloten gebieden als pleinen. parl<en en tuinen 

Bovenal de relatie tot de af zonderliJ<e gebouwtypologieen en tot het gebouwenbestand als geheel. 

2 foveme. Ed. Some notes on Bernardo Secchi's Progretto de Suolo. Groninge1i. lnsti tuut voor Kunst-Architectuur-geschiedenis en Archeologie biz 11 
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Secchi leest de bodem dus niet uitsluitend aan de hand van architectuurhistorische letter- en leestekens. maar op een schaalniveau 
dat de stedelijke fenomenen weer bij hun naam genoemd warden: straten, stoepen. hekken. drempels en roosters. Hij probeert deze 
fenomenen weer tot !even te brengen, zodat tenslotte de rijke verscheidenheid van het maaiveld weer tot !even gebracht wordt. 
Secchi pleit voor een intensieve architectonische arbeid welke voorafgaat aan ieder concrete bouwkundige ingreep, namelijk het 
analyseren en thematiseren van het specineke van individuele locaties. Dit is te zien in nguur 3.1. Hij gaat uit van de gedachte dat het 
bouwen meer is dan het vanuit het niets doen oprijzen van een gebouw. Oat het primair de wijziging is van een omgeving waartoe men 
altijd gehoord heeft. 

De schaaltheorie van Secchi 

Deze theoretische ideeenvorming is Secchi in de praktijk gaan toepassen. Een van de eesrte plannen waarmee Secchi opviel was een 
grootschalig plan voor de bekende Toscaanse stad Siena. Vanuit dit ontwerp onstaat er een beter inzicht in de werkwijze en theorie 
van Secchi. 

Eerst analyseert Secchi de stad zeer grondig zoals deze er nu uitziet, gebruikt en ervaren wordt. Deze analyse wordt gebruikt als 
handboek om het publiek en opdrachtgevers de hiaten in de stad te laten zien en welke kansen er zijn voor eigentijdse veranderingen. 
Secchi probeert verschillende versnellingen te demonstreren binnen het functioneren van de stad. Want de programma's en eisen op 
het gebied van bijvoorbeeld verkeer, volkshuisvesting of industrie transformeren in een veel hoger ritme, dan het langzame ritme van 
de geograne. Daartoe analyseert Secchi heel bewust de stad op drie schaalniveaus. Dit uit zich concreet in analyses op de schalen 
1:50000. 1:5000 en als laatste 1:500 en kleiner. 3 

Schaal 1:50.000 - De ziel van de stad 

Deze grate schaal. legt de oude bepalende structuren van de stad bloat. ofwel het legt de ziel van de stad bloat! Op deze schaal leert 
Secchi ans, opnieuw naar de stad te kijken. Hij forceert ans alle intellectuele bagage op zij te zetten en een blik te slaan op de kaart 
1:50.000 waarop onverbiddelijk de geogransche elementen zichtbaar warden die eeuwenlang het gezicht van de omgeving en de 
stad hebben bepaald. Een kaart waar de relatie zichtbaar wordt tussen de geo-morfologische structuur van het terrein en het gebruik 

van de bodem. De kaart toont ans kortom niet een willekeurige ruimte, roerloos en onveranderlijk, maar een landschap met een 
gebruikspatroon waarvan het nodig is de regels te kennen. 

Schaal 1:5000 - Het systeem van patronen, gevormd door sociale en economische ingrepen 

Om greep te krijgen op de eigenlijke stadsvorm en haar regels te leren kennen, zoekt Secchi op de schaal van 1:5000 naar: 

de complexiteit van de nederzettingsstructuur 
Het naast en over elkaar heen bestaan van verschillende typologie op stedelijk schaal, die afleesbaar zijn in de articulaties 
van het maaiveld 

De geometrie van de perceelleringen. 
De manier van ontsluiten 
De orientatie van de gebouwen 

Kortom, hij kijkt naar het systeem van patronen, al dan niet ontworpen, die het resultaat zijn van allerlei sociale en economische 
ingrepen die in de ogen van Secchi 'legitiem' zijn. dat wil zeggen. adequaat reagerend op de verlangens en ambities van de samenleving 
op een gegeven ogenblik. De ingreep van Haussmann in Parijs gedurende de 19• eeuw is hier een goed voorbeeld van. Deze ingreep 
paste op het ogenblik van uitvoeren bij de ambities van de stad Parijs. Hoewel wij deze ingreep misschien als onnatuurlijk en te radicaal 
kunnen ervaren. 

3 Taverne. Ed. Sleutelen oon een drooiende motor. Bernardo Secchi's plan voor Siena. Archis. no.12(1989) p 15-23 
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Schaal 1:500 en kleiner - De Ar efac en 

Elk nederzettingsprincipe heeft zich in materiele zin vertakt in infrastructuren en gebouwen. 
De volgende onderdelen kunnen geanalyseerd worden: 

Bouwmaterialen 
Constructiemethoden 
T ypologieen 
Ornamenten 

Deze hebben niet enkel een betekenis binnen het gebouw, maar zijn sprekend voor de sociale en economische situaties waarbinnen 
over hun regels is nagedacht. 4 

. -. ·- ···· 

Voorbeeld van bouwhisto
risch onderzoek: ru imre!ijk, 
rypologisch. morfologisch. 
bouwconstructie. materiafen. 
etc., bijeengebracht in de 
Guida ai/'indwiduazione e 
a/lo studio degli elementi 
tecno-morfologico . 

F10..1ur 3.4 Btt ... ~ri an l't bauwh !ron.su ond r10ek rnor et P'OJffl 1~ 5 ena 

4 Naar de idee van John Ruskin behandelt in; Rossi. Aldo. De Architectuur van de stod. Nijmegen. Sun, 2002 
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De drie schaten 

De analyse op verschillende schaalniveaus is een zoeken naar het hoe en waarom. van de voortdurende transformaties van de stad. Uit 
dit zoeken construeert Secchi thema's waarvan hier een aantal van de belangriJ<ste is opgesomd. 

1. De stedeliJ<e leegten (Vuoti's) 
2. Het hergebruik van versleten gebouwen en functieverschuiving 

3. De inrichting van voormalige landbouwgebieden. 

4. De rekwalificatie van de periferie 

5. De toegankelijkheid van de stad 

6. Het parkeren 

Dit zijn thema's die te maken hebben met het losraken van het verband tussen het gebruik van de stad, haar evenementen en de 

uitbeelding daarvan in straten en pleinen, de skyline en gebouwen 

De rol van het industriegebied in de stad 

Aan de hand van Secchi zijn grofweg de eerste 4 thema's verkozen om verder uit te diepen. om meer inzicht te verkrijgen over de 

stad als geheel en specifiek haar relatie tot grotere ruimteliJ<e complexen. In het geval van dit onderzoek, de industriele complexen. De 
industriele complexen die langzaam in verval raken en de nieuwe stedelijke leegtes vormen. Secchi bekiJ<t dit dus eerst in een breder 

perspectief en daarna het terrein zelf 

Schaal 1:50.000. 

Vanaf 1:50.000 heb je het overzicht De loop van de rivier. van wegen en paden naar de stad behoren tot de wezenliJ<e elementen 
van de stad. 5 De aanleg van het spoorwegnet en de aanleg van kanalen in de vorige eeuw, maar ook de recentere aansluiting op de 

autosnelwegen zijn de meest recente invloeden. Beide maken gebruik van de dalen en valleien6, zij zijn eeuwenlang de dragers van het 

lokale transportsysteem. Maar beide voegen daar ook iets aan toe: een nieuwe ruimtelijke strategie waarvan de mogelijkheden tot nu 

toe onvoldoende zijn begrepen. Tussen deze nieuwe impulsen en de oude stad ontstaan de restgebieden. Deze restgebieden. waarvan 

de vorm nog niet tot rijpheid gekomen is en waarvan het spectrum van stedelijkheid nog niet voldoende is geexploiteerd. Dit zijn de 

perfecte opgaven voor een eigentijds ontwerp. Niet enkel als verduidelijking van hun hoedanigheid als verbindingssysteem, maar vooral 

door het exploreren van hun niet-technische kanten door een revisie van de mogelijkheden die deze gebieden hebben als bemiddelaars 

naar de stad toe. door het voorstelbaar maken van de betekenis die zij kunnen hebben voor diverse soortengebruikers en. tenslotte, 

door het aanreiken van mogeliJ<heden voor een eigentijdse moderne architectuur en stadsontwerp. In de ltaliaanse vakliteratuur noemt 
men deze restplekken ook wel vuoti. 

Secchi en de 'Vuoti' 

Secchi neemt twee verschijnselen over de 'vuoti' waar: 

Het ontstaan van de 'vuoti' is een verschijnsel dat iets meedeelt over het uit de pas lopen van specifieke functies met de 

bestaande morfologische structuur van de stad. 

In veel bredere zin, en op langere termijn ook laat het zien dat de aloude correlatie tussen het plan als maatschappeliJ< idee, 

als scenario voor de samenleving, en het plan als ruimteliJ< design, als domein voor de stedenbouw en architectuur, min of 

meer is verbroken. 7 

De oorzaak ligt volgens Secchi voor een groat deel in de erfenis van de Moderne Beweging: 
In het verleden hebben we, a/dus Secchi. beschrijvingen en surveys gemaakt, kaarten ingevuld. met de bedoe/ing dot deze zouden 
moeten /eiden tot een al/es omvattend plan. Uitgoand van een enigszins ho/istische visie op de maatschappij, hoar economie 
en ruimte. meenden we de groeiende complexiteit van de werkelijkheid te lijf moeten goon door de opbouw van een topzware 
draagconstructie van encyclopedische, sociaal-wetenschappelijke kennis, technisch vermogen en een ondoorzichtige publiek 
besluitvorming. Met aan de top van de hierarchie de stedenbouw en architectuur die. zelf oak bot staand van vooral sociale 
intenties. vrijwel samenvielen met de door de plonnen zelf ontwikkelde modellen.8 

5 Zie oak de vem<1ndeling over de str<1at van Poete in; Rossi. Aldo. De Architectuur van de stad. Nijmegen. Sun. 2002 
6 Waar het in lt<ilie om hoogteverschillen en valeien g<1at, draait het in de NederlJidse context om dijken. k<Yl<1len en de structuren vai de inpolderingen. 
7 Taverne. Ed. Ruine als teken van vooruitgang, het plan a/s risicodragende ondememing, Archis. no.11(1987) p. 47-51 
8 Idem noot 7 
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Het verschijnsel van de 'vuoti' heeft in het kaartbeeld, dat aan de vorm van planning van de moderne beweging beantwoord, onherstelbare 
scheuren gemaakt. Een van de meest opvallende 'vuoti' zijn de oude binnenstedelijke industriegebieden. Op dit moment raken door 
de snelle technologische ontwikkelingen tal van bestaande, industriele installaties en infrastructurele werken buiten bedrijf. Menige 
grate stad wordt geconfronteerd met het vrij komen van omvangrijke open plekken in de stadsplattegrond. Het zijn veelal plekken van 
een duistere en complexe structuur, die uitnodigen om opnieuw actief en levend te warden gemaakt. Het gaat hier niet meer om een 
nostalgisch koesteren van incidentele monumenten of een vorm van industriele archeologie. maar om het bedenken van een ruimtelijke 
strategie die opgewassen is tegen een ontwikkeling die in omvang en betekenis hooguit kan warden vergeleken met de spectaculaire 
ontmanteling van de fortificaties in de loop van de 19e eeuw die in veel steden parken en singels heeft opgeleverd. Hoe moeten deze 
plekken, feitelijke eilanden, in de toekomst behandeld warden? Secchi ziet twee mogelijkheden, integratie of ruralisatie: 

lntegratie: mogelijkheden voor integratie van deze gebieden in het geheel van de stad. 
Ruralisatie: behandel deze plekken als 'discontinue zones'. Gebieden die hun oorspronkelijk pre-industrieel, eventueel rurale 
karakter kunnen terug te krijgen. waar nieuwe groensystemen kunnen warden ontwikkeld. 

Schaal 1:5000 

Op het schaalniveau van 1:5000 zijn er geheel andere facetten van de stad waar te nemen. Hier zie je bijvoorbeeld het verdwijnen 
van de oorspronkelijke. rijke articulatie van de binnenstad, de groeiende onbepaaldheid van de ruimte en de opmars van een nieuwe 
cosmetica voor afgedankte fragmenten en gebouwen. Op deze schaal voorziet Secchi een belangrijke rol in de herstelscenario's voor 
de stad voor de bestaande gebouwen en zeker voor de monumentale 'grande fabricchi'. Sommige gebouwen zullen op de lange termijn 
ongeschikt raken voor haar huidige functies, strategische wisselingen kunnen gebieden verbeteren. In de plannen van Secchi. warden 
vele gebouwen zorgvuldig geanalyseerd en bekeken naar haar potenties in architecturale zin. Zo tracht hij voor een lange termijn enkele 
strategische functionele verschuivingen toe te passen. Vrijgekomen gebouwde voorraad, die het waard is om te behouden. kan misschien 

uitermate geschikt zijn voor een functie die op een andere plek in een te krap jasje zit. Zo probeert hij optimaal gebruik te maken van 
wat er al reeds voorhanden is. Zo warden niet alleen gevels een beetje opgeleukt. maar kunnen compleet nieuwe functie's een nieuwe 
betekenis geven aan gebouw, waardoor gebouwen niet alleen een museale waarde houden maar een werkelijke bestaansreden. 

Relatie tot Nederland 

Secchi kiest duidelijk voor een andere tijdstok die gevoelig is voor de bewegingen van de stad als ruimtelijke mechaniek. waarvan het 
structuurplan de regels probeert te doorgronden om het daama opnieuw aan de praat te krijgen. In Nederland is de stap van plan tot 
uitvoering volgens Secchi te klein. Er is te weinig reflectie. Men zou dieper op de zaken in moeten gaan, als men meer theoretische 
diepgang zou ontwikkelen. dan zou de situatie in de steden sterk verbeterd kunnen warden. 
Wanneer je een plan maakt voor een stad, dan moet dat plan een hele tijd mee kunnen en daarom moet je ideeen afstemmen op die 
elementen die het meest bestendig zijn. De historische stad is materiaal dat ons vandaag de dag nog iets kan vertellen, het is niet alleen 
een getuigenis. een ru·lne. maar we kunnen er ook werkelijk in wonen en leven. 9 

9 Dicke. Maaike,Taveme, Ed. Gesprek met Bernardo. Archis. no.12(1989) p. 24-27 
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Praktijkvoorbeelden 

Het structuurplan Kortrijk 

Om een beter beeld te krijgen van de theorie van Bernardo Secchi wordt hier een project beschreven welke veel van de eerder 
genoemde thematieken raakt. Het structuurplan van Kortrijk. Secchi werd in 1990 uitgeroepen tot meervoudig winnaar van een 
stedenbouwkundige opdracht in Kortrijk.10. Secchi moest grip zien te krijgen op de chaotische groei van de stadsranden, volgens Marcel 
Smets symptomatisch voor de versplintering van Grote steden in met name Belgie. 
'Het structuurplan gaat uit van landschapshervorming, het wegenstelsel, de morfologische opbouw en andere structurerende kenmerken 
en gebruikt deze begrippen door hun specifieke implicaties te onderzoeken voor elke plek. Het ontwerp fungeert op die manier als 
illustratie. Het analyseert de gelaagdheid van de structurele gegevens en verduidelijkt hoe de structuur tot stand komt door een 
opeenvolging van pragmatische ingrepen. De grate infrastructuur moet zich voegen naar de oneffenheden in het landsc!hap, net zoals 
de opvatting dat de hellingbaan op het marktplein moet passen in het totale stadsconcept. De interactie tussen deel en geheel ontstaat 

door het thematiseren van de deelstudies. Elke oplossing zoekt zowel een antwoord voor de locatie als voor de verruimde stedelijke 
probleemstelling waarbinnen die locatie past.' 11 

De context als bran van coherentie 

In de overzichtstekeningen waarop de voorgestelde ingrepen zijn samengebracht. ziet men duidelijk dat de afzonderlijke relaties 
bouwstenen vormen van een meer omvattende onderneming. De voorgestelde ingrepen passen niet alleen in de structuur, ze geven 
ook vorm aan de structuur. Veel van de vastgestelde afwijkingen in de structurele opbouw van Kortrijk zijn volgens Secchi terug te 
brengen op de foutieve aanname dat de historische stad per definitie. radioconcentrisch is. Het landschap in deze regio bestaat uit een 
reeks opeenvolgende heuvelkammen; secundaire wegen liggen op de heuvelruggen. Verbindingswegen staan er loodrecht op. Waardoor 
'een orthogonaal patroon met nederzettingen van uiteenlopende grootte aan de kruispunten ontstond. Dit is goed te zien in de analyse 
van het landschap in figuur 3.5. 

Een heel andere structuur waarin men Kortrijk probeerde te dringen. Het verklaart waarom de voortdurende pogingen om Kortrijk van 
een ringstructuur te voorzien nooit zijn geslaagd. Deze zienswijze wijst op het belang van de grate schaal en de regionale dimensie als 
noodzakelijke onderbouwing voor het stadsontwerp. 

In het planoverzicht van figuur 3.5, is schematisch goed te zien, dat alle projecten in de kamrichting haaks op de Noord-Zuid as zijn 
gesitueerd. Hiermee wil Secchi de stad weer meer in natuurlijke richting laten ontwikkelen. Dit gaat om herstructureringsprojecten in 
de oude stad aan de Noordzijde, zoals het marktplein en het eiland. de oude stad tussen de twee waterlopen. en in zuidelijke richting 
de begraafplaats. een research center en de universiteit. 
Het blijft echter niet bij dit simpele schema, wat overigens uit een uitgebreide analyse is voortgekomen. Het uitgewerkte plan. ook op 
figuur 3.5 zichtbaar, toont een grote mate van gedetailleerdheid. De visie over de totale stad wordt overal consequent vastgehouden. 
De verkeerstructuur en de orientatie van de ingrepen op deze structuur die gevormd is door de landschappelijke onderligger lijken 

toonaangevend in de deelplannen. 
Meestal wordt na deze grootschalige blik op de stad de regie van planvorming overgelaten aan andere partijen. Echter Secchi werkt 
enkele plannen zelf volledig uit. Deze plannen hebben dezelfde aandacht voor detaillering. De Grote markt en begraafplaats zijn 
uitgewerkt tot op het niveau van het concrete ontwerp. Het architectonisch voorontwerp fungeert als aanzet voor de gedetailleerde 
aanleg van de publieke ruimte. Deze laatst vormt de drager van de toekomstige bebouwing. 

10 lnmiddels werkt Secchi samen met zijn compagnon Paola Vlgano 
11 Smets. Marcel. De fragmentarische opbouw van een consistent geheel, Bernardo Secchi's pion voor Kortrijk. archis. no. 9 (sep 1992) p.48-51 



DEEL GEHEEL 
DOORWERKING KAMSTRUCTUUR IN STAD 

Figuur 3.5: Overzicht plan KortriJ< 
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Masterplan Antwerpen 

Antwerpen beweegt, mensen komen en gaan in de stad. De stad kampt vooral met een voor ans Nederlanders niet onbekende 

problematiek, de Antwerpenaren verlaten de stad, de migranten nemen hun plek in. Daarnaast is de mob1liteit een groat probleem. De 
oplossingen zijn vaak gezocht in afscheiding, de stad raakte versplintert. 'Het heeft geleid tot een stad met grenzen en getto's' terwijl 
de geschiedenis van de stad is gekenmerkt door openheid en nieuwschierigheid naar nieuwe uitdagingen. 
Ondanks de positieve wind die er vanuit het stadsbestuur en de investeerders waait, waarbij vele goede projecten de stad langzaam 
'genezen', is het probleem van de versplintering hier niet mee opgelost. Er was duidelijk behoefte aan een ruimtelijk structuurplan. Juist 
vanuit het winnen van een deelproject, de prijsvraag Spoor Noord waarover later meer, kwam de gemeente op het spoor van Bernardo 
Secchi en werd hij benaderd om het structuurplan te maken. Secchi hanteert in het ruimtelijk structuurplan een ontwerpmatige aanpak 
Oak hier wordt de stad op historische wijze ondervraagd en vervolgens in beelden vastgelegd. Zijn onderzoek, uiteraard met hulp van 
de Antwerpse gemeente is omvangrijk en zeer gedetailleerd. Om enig inzicht te krijgen in de precizie en omvang van dit onderzoek is 
op de volgende pagina in figuur 3.8 op de volgende bladzijde gepoogd enkele facetten van het onderzoek van Secchi te laten zien. Het 
is slechts een greep. De documenten voor de Antwerpse gemeente beslaan ruim 200 pagina's en totaal grofweg 500 kaarten. 

l\Ja het onderzoek volgt het maken van beelden voor het plan. Deze komen voort uit het collectieve geheugen van de mensen die in 
de stad wonen of de stad goed kennen.13 In de grate brei van plannen en probleemgebieden tracht Secchi structuur te brengen voor 
alle partijen met een voor ieder herkenbare thema's. In het thema, zijn probleem en oplossing direct zichtbaar. De stad wordt als volgt 
gethematiseerd: 

1. Antwerpen waterstad- De waterstructuur moet warden verbeterd en de relatie van de stad met de Scheide moet warden 
versterkt 

2. Antwerpen Ecostad- De stad moet levendig en open blijven, met groeimogelijkheden voor flora en fauna, die voor de bewoners 
een sterke belevingswaarde hebben. 

3. Antwerpen havenstad- Verbeterde interactie tussen stad en haven 
4. Antwerpen spoorstad- Een bereikbare stad met uitgebreid openbaar vervoersnet. zonder verwaarlozing van automobiliteit 
5. Antwerpen poreuze stad- Vebeteren verschijningsvorm van de stad 
6. Antwerpen polycentrische stad- beeld van de dorpen en metropool. als plek voor wonen. werken en recreeren. 

Z Antwerpen Megastad- ambitie vanuit de ligging van Antwerpen als tegenwicht ruimtelijke spreiding in Vlaanderen. 
Deze beelden zijn gebruikt door Secchi en Vigano om 5 strategische zone's van stedelijke transformatie aan te wijzen. Het schema 
dirretori van Siena, zie figuur 3.1, doemt hier weer op. Hier waren oak vijf planschema's die op thematische wijze een groat aantal 
ontwikkelingen rangschikten. 

13 Tiiman. Harm. Fluwelen aanpak, Stedebouwkundige plonnen voor Antwerpen. De architect, maart 2008 p. 30-35 
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Geomorfologie - Waterevolutie 1880 1970 

HSL Netvverk- Spoorevolutie 1880 1970 

Wegenevolutie regionaal-Lokaal 1880 1970-1970 200T 

1775 ferrariskaart- Bebouwingsevolutie 1880 1970-1970 2003 

Myth e van de Ring- Analyse van de 19e eeuvvse gordel, 

Figuur 3.8: Analyse overzicht 
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Figuur 3.10 Overzichtskaart uit het structuurplan van Antwerpen. met daarop zichtbaar alle structurerende elementen en de 

geplande ingrepen 
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Nabeschouwing 

De werkwijze van Secchi is zeker aanbevelingswaardig. Zijn houding in de analyse en onderzoek naar de stad grenst bijna aan die van 

een historicus. Met het analyse overzicht van figuur 3.8 is gepoogd daar enig inzicht in te geven. het pakket tekeningen wat hij maakte 

voor de gemeente Antwerpen was overweldigend. 

De brede kijk op het plan. maakt dit plan succesvol en het pleidooi van Secchi voor meer interdisciplinaire studie wordt zeker overgenomen. 

Het meest bewonderenswaardige is de manier waarop Secchi theorie en praktijk weet te verbinden Met het gemak en de accuratesse 

waarmee hij in zijn theorieen economische. sociale en historische processen beschouwt. ontwerpt hij master- en regioplannen tot aan 

grafstenen. Na het enthousiasme waarmee Secchi bij onze zuiderburen is ontvangen en de manier waarop hij enkele problematische 

steden en situaties aldaar tot een succesverhaal heeft gemaakt. is het wachten op Secchi in Nederland. Het verdient aanbeveling om 

eens iemand de kans te geven die de tijd voor dingen neemt en dit in accuratesse en fijnbesnaarde plannen terugbetaalt. Zijn ingrepen 

zijn vaak simpel en minimalistisch. Domweg doordat hij de werkelijke struikelblokken al in zijn voorstudie en analyse kan overwinnen. De 
nieuwe plannen passen beter bij hun oorspronkelijke structuur. Het is dus een kwestie van: onderzoekt en gij zult vinden. 
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Hst 4 Een strategie voor industriele complexen 

Vanuit het voorafgaande onderzoek naar de lagenbenadering hebben de drie ontwerpers en theoretici Sijmons, Palmboom en Secchi 
elkaar in deze studie ontmoet. In hoeverre kunnen zij terecht als bepleiters en uitvoerders van deze denkwijze worden gezien? Zij 
benaderen alle drie de lagenbenadering, maar komen toch tot verschillende werkwijzen. Eerst worden de 3 theoretische denklijnen 
met elkaar vergeleken en daarna wordt getracht tot een bruikbare visie voor de herbestemming van grootschalige industriele 
complexen te komen. 

Vergelijking van de drie theorieen 

Achtergrond 

Alie drie de ontwerpers hebben op het eerste gezicht een behoorlijk verschillende achtergrond, maar komen toch uit bij een denkwijze 
met diverse overeenstemmingen. Sijmons en Palmboom opereren vanuit de Nederlandse context. Sijmons werkt meer vanuit politiek 
en landschap. Palmboom vertolkt de erfenis van Aldo van Eyck in stedenbouwkundig opzicht. Seiden studeerden in de jaren 70 aan 
de TU in Delft. dus misschien is deze invloedrijke periode weldegelijk van invloed op Sijmons, echter in de literatuur binnen dit onderzoek 
zijn er geen aantoonbare verbanden tussen Sijmons en van Eyck gevonden en de werkwijze van Sijmons. En het werk van Sijmons 
analyserend, lijkt dit verband ook afwezig te zijn. 
Secchi komt uit de Venetiaanse school en breidde de theorieen ontwikkeld door mensen zeals Aldo Rossi verder uit. Misschien ligt de 
theoretische achtergrond van Palmboom, en in mindere mate Sijmons, ten opzichte van de achtergrond van Secchi minder ver uit elkaar 
als het in eerste instantie lijkt. Giancarlo de Carlo was tezamen met Aldo van Eyck lid van team 10. De Carlo was de motor achter 
ILAUD1 waar hij onderwerpen introduceerde zeals het lezen van de context, historie en het territorium, evenals sociale onderwerpen 
zeals participatie en hergebruik van historische locaties en gebouwen, de thema's die door Secchi binnen de Venetiaanse school later 
weer zijn opgepakt. Uiteraard kunnen op haar beurt de invloeden uit 19• eeuw, zeals Zef Hemel die aantoont, op alle drie de ontwerpers 
van invloed geweest zijn. Echter ook daar zijn geen concrete aanwijzingen voor gevonden binnen de literatuur van dit onderzoek. Het 
kan wellicht interessant zijn om dit in een andere studie verder uit te zoeken. 

Schaalgebruik en het verschil in lagen. 

Als je de lagenbenadering gebruikt als theoretisch hulpmiddel dan zijn de theorieen van Secchi en Palmboom beter te begrijpen. Bij het 
analyseren van hun werkwijze is getracht telkens te denken in de lagen bodem, netwerk en occupatie van de lagenbenadering. Met 
deze lagen in het achterhoofd, is het mogelijk het aantal factoren dat door Secchi en Palmboom geanalyseerd wordt, dit zijn er vele, 
terug te brengen tot de 3 hoofdcategorieen van de lagenbenadering. 
Doordat Secchi ook in 3 categorieen werkt zou je kunnen stellen dat Secchi met zijn 3 schaalniveaus van 1:50.000 tot 1:500, de drie 
schalen gebruikt waarop de bodem, netwerk en occupatie van de lagenbenadering functioneren. Uiteraard zijn factoren die Secchi 
noemt op de schaal 1:500 zeals bouwmaterialen, constructiemethoden en ornamenten soms het gevolg van de ligging van de stad in 
haar omgeving, zeals die op de 1:50.000 kaart zichtbaar wordt. Men zou kunnen stellen dat dit dezelfde relatie betreft als de relatie 
tussen bodem en stad van de lagenbenadering, waar de onderste laag invloed uitoefent op de bovenliggende lagen. 
Echter, beter kijkend gaat het hier om iets wezenlijks verschillends. De lagenbenadering richt zich primair op de geomorfologie. Daarna 
schikken de netwerk- en occupatiepatronen zich netjes naar de bodem. Deze relatie en invloed is nog enigszins merkbaar als we van 
1:50.000 naar 1:5000 overstappen door de ogen van Secchi. De geometrie van percelen, zijn soms zeker het gevolg van de bodem, 
zeals Palmboom in Rotterdam ook duidelijk aantoont. Ook de orientatie kan daarmee te maken hebben. men kan zich richtten op 
bepaalde belangrijke plekken, die aan belangrijke structuren liggen, die op haar beurt weer door de bodem bepaald zijn. Echter hier 
kunnen ook basale architectonische waarden zeals orientatie op de zon, of juist op een koele noordzijde gaan meespelen. Een belangrijk 
aspect van Secchi op 1:5000 is ook het zichtbare resultaat van sociale en economische ingrepen. Dit is zeker niet altijd het gevolg van 
de stad ingebed op haar ondergrond. Zo benoemt hij de vuoti, als scheuren in het kaartbeeld van de moderne beweging. Een beweging 
die volgens hem juist niks van doen lijkt te hebben met een lagenbenadering, maar vooral opereerde vanuit idealistische motieven. 
Ook de factoren op het schaalniveau van 1:500, staan ver weg van de onderste laag en zijn voor Secchi zeker wel belangrijk. 
Constructiemethoden en ornamenten zijn factoren die niet veel met de bodem van doen hebben, het gaat hier om techniek en cultuur. 
Het zijn de uitingsvormen, gewoontes en methoden van een stad en haar bewoners. die telkens en overal verschillend zijn. Zo blijkt ook 
het gevaar van de term lagenbenadering. Voor Sijmons en co zijn het lagen, zichtbaar op regionale schaal, zichtbaar in een kaartbeeld, 
duidelijk hanteerbaar en ook voor de politiek makkelijk te begrijpen. Voor Secchi is er meer aan de hand. De lagen van Sijmons zijn in 

1 International Laboratory of Architecture and Urban Design (ILAUD, 1974-2004) 
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de analyse van Secchi op de kaart van 1:50.000 al te traceren. Secchi voegt er nog meer gelaagdheid aan toe. Zijn lagen zijn niet !outer 
geomorfologisch, ze zijn oak historisch, economisch en sociaal cultureel van aard. Denk maar eens aan de invloed die de stadsmuur op 
stad en land had. Het bakende het grondgebied af, het zorgde voor sociale veiligheid, het zorgde voor economische bescherming van de 
stad en het was tevens een culturele uiting. Binnen de lagenbenadering van Sijmons, valt een stadsmuur amper binnen de 3 categorieen 
te plaatsen. ls het bodem, netwerk of occupatie? Zo zijn er meerdere specifieke factoren die naar de achtergrond verdwijnen binnen het 
systeem van de lagenbenadering. Je merkt hier duidelijk het verschil in insteek, namelijk de meer visionair/politieke insteek van Sijmons 
en de meer architectonische insteek van Secchi. 
Frits Palmboom richt zich vooral op het stedelijke niveau. door de bestudering van de historische opbouw van stadsplattegrond en 
occupatiepatronen. Dit zijn min of meer de aspecten waar Secchi zich oak op richt op de schaal 1:5000. Palmboom richt zich in zijn 
boek Rotterdam verstedelijkt lands chap op het schaalniveau waarop de randen van de stad Rotterdam zoals die nu is geworden precies 
passen. Op de eerste kaarten, is Rotterdam uiteraard nag veel kleiner en vormt op deze schaal slechts een stipje. Zo is goed te zien 
wat Palmboom met het verstedelijkte landschap bedoelt. Hij bewijst hiermee op zeer adequate en gedetailieerde wijze de regionale 
invloeden van het landschap op waarde te kunnen schatten. Palmboom wijst geen duidelijke drievoudige analysemethode aan. Hij pelt 
de kaart van onderen af en probeert duidelijke factoren te onderscheidden die invloed hebben gehad op de vorming van de stad. In zijn 
onderzoek naar Rotterdam lijkt hij op voorhand geen duidelijke voorkeur te hebben voor bepaalde invloeden die dominant zijn geweest 
voor de vorming van de stad. Toch zijn wel enigszins de lagen van Sijmons te herkennen. Hij begint zijn analyse met de volgende 
processen. 

Ontginning 
Bedijking 
lnpoldering - > polderverkaveling 

BOD EM 

Hij concludeert uit deze eerste analyse dat niet beheersbare vormen, zoals die van de rivieren tot breukzones in de stad kunnen leidden 
die tot nu toe nog zijn weerslag hebben op de stad. Deze factoren lijken alien bodemkundig van aard. Palmboom noemt de kracht 
van deze polderstructuur. de flexibele kavelindeling, waarbij fabriek, woonhuis of boerderij alien hun positie op de kavels, gevormd door 
polders en dijken, kunnen innemen. Hier voegt de occupatie zich nog netjes naar de netwerken en de bodem. Echter het verhaal van 
de lagenbenadering lijkt hier voor Palmboom te stoppen. De volgende analysefactoren spelen zich af op netwerkniveau en lijken voor 
Palmboom dominanter dan de bodem. 

De trein 
De auto 
De boot 

NETWERKEN 

Met de komst van spoorlijnen, autosnelwegen en de alsmaar grater wordende haven en vaarroutes, wordt Rotterdam tot een verspleten 
persoonlijkheid. Wijken warden uit elkaar gescheurd, het fijnmazige stelsel van de stad raakt verknipt. De haven raakt de relatie met de 
stad voliedig kwijt. En er ontstaan reststukken. In Rotterdam verstedelijkt landschap toont Palmboom aan dat deze ontwikkeling weinig 
met de bodem van doen hebben. De machten techniek en economie blijken veel sterker te zijn, en de bijbehorende transsportsystemen 
negeren de bodem voliedig door middel van viaducten en fly-overs de bodem letterlijk te overstijgen. Ook in een flink aantal van zijn 
projecten zoals bijvoorbeeld in Delft, Roosendaal en Middelburg, richt Palmboom zich in zijn opgave op het herstelien van relaties in de 
stad, die door de verkeersmachine zijn beschadigt. De derde laag, de occupatie, beschrijft Palmboom in de vorming van: 

81anden I OCCUPATIE 

Palmboom maakt zijn verhaal af. en toont op zijn beurt wel aan dat binnen deze grotere netwerken van de verkeersmachine de eilanden 
van Rotterdam ontstaan. welke door de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen de verbrokkelde stad alleen maar vergroten. 
Binnen de muren van het eiland is de architect de vorm gaan bepalen. het onderliggende landschap lijkt te warden vergeten. 

De grootste overeenkomst in de theorievorming van de drie ontwerpers. is dat zij het belang van de bodem onderstrepen. De mythe 
dat Nederland een groat tabula rasa is, is voor hen alledrie verleden tijd. Echter de omgang met de bodem is dan ook direct het grootste 
verschil. In hoeverre is in de analyse en de praktijk de bodem sturend voor alle navolgende beslissingen? 
Sijmons gaat hier het meest ver in. en bepleit dat de bodem niet alieen voor onze geschiedenis bepalend is geweest maar dat het in de 
toekomst niet anders is. De bodem is voor hem een voorwaarde om te overleven en daarom moeten alle ruimtelijke beslissingen 
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ondergeschikt zijn aan de visie op de bodem van Nederland. Secchi. onderkent de invloed van de bodem in zijn analyse. en gebruikt 
de historische structuren voor het ontwerp tot op een kleinere schaal. maar opereert niet op landelijk niveau vanuit deze denkwijze. 
in tegenstelling tot Sijmons. Secchi lijkt de bodem meer als een gegeven te aanvaarden. Het gaat er volgens hem om de spelregels 
van het landschap te kennen. Hij wil de bodem zeker niet veranderen of be'lnvloeden zoals Sijmons. In zijn projecten lijkt Secchi zich in 
eerste instantie vooral te richten op de invloed van netwerken. Zowel in Kortrijk en Antwerpen stuit hij in zijn analyse op ideaalbeelden 
van steden die zich ringvormig willen ontwikkelen en daarop oak hun infrastructuur willen aanpassen. Echter hij toont via de bodem 
aan, dat dit tot onnodige moeilijkheden leidt, gebruikt dit gegeven en wil de situatie weer meer naar zijn ondergrond voegen. De 
occupatieprojecten warden oak vanuit deze strategie gesitueerd en ingevuld. 
Palmboom, is niet geheel duidelijk over zijn standpunt. In Rotterdam verstedelijkt landschap, laat hij onmiskenbaar de gevolgen van 
bodemingrepen en veranderingen voor Rotterdam zien. Echter zelf beweert hij in zijn inleiding, dat er geen duidelijke overheersing is van 
een bepaalde laag. Hij ziet alle lagen door elkaar heen werken. Hij geniet juist van de confrontaties van de lagen. 
lo zien we dat Palmboom het meest intu'1tief te werk lijkt te gaan, en wordt wederom de erfenis van Van Eyck zichtbaar. Hij zoekt die 
elementen, die beeldbepalend zijn voor het plangebied, of het nu eeuwenoude bodem structuren zijn of een oud molentje. Ze vormen 
beiden een essentieel onderdeel in de plannen. De tekenwijze van Palmboom laat goed zien, welke elementen hij in elk plan belangrijk 
vindt. De belangrijke structuren en de beeldbepalende elementen treden op de voorgrond in zijn tekening. Deze elementen vormen vaak 
belangrijke orientatie punten in zijn nieuwe plannen. Zo onderkent Palmboom onmiskenbaar de gelaagdheid van de stad. maar is zijn 
vemieuwingsstrategie voor de stad gebaseerd op interessante, soms toevallige confrontaties en opvallende elementen in de stad. Zijn 
manier van werken. met de tekening bij uitstek. kan wezenlijk bijdragen aan het vinden van deze markante toevalligheden. 

Naast de invloed van de studietijd op de 3 ontwerpers heeft de politiek en cultuur van het land waarin zij werken. evengoed invloed op 
hun werk in de praktijk. 
De politieke situatie van Nederland en ltalie verklaart waarschijnlijk het verschil waarom Secchi daadwerkelijk de langdurige gedegen 
onderzoeken kan uitvoeren alvorens tot het ontwerp over te gaan, terwijl Palmboom meer onder druk van de marktpartijen lijkt te 
staan. De langdurige besluitvorming in ltalie speelt Secchi duidelijk in de kaart. 
Het lijkt alsof Sijmons onafhankelijk probeert te zijn. Hij bekijkt alles vanuit een zeer breed blikveld. Zijn visie wordt met name gevormd 
op basis van mondiale kwesties zoals duurzaamheid en de opwarming van de aarde. Hierdoor stelt hij zich onafhankelijk op van 
economie en overheid. Echter hij speelt de bal wel naar de overheid terug en poogt met zijn lagenbenadering duidelijke handvaten voor 
de overheden aan te reiken. Dit gebeurt misschien deels uit eigenbelang, want wil de lagenbenadering een succesverhaal warden, dan 
is er behoefte aan een supervisor zoals de overheid. Echter de vraag is natuurlijk of een dergelijke politieke werkwijze concreet genoeg 
kan warden. in tegenstelling tot de werkwijze van Secchi. 
In ltalie kan iemand als Secchi zowel de superviserende als uitvoerende rol aannemen. Oak in het Belgische Kortrijk en in mindere mate 
Antwerpen, is deze voor Nederlandse begrippen unieke constructie relatief dicht bij huis werkelijkheid geworden. Deze vruchtbare 
relatie geeft stof tot nadenken. of een dergelijke werkwijze voor Nederland oak niet beter is. Wei zal er dan de nodige veranderingen in 
de regelgeving en besluitprocessen van de 'traditioneel' georganiseerde bouw en ruimtelijke ordeningsector moeten optreden. 

In de tabel is te zien hoe de driedeling van de lagenbenadering richting kan geven voor de andere twee methodes. De kracht van de 
lagenbenadering is dus vooral de helderheid die de driedeling: Bodem. netwerk en occupatie geeft bij het analyseren van de complexere 
methodes van Palmboom en Secchi. Echter zoals eerder vermeld is de vertaalslag van deze methode veel complexer. Secchi en 
Palmboom slagen daar meer in. Het is opvallend om te zien dat zij bij de ontwerp oplossingen zich vooral te concentreren op het 
herstellen en verleggen van netwerken. Zij leggen het gewicht dus vooral op de netwerklaag. Het landschap is voor hen meer een 
gegeven, de netwerken zijn vooral veranderbaar. Dit betekent niet dat zij in hun ontwerpen de netwerken onnodig verleggen of volledig 
naar hun hand willen buigen. Secchi laat bijvoorbeeld zien in zijn projecten zien dat men vroeger meer naar de bodem luisterde dan de 
laatste decennia, waar men door de technische mogelijkheden de bodem letterlijk overstijgt. De versnelling van deze techniek heeft 
echter veel scheuren nagelaten. Zijn ingrepen in de netwerken zijn dus vooral gericht op het herstellen van oudere situaties. 

De doelstelling van dit onderzoek. om tot een strategie voor het herbestemmen van industriegebieden te komen, lijkt nag ver weg. 
De lagenbenadering is vooral een goede analysemethode die mogelijke aanknopingspunten voor het ontwerp kunnen betekenen. Een 
concrete visie uit dit onderzoek voor het herbestemmen van industriegebieden heeft het echter niet opgeleverd. Op zichzelf is dit niet zo 
raar. Peter Nijhof, een deskundige op het gebied van industrieel erfgoed van de RDMZ, concludeert dat in de 30 jaar dat dit onderwerp 
leeft, er nagenoeg geen literatuur bestaat over dit onderwerp en dat we het vooral moeten doen met losse projectbeschrijvingen2

. 

Daarnaast wordt er in veel projectbeschrijvingen maar weinig over visie of strategie gesproken. Meestal gaat het bij de gebiedsgerichte 
opgaven vaak om langdurige processen van 15 tot 20 jaar, waarbij visies veranderen en men vaak maar gewoon ergens begint. De 
veranderingen in politieke situaties, waar om de 4 jaar nieuwe wethouders vanaf het nulpunt zich in projecten moeten verdiepen, zijn 
een duidelijke oorzaak voor het ontbreken van een continue visie op industriele herbestemming projecten. Dit is zeer vervelend omdat 
de gemeente altijd een voorname partner is in het proces. 3 

2 Nijhof. Peter. Orie decennia's aandacht voor industriee/ erfgoed. Het ver/eden wegpoetsen om het te behouden .BLAUWE KAMER. Special: lndustrieel erfgoed 
als nieuwe ontwerpopgave.December 2004, nummer 6. pag 18 
3 Bijhouwer. Rondetafelgesprek over de herbestemming van industrieel erfgoed. BLAUWE KAMER Special: lndustrieel erfgoed als nieuwe ontwerpopgave. 
December 2004, nummer 6 pag 29 
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analysefase, 
overgenomen 
ultvoering. 

Dit betekent dat eerst 
over concepten voor de 
bodem wordt nagedacht, 
vervolgensovernetwerken 
en pas als laatste over de 
occupatie 

Alie lagen zijn op conceptniveau 
gelijkwaardig. 

Bewustzijn van gelaagdheid is 
belangrijk voor het ontwerp
proces 

Netwerk als basis voor masterplan. 

Gethematiseerde deelprojecten volgen deze herstelde/nieuwe 
structuur. met behoud van eigen identiteit. 

Netwerk is vaak maatgevend Analyse gebouwvoorraad op omvang en karakter. leidt tot 
strategische functieverschl.iving. Deze verschuivingen spelen 

Concepten gebaseerd op in op het masterplan. uit netwerklaag. 
creatieve ingeving, die al 
tekenende ontstaan met het 
bewustzijn van gelaagdheid in 
achterhoofd 



Is de studie naar de lagenbenadering dan voor niets geweest? Dat niet, de analyses van met name Palm boom leven ans enkele belangrijke 
factoren op, die hebben bijgedragen aan de identiteit en vorming van de industriegebieden, vanuit het perspectief van ondergrond, 
netwerk en occupatie. De analyse van Rotterdam staat natuurlijk op zichzelf. maar voor de industriele complexen zijn wel een aantal 
overkoepelende karakteristieken te noemen, als gevolg van processen op Nederlands en mondiaal niveau. Te denken valt aan de 
industriele revolutie, maar ook de ontginning en bedijking hebben al vroegtijdig hun invloed gehad. De volgende karakteristieken kunnen 
genoemd warden: 

De industriegebieden zijn meestal ontstaan aan de rand van de oude stad. toen de infrastructuren zich nag vaak buiten het 
historische stadsdomein ontwikkelden. Deze geschiedenis zien we nu op de perifere locaties zich herhalen. 
Een belangrijk onderdeel van de industrie is het transsport en daarom liggen de gebieden meestal op strategische locaties 
dicht bij de netwerken. Deze locaties bieden nog steeds goede ontwikkelingskansen voor Re-urb projecten 
Door de enorme schaalvergroting van de industrie met als meest extreme voorbeeld de scheepsbouw, zijn deze gebieden de 
oude stadsstructuren voorbijgestreefd en heeft de economie en functionaliteit gezorgd voor haar eigen structuren. 
Door de schaalvergroting, de veranderde structuur en het afsluiten van de terreinen met grate hekwerken raakten veel 
terreinen geisoleerd en werden het enclaves. De overgang van de enclaves naar de stad zijn nu vaak problematisch. 

Met deze wetenschap in het achterhoofd. zijn de afgelopen 3 decennia bekeken, waarin voor het eerst over herbestemming 
van industrieel erfgoed werd nagedacht. Daarna is geprobeerd om via de bevindingen uit het onderzoek van de lagenbenadering 
gecombineerd met opvallende trends en ontwikkelingen uit concrete projecten te komen tot een strategie voor het bestemmen van 
industrieel erfgoed in de toekomst. 

Geschiedenis en toekomst voor industrieel erfgoed 

De aanleiding tot de opgave van herbestemming van het industrieel erfgoed. was het verdwijnen van traditionele bedrijfstakken, 
schaalvergroting en de daaropvolgende verplaatsingen van bedrijven naar perifere gebieden, soms vrijwillig, soms gedwongen door de 
overheid ten bate van stadsvernieuwing of op basis van milieu technische gronden. 
In eerste instantie beperkte zich men bij het herbestemmen vooral tot enkele aansprekende gebouwen. In de jaren '80, toen grootschalige 
binnenstedelijke vernieuwingen in opkomst waren, werden de vrijgekomen industriegebieden aangegrepen voor grootschalige 
stadsvernieuwing. De originele industriegebouwen werden vrijwel allemaal gesloopt en slechts een enkel gebouw werd behouden. 
Vaak omdat dit nou eenmaal een beschermd gebouw was, of omdat dit een bruikbare landmark was in een stedenbouwkundig plan. of 
omdat er simpelweg toch IETS nag aan het verleden moest herinneren. Te denken valt aan plannen voor de kop van Zuid in Rotterdam. 
de Java en KNSM-Eilanden in Amsterdam en het plan Ceramique in Maastricht. In de plannen warden de grootschalige structuren 
van de industrieterreinen deels overgenomen en gebruikt voor de introductie van een grotere schaal van bouwen op binnenstedelijke 
locaties. De bestaande bebouwing verdwijnt veelal naar de achtergrond. Deze opgaven richtten zich meer op een vernieuwde relatie 
tussen stadsdelen zoals in Rotterdam en Maastricht. In Amsterdam op de eilanden is het niet anders, de grootschalige structuur wordt 
vooral aangegrepen om middels grootschalige vernieuwende architectuur een nieuw stadseiland toe te voegen op een lucratieve locatie. 
De herinnering aan het verleden lijkt van onderschikt belang. De rommelige karakteristieke elementen van de terreinen warden niet 
overgenomen, in Maastricht wordt zelfs de infrastructuur genegeerd. Bovendien zijn er slechts twee gebouwen behouden gebleven, 
een stukje van de constructief bijzondere Wiebenga hallen is uiterlijk onherkenbaar gemaakt door Aldo Rossi en de Bordenfabriek is 
als folly gespaard gebleven als horecagelegenheid. 'Beide zijn geen herkenbare historische verwijzingen naar een rijk industrieel verleden 
maar verweesde incidenten in een volledig nieuwe wijk met woningen en kantoren. '4Kortom wat blijft er nog van het oude over? Op 
het kaartje van het plan Ceramique, is het te zien. een aantal rudimenten en 2 kleine monumenten. Waarvan de rudimenten bovendien 
van een veel eerder tijdperk zijn. 
Langzamerhand is er richting het millennium toch een verschuiving waar te nemen naar een meer gebiedsgerichte aanpak met daarbij 
meer oog voor het gehele gebied inclusief bijbehorende gebouwen. Men krijgt meer oog voor de ensemblewaarde. 

4 Nijhof, Peter. Orie decennia's aandacht voor industrieel erfgoed, Het verleden wegpoetsen om het te behouden ,BLAUWE KAMER, Special: lndusl rieel erfgoed als 
nieuwe onlwerpopgave,December 2004, nummer 6, pag 18 
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Figuur 4.2: Plan Ceramique van Jo Coenen in Maastricht 

circa 1980 
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Monumenten en rudimenten 



Jaren' 90 

Overbekende voorbeelden van in de jaren '90 ontwikkelde plannen voor industrieel erfgoed zijn het IBA-Emscher park en het terrein 
van de Westergasfabriek. Hier is duidelijk gekeken naar de waarde van de gebouwen in relatie tot hun omgeving. Opgemerkt moet 
worden dat deze projecten in opgave en functie van park, misschien wel niet direct te vergelijken zijn met de projecten uit de jaren '80. 
Het gaat dan ook meer om het verschil dat de plannen vanuit een visie zijn ontwikkeld die veel meer is gericht op de ensemble waarde. 
En daarmee is er een verandering opgetreden die tot op heden steeds meer bijval vindt. Deze twee projecten passen goed in het 
straatje van Bernardo Secchi. Ook zijn ontwerp voor Park-Spoor Noord in Antwerpen is evenals de twee bekende voorbeelden gericht 
op inversie. De kansen voor een leegte in de drukke stad moeten we aangrijpen volgens hem. Zijn ruralisatie-visie lijkt gericht te zijn op 
terugkeren naar het oorspronkelijke, naar de ondergrond. naar minder menselijk ingrijpen. naar loslaten. Het lijkt een schreeuw om rust 
en ruimte in de doorjakkerende welvaartsrush van de steden. Wat heeft deze 30 jaar ons naast deze verschuiving in attitude verder 
opgeleverd? 'Peter Nijhof maakt vanuit zijn studies en praktijkervaring de balans op. Hij signaleert een aantal factoren. 

Er bestaat nagenoeg geen literatuur. Zeker niet specifiek gericht op visie op lndustriele terreinen. 
Een complex integraal behouden lukt bijna nooit. 

• Het rommelige karakter van de terreinen gaat doorgaans verloren 
Minder bruikbare gebouwen worden vaak weggepoetst. 
lnwendige karakterbepalende eigenschappen gaan bijna altijd verloren, door veiligheid en isolatie eisen, dit geldt met name bij 
herbestemming tot woningbouw.' 5 

Peter Nijhof pleit voor een gebiedsgerichte aanpak. gericht op de ensemblewaarde van complexen. Hij hoopt hiermee, de 
karakteristieke eigenschappen van een gebied, welke tot uiting komt in een benadering tot de gebouwen als geheel, te behouden. 

Herbestemming lndustrieel erfgoed NU? 

Een imago probleem is niet meer aan de orde. Tijdelijke bestemmingen voor industrieel erfgoed, met als voorlopers de kraakbeweging, 
hebben het industriele erfgoed populair gemaakt. Bedrijven willen zich in de huidige economie onderscheidden en doen dat steeds 
meer middels hun imago. Een bijbehorend industrieel pand of complex met unieke uitstraling valt steeds meer in de smaak. Ook blijken 
alternatieve woonmilieus een meer dan waardige tegenhanger van monotone karakterloze Vinex-wijken. Nee het gaat veeleer om het 
vinden van een strategie. Daarbij is een passende functie, en dus een integrale visie op functies voor het gehele gebied erg belangrijk. 
Sommige functies blijken nou eenmaal lastiger dan andere. De broedplaatsfunctie waar veelal culturele pioniers zorgen voor goodwill 
voor een locatie is interessant als startoplossing, maar niet structureel. Zij maken dezelfde beweging als de industriegebieden zelf. oak 
zij verhuizen mee naar de periferie, omdat hun aanwezigheid overbodig raakt op interessantere binnenstedelijke locaties. De functie 
woningbouw. toch de functie waar de meeste vraag naar is op dit moment in Nederland, vormt het grootste probleem. Door de 
noodzakelijke technische eisen die aan woningbouw gesteld zijn blijkt het erg lastig te zijn om. zonder karakterbepalende elementen 
van gebied en gebouw drastisch te veranderen. een sluitend plan te realiseren. Wat rest, zijn vaak de culturele, museale functies. Zij 
passen perfect in de vaak grootschalige industriele gebouwen. In de grote steden is hier nog wel behoefte en budget voor, daarbuiten 
wordt het lastig om de exploitatie rond te krijgen. De oplossing schuilt dus vaak in veel slopen, en veel nieuwbouw om de exploitatie 
rond te krijgen. 
Het is dus zoeken naar een strategie die antwoorden geeft op de genoemde problemen. Welke houding past nu echt bij het industrieel 
erfgoed? Fons Asselbergs ziet een mogelijke houding in de drijfveren van de industrialisatie, de periode waaruit deze gebouwen uiteindelijk 
stammen. 'Het is niet enkel nostalgie, de spirit die de gebouwen van het industrieel erfgoed uitstralen is er een om het verleden achter 
te laten. Deze spirit is nu bij herbestemming opnieuw merkbaar'. 6 Deze historie maakt duidelijk dat het bij herbestemming veeleer om 
het gebied dan de gebouwenvoorraad gaat. 'De historie is niet het gebouw maar de omgeving. Ook binnen de monumentenzorg is men 
sinds 1995 gaan inzien dat 'niet het object betekenis geeft aan het gebied, maar dat het gebied een betekenis geeft aan het object. Een 
gebouw is altijd een knoop of onderdeel van een omgeving, het heeft altijd een sociale en culturele betekenis gehad. '7 

Het gaat er dus om, om het verhaal van het terrein te ontdekken en daar op voort te borduren. Dit kan resulteren in deels behouden en 
deels vernieuwen. De keuze voor behoud of sloop is makkelijker te maken vanuit een overkoepelend idee. Soms moet je delen van het 
erfgoed opofferen om de overkoepelende karakteristiek van het gebied te behouden. 
Twee voorbeelden zijn het Hembrug terrein in Zaandam en de Rijkswerf van Den Helder. In Zaandam is de infrastructuur wezenlijk voor 
het terrein geweest en vormt deze opnieuw het uitgangpunt voor de inrichting. Het contrast tussen de hoge oude fabrieken aan de 
oevers van de Zaan. staken schril af tegen de lage bebouwing aan de overzijde van de straat. Bewust van dit contrastrijke profiel kan 
nieuwbouw aan de kade nog steeds voor dit contrast zorgen en zo blijft de karakteristiek van het gebied overeind, terwijl in economisch 
opzicht het gebied weer levendiger kan worden. 
'Een ander voorbeeld is de Rijkswerf in Den Helder, welke een heldere structuur uit de 19• eeuw had, welke ender Franse invloed tot 
stand is gekomen. Vanuit deze structuur bepaal je, dat hoort er wel bij en dat niet.' 8 Het voorbeeld van Den Helder toont goed aan, dat 
de historie en het wezenlijke kenmerk van het gebied tot makkelijkere keuzes kan leidden. Het gaat hier om een infrastructuur. 

6 Asselberg, Rondetafelgesprek over de herbestemming van industrieel erfgoed. BLAUWE KAMER Special: lndustrieel erfgoed als nieuwe ontwerpopgave. 
December 2004. nummer 6 pag 27 
7 idem. 
8 Bijhouwer. Rondetafelgesprek over de herbestemming van industriee/ erfgoed. BLAUWE KAMER Special: lndustrieel erfgoed als nieuwe ontwerpopgave. 
December 2004, nummer 6 pag 29 
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verbonden aan een tijdsperiode. Ook in Zaandam is de historische infrastructuur een leidraad voor de herbestemming van het industrieel 
erfgoed. Hier komen de elementen uit de drie voorgaande hoofdstukken terug in beeld. 
De analyses van lagen, of op gelaagde wijze, kunnen ons de werkelijke aard van een gebied leren kennen. Sijmons toont ons o.a. de 
rol van netwerken voor occupatie aan. Deze occupatie en netwerken raken overduidelijk ook de industrie. Secchi ziet de scheuren van 
deze netwerken en pleit voor nauwkeurige analyse van dat wat er al is en wat je daarmee kan. Hij maakt catalogussen, zodat functies 
strategisch kunnen wisselen. Omdat juist de functie invulling van dergelijke opgaven erg belangrijk blijken te zijn, kan er op deze manier 
al veel aan inzicht gewonnen worden. Daarnaast reikt Secchi ons aan om te denken in termen van integratie of ruralisatie. Een keuze 
hierin kan ook veel verheldering bieden in planvorming. Ook de analyse op sociaal, cultureel, economisch vlak is voor hem van wezenlijk 
belang. Palmboom laat de breukvlakken zien. van tegenstrijdige structuren die elkaar overlappen en overheersen. lndustriegebieden zijn 
verworden tot enclaves in plaats van een onderdeel van de stad dat zich netjes in het stedelijk weefsel voegt. 
Alie genoemde factoren in deze studie kunnen veel relevante informatie opleveren om de werkelijke karakteristiek van een gebied te 
doorgronden. Gaat het hier om een puntgave enclave, of is de enclave versplinterd. Gaat het complex geheel op in het stedelijk weefsel, 
of steekt het juist af. Is het complex rommelig, zijn alle gebouwen vanuit een specifieke grondgedachte gebouwd, of volgt men puur het 
functionele belang? Wat is de werkelijke onderliggende karakteristiek van het gebied? 
Tijd en geld voor uitvoerig onderzoek is dan wel noodzakelijk. Dus is het misschien nog essentieler om een politieke keuze te maken 
en te investeren. Dan moeten we ons dus ook af vragen of dit alles voor ons belangrijk genoeg is. Deze 'ontdekte' spelregels van een 
gebied kunnen dan maatgevend worden voor ontwikkelingen en beslissingen voor de volgende decennia. 

62 



Nawoord 

Een uiteindelijke keuze voor een strategie zal altijd opdracht- en locatie afhankelijk blijven. Vooral het doorgronden van de locatie is erg 
belangrijk. De besproken theorie en de bijbehorende praktijkvoorbeelden vormen hopelijk een inspiratiebron. 

Bij het herbestemmen van industrieel erfgoed draait het om het begrjipen van een tijdsbeeld. Het snappen van de geest van de 
industrialisatie. De industrieterreinen die net zo snel izijnverdwenen als dat ze zijn gekomen in de stad, die niet louter de stadshorizon 
hebben vervuild. maar soms unieke impulsen hebben gegeven aan steden zoals Manchester, Turijn en Eindhoven. Een periode die ook 
veel consequenties heeft gehad voor de snelle groei van de steden in de 18• en 19' eeuw, waar we op dit moment nog steeds mee te 
maken hebben. Het zijn terreinen en gebouwen die de geest van een bepalende periode van onze Westerse geschiedenis representeren. 
Niet alle gebouwen zijn geschikt voor herbestemming, maar we moeten deze periode niet volledig onder de grand stoppen, omdat deze 
gebouwen nou eenmaal lastig van een functie zijn te voorzien. We moeten de uitdaging aangaan om het verhaal van deze periode te 
blijven vertellen, waarbij de gebouwen en terreinen door hun nieuwe fucntionele invulling bestaansrecht blijven houden. Deze periode 
maakt deel uit van ons collectief geheugen. Het is een markant punt in onze geschiedenis. 
De analyse, in lagen is op dit moment het wezenlijkste onderdeel voor de strategie. Echter men moet beseffen welke bril men op 
heeft. De landschapsarchitect analyseert en redeneert vooral uit nationale en regionale aspecten zoals het milieu, de stedenbouwer wil 
aansluiten bij stedelijke weefsels en/of nieuwe impulsen voor de stad genereren. Hierbij spelen naast morfologische aspecten, politieke, 
historische en economische aspecten een groat belang. Bij de analyse van industriegebieden, hebben (rand)stedelijke fenomenen zoals 
de verdedigingswerken uit de middeleeuwse stad, de spoorlijn van de industrialisatie. minstens evenveel invloed als bijvoorbeeld de 
ontginningsgeschiedenis van het onderliggend landschap. Bij een opgave om tot herbestemming van industriegebieden te komen, is 
het bewustzijn van deze processen, disciplines en verschillende geschiedenissen een pre. Daarna moet er simpelweg gewerkt warden 
en getekend en vanuit het ontwerpproces zoals Palmboom dat beschrijft, kan dan het unieke van elke plek gevonden warden. Het 
zijn deze analytische tekeningen die door de verschillende interpretaties van verschillende betrokken partijen het begin zijn van lange 
ontwerpprocessen. Door de lange periodes van de projecten en de keur aan invloeden, zal het altijd lastig blijven om een eenduidige 
strategie voor het herbestemmen van industrieel erfgoed te vinden en zullen project waarschijnlijk telkens hun persoonlijke strategie 
blijven ontwikkelen.9 

Een strategie die net zo persoonlijk is als de gebieden zelf. De gebieden met industrieel erfgoed hebben een sterk gelaagd en persoonlijk 
karakter ontwikkeld. Dit karakter maakt het meer dan de moeite waard om te blijven voortploeteren in het herbestemmen van 
dit industrieel erf go ed. 

9 Zie voor een persoonlijk ontwikkeld plan voor het K.S.G. terrein in Vlissingen, het bij deze theorie behorende afstudeerrapport: Onderdelinden. Rik. Zweven tussen 
stad en kade(RS). Transfarmatie van scheepsbouwloods tot winkelgebouw, Eindhoven. 2007 • 
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