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VOORWOORD
Dit proefschrift is de voorlopige bekroning van een jarenlange fascinatie met de architectuur en
stedenbouw uit het midden van de twintigste eeuw. Dit begon bij de wederopbouw. Koos Bosma
begeleidde mijn afstudeerscriptie die de conflicten tussen architecten en stedenbouwkundigen als
onderwerp had waarmee die in Velsen gepaard ging en nam me vervolgens op in een team van
pas afgestudeerde architectuurhistorici van de VU, die samen met hun collega’s uit Groningen aan
een overzicht over de wederopbouw van Nederlandse steden en dorpen werkten. Daarna richtte ik
me op de stedenbouwkundige ontwikkeling van Rotterdam, waarbij het werk van W.G. Witteveen
centraal stond, die het onderwerp van een monografie werd. Deze werkzaamheden verrichtte ik
als freelance onderzoeker. In die hoedanigheid raakte ik ook betrokken bij studies naar de architectuur van de gezondheidszorg, die uitmondden in boeken over de architectuur van het ziekenhuis,
het psychiatrische ziekenhuis en de ouderenzorg. Daarnaast schreef ik monografieën over architecten en architectenbureaus (Rob Ligtvoet, ZZDP), en werkte ik aan een cultuurhistorische waardestelling van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (AMC), die als leidraad dient voor
toekomstige aanpassingen en uitbreidingen.
In 2014 verving ik Bernard Colenbrander, die een sabbatical genoot, bij enkele van zijn vakken aan
de Technische Universiteit Eindhoven. Dat markeerde mijn terugkeer naar Academia en vormde
de aanleiding voor het onderhavige proefschrift. Het vormt het eerste deel van een tweeluik. Waar
Lisanne Havinga promoveert op de consequenties van de verduurzaming van de architectuur
van de Westelijke Tuinsteden voor de erfgoedwaarden ervan, staan die waarden in mijn onderzoek voorop. Beide studies werden mogelijk gemaakt door een impulsregeling aan de Technische
Universiteit Eindhoven en werden uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de faculteit
Bouwkunde aan de TU/e en de gemeente Amsterdam (Bureau Monumenten en Archeologie en de
afdeling Ruimte en Duurzaamheid), die het project tevens financieel ondersteunde.
Dit proefschrift beoogt de ontwikkeling van een toolbox voor het vaststellen van en de omgang
met de erfgoedwaarden van de westelijke tuinsteden, die recht doet aan de specifieke kwaliteiten
ervan en die deels voortvloeien uit de relatie tussen architectuur en stedenbouw. Sinds het begin
van het nieuwe millennium neemt de belangstelling voor de cultuurhistorische waarden van
naoorlogse woonwijken toe. Ten gevolge van de crisis in 2008 ontstond er meer ruimte om deze
belangstelling ten goede te laten komen aan het ontwikkelen van conserverings-, renovatie- en
transformatiemethoden die recht doen aan de specifieke kwaliteiten van deze wijken. Het onderzoek naar de cultuurhistorische waarden bouwt voort op wat corporaties, bureau monumentenzorg, wetenschappers en theoretici al verricht hebben en behelst een praktische uitbreiding van
dit repertoire. In het onderzoek worden verschillende schaalniveaus (wijk, wooneenheid, gebouw)
op elkaar betrokken om zo te komen tot een gebiedsgerichte behoud- en ontwikkelingsstrategie.
Hierin speelt de openbare ruimte een voorname rol. Hoewel ruime aandacht wordt geschonken
aan de onderliggende theorievorming is deze studie gericht op het aanleveren van een praktisch
instrument voor eigenaren, beleidmakers, politici, architecten, stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers.
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INLEIDING
Een architectuurhistorische waardestelling van naoorlogse woonwijken in
Nederland - het voorbeeld van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam
Naoorlogse woonwijken uit de wederopbouwperiode (1945-1975) representeren een aanzienlijk
deel van de woningvoorraad in Nederland.1 Deze wijken werden in hoog tempo gerealiseerd en
worden gekenmerkt door een groot aandeel kleine woningen met, vanuit huidig perspectief,
matige voorzieningen.2 Na een periode van ongeveer vijftig jaar dienst te hebben gedaan voldeden deze wijken, met de als eenzijdig, klein, gehorig en saai gekwalificeerde woningen, niet meer
aan de eisen van de tijd.3 Sommige waren ten prooi gevallen aan sociale problemen. Naarmate de
naoorlogse woonwijken ouder werden versterkten nieuwe aspecten hun slechte imago: achterstand in het beheer en verschraling van de openbare ruimte. Sinds de jaren tachtig leden ze in
toenemende mate aan sociaal-maatschappelijke problemen, die de bedenkingen van de critici
uit de jaren vijftig en zestig gelijk leken te geven, maar vaak in verband worden gebracht met
de veranderende bevolkingssamenstelling: naoorlogse wijken verschoten sneller van kleur dan
oudere stadsdelen. Meer dan elders manifesteerde zich hier de multiculturele samenleving. Mede
door de komst van zogenaamde niet-westerse immigranten en door de – daarmee soms in verband gebrachte – relatief lage sociaaleconomische status deden zich problemen voor, die voor een
deel werden geweten aan de onverenigbare levensstijlen van de steeds diversere bewoners. Deze
problemen werden aangevoerd als rechtvaardiging voor grootschalige sloop- en vernieuwingsplannen. Die resulteerden niet zelden in brute ingrepen die ten koste gingen van de oorspronkelijke architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten. De crisis die in 2008 uitbrak en die het
tempo uit de renovatiegolf haalde, opende mogelijkheden om het beleid te herzien. Ondertussen
was ook het besef gegroeid dat deze wijken een grote culturele waarde vertegenwoordigen.
Dat heeft geleid tot verschillende wetenschappelijk gefundeerde pogingen om hun potentie als
cultureel erfgoed vast te stellen.4 Daarbij bleek dat de historische kennis over deze wijken ernstig
te kort schiet. Ook kwam aan het licht dat de in de praktijk toegepaste methoden om hun erfgoedwaarden vast te stellen niet voldoen.5 Dat heeft verschillende redenen. Het onderscheid tussen de
waarden van het architectonisch object en die van de stedenbouwkundige context werkt niet voor
naoorlogse woonwijken, waar stedenbouwkundige kwaliteiten die van het object bepalen, en die
van het object van invloed zijn op de karakteristieke ruimtelijke structuur van buurten en wijken.
Een tweede reden is van meer algemene aard: de klassieke monumentenzorg is gericht op het
1.

In 2014 waren er in totaal 7.535.315 woningen; daarvan werden tussen 1945-1955 368.581 opgeleverd; van 1955-1965
803.421; en van 1965-1975 1.302.125. (bron: CBS).

2.

E. Agricola, A. Ouwehand, G.J. te Velde, De naoorlogse wijk centraal, Rotterdam 1997, 13.

3.

H. Hellinga, Onrust in park en stad. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden, Amsterdam 2005, 7.

4.

A. Blom, Atlas van de wederopbouw Nederland 1940-1965: ontwerpen aan stad en land, Rotterdam 2013; A. Blom, B.
Jansen, M. van der Heide, De typologie van de vroeg-naoorlogse woonwijken, Amsterdam 2004; I. Nio et al., Nieuw-West:
parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam 2016; A. Karbaat (red.), Van
Pendrecht tot Ommoord. Geschiedenis en toekomst van de naoorlogse wijken in Rotterdam, Bussum 2005; J. van der Werf,
M. Roosebeek, Atlas AUP Gebieden Amsterdam, Amsterdam 2013.

5.

V. van Rossem, ‘De naoorlogse woonwijken. Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de monumentenzorg’, in: J.
Grawonski, F. Schmidt, M.Th. van Thoor, Monumenten Archeologie Amsterdam 1, Amsterdam 2002, 95-101.
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uitzonderlijke, eenmalige, op erfgoed van een zeldzame kwaliteit, en deze benadering is moeilijk toe te passen op erfgoed dat veel herhaling en standaardisatie vertoont. Dat is kenmerkend
voor het modernisme, een stroming waarmee de erfgoedwereld lange tijd moeilijk om kon gaan:
modernistische architecten en stedenbouwkundigen wilden een breuk met het verleden forceren,
en dat resulteerde in ontwerpen waar de traditionele monumentenzorg geen vat op kreeg (met
uitzondering van onomstreden artistieke topprestaties). Deze dilemma’s voedden de opkomst van
de erfgoedwetenschap als een relatief autonome discipline. Deze houdt zich onder andere bezig
met het definiëren van erfgoedwaarden en het integreren van de nieuwe inzichten in nieuwe
methoden van waardenstellen.
Doel van deze studie is de ontwikkeling van een methode van waardestelling die is toegesneden
op het specifieke karakter van de naoorlogse woonwijken en de theorie van de erfgoedwetenschap
verbindt met in de praktijk gegroeide inzichten en werkwijzen. Om dat te onderzoeken is ervoor
gekozen een case study uit te voeren naar de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. Hoewel het
oorspronkelijke stedenbouwkundige plan uit de jaren dertig dateert zijn deze, zeker na de aanpassingen die in de jaren veertig werden doorgevoerd, representatief voor de naoorlogse woonwijk in
Nederland.

Naoorlogse wijken
De Westelijke Tuinsteden ontstonden in de jaren vijftig, toen Nederland met ernstige woningnood
kampte. Tijdens de oorlog was nauwelijks iets gebouwd en bovendien waren veel woningen verwoest. Gebrek aan geld, bouwmaterialen en geschoolde arbeiders stond spoedig herstel in de weg,
en de eerste jaren verliep de woningbouw bijzonder traag. Voor het opschroeven van de productie
moest aan vier voorwaarden worden voldaan: voldoende financiële middelen, de opleiding van
bouwvakkers, modernisering van het bouwbedrijf, en rationalisatie van plattegronden en bouwmethoden.6 Dit veronderstelde een grote rol van de staat. Al in de jaren veertig werden verschillende beleidsterreinen onder controle van de centrale overheid gebracht. Dat was ook geval bij de
volkshuisvesting, de bouwindustrie, en de ruimtelijke planning. Woningbouwcorporaties raakten
hun zelfstandigheid kwijt en werden instrumenten bij de uitvoering van het woningbouwbeleid.7
Tussen 1945 en 1970 nam het aantal woningen toe van 1,5 tot 3.5 miljoen.8 Naoorlogse stadsuitbreidingen zijn ontworpen op basis van de zogenaamde wijkgedachte. Uitgaand van het al in de
jaren twintig ontstane concept van de wijkeenheid als een stedenbouwkundig organisatieprincipe
ontwikkelde de groep Bos in Rotterdam een model met specifieke (en specifiek Nederlandse) kenmerken. De groep publiceerde de uitgangspunten van de zogenaamde ‘wijkgedachte’ in De stad der
toekomst. De toekomst der stad, een boek dat zowel sociale als ruimtelijke richtlijnen bevat.9
Uitgangspunt van de wijkgedachte is het opdelen van de stad in overzichtelijke eenheden. Deze
bevatten alle voorzieningen voor de verschillende naar levensstijl, religie en inkomen onderscheiden categorieën inwoners. Bestemmingen als wonen, werken en recreatie waren van elkaar
6.

K. Bosma, C. Wagenaar (red.), Een geruisloze doorbraak. De geschiedenis van architectuur en stedebouw tijdens de bezetting en wederopbouw in Nederland, Rotterdam 1995, 237-238.

7.

E. van Velzen, A. Hereijgers, De naoorlogse stad: een hedendaagse ontwerpopgave, Rotterdam 2001, 29.

8.

E. van Velzen, A. Hereijgers, De naoorlogse stad: een hedendaagse ontwerpopgave, Rotterdam 2001, 29.

9.

A. Bos, De stad der toekomst. De toekomst der stad. Een stedebouwkundige en sociaal-culturele studie over de groeiende
stadsgemeenschap, Rotterdam 1946.
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gescheiden. Licht, lucht en ruimte werden sleutelbegrippen. Karakteristiek voor de naoorlogse
wijken is de samenhang tussen verschillende schaalniveaus: de woongebouwen, ensembles (stempels), buurten, wijken en het district.10 De architectonische en stedenbouwkundige compositie van
naoorlogse wijken is exemplarisch voor het ontstaan in het midden van de twintigste eeuw van
ontwerpmethoden die de relatie tussen individuele gebouwen en de openbare ruimte opnieuw
definieerden.11 Waar conventionele stedenbouwkundige ontwerpen gericht waren op het maken
van straten, pleinen en parken werd in de naoorlogse wijken in Nederland afscheid genomen van
deze klassieke bestanddelen van het stedenbouwkundig repertoire.12 Tot dan toe gebruikelijke
werkwijzen werden ingewisseld voor het scheppen van continue, open en groene ruimten die de
infrastructuur van het verkeer, gebouwen, kanalen en vijvers in zich opnamen. Kenmerkend is de
herhaling van woongebouwen en van complete ensembles.
In de jaren negentig verbleekten de idealen die de woningbouw van de jaren veertig en vijftig
hadden geïnspireerd. Vergrijzig, immigratie en de opkomst van de multiculturele samenleving
begonnen voor problemen te zorgen. Bovendien kon de eerste generatie naoorlogse woonwijken,
waarvan de Westelijke Tuinsteden een typisch voorbeeld waren, onmogelijk nog worden beschouwd als de voorhoede die een nieuwe manier van wonen inluidde. De tijd haalde ze in. Strategieën waren nodig om ze een tweede leven te geven. Grootschalige renovatieplannen leidden tot
sloop en vervangende nieuwbouw in grote delen van deze wijken. Met bestaande architectonische
kwaliteiten werd nauwelijks rekening gehouden. De planners probeerden sociale problemen op te
lossen met architectonische en stedenbouwkundige ingrepen.13
Tot de economische crisis in 2008 nieuwe werkelijkheden schiep was het grootschalige sloop en
nieuwbouw het meest waarschijnlijke lot van deze wijken. ‘De vraag hoe dit zich verhoudt tot de
karakteristieke jaren vijftig architectuur en stedenbouw blijft onbeantwoord’, constateerde Esther
Agricola in 1997.14 De gedachte dat deze wijken tot het cultureel erfgoed zouden behoren speelden
aanvankelijk nauwelijks een rol. De crisis opende mogelijkheden de bakens te verzetten. In 2009
publiceerden Ivan Nio, Arnold Reijndorp en Wouter Veldhuis een Atlas van de Westelijke Tuinsteden
Amsterdam. De geplande en geleefde stad, dat aandacht vroeg voor de culturele waarden van deze
wijken.15 De auteurs stelden dat de ontwerpopgave van de komende jaren vooral op het gebied
van transformatie lag. Transformatie zou uit moeten gaan van bestaande kwaliteiten, waaronder
de relatie tussen architectuur en stedenbouw. Stedelijke vernieuwing zou niet langer beperkt mogen blijven tot een invuloefening met woonblokken, een werkwijze die maar al te vaak resulteerde
in vrijstaande, uit hun context vervreemde gebouwen die de kwaliteiten van de naoorlogse wijken
ontkenden.16 Op beleidsniveau werden hun specifieke kenmerken onderkend in de Visie Erfgoed en
10.
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11.

C. Wagenaar, Town Planning in the Netherlands since 1800. Responses to Enlightenment Ideas and Geopolitical Realities,
Rotterdam 2011. C. Wagenaar, Town Planning in the Netherlands since 1800. Responses to Enlightenment Ideas and Geopolitical Realities, Rotterdam 2011, 558.
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Ruimte. Kiezen voor Karakter, die in 2011 aan de Tweede Kamer werd aangeboden. De naoorlogse
woonwijken vormden een speerpunt binnen een van de vijf ‘rijksprioriteiten’, getiteld ‘Wederopbouw: tonen van een tijdperk’. Nieuw beleid werd ingezet, waarin het belang van het ontwikkelen
van op de omgang met naoorlogse wijken toegespitste instrumenten werd onderkend. De nota
richtte zich specifiek op de culturele erfenis van de wederopbouwjaren, met bijzondere aandacht
voor de naoorlogse wijken. ‘Doelstelling van het rijk is dat de periode 1940-1965 in de toekomstige
inrichting van Nederland herkenbaar aanwezig blijft op gebiedsniveau. Ondanks – of misschien
ook dankzij – de massale en soms nietsontziende ontwikkelingen, zijn er in deze periode veel ideeënrijke, innovatieve en ongekende ontwerpen gerealiseerd, zowel bij stedelijk herstel en uitbreiding als bij de herinrichting van het landelijk gebied en de aanwinst van nieuw land. De bijzondere eigenschappen van deze gebieden verdienen meer publieke aandacht en de meest bijzondere
gebieden een publieke bescherming.’17 Op 5 november 2012 publiceerde de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed een Addendum: de Visie Erfgoed en Ruimte: het Uitvoeringsprogramma 2013-2015:
Wederopbouwgebieden. Dit programma wees dertig wederopbouwgebieden aan, waaronder de
Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. Het formuleerde beleid en plannen die de doelen van de Visie
Erfgoed bereikbaar moesten maken.18
Het ontstaan van nieuwe stedenbouwkundige ontwerpmethoden leidde, als hierboven aangeduid, tot het opnieuw bepalen van de relatie tussen architectonisch object en stedenbouwkundige
ruimte. De landschappelijke inrichting, met andere woorden de verzorging van de continue ruimte
waarin de gebouwen afzonderlijke elementen vormden, zou bij moeten dragen tot een plezierige, groene omgeving. Dit bleef niet zonder gevolgen voor de architectonische kwaliteiten van de
bebouwing. Die werden niet langer vrijwel uitsluitend door het bouwkundig object bepaald (zoals
bijvoorbeeld bij de Amsterdamse School nog wel het geval was), maar ook door de manier waarop
ze zich in de continue ruimte manifesteerden. De wisselwerking tussen object en ruimte werd
ondersteund door het groen.19 Hoewel de detaillering en de ornamentiek van de gebouwen tot een
rijkere en meer gevarieerde architectuur leidden dan men, gezien de hoge mate van standaardisatie en herhaling, wellicht zou vermoeden, vereist een steekhoudende manier om de architectonische waarden van deze architectuur vast te stellen een benadering die het visuele en ruimtelijke
spel tussen object en ruimte analyseert. En dat veronderstelt de formulering van een hiërarchie
van waarden, die is gebaseerd op het onderscheid in verschillende schaalniveaus en hun samenhang. Dat vormt het uitgangspunt van de methode die in dit proefschrift centraal staat.

Case study: de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam
De Westelijke Tuinsteden in Amsterdam zijn bij uitstek geschikt voor de vernieuwing van de
methoden om de erfgoedwaarden van naoorlogse wijken te benoemen. Ze gaan weliswaar terug
op een stedenbouwkundig plan uit de jaren dertig van de vorige eeuw, maar dat werd in de
jaren veertig aangepast en de manier waarop het in de jaren vijftig en zestig werd uitgevoerd is
17.
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typerend voor de generatie wijken die in deze jaren overal in Nederland werd gebouwd. Er zijn
vermoedelijk maar weinig wijken die zoveel aandacht van historici en erfgoeddeskundigen heeft
gekregen, met een baaierd aan studies en grotendeels in de traditionele erfgoed- en monumentenwereld gewortelde waardestellingen: deze kunnen worden opgevat als de state of the art op dit
gebied, en daarmee representatief voor de werkwijzen, inzichten en methoden die vernieuwing
behoeven om geschikt te worden voor toepassing in de Nederlandse naoorlogse woonwijk in het
algemeen. De Westelijke Tuinsteden maken deel uit van het fameuze Algemeen Uitbreidingsplan
(AUP) dat Cornelis van Eesteren en Theodoor Karel van Lohuizen tussen 1928 en 1934 opstelden,
toen Louis Suzon Pedro Scheffer hoofd van de afdeling Stedenbouw was, een nieuwe dienst binnen
Publieke Werken.
Het AUP werd al bij de presentatie ervan geroemd vanwege de revolutionaire en karakteristiek
moderne opvattingen die het vertegenwoordigde. Dat heeft ongetwijfeld te maken met Van
Eesterens voorzitterschap van de Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM): het zou
karakteristiek zijn voor de stedenbouwkundige opvattingen van het modernisme. Dat is feitelijk
maar ten dele het geval. Hoewel de CIAM zich in de jaren dertig voor stedenbouw ging interesseren bevatten de studies over de functionele stad en het fameuze, op een congres in 1933 terug
te voeren Charte d’Athène niets nieuws: ook buiten de moderne beweging werd voor verwetenschappelijking gepleit en het ruimtelijk scheiden van functies was standaard praktijk. Het AUP is
eerder typerend voor concepten en strategieën uit de jaren twintig, die onder vooruitstrevende
stedenbouwkundigen algemeen geaccepteerd waren en op het internationale stedenbouwcongres
dat de International Federation for Town & Country Planning and Garden Cities in 1924 in Amsterdam organiseerde, uitgebreid voor het voetlicht waren gebracht.20 Specifiek voor de Nederlandse
interpretatie ervan was de overtuiging dat het oprichten van satellietsteden in de dichtbebouwde
westelijke provincies geen optie was: het zou de levensenergie aan de steden onttrekken, het
open landschap verwoesten, en efficiënte netwerken van openbaar vervoer onmogelijk maken.21
Hoewel de term ‘compacte stad’ nog niet bestond was dit toch het model dat de meeste Nederlandse algemene uitbreidingsplannen van de jaren twintig en dertig nastreefden. De waardering
voor het landschappelijk schoon en de wens dat zoveel mogelijk te behouden had grote invloed op
de Nederlandse stedenbouw.22 Veel instrumenten had de overheid niet om ongewenste verstedelijking van het landelijk gebied, een van de hoofdoogmerken van de moderne stedenbouw, tegen
te gaan, maar de Vaste Commissie voor Uitbreidingsplannen in Noord-Holland spande zich in om
het dichtslibben van het platteland in de gemeenten rondom Amsterdam tegen te gaan.23 Toegang
tot het groen werd vergemakkelijkt door een radiale stadsuitleg met groene wiggen die diep in het
stedelijk weefsel doordrongen, en, omgekeerd, met ‘vingers’ die zich in het omliggende landschap
uitstrekten.

20.

V. van Rossem, Cornelis van Eesteren architect urbanist. Deel II Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam. Geschiedenis en ontwerp, Rotterdam 1993, 12.
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Rotterdam 2011, 270.
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De Westelijke tuinsteden zijn geen tuinsteden in de zin van Ebenezer Howard, ondanks het gebruik van de term. Er zijn zeker overeenkomsten: ze zijn opgebouwd uit afzonderlijke eenheden in
het groen, met eigen voorzieningen. De dichtheden zijn laag, en idealiter zijn ze in een parkachtige omgeving gebouwd. Maar ‘echte’ tuinsteden zijn gepland als tot op zekere hoogte autonome
satellieten, en dat zijn deze wijken niet.
Demografen, geografen, stedenbouwkundigen en de meeste beleidmakers deelden de mening dat
de periode van snelle groei een tijdelijke overgangsperiode was: binnen enkele decennia zou de
groei tot stilstand komen en een periode van stabiliteit aanbreken. Het Amsterdamse Algemeen
Uitbreidingsplan liep daarop vooruit en voorzag een maximale bevolkingsomvang na de overgangsfase van om en nabij een miljoen inwoners. Alle plannen op een lager schaalniveau werden
gezien als stappen op weg naar de uiteindelijke vorm van de stad.24
In de jaren veertig werden deze plannen gedeeltelijk herzien. Sommige veranderingen werden
ingegeven door de introductie van de wijkgedachte. Dat werd onder andere door Amerikaanse
voorbeelden geïnspireerd, waar de stormachtige groei van het particuliere autobezit al in de jaren
twintig leidde tot een onderverdeling van woonwijken die voorkwam dat de sociale eenheden,
met voorzieningen voor het leven van alledag, met snelverkeer doorsneden werden.25In Nederland
werd het definiëren van ruimtelijke sociale eenheden - de kern van de wijkgedachte - beïnvloed
door de filosofie van het ‘personalistisch-socialisme, die tijdens de Duitse bezetting ontstond. De
wijkgedachte zou een nieuw gemeenschapsgevoel moeten bevorderen, niet in de laatste plaats
omdat de grondleggers ervan het ontbreken daarvan als een van de diepere oorzaken van de
Tweede Wereldoorlog aanmerkten.26 Deze opvattingen leidden tot wijzigingen die de Westelijke
Tuinsteden karakteristiek maakten voor de Nederlandse naoorlogse woonwijk in het algemeen.

Receptiegeschiedenis van het AUP en de Westelijke Tuinsteden
In de literatuur over de Westelijke Tuinsteden worden die steevast behandeld als representatief
voor het AUP. Het ligt dan ook voor de hand te beginnen met een beknopt overzicht over de
receptie van dit befaamde stedenbouwkundige plan en de wijze waarop die in de loop der tijd tot
uiting kwam bij de waardering van de wijken. Daarbij komt aan het licht dat de roem van het AUP
nauwelijks is gebaseerd op een nauwgezette analyse van de manier waarop dat in de jaren vijftig
en zestig – na de nodige wijzigingen – werd gerealiseerd. Wat het plan in de ogen van architectuurhistorici zo waardevol maakt is de veronderstelling dat Van Eesteren erin slaagde de ideeën
van de CIAM in het AUP concreet gestalte te geven, een opvatting waarbij, zoals hierboven
aangeduid, vraagtekens te plaatsen zijn. De geschiedschrijvers zagen het AUP echter als icoon van
de moderne stedenbouw. Dat gold bijvoorbeeld voor Sigfried Giedeon, Leonardo Benevolo en
Manfredo Tafuri en Francesco del Co.27 Deze veronderstelling is vooral op de Nota van Toelichting
24.

H. Hellinga, ‘Het Algemeen Uitbreidingsplan in Amsterdam / The General Expansion Plan’, in: K. Bosma (red.), Het Nieuwe
Bouwen: Amsterdam 1920-1960, Delft 1983; Algemeen Uitbreidingsplan: Grondslagen Voor de Stedebouwkundige Ontwikkeling van Amsterdam. Deel 1: Nota van Toelichting, Deel 2: Bijlagen, Amsterdam, 1935, 29; C. Wagenaar, Town Planning in
the Netherlands since 1800. Responses to Enlightenment Ideas and Geopolitical Realities, Rotterdam 2011, 301..
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gebaseerd, en – zoals hierboven aangeduid – nauwelijks op een analyse van het gerealiseerde
resultaat. Het oordeel van deze tijdgenoten werd door historici enigszins gerelativeerd, maar ook
zij benadrukten de relatie tussen het AUP en de CIAM. Ook de belangrijkste chroniqueur van het
plan, Vincent van Rossem, heeft in zijn beschouwingen over de totstandkoming van het plan in de
late jaren twintig en dertig weinig belangstelling voor latere wijzigingen, en evenmin voor de
wijze waarop het werd gerealiseerd.28 De meeste auteurs benadrukken de wetenschappelijke
werkwijze die aan het plan ten grondslag zou liggen en sluiten daarbij aan bij wat de Nota
daarover vermeldt. Juist de nadruk op de wetenschappelijke grondslag zou het AUP karakteristiek
maken voor werkwijze die de CIAM voorstond. In zijn in 1993 verschenen proefschrift zet Van
Rossem echter vraagtekens bij het vermeende belang van de wetenschappelijke survey. Hij
onderstreept daarentegen de kunstzinnige kwaliteiten van het plan, die hij met Van Eesteren’s
persoonlijke opvattingen verbindt. Hij beschrijft de voortdurende wisselwerking tussen wetenschap en ontwerp. Ook haalt hij de veronderstelling dat het AUP een plan uit één stuk is onderuit
door te suggereren dat het anders dan de presentatie ervan deed vermoeden, een optelsom van
‘topografische’ deelplannen was, in plaats van een op basis van algemene uitgangspunten
ontworpen grootschalige hoofdstructuur waar deelplannen later werden ingepast.29 Al in 1985
stelde Helma Hellinga, net als Van Rossem later, dat de reputatie van het plan als wegbereider van
een functionele, op wetenschappelijke studie gebaseerde stedenbouw niet gerechtvaardigd is.30
Bovendien zagen veel leden van de vooroorlogse CIAM zichzelf in de eerste plaats als architecten,
niet als stedenbouwkundigen, en eerder als ontwerper dan als wetenschappers. Van Rossem en
Hellinga zien Van Eesterens plan vooral als het resultaat van ontwerpbeslissingen, en niet slechts
als een ‘vertaling’ van wetenschappelijk onderzoek. Belangrijker dan de in het onderzoek gestolde
programmatische inhoud was, zo impliceren zij, het beeld. Het beeld van de stad zoals die zich in
haar uiteindelijke vorm zou manifesteren bepaalde alle tussenstappen.31
Belichtten zowel tijdgenoten als historici de relatie met het modernisme als een positieve kwaliteit, de generatie van spraakmakende jonge architecten die wordt geassocieerd met Team X en de
Nederlandse Forum-groep herkende in de naoorlogse woonwijken, de Westelijke Tuinsteden niet
uitgezonderd, veel van de negatieve karakteristieken die ze de ‘oude’ CIAM voor de voeten
wierpen. Aldo van Eyck en Jaap Bakema meenden dat de wederopbouwwijken de persoonlijke
ontplooiing van bewoners in de weg stonden omdat ze door de rigoureuze functiescheiding het
contact met de ‘volheid’ van het leven in de weg stond.32 In dezelfde jaren werden ze op congressen van sociale medici gezien als bron van stress.33 Het ligt voor de hand een directe lijn te
veronderstellen tussen deze kritiek en de negatieve associaties die de naoorlogse wijken in de
28.
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jaren tachtig en negentig opriepen. Die verklaart de aanvankelijk rücksichtslose renovatie en
sloop-nieuwbouwplannen die toen van start gingen – het waren deze plannen die in de jaren
negentig geleidelijk de ogen openden voor de culturele waarden van de uitbreidingsplannen uit de
jaren vijftig en zestig. Aan het eind van de jaren negentig begon een handvol pioniers met het
analyseren en waarderen van naoorlogse wijken.34 Al in 1997 constateerden Esther Agricola, André
Ouwehand en Gert Jan te Velde in een publicatie over de naoorlogse wijk dat de aandacht voor de
bestaande stedenbouwkundige structuur en, in mindere mate, voor architectuur is toegenomen bij
de planvorming.35 Het Cuypersgenootschap greep de honderdste verjaardag van de Woningwet
aan om aandacht te besteden aan de naoorlogse wijken en namen daarbij Slotermeer als casestudy.36 In 2008 vroeg Henk van Schagen, die zich in renovatie van naoorlogse woningbouw specialiseerde, aandacht voor de cultuurhistorische betekenis van deze wijken: ‘Rehabilitatie kan leiden
tot beduidend lagere investeringen dan vervanging. Bestaande gebouwen en infrastructuur
handhaven en weer geschikt maken voor huidige en toekomstige stadsbewoners, doet bovendien
recht aan de kwaliteiten van de bestaande gebouwen, bestaande sociale structuren en de daaraan
verbonden herinneringen en cultuurhistorische waarden.’37 De al eerder genoemde Atlas van de
Westelijke Tuinsteden Amsterdam lijkt een omslagpunt te markeren (dat, wellicht paradoxaal, niet
uit de hoek van architectuurhistorici kwam). Centraal stonden ‘het gebruik en de betekenis van de
voorzieningen en openbare ruimten voor verschillende groepen bewoners’. De Rijksdienst
Cultureel Erfgoed (RCE) begon onderzoek naar de cultuurhistorie en de culturele kwaliteiten in de
veertig aandachtswijken en hoe die verder betrokken zouden kunnen worden in de stedelijke
vernieuwing en de ontwikkeling van die wijken.38 Bijna tien jaar na de Atlas van de Westelijke
Tuinsteden Amsterdam verscheen in 2016 Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de
Westelijke Tuinsteden Amsterdam, deels van dezelfde auteurs.39 Anita Blom van de RCE werkte mee
aan deze publicatie, die bedoeld was om de cultuurhistorische kwaliteiten van de tuinsteden aan
te duiden en te beschrijven. In Nieuw-West: parkstad of stadswijk stellen de auteurs de vraag ‘hoe
de verandering in de geplande stad de alledaagse stad heeft veranderd, in positieve of negatieve
zin’. De geplande stad is de bedachte, de ontworpen stad die door de stedelijke vernieuwing werd
veranderd; de alledaagse stad of de geleefde stad is de manier waarop de bewoners de stad
beleven, welke voorzieningen ze gebruiken en hoe ze een stempel drukken op de openbare ruimte.
Nieuw in deze publicatie is dat men een bijdrage wil leveren aan de wijze waarop bestaande
cultuurhistorische kwaliteiten behouden kunnen blijven bij de ruimtelijke planvorming en
vernieuwing. ‘Van belang is de kwaliteiten in de verschillende tuinsteden te “hergebruiken”: de
verhouding tussen bebouwd en onbebouwd, de structuur van de bebouwingsvelden en de
34.
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samenhangende schaalniveaus van bouwblok/verkaveling/ensemble/buurt/wijk in relatie tot de
netwerken van groen, waterstelsel en wegenpatroon.’40 Deze publicaties plaatsten de Westelijke
Tuinsteden hoog op de cultuurhistorische agenda van monumentenzorgers en erfgoedwetenschappers. Maar welke aspecten vertegenwoordigen die waarden? De oorspronkelijke stedenbouwkundige compositie? De manier waarop die later werd aangepast en uitgevoerd? Of de
architectonische invulling van de door deze structuren omzoomde ‘velden’?
Deze beknopte receptiegeschiedenis van de Westelijke Tuinsteden laat een onderscheid zien
tussen kunst- en architectuurhistorische bespiegelingen die te maken hebben met het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan, en grotendeels voorbijgaan aan de manier waarop dat in de jaren
vijftig en zestig werd uitgevoerd; kritiek op die uitvoering terwijl die in volle gang was (waarbij ze
door medici en ontwerpers werden weggezet als oorzaak van psychologische problemen: stress,
en de door de radicale functiescheiding onmogelijk gemaakte ervaring van het ‘volle’ leven); een
vermoedelijk door deze kritiek gevoede, maar door de feitelijke sociale problemen in de jaren
tachtig in de hand gewerkt negatief imago; en ten slotte de herontdekking van de door naoorlogse
wijken vertegenwoordigde cultuurhistorische waarden – die aanvankelijk nauwelijks met de
architectuurhistorische waarden van het architectonisch en stedenbouwkundig object in verband
werden gebracht. Dat deze wijken erfgoedwaarden hadden werd inmiddels erkend, waaruit die
bestonden en hoe die in de gebouwen en wijken verankerd waren was niet duidelijk.

Wat is van waarde: het stadsplan of de architectuur?
Bij de waardering van de Westelijke tuinsteden deed zich een opvallende paradox voor. Aan de ene
kant was de aandacht voor het stedenbouwkundige in de traditionele monumentenzorg lange tijd
gering. Aan de andere kant hadden de pioniers die de in het kader van het AUP gebouwde wijken
bestudeerden vooral oog voor juist de stedenbouwkundige kwaliteiten. Dat duidt op een opvallende tweedeling: bij het waarderen van de nieuwe stadsdelen werd steevast onderscheid gemaakt
tussen twee niveaus die strikt van elkaar werden gescheiden, hoewel ze in de gerealiseerde wijken
juist nauw met elkaar verbonden waren. ‘Bij de naoorlogse stad’, zo stelde Endry van Velzen in
2002, ‘staan twee ontwerpniveaus centraal: het niveau van de structuur en dat van de bebouwing.
Deze ontwerpniveaus hangen samen met de twee planniveaus die bij de aanleg zijn gehanteerd,
namelijk het structuurplan en de bebouwingsplannen’.41 De waardering voor het stedelijke
schaalniveau was positief – zo stelden Zef Hemel en Vincent van Rossem dat het belang van de
Westelijke Tuinsteden op het AUP, dus op de schaal van de stedenbouw terug te voeren was.42
Anderen wezen op het belang van het ontwerpproces. De waarden van de Westelijke Tuinsteden
zouden niet exclusief of in essentie gebaseerd zijn op de gebouwde werkelijkheid, maar hoofdza-

40.

I. Nio et al., Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam, Amsterdam
2016, 51.

41.

E. van Velzen, ‘Het ontwerp: een techniek voor de stadsvernieuwing. Enige overwegingen bij de ontwerpopgave van de
naoorlogse stad’, in: Na oorlogse stad NU, Den Haag 2002 [bijlage bij Stedebouw & Ruimtelijke Ordening (2002) 5 en
Tijdschrift voor de Volkshuisvesting (2002) 6], 9.

42.

I. Nio , ‘De verstedelijking van het AUP. Een tweede impuls voor de Westelijke Tuinsteden’, in: I. Nio (red.), De Tweede
Impuls. Vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden, Den Haag 2004 [bijlage bij Stedebouw & Ruimtelijke Ordening (2004) 4
en Tijdschrift voor de Volkshuisvesting (2004) 5], 6.

21

kelijk op het proces van ontwikkeling van het AUP.43 De ontwerpmethode in de diverse wijken
ontwikkelde zich tot de creatie van een nieuwe stedelijke grammatica. Een op het proces gebaseerde methode, die een toenemend aantal schaalniveaus integreert.44 ‘De cultuurhistorische betekenis
van ontwerp en inrichting van Amsterdam Nieuw-West komt vooral tot uitdrukking in de manier
waarop woningplattegronden, verkaveling van de bebouwing en de lange lijnen van de openbare
ruimten in de vorm van waterlopen, wegen en groenvoorzieningen in onderling verband zijn
gedimensioneerd en geordend’, stelde Dirk Frieling.’45 Maurits de Hoog meende dat ‘het netwerk
van hoofdwegen, waterlopen en groenelementen (…) voor de stedebouwkundige structuur en de
ruimtewerking van de Westelijke Tuinsteden van cruciale betekenis (is). Ze vormen ‘lange lijnen’,
die het de stadsgebruiker mogelijk maken zich te oriënteren; ze bakenen heldere deelgebieden af
binnen de Tuinsteden en hechten de Tuinsteden op een vanzelfsprekende manier aan zijn omgeving.’46
De positieve waardering voor de stedenbouwkundige schaal en het nagenoeg negeren van de
architectuur sloot naadloos aan bij de opvattingen van de ontwerpers en beleidmakers die zich
sinds de jaren negentig bezighielden met de stedelijke vernieuwing. Zij spraken van ‘netwerken’.
Met de netwerken wordt de infrastructuur, de wegen en waterwegen bedoeld – de stedenbouwkundige structuur; de ‘velden’ duidden op de invulling met de architectuur, en daarvoor was
minder waardering. Over de netwerken bestond overeenstemming. Die zouden voornamelijk de
waarden van de Westelijke Tuinsteden vertegenwoordigen, zoals Anna Vos in Parkstad, een
veelzijdig perspectief voor de Westelijke Tuinsteden in 1995 uiteenzette. Zij analyseerde in haar studie
de fysiek ruimtelijke karakteristieken van de Westelijke Tuinsteden vanuit de vraag welke elementen vervangbaar en welke onvervangbaar zijn bij de vernieuwing van deze wijken.47 Ze gebruikte
hiervoor de metafoor van de Schotse ruit met het systeem van groen, blauw, zwart en rood.
Daarbij stond de invulling van de bebouwing (rood) los van het raster van de drie verbindende
structuren: verkeer (zwart), water (blauw) en groenstructuur (groen).48 Volgens Vos bestaat er geen
relatie tussen het netwerk van wegen, waterwegen en groenstroken enerzijds en de bebouwing
anderzijds. De verzameling van architectonische eenheden lijkt in de Westelijke Tuinsteden puur
toevallig en dus inwisselbaar. ‘Het zwart, het groen en het blauw vormen drie afzonderlijke
netwerken, die soms met elkaar samenvallen. Daarbinnen kunnen de bebouwingsvlakken relatief
autonoom worden ingevuld, al naargelang de wisselende inzichten.’49 ‘Anders dan in de vooroorlogse stad’, stelde zij, ‘wordt het “monumentale” (=het te beschermen karakteristieke) in de
Westelijke Tuinsteden gevormd door deze kleurrijke ruimte, niet door de gebouwen op zich.
Oftewel: niet zozeer de vlakken op zich, maar de (specifieke) combinaties van de lijnen van de
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schotse ruit moeten worden gekoesterd.’50 De nota Parkstad van Vos bleek een vrijbrief voor de
sloop van de bebouwing binnen de rode velden en het opnieuw invullen ervan.51 Vos kreeg bijval
van Endry van Velzen: ‘Die velden zijn als het ware “black boxes”, die relatief los van de dragers
kunnen worden ontwikkeld. Ten aanzien van woning en woonomgeving bestaat er dus een grote
mate van vrijheid tot verandering.’52
Pas in het midden van de jaren 2000 kwam er meer aandacht voor de invulling van de ‘velden’,
met andere woorden voor de architectuur. Op een door de EFL-Stichting in 2009 georganiseerde
expert meeting werd de gedachte alsof die geen enkele waarde zouden vertegenwoordigen en
volkomen uitwisselbaar zouden zijn afgezworen – zelfs door degenen die deze mening niet lang
ervoor nog verdedigden. Endry van Velzen stelde dat de studie van Anna Vos verkeerd was
uitgelegd. ‘Men concludeerde dat de lange lijnen, de structuur goed was, en de tussenliggende
velden inwisselbaar waren, hetgeen door Anna Vos niet zo was bedoeld. Maar daarmee kon één
klap de hele bebouwing vogelvrij worden verklaard.’53 Vos zelf schreef hierover: ‘Het meest
wijdverbreide misverstand is dat de velden van bebouwing autonoom zouden zijn, alsof die naar
willekeur kunnen worden uitgepoetst en opnieuw ingevuld, zonder rekening te houden met de
aard van de netwerken.’54 De samenhang van architectuur en stedenbouw op het niveau van de
bebouwing is tenslotte een belangrijk kenmerk van de naoorlogse stad, meende Van Velzen.55
Ruimte voor verwarring bleek er echter nog steeds te zijn: ‘De “kenners” zijn het er niet zomaar
over eens: zijn het de gebouwen, of de netwerken van blauw, groen en zwart? Gaat het letterlijk
om het fysieke of zijn het de principes, bijvoorbeeld herhaling in de vorm van een reeks of een
veld, asymmetrie of open verkaveling?’, vroeg Vos zich af.56
Ondertussen was de vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden in volle gang, waarbij gekozen
werd voor een ingrijpende transformatie en verdichting. Naarmate dit proces voortschreed werden
meer vraagtekens gezet bij de aard ervan. Er was sprake van ‘een kloof tussen de cultuurhistorische en stedenbouwkundige waardering en de praktijk van de vernieuwing’, constateerde Ivo Nio
in 2004.57 ‘Door de grote hoeveelheid vernieuwingsprojecten en de drang bij opdrachtgevers en
ontwerpers om een eigen fonkelend project te maken, dreigen de Westelijke Tuinsteden uit elkaar
te vallen. Er is grote behoefte aan samenhang tussen de vernieuwingsgebieden onderling en
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tussen de velden en de netwerken.’58 In 2016, ruim tien jaar later, toen de door de crisis veroorzaakte stagnatie in de stedelijke vernieuwingsprocessen geleidelijk ten einde liep, constateerden
Nio en zijn mede-auteurs in Nieuw West: parkstad of stadswijk: ‘een ‘belangrijke les uit de afgelopen
tien jaar is dat renovatie een kansrijk alternatief is voor sloop-nieuwbouw.’59 Dat gold in eerste
instantie voor karakteristieke gebouwen, zoals de Verfdoos in Slotermeer en de Dudokhaken in
Geuzenveld, maar het zou ook bij de alledaagse woningbouw het geval moeten zijn – als die stap
werd gemaakt zou de stedelijke vernieuwing recht kunnen doen aan de cultuurhistorische
waarden. De auteurs onderscheidden daarbij twee niveaus: ten eerste de waarden van het
stedenbouwkundig raamwerk van stadsstraten, pleinen, grachten en de groenstructuur, en in de
tweede plaats de waarden die besloten lagen in de architectonische uitwerking van de ‘velden’.
Opvallend is dat die laatste weer gerelativeerd lijken te worden in het monumentale De nieuwe
grachtengordel. De realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, dat in 2016 de
loftrompet over het levenswerk van Van Eesteren blies. De auteurs constateerden: ‘De essentie van
het AUP zit (…) niet in de gebouwen of complexen, maar in de ruimtelijke en programmatische
samenhang op buurtniveau.60
Maar stond het opwaarderen van dergelijke wijken inderdaad op gespannen voet met het onderkennen van hun historische betekenis? Het inzicht groeide dat dit niet het geval hoefde te zijn.
Sterker nog, de geschiedenis zou leren ‘dat respectvol omgaan met de geschiedenis veel winst
oplevert, op korte en op lange termijn, in sociaal, economisch en cultureel opzicht.’61 De kennis die
daarvoor nodig is veronderstelt adequate methoden van waardestelling van naoorlogse wijken.
Die schieten te kort, vooral op het cruciale punt van de relatie van waarden op verschillende
schaalniveaus.

Waardestelling in de naoorlogse wijken: de tekortkomingen van bestaande
methoden en hiaten in de stand van het onderzoek
Wat is van waarde? Het oorspronkelijke plan? De karakteristieken daarvan die tijdens de uitvoering overeind bleven? Stedenbouwkundige elementen als de ‘lange lijnen’? De compositie van
de velden? De oorspronkelijke architectuur? De situatie na de grootschalige sloop- en nieuwbouwplannen? Het lijkt moeilijk vat te krijgen op de ruimtelijke relaties tussen de verschillende
schaalniveaus – dit vraagt om een andere dan de gebruikelijke manier van documenteren en het
daar gangbare onderscheid tussen stedenbouwkundige en architectonische waarden. De kwaliteit
van de architectonische objecten op zich wordt meestal achtergesteld bij die van de stedenbouwkundige compositie, die haar ruimtelijke karakteristieken toch deels aan de ‘invulling’ van de
‘velden’ ontleent. Deze dilemma’s dienden zich aan toen de verbouw van de Westelijke Tuinsteden
al in volle gang was.62 Ze hadden nog niet de ouderdom die bemoeienis van Monumentenzorg
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rechtvaardigde – daarvoor gold een termijn van 50 jaar. Er was onmiskenbaar sprake van een
kennislacune. Voor het traditionele monument gold dat het een uniek gebouw is, met bijzondere
kenmerken. Na de oorlog is de woningbouw geen spectaculaire bouwkunst meer, maar krijgt het
een zakelijk en neutraal karakter. Vincent van Rossem maakte in 2002 een vergelijking met de
beeldende kunst: ‘Net als in de abstracte kunst is de esthetische kwaliteit hier verborgen in subtiele variaties die de strenge orde van het geheel tot leven doen komen.’63
Dat maakt het lastig om de bijzondere stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten te
onderscheiden en op de politieke agenda te plaatsen: naoorlogse wijken werden vooral gezien
als brandhaarden van sociale achterstand, en dat vroeg om drastische ingrepen waarin culturele
waarden op het tweede plan kwamen. Doorbreking van de monotone architectuur en het eenzijdige woningaanbod door middel van sloop en nieuwbouw en verdichting werd vaak als oplossing
gezien.
Zoals hierboven bleek ging de aandacht vooral uit naar de netwerken, en dus naar de stedenbouw,
en niet naar de architectuur. De netwerken zijn uitgebreid onderzocht en op de agenda geplaatst.
Er is echter weinig onderzoek verricht naar de velden. Tijdens een van de expertmeetings van de
EFL Stichting werd hiervoor het begrip ‘genetische code’ geïntroduceerd.64 Een sleutel van de code
zou noodzakelijk zijn om iets van de geest van het AUP in de nieuwbouw te bewaren. Zonder een
dergelijke sleutel zou een te grote verscheidenheid aan nieuwbouwprojecten ontstaan.65 Maar ontrafeling van de code is ook vereist om de Westelijke Tuinsteden op waarde te schatten. Dat geldt
voor de architectuur, maar meer nog voor de relatie tussen de architectuur en stedenbouw. Dat
heeft vooral te maken met het uit de stedenbouwkundige conceptie voortvloeiende kenmerk dat
in naoorlogse woonwijken, anders dan hun voorgangers uit vroeger tijd, geen strikt onderscheid
te maken is tussen waarden die met het individuele object samenhangen, en waarden die in de
stedenbouwkundige context verankerd zijn. Het volstaat niet om die laatste als separate categorie
toe te voegen (en nog minder om de waarden van naoorlogse wijken als de Westelijke Tuinsteden
uitsluitend of vooral aan het stedenbouwkundig ontwerp te ontlenen. De waarden op het niveau van de stedenbouw zijn mede bepalend voor het individuele object – dat is, uitzonderingen
daargelaten (monumentale barokensembles, bijvoorbeeld) in erfgoed uit eerdere perioden niet het
geval. Omgekeerd bepalen de waarden van het individuele object die van de hogere schaalniveaus
– dat is bij ouder erfgoed ook nauwelijks het geval, en wordt in huidige waardestellingen van
naoorlogs erfgoed vaak genegeerd. Waardestellingen van naoorlogse woonwijken vragen om een
getrapt model. Dat maakt het mogelijk de verschillende schaalniveaus op elkaar te betrekken.
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Methode: architectuurgeschiedenis en erfgoedwetenschap
Dit onderzoek combineert twee disciplines (en vertrekt vanuit de constatering dat ze gescheiden
domeinen vertegenwoordigen). Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw was de architectuur- en
stedenbouwgeschiedenis (met de in restauraties gespecialiseerde ontwerpdisciplines) de hoofdleverancier van kennis over monumenten en erfgoed. Deze kennis maakte nauwgezette documentatie van gebouwen en stedenbouwkundige ensembles mogelijk, gebruik makend van het
vocabulaire dat voor praktisch elk onderdeel geëigende begrippen kende. Bij het identificeren van
aspecten die een beschermde status rechtvaardigden volstond het deze documentatie te koppelen
aan een beperkt aantal waarden. In de praktijk waren die begrensd tot de esthetische kwaliteit,
de plek in de (nationale) kunstgeschiedenis, de zeldzaamheid en de authenticiteit (over dit laatste
aspect bestonden verschillende opvattingen: was die verankerd in de gebouwde substantie, of in
het ontwerp?), en de wijze waarop het (politiek-)historische ontwikkelingen representeert. In de
jaren tachtig maakte de architectuurgeschiedenis een ontwikkeling door die wegvoerde van een
eenzijdige, kunsthistorische nadruk op het object en de stijlkenmerken daarvan, en veel meer
plaats inruimde voor sociale, economische en culturele achtergronden. Het object werd historisch
document, architectuur- en stedenbouwhistorici avanceerden tot planningshistorici, politiek
historici, economisch historici.66 Het is vermoedelijk geen toeval dat deze trend samenviel met
de toenemende aandacht voor het modernisme: de pioniers van deze stroming suggereerden dat
architectonische vormgeving nagenoeg volledig door maatschappelijke (sociale, politieke, technische) factoren werd bepaald. De modernisering van de architectuur- en stedenbouwgeschiedenis
impliceerde dat het belang van een object mede wordt bepaald door de achtergronden ervan. Die
zijn van invloed op de concrete vormgeving en voegen historische betekenissen toe. Sindsdien is
de gereedschapskist van de architectuur- en historici nog regelmatig aangevuld, bijvoorbeeld – in
de stedenbouw – met digitale cartografische analyses en met uit de politieke en sociale geschiedenis afkomstige concepten.
Voortkomend uit de geesteswetenschappen relateren architectuurhistorici veranderende ontwerpopvattingen aan de inzichten, ambities en voorstellingen van de hoofdrolspelers in ontwikkelings- en besluitvormingsprocessen. Dat veronderstelt kennis van de hoofdrolspelers – in dit geval
architecten, stedenbouwkundigen en beleidmakers op alle politieke niveaus -, van bestuurlijke en
administratieve structuren, en van uitgangssituaties en transformaties.
Dit proefschrift vertrekt vanuit de architectuurgeschiedenis, maar plaatst die binnen het kader
van de erfgoedwetenschap. Het belang van de erfgoedwetenschap is dat die het palet aan architectuurhistorische waarden aanvult met waarden die geen verbanden houden met de uitkomsten
van nauwgezette documentatie van het object. Aandacht werd gevraagd voor de manier waarop
leken – bijvoorbeeld de lokale gemeenschap – potentieel erfgoed ervaart, en de belevingswaarden die daarmee samenhangen. Economische motieven spelen een rol, maar ook politieke en
culturele; opvattingen over het gebruik en de betekenis van erfgoed zijn echter zeer dynamisch
en bovendien vertegenwoordigen ze niet voor alle bevolkingsgroepen en individuen hetzelfde.
Hedendaagse, door de erfgoedwetenschap verrijkte waardestellingen proberen recht te doen aan
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alle stakeholders, en dat roept de vraag op naar het relatieve gewicht van hun inzichten. Behalve in
de breedte probeert de erfgoedwetenschap ook de diepte in te gaan. Dat leidt tot theorievorming
over verschillende soorten waarden, en de manier om die te identificeren en te definiëren. Ten
slotte richt het vak zich op verschillende methoden van waardestelling. Europa is daarbij allang
niet meer de belangrijkste inspiratiebron: de Verenigde Staten (het Getty Conservation Institute,
bijvoorbeeld), en Australië leveren eveneens een belangrijke bijdrage. De erfgoedwetenschap richt
zich op het management en beheer van erfgoed en de ontwikkeling van methoden die heel het
uitdijende waardenpalet integreert. De nieuwe wetenschap is vooral geïnteresseerd in definities
(wat zijn waarden), modellen en managementstructuren, en legt de nadruk op officiële instanties
(UNESCO, ICOMOS), en de documenten (Charters) die deze afscheiden. In Nederland vestigde de
erfgoeddiscipline zich als wetenschap door middel van de instelling van leerstoelen aan verschillende universiteiten (Vrije Universiteit, UvA, TU Delft), de oprichting van kenniscentra (CLUE+) en
de publicaties in tijdschriften die speciaal aan erfgoed zijn gewijd.
Idealiter is de erfgoedwetenschap de overkoepelende discipline waarbinnen ook de architectuurgeschiedenis haar plaats moet vinden. In de praktijk ontstaat de indruk alsof het gescheiden
werelden betreft met een eigen vocabulaire, afzonderlijke publicatiekanalen en een eigen publiek.
Dat wordt in de hand gewerkt door het gebruik van de Engelse taal als lingua franca (zelfs in
Nederlandse publicaties wordt daarom vaak gewag gemaakt van heritage in plaats van erfgoed).
Het gebruik van het Engels heeft het grote voordeel dat het internationale kennisuitwisseling
faciliteert en de opbouw van een universele body of knowledge mogelijk maakt. In de architectuur,
stedenbouw, monumentenzorg, de wetgeving, en het beleid worden echter overwegend nationale
talen en vocabulaires gebruikt, en dat is ook het geval met het overgrote deel van het corpus van
de disciplines die het denken over monumenten en erfgoed voedden. Dat bemoeilijkt de integratie
van bestaande kennis in de nieuwe wetenschap. Een tweede karakteristiek is de neiging nieuw
ontwikkelde kennis in artikelvorm te publiceren in Engelstalige, bij voorkeur blind peer reviewed
tijdschriften (journals). In veel erfgoedstudies ontbreken verwijzingen naar het toch omvangrijke
corpus van oudere literatuur, hoewel de kwaliteit van veel studies buiten kijf staat. Ten slotte lijkt
de nieuwe erfgoeddiscipline overwegend abstract en theoretisch van aard, en meer gericht op
processen, definities (van waarden, onder andere) en vraagstukken die verband houden met de
afbakening van objecten op verschillende schaalniveaus dan op de praktijk van de waardestelling
zelf.
De erfgoedwetenschap komt niet uit de lucht vallen. Ze ontstond als gevolg van een vergelijkbare modernisering als die van de architectuurgeschiedenis en werd urgent toen – mogelijk
geïnspireerd door de vernieuwing van deze discipline – de wereld van de monumentenzorg en
het erfgoed fundamentele veranderingen doormaakte. Deze voltrokken zich ongeveer gelijktijdig
in de meeste West-Europese landen, waarbij het Europese monumentenjaar van 1975 mogelijk
als katalysator fungeerde. De richting waarin deze processen zich bewogen – in Nederland werd
gesproken van ‘modernisering van de monumentenzorg’ – was overal dezelfde:
- kunsthistorische waarden alleen volstonden niet om de status als monument te onderbouwen:
erfgoed was daarnaast een historisch document dat maatschappelijke ontwikkelingen illustreerde,
en het vertegenwoordigde belevingswaarden voor wie er dagelijks mee geconfronteerd werd en
voor de toerist.
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- monumenten zouden niet langer geïsoleerde eilanden los van de maatschappelijke context
mogen zijn. Het waren geen museumstukken, maar onderdeel van de samenleving van vandaag.
Ze moesten daaraan een positieve bijdrage leveren. En dat veronderstelde het dichten van de kloof
tussen monumentenzorg en ruimtelijke planning (een kloof die een gevolg was van de doorbraak
in het midden van de twintigste eeuw van het modernisme als dominante stroming – daarvoor
speelde deze geen rol). De herintegratie in de architectonische en stedenbouwkundige planning
kreeg in Nederland vorm in de Vierde Nota en de vernieuwde monumentenwet, beide uit 1988.
- conservering van erfgoed schoot als strategie om het te behouden te kort. Architectonische en
stedenbouwkundige interventies, mits die eenduidig vastgestelde kunsthistorische waarden niet
aantastten, bijdragen aan een tweede leven. Deze benadering kreeg in de jaren tachtig geleidelijk
meer steun en mondde in Nederland uit in het Belvedere-beleid.
Deze tendensen compliceerden de omgang met het erfgoed. Ook in de praktijk ontstond de behoefte naar een meer wetenschappelijke benadering die het vaststellen van erfgoedwaarden beter
zou kunnen legitimeren. Aangezien de architectuurgeschiedenis slechts een deel van het geëxpandeerde veld besloeg zou verwetenschappelijking van elders moet komen. Zo ontstond de nieuwe
discipline van de erfgoedwetenschap.
Dit proefschrift beoogt de erfgoedwetenschap te verrijken met innovaties binnen de architectuurgeschiedenis en daarmee het belang van de laatste te onderstrepen. Het doel is, met andere
woorden, twee werelden die bij elkaar horen, maar van elkaar gescheiden lijken te zijn geraakt opnieuw met elkaar te verbinden: de in casuïstiek uitblinkende, theoretisch maar matig ontwikkelde
praktijk, en een erfgoedwetenschap die neigingen vertoont zo abstract en theoretisch te zijn dat
die moeilijk landt op de werkvloer, met elkaar te verbinden. Door architectuurhistorische kennis te
integreren in de erfgoedwetenschap, hoopt deze studie een brug te slaan tussen praktijk en theorie. Dat is nodig om te voorkomen dat beide domeinen gescheiden werelden vormen die, in plaats
van elkaar te verrijken, zich soms eerder tegen elkaar af lijken te zetten. In de meer theoretisch
getinte deel van deze studie – de eerste drie hoofdstukken – komen beide aan bod. Het perspectief
van de architectuurgeschiedenis kan het denken over erfgoed verrijken door zich op een gebiedsgerichte benadering te baseren en de relatie tussen objecten en open ruimte te onderzoeken tegen
de achtergrond van de denkwereld die erachter ligt. Dat is onontbeerlijk voor het ontwikkelen
van een wetenschappelijke methode om de architectonische en stedenbouwkundige waarden van
de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam vast te stellen. Als dat voor deze wijken het geval is, dan
staat vast dat deze benadering op alle naoorlogse wijken van toepassing is. Dit onderzoek richt
zich op het architectonische object – het gebouw – en probeert van daaruit de effecten op de
stedenbouwkundige ruimte te beschrijven, en, omgekeerd, van de effecten van de stedenbouwkundige ruimte op de architectuur. Het onderzoek gaat uit van de bestaande ordekaarten van de
AUP gebieden, waarbij de architectuur is gewaardeerd op basis van een aantal criteria en onderverdeeld in orde 1, 2, 3 en basisorde. Dit betekent een bescherming van orde 1, maar voor orde 2
en 3 objecten is het minder duidelijk wat precies van waarde is. Door in het onderzoek meerdere
schaalniveaus op elkaar te betrekken wordt het mogelijk dit nauwkeuriger aan te geven.
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Niet alleen de invalshoek van deze studie is architectuurhistorisch, ook de gehanteerde methoden
bouwen voort op wat in dit vakgebied gebruikelijk is. Dat geldt niet alleen voor de delen die de
ontstaansgeschiedenis van de Westelijke Tuinsteden beschrijven en blijft niet beperkt tot de architectenbiografieën. Ook het relaas over de ontwikkeling van monumentenzorg en erfgoedwetenschap is geschreven als een historisch verhaal dat vertelt hoe begrippen, opvattingen en zienswijzen door de culturele, politieke en ook geografische contexten ontstonden en veranderden. Alleen
zo kan de historicus er vat op krijgen – het heeft bijvoorbeeld weinig zin, en zou ook praktisch
onmogelijk zijn, te proberen begrippen uit de huidige erfgoedpraktijk uit een voorgeschiedenis te
isoleren: ze ontlenen hun inhoud aan de achtergrond die ze produceerde en beschrijvingen van de
inhoud ervan zijn niet altijd letterlijk uit bronnen te citeren. Behalve een omvangrijke hoeveelheid
literatuur en uitgebreid archiefonderzoek vormden de Westelijke Tuinsteden zelf de belangrijkste
bron van informatie.
De volgende onderzoeksvragen staan centraal:
Hoofdvraag
–– Hoe kun je bestaande waarderingsmethodieken verbeteren, zodat ze toepasbaar zijn voor de
waardering van naoorlogse wijken en daarmee de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van naoorlogse wijken vast te stellen om deze vervolgens ten goede
te laten komen aan toekomstige renovaties?
Deelvragen
–– Wat is de huidige state of the art van waardestelling in naoorlogse wijken?
–– Wat is nodig om de gebreken in deze methoden te ondervangen?
–– Hoe kan de architectuurgeschiedenis een brug vormen tussen de (abstracte) erfgoedwetenschap
en de (concrete) praktijk van het maken van waardestellingen?
–– Hoe kan de architectuurhistorische methode bijdragen aan het identificeren van waarden in
naoorlogse woonwijken?
–– Hoe is een waardestelling zodanig te formuleren dat deze toekomstige ontwikkelingen kan
sturen?
–– Wat waren de oorspronkelijke kwaliteiten van de Westelijke Tuinsteden?
–– In hoeverre zijn de oorspronkelijke kwaliteiten beïnvloed door latere stedenbouwkundige en
architectonische renovaties?

Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie
Het belang van erfgoed wordt in recente officiële documenten gezocht in de bijdrage die het levert
aan de kwaliteit van leven van de mensen van nu en de toekomst. Het verbindt hen met hun
omgeving en het landschap, het verleden en, in de woorden van het Burra Charter met ‘beleefde’
ervaringen. Dit onderzoek onderstreept dat dit ook voor naoorlogse wijken het geval is. Overal in
Europa trekken die de laatste decennia steeds meer belangstelling. Dat werd in de hand gewerkt
door de problemen die zich daar manifesteerden, waaronder toenemende criminaliteit en het
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wegtrekken van de meer bemiddelde inwoners.67 Tegelijkertijd kwam er ook meer waardering voor
hun potentie als cultureel erfgoed.68 In Nederland werd de toegenomen belangstelling bovendien
aangewakkerd door de golf van renovaties sinds de jaren negentig.69 Het gevolg van deze renovaties was dat veel naoorlogse wijken een hybride karakter kregen. Sommige delen bleven bewaard,
andere werden onderworpen aan min of meer rigoureuze ingrepen. Aangezien hun mogelijke
culturele waarde doorgaans geen enkele rol speelde gingen deze ingrepen vaak ten koste van de
oorspronkelijke architectonische kwaliteiten. Gevolg was een ‘physical downgrading of the housing
stock’.70 Van recentere datum zijn pogingen om een balans tussen behoud en ontwikkeling te
vinden.71 Dat maakt het vaststellen van de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten
van de naoorlogse wijken van het grootste belang. Uitgangspunt daarbij is hun huidige staat. Die
is het vertrekpunt bij het beoordelen van de consequenties van toekomstige renovaties. Dat vraagt
om methoden van waardestelling die de specifieke kwaliteiten van deze wijken inzichtelijk maken
en ook de relatie tussen de architectonische objecten en de stedelijke ruimte beschrijven. Met
andere woorden: om strategieën die hun materiële waarden identificeren, met inbegrip van de
onmiddellijke context van het ontwerp – dat wil zeggen: als immaterieel op te vatten waarden die
toch direct met het architectonische en ruimtelijke kwaliteiten van het object te maken hebben.
Dit promotieonderzoek vergroot de kennis over bestaande methoden om erfgoedwaarden vast te
stellen door de reikwijdte daarvan op te rekken en zich te richten op de architectonische kwaliteiten van de naoorlogse woonwijken, waarbij de nieuwe visuele en ruimtelijke relaties tussen
gebouwen en ruimte het uitgangspunt vormen. Hoewel het uitgaat van de architectuur leidt dit
tot een op de stedelijke ruimte gebaseerde benadering, die ontsnapt aan de beperkingen van de
op het object gebaseerde benadering. Een analyse van trends in de internationale erfgoedwereld,
die meer dan voorheen rekening houden met toekomstige renovaties en transformaties, vormt
de achtergrond van het ontwikkelen van nieuwe methoden. De bedoeling van dit proefschrift is
beleidmakers, eigenaren (waaronder woningbouwcorporaties) en inwoners te voorzien van kennis
en methoden om de erfgoedwaarde van de naoorlogse wijken vast te stellen, waarbij de case study
naar de Westelijke Tuinsteden als een laboratorium functioneert.
Dit proefschrift breidt de bestaande methoden van waardestelling uit door:
–– Een benadering voor te stellen met een duidelijke nadruk op de architectonische waarden en de
visuele verschijningsvorm van gebouwen in de Westelijke Tuinsteden;
–– Een gerichtheid op hedendaagse strategieën van monumentenzorg, met het oogmerk deze geschikt te maken voor de specifieke karakteristieken van naoorlogse woonwijken;
–– De interactie met een studie naar de technische en fysieke staat van de gebouwen;
–– Een gebiedsgerichte in aanvulling op een objectgerichte aanpak;
–– Het betrekken van de consequenties van latere renovaties in de waardestellingsmethodiek;
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–– De referenties naar internationale best practices in het behoud, de renovatie en de transformatie
van naoorlogse woonwijken;
–– Een grote nadruk op praktische toepasbaarheid;
–– Ten slotte de ambitie van een werkelijk integrale benadering.
Het onderzoek naar deze aspecten geeft inzicht in de mogelijkheden om ze door architectonisch-stedenbouwkundige interventies aan te passen aan de eisen van deze tijd of geschikt te
maken voor een nieuwe bestemming, die kan bovendien bijdragen aan het beter functioneren van
de hogere ruimtelijke schaalniveaus: het object revitaliseert de buurt, en stedenbouwkundige opwaardering van de buurt verbetert de wijk. In erfgoedtermen wordt in dit opzicht gesproken van
‘potentiële waarden’. Van een andere orde, maar hiermee samenhangend, zijn interventies die de
duurzaamheid van gebouwen kunnen bevorderen. Om ze energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld,
zijn vrijwel altijd ingrepen nodig, en die veronderstellen inzicht in de erfgoedwaarden. (Dit thema
is het onderwerp van een aanvankelijk als parallelle studie opgevatte dissertatie en blijft hier
buiten beschouwing.)
Ten slotte is er een breed scala van immateriële waarden die deels samenhangen met de functie
van erfgoed als historisch document. Zo documenteren de naoorlogse woonwijken de omarming
van het ideaal van de maakbare samenleving, die het licht op groen zette voor vergaande planning
door de overheid – en dat leidde tot een omkering in de verhouding tussen particuliere en gesubsidieerde bouw (met de volkshuisvesting als meest ambitieuze voorbeeld). Ze representeren een
maatschappij waarin het gelijkheidsbeginsel hoog in het vaandel stond, en hoewel de gelijkvormigheid waarin dit resulteerde ook door de grootschalige introductie van industriële bouwwijzen
in de hand werd gewerkt ligt het voor de hand er een reactie in te zien tegen de extreme segregatie – sociaal, economisch, cultureel en tijdelijk zelfs raciaal – die de periode eraan voorafgaand had
gekenmerkt. Het bevorderen van gelijkheid veronderstelde gericht beleid om de lagere klassen te
emanciperen en deelgenoot te maken van de zogenaamde verzorgingsstaat (later meestal aangeduid als de welvaartsstaat).72 Deze veranderingen hadden grote gevolgen voor architectuur en
stedenbouw, zij het vooral in programmatische zin: de naoorlogse wijken waren bedoeld bij te
dragen aan de opbouw van een egalitaire, geplande samenleving.

Structuur van het proefschrift
Dit proefschrift bestaat uit drie delen. Het eerste heeft het erfgoed en de methoden van waardestelling tot onderwerp. Hoofdstuk 1 beschrijft de geschiedenis en recente trends in het erfgoed.
Hoofdstuk 2 de methoden van waardestelling, zowel internationaal als – met meer diepgang –
met betrekking tot Nederland. Dit deel mondt uit in een toolkit in hoofdstuk 3, die voortbouwt op
de state of the art.
Het tweede deel behandelt het onderzoek naar de case study, de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. Hoofdstuk 4 beschrijft de voorgeschiedenis en de totstandkoming van het AUP, hoofdstuk
5 de latere aanpassingen, waarna de hoofstukken 6 en 7 de concrete realisering in de naoorlogse
jaren in verband brengen met het toen heersende architectuurklimaat. Hoofdstuk 8 bevat de bio72.
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grafieën van een aantal ontwerpers die in de Westelijke Tuinsteden hebben gewerkt, en hoofdstuk
9 beschrijft de renovatie en stedelijke vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden. Het derde deel
bevat de synthese; hierin worden de bevindingen van deel twee in de vorm van een aantal waardestellingen samengebracht. Uit praktische overwegingen en wegens het feit dat van sommige
delen van de Westelijke Tuinsteden weinig meer over is, is gekozen voor een bepaald gebied, dat
grote delen van Slotermeer en Slotervaart beslaat. Het is het gebied dat door de RCE is aangewezen als een van de dertig wederopbouwgebieden van nationale betekenis. Het onderhavige
onderzoek richt zich voor een belangrijk deel op deze gebieden. Bij de totstandkoming van deze
wijken en de manier waarop deze de geschiedenis in gingen, waren echter ook ontwikkelingen in
andere wijken van betekenis; ook die zijn voor dit proefschrift van belang. Het boek eindigt met
een conclusie en aanbevelingen voor verder onderzoek.
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DEEL 1
ERFGOED EN WAARDERING

1

DE ONTWIKKELING VAN DE MONUMENTENZORG IN NEDERLAND IN INTERNATIONALE CONTEXT

Voorgeschiedenis
Toen de erfgoedwaarden van naoorlogse woonwijken door deskundigen in de erfgoedsector werden onderkend waren ze nog geen vijftig jaar oud – ze vielen buiten het tijdsbestek dat de formele
regelgeving had vastgelegd. Bovendien markeerden deze wijken een breuk in de ideeën over
stadsuitbreiding en in de relatie tussen architectonische objecten en stedenbouwkundige context.
Er was geen ervaring met dit type wijk, en dus was het nodig die te ontwikkelen. Dat impliceerde
een evolutie in het denken over monumentenzorg. Die vormt het kader van de meningsvorming
over erfgoedwaarden van deze wijken. Om de beoogde vernieuwingen van de waardestellingsmethoden te kunnen duiden is het van belang deze te plaatsen binnen de ontwikkeling van de
monumentenzorg en de erfgoedwereld.
De wens om belangwekkende getuigenissen van het verleden te bewaren dateert van ver voor de
invoering van professionele instellingen van monumentenzorg. Ook de praktijk van het waarderen
bestond al ver voor het wetenschappelijke trekken ging vertonen, als een afzonderlijk gebied werd
afgebakend en een door experts uitgeoefende discipline werd. Er zijn voorbeelden te over van
stadsregeringen die zich inzetten voor het behoud van hun historische gebouwen – Jukka Jokilehto, chroniqueur van de internationale erfgoedwereld, noemt onder andere het werk van paus Pius
II, die zich al in 1462 inspande om de overblijfselen uit de tijd van het Romeinse rijk te beschermen.1 Kennelijk is de behoefte delen van het gebouwde verleden te behouden van alle tijden. De
raad van Harlingen betreurde de onvermijdelijke sloop van de stadspoorten in de negentiende
eeuw, en de raad van Rotterdam verzette zich in dezelfde tijd met hand en tand tegen de door J.R.
Thorbecke afgedwongen aanleg van een spoorwegviaduct dwars door de stad, waarvoor de Rotte,
de rivier waaraan die haar naam dankte, moest wijken.2 De zorg voor het stadsbeeld had een lange
traditie waarin het stadsbeeld en de monumenten figureren als de uitdrukking van de stedelijke
trots, de lokale gemeenschap en de manier waarop die zich door de eeuwen heen heeft gevormd:
de zorg voor het stadsbeeld vormde het complement van de stadsgezichten in de schilderkunst, de
vaak rijk uitgevoerde kaarten en publicaties over de herkomst en ontwikkeling van een stad. Kennelijk waren de motieven voor het behoud echter zo vanzelfsprekend dat het niet nodig was ze zo
exact mogelijk te formuleren en onderscheid te maken tussen verschillende waarde categorieën.
De oorspronkelijke drijfveer voor het optuigen van beleid dat zich op als waardevol beschouwde
gebouwen richtte was de overtuiging dat deze zouden verdwijnen als de overheid zich afzijdig
hield. Belangwekkende historische gebouwen werden tot ‘monument’ verheven, een term die
twee aspecten kan verenigen: het object zelf (bijvoorbeeld vanwege de kunsthistorische betekenis
ervan), en datgene waar dat object naar verwijst (bijvoorbeeld een historische gebeurtenis); beide
aspecten zouden het behoud ervan rechtvaardigen. De gedachte dat historische monumenten
een (nationaal) belang vertegenwoordigen en bescherming van staatswege verdienen ontstond
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in het begin van de negentiende eeuw in Frankrijk. In reactie op de Franse Revolutie waarbij veel
gebouwen en kunstwerken verbonden met het omvergeworpen Ancien Régime werden beschadigd kwam een tegenbeweging op die de staat verantwoordelijk maakte voor de bescherming
van monuments historiques tegen vernieling (vandalisme) of afbraak.3 In 1830 werd de functie van
Inspecteur-Général de Monuments Historique in het leven geroepen, die sinds 1834 werd bekleed
door Prosper Mérimee (1803-1870), de beschermheer van Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (18141879); in 1837 ontstond de Service de Monuments Historique.4 Viollet-le-Duc bracht veel restauraties
op zijn naam en werd daarmee een van de invloedrijkste architecten van zijn tijd. Hij meende dat
monumenten de periode die ze had voortgebracht op de meest perfecte manier moest representeren. Restaureren kwam neer op het ongedaan maken van latere ingrepen. Tot het midden van de
negentiende eeuw zou dat overal in Europa de overheersende opvatting blijven, maar toen kwam
de visie dat monumentenzorg het reconstrueren van een (geïdealiseerd) beeld van het verleden
inhield onder druk te staan. In plaats van de sporen van latere wijzigingen ongedaan te maken
zouden monumenten de littekens van de geschiedenis moeten tonen. In 1849 publiceerde John
Ruskin (1819-1900) zijn befaamde The Seven Lamps of Architecture. In tegenstelling tot Viollet-le-Duc
vatte hij restauratie op als verwoesting. ‘Neither by the public, nor by those who have the care
of public monuments, is the true meaning of the word restoration understood. It means the most
total destruction which a building can suffer: a destruction out of which no remnants can be
gathered: a destruction accompanied with false description of the thing destroyed. Do not let us
deceive ourselves in this important matter: it is impossible, as impossible as to raise the dead, to
restore anything that has ever been great or beautiful in architecture.’5
In het interbellum kreeg de tot dan toe binnen nationale kaders ontwikkelde monumentenzorg
een internationale dimensie. Als reactie op de schade die de Eerste Wereldoorlog teweeg bracht
richtte de Volkenbond in 1926 de International Museums Office op, die ook de bescherming van
architectonisch erfgoed tot haar taken rekende; in 1931 organiseerde ze een conferentie in Athene
dat wordt gezien als bakermat van de internationale erfgoedwereld. Na de Tweede Wereldoorlog,
die nog meer schade teweeg bracht dan de eerste, werd in 1945 de United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in het leven geroepen. Die richtte in 1954 het International Centre for the Study of Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) op en in 1965
de International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). De Convention Concerning the Protection
of the World Cultural and Natural Heritage, die in 1972 het licht zag, geldt als de voorlopige bekroning van de internationalisering van de monumentenzorg.

Monumenten en erfgoed in Nederland
In Nederland zou het nog tientallen jaren duren voor de rijksoverheid het behoud van monumenten als een staatstaak zag. Aanvankelijk waren het vooral particulieren die het belang van
bescherming inzagen. In 1858 ontstond, geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden, het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG). In de volgende decennia maakten twee personen in het
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bijzonder zich sterk voor een grotere rol van de rijksoverheid: V.E.L. de Stuers (1843-1916) en P.J.H.
Cuypers (1827-1921).6 De Stuers publiceerde in 1873 in De Gids zijn artikel ‘Holland op zijn smalst’,
waarin hij de deplorabele staat van veel Nederlandse musea hekelde en de nodeloze sloop van belangwekkende historische gebouwen aan de kaak stelde. Zijn activiteiten zouden de geschiedenis
in gaan als de aanleiding de monumentenzorg te professionaliseren.7 Het leidde tot de instelling
in hetzelfde jaar van het ‘College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en
Kunst’, waarvan De Stuers secretaris werd. Het College was (na opheffing van de Commissie voor
overblijfselen der vaderlandsche kunst van de Koninklijke Academie van Wetenschappen opgericht
om de regering van advies te dienen inzake de monumentenzorg en de rijksgebouwen.8 In 1875
legde De Stuers het secretariaat neer en werd hij referendaris voor de afdelingen Onderwijs en
Kunsten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvan hij tot 1901 het eerste hoofd was. In
die functie had hij verregaande bemoeienis met de van staatswege gesubsidieerde restauraties,
waarbij hij nauw samenwerkte met Cuypers9. De Stuers dichtte de kunsten in het algemeen en
de historische monumenten in het bijzonder een opvoedende rol toe. Hij maakte zich sterk voor
de bouw van het Rijksmuseum en schoof Cuypers naar voren als ontwerper. De Stuers zag het
museum als een middel om het volk te verheffen – zowel de collectie als het gebouw zelf, waarin
historische fragmenten waren verwerkt, moest daaraan bijdragen. Voortbouwend op de opvattingen van Viollet-le-Duc meenden De Stuers en Cuypers dat het behoud en de restauratie van monumenten in toonbeelden van een geïdealiseerd verleden moesten leiden. De stijlinterpretatie van de
restauratiearchitect was belangrijker dan bouwkundige afwijkingen en latere toevoegingen.10
Wetgeving liet echter nog lang op zich wachten. Het rijk kwam maar langzaam in beweging en tot
het eind van de negentiende eeuw waren het vooral lokale geschiedkundige verenigingen en liefhebbers van de bouwkunst die zich sterk maakten voor het historisch stadsschoon.11 ‘Monumentenzorg is ooit begonnen met een kleine groep notabelen die dierbare bouwwerken en inventarissen in snel tempo zag verdwijnen. Die verontrustende veranderingen in de omgeving inspireerden
tot actie en organisatie, waarbij inventarisatie, bescherming en restauratie ingezet werden om
“de schoonheid van ons land” voor verval te behoeden’, in de woorden van Arjen Oosterman.12 Zo
werd in Amsterdam in 1900 het Genootschap Amstelodamum opgericht. J.C. Overvoorde nam het
voortouw om de krachten van deze plaatselijke verenigingen te bundelen en stond daarmee aan
de wieg van de Nederlandse Oudheidkundige Bond (NOB), die in 1899 in het leven werd geroepen.
De bond stelde zich ten doel onderzoek te bevorderen, en monumenten te documenteren en te
beschrijven.13
Om te kunnen bepalen welke bouwwerken voor bescherming in aanmerking zouden komen,
pleitte Overvoorde in 1901 voor een landelijke inventarisatie en bescherming van monumenten.
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Dit idee werd overgenomen door de minister van Binnenlandse Zaken, A. Kuyper. Dat leidde tot
de oprichting in 1903 van een Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een inventaris
en een beschrijving van de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deze commissie begon haar werkzaamheden in 1908. Overvoorde nam ook het initiatief voor de invoering
van een Monumentenwet, waarvoor de NOB in 1910 een concept presenteerde.14 Het bleef bij het
concept, maar wel werden in 1918 een Rijkscommissie en een Rijksbureau voor de Monumentenzorg ingesteld. Het inventariseren van monumenten vroeg om professionalisering, en bovendien
ontstond er behoefte aan een adviescommissie die herstel- en restauratiewerkzaamheden kon
beoordelen. De Rijkscommissie kreeg twee takken. Afdeling A richtte zich op de documentatie van
monumenten en nam de taken van de Monumentencommissie over; tot 1933 werd gewerkt aan
de Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Afdeling B richtte zich
op de praktijk van het behoud en herstel van monumenten.15 Nadat een tweede poging om een
Monumentenwet in het leven te roepen in 1921 strandde – onder andere op de daarin opgenomen
clausules die onteigening in bepaalde gevallen mogelijk maakte – kwam het Rijk in 1940 eindelijk
in actie.16 Op 21 mei van dat jaar werd een monumentenverordening opgenomen in het Besluit
van de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, generaal H.G. Winkelman. Deze maatregel was
onderdeel van een reeks initiatieven waarmee deze Nederlandse beambte de Duitse bezetters,
die het land kort daarvoor onder de voet hadden gelopen, voor voldongen feiten wilde stellen.17
De verordening bepaalde ‘dat werken en gebouwen, die als monument zijn aangemerkt door
de daartoe bevoegde instantie, niet mogen worden gesloopt of veranderd dan na voorafgaande
toestemming van de Rijkscommissie voor Monumenten’.18 Na de bevrijding werd deze verordening
voor vijf jaar verlengd, en in 1950 vormde ze de basis voor de Tijdelijke Wet Monumentenzorg.
De Wet houdende voorzieningen in het belang van monumenten van geschiedenis en kunst, kortweg
Monumentwet, werd in 1961 van kracht, laat in vergelijking met andere West-Europese landen. Na
ruim een half eeuw getouwtrek kreeg de Nederlandse monumentenzorg daarmee een nationaal
juridisch kader.19 De wet uit 1961 legde vast wat onder een monument verstaan werd:
1. alle vóór tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken, welke van algemeen belang zijn wegens
hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun volkskundige waarde;
2. terreinen, welke van algemeen belang zijn wegens de daar aanwezige zaken als bedoeld onder
1;
3. alle zaken en terreinen, welke van algemeen belang zijn wegens de aan die zaken en terreinen
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verbonden geschiedkundige herinneringen.
Binnen de kaders van de wet mochten gemeenten en provincies eigen beleid ontwikkelen en
gemeentelijke en provinciale monumenten aanwijzen. Zo werd het mogelijk ook gebouwen jonger
dan vijftig jaar op een lijst te plaatsen.20 Door expliciet in te gaan op de historische dimensie, die
met herinneringen in verband werd gebracht – een associatie die kennelijk voor zich sprak en
geen verdere uitleg behoefde, opende de wet de weg naar het toeschrijven van waarden die los
staan van het materiële (artistieke) object en zijn verankerd in de betekenis ervan.
Het begrip ‘erfgoed’ werd in Nederland voor het eerst gebruikt in 1952. Dat gebeurde ter gelegenheid van een tentoonstelling die het 150-jarig bestaan van het Rijksarchief markeerde en had
toen betrekking op voorwerpen van kunst en wetenschap.21 De catalogus omschreef de archieven
als ‘het kostbare erfgoed van het verleden’.22 De nadruk lag op de artistieke waarden van de te
beschermen objecten, en de gedachte dat monumenten een rol konden spelen bij het benadrukken
van de nationale identiteit gold als de belangrijkste rechtvaardiging voor de rol van de overheid.
Het denken in termen van erfgoed droeg bij aan de geleidelijke opheffing van de hierin besloten
beperkingen. Het begrip erfgoed werd nauwelijks gebruikt tot F.J Duparc het in 1975, het Europese
monumentenjaar, opnieuw van stal haalde. Hij deed dat in een publicatie die een eeuw rijksbeleid
bij het behoud van erfgoed in kaart bracht en vatte het op als ‘al wat het verleden, ook het allerjongste verleden, aan culturele goederen aan ons, het nageslacht, heeft overgebracht. Het beperkt
zich volstrekt niet tot voorwerpen van kunst en kunstnijverheid, hoewel die er een essentieel
onderdeel van uitmaken. Evenmin beperkt het zich tot hetgeen in eigen land of door landgenoten
is gemaakt; juist tegenwoordig, nu de bewoonde wereld steeds meer één geheel aan het worden
is, dient men onder cultureel erfgoed te verstaan wat de mensheid in haar geheel heeft voortgebracht en aan ons, mensen van thans, heeft nagelaten.’23 Duparc’s uitgebreide definitie legt de nadruk op de culturele nalatenschap uit het vroege, maar ook recente verleden. Hij stelt impliciet dat
het ontbreken van artistieke ambities bij de makers ervan geen beletsel hoeft te zijn om toch van
cultureel erfgoed te spreken, en trekt daarmee ook objecten die getuigen van de manier waarop
mensen vroeger leefden en werkten – de historische dimensie - binnen de wereld van het erfgoed.

Monumentenzorg en stedenbouw
Naast de bescherming van monumenten bood de Monumentenwet de mogelijkheid tot bescherming van beeldbepalende stads- en dorpsgezichten. Ze worden omschreven als ‘groepen van onroerende zaken, hieronder begrepen bomen, wegen, straten, pleinen en bruggen, grachten, vaarten, sloten en andere wateren, welke met een of meer tot de groep behorende monumenten een
beeld vormen, dat van algemeen belang is wegens de schoonheid of het karakter van het geheel.’
Sleutelbegrip was het beeld; het beeld ontstond door het samenspel van individuele objecten – behalve gebouwen ook straatmeubilair, begroeiing, water. Daarmee liep het vooruit op het International Charter for Conservation and Restoration of Monuments and Sites, het zogenaamde Charter van
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Venetië, dat in 1964 openbaar werd en aandacht vroeg voor de setting van monumenten. In Artikel
1 staat te lezen: ‘The concept of a historic monument embraces not only the single architectural
work but also the urban or rural setting in which is found the evidence of a particular civilization,
a significant development or a historic event. This applies not only to great works of art but also
to more modest works of the past which have acquired cultural significance with the passing of
time.’24 Het Charter van Venetië kreeg in hetzelfde jaar een officiële status toen de International
Council on Monuments and Sites (ICOMOS) die onder andere advies uitbrengt over de aanwijzing tot
Unesco-monumenten, deze tekst als leidraad aanvaardde. De aandacht voor de context impliceerde weliswaar een zekere schaalvergroting, het zou nog lang duren voor aan stedenbouwkundige
ensembles monumentale waarden werden toegekend die los stonden van de kwaliteiten van de
architectonische objecten. Hoewel de vakwereld worstelde met de exacte definitie laat het stedenbouwkundig object zich wel beschrijven: het is op te vatten als de ruimtelijke compositie van
straten, pleinen, parken, (hoofd-)wegen en de perceelstructuur. Verschillende landen ontwikkelden zelf opvattingen over gebiedsgerichte erfgoed. Frankrijk stelde in 1962 beschermde gebieden (secteurs sauvegardés) vast. De Italiaanse Wet voor de Bescherming van Historische Centra
dateert van 1973; de Civic Amenities Act in het Verenigd Koninkrijk van 1967. Hoofdmotief van deze
regelgeving was de bescherming van het fysieke weefsel en de monumenten van de stad, omdat
het een maatschappelijk belang vertegenwoordigde voor de samenleving – een belang dat was
gerelateerd aan de manier waarop het bijdroeg aan de lokale identiteit.’25 Van fundamentele betekenis voor het behoud van stedelijke gebieden was de Recommendation concerning the Safeguarding
and Contemporary Role of Historic Areas, die in 1976 in Nairobi werd vastgesteld. Hoewel de tekst
geen gewag maakt van stedelijke gebieden bevat het alle elementen die voor stedelijk behoud
van belang zijn.26 Het belangrijkste onderscheid met het Charter van Venetië is de identificatie
van historische ensembles en hun omgeving als een samenhangend, coherent geheel.27 In een in
1991 gepubliceerde handleiding voor het schiften van de oogst van het MIP maakte de Rijksdienst
gewag van ‘ensemble-waarden’, die te beschermen waren door ofwel elk individueel object tot
monument te verklaren, ofwel door aanwijzing als dorps- of stadsgezicht. In de Historic Urban
Landscape benadering die in de jaren 2000 opkwam en die in de volgende paragraaf nader wordt
toegelicht worden historische gebieden niet langer als de som van monumenten en het stedelijk
weefsel opgevat, maar als een samenhangend systeem dat wordt gekenschetst door historische,
geomorfologische en sociale relaties, die resulteren in een complexe gelaagdheid van betekenissen
en verschijningsvormen.28
Ondanks de aandacht voor de stedenbouwkundige context bleef de traditionele monumentenzorg in Nederland objectgericht. Voor wijken als de Westelijke Tuinsteden, waar de architectonische waarden in hoge mate door de stedenbouwkundige context wordt bepaald – zoals in alle
naoorlogse woonwijken uit de jaren en vijftig – betekende dit dat cruciale esthetische waarden
moeilijk te benoemen waren. In de inleiding is uiteengezet dat aan de architectonische objecten
op zich lange tijd weinig belang werd toegekend, en dat deze wijken, meeliftend op een revival
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van de aandacht voor het modernisme in de jaren tachtig, paradoxaal genoeg vooral om hun
stedenbouwkundige, met het pioniersmodernisme van de jaren twintig en dertig geassocieerde
kwaliteiten werden gewaardeerd. Het zou moeilijk zijn deze kwaliteiten los van de bebouwing
tot beschermd stadsgezicht te verklaren; afgezien van deze praktische onmogelijkheid zou dit de
waarde van de architectuur, en met name van de relatie tussen architectuur en stedenbouw, tekort
doen. De veranderingen in het denken over deze dilemma’s werden gevoed door ontwikkelingen
buiten Nederland.

De context: internationale trends
De ontwikkeling van de Nederlandse monumenten- en erfgoedwereld loopt grotendeels parallel
met die van de internationale vakwereld – dat bleek al uit de opschaling van het individuele
bouwwerk naar de stedenbouwkundige schaal, een trend die zich ook buiten Nederland voordeed.
De algemene stroomrichting is die naar gestage uitbreiding van de motivaties om zaken als
erfgoed aan te wijzen, en de culturele waarden die daarmee werden verbonden. Aanvankelijk
vertegenwoordigden monumenten vooral esthetische waarden – en die zijn ook later van overwegend belang gebleven. Al vroeg werd bovendien een verband gelegd met het nationale verleden:
monumenten illustreerden de positie die landen in het koor van Europese naties innamen - het
perspectief was lange tijd Europees, met uitbreidingen naar de Verenigde Staten en (voormalige)
koloniën, waarvan het erfgoed impliciet als exportproducten vanuit Europa werd opgevat. De
volgende uitbreiding zag de gebouwde wereld als document van historische ontwikkelingen, en
daarmee van trends in de economie, productieprocessen, de ontwikkeling van gemeenschappen
– hierboven bleek dat deze trend zich ook in Nederland voordeed. Het maakte ook gebouwen en
ensembles met een geringe esthetische waarde toch erfgoedwaardig. Jokilehto ziet de Recommendation concerning the safeguarding and contemporary role of historic areas, die Unesco in 1976 in
Nairobi formuleerde, als een waterscheiding: ‘Every historic area and its surroundings should be
considered in their totality as a coherent whole whose balance and specific nature depend on the
fusion of the parts of which it is composed and which include human activities as much as the
buildings, the spatial organization and the surroundings. All valid elements, including human
activities, however modest, thus have a significance in relation to the whole which must not be
disregarded’.29 Daarmee lag de weg open voor een grote uitbreiding van het aantal te beschermen
erfgoedobjecten. De in 2000 gepubliceerde versie van The Burra Charter. The Australia ICOMOS
Charter for Places of Cultural Significance (1999) voegt nog een dimensie toe, die met belevingswaarden te maken heeft. Erfgoed verrijkt het leven en verbindt mensen met hun gemeenschap, het
landschap, het verleden en ook met ‘beleefde’ ervaringen. Het verband tussen deze dimensie en
het materiële object is bovendien geen gegeven dat ontdekt en expliciet gemaakt moet worden:
het moet in een interactief proces samen met de bewoners worden ontwikkeld.30 Bijgevolg was
deskundigheid op het gebied van artistieke waarden niet langer voldoende om over erfgoed te
oordelen. Het veld van behoud van de gebouwde omgeving is voor lange tijd bepaald geweest
door kleine groepen van experts, zoals architecten, architectuurhistorici, stedenbouwkundigen en
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beoefenaren van aanverwante disciplines.31 Zij waren verantwoordelijk voor de aanwijzing van
monumenten en voor de manier waarop die geconserveerd zouden moeten worden.32 Zij vertegenwoordigen de eerste groep van wat later met de term stakeholder werd aangeduid. Een stakeholder
kan worden gedefinieerd als ‘a person who has the right and capacity to participate in the process;
thus, anyone who is impacted upon by the action of others has a right to be involved.’33 Het aantal
en de diversiteit van de bij het erfgoed betrokken stakeholders heeft een hoge vlucht genomen. De
noodzaak om kosten te beheersen en de verkenning naar mogelijkheden om erfgoed als een
economische factor te gebruiken leidde ertoe accountants, economen en financiële analisten in het
besluitvormingsproces te betrekken.34 Om beter recht te doen aan het maatschappelijke karakter
werd de kring van stakeholders vervolgens uitgebreid met burgers, antropologen, sociologen,
psychologen en aanverwante specialisten.35 Het toenemend besef van de noodzaak van duurzame
ontwikkeling opende de weg voor professionals zoals ecologen, bouwfysische ingenieurs en bouwfysici, die zich richtten op het verkleinen van de ecologische voetafdruk van het bouwen en
conserveren.36 Het belang van erfgoed voor recreatie en toerisme maakte dat het voor de hand lag
deskundigen op dit gebied aan te trekken. Hun expertise was van belang om uitspraken te doen
over de mate waarin de mogelijke afbraak van erfgoed de gemeenschap schade berokkende door
de voordelen van het toerisme weg te nemen.37
De volgende stap was het identificeren van erfgoed zonder enige relatie met een materieel object:
het zogenaamde immateriële of intangible erfgoed. Het werd gedefinieerd als ‘the practices,
representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and
cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals
recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from
generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their
environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of
identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity’.38 De
Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage gaf deze vorm van erfgoed een
officiële status. Van een andere orde is de sinds het begin van deze eeuw toegenomen aandacht
voor duurzaamheid. In de opvattingen van de Unesco is een opvallende verandering te zien
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waarin aan duurzame ontwikkeling, het tegengaan van klimaatverandering, en culturele aspecten
meer belang wordt toegekend dan aan behoud. Erfgoedbeleid draagt bij aan duurzaamheid: het
stuurt aan op hergebruik in plaats van afbraak en vervanging van gebouwen.39 Het wekt nauwelijks verbazing dat de in alle richtingen geëxpandeerde erfgoedwereld om ‘holistische’ benaderingen leek te vragen – deze term wordt steeds vaker gebruikt.
De voorlopige bekroning van het oprekken van de term erfgoed is de Faro Convention van 2005, die
rept van erfgoed als een ‘resource for sustainable development and quality of life in a constantly
evolving society; every person has right to “engage” with cultural heritage of their choice,
respecting choices of others; ‘convinced of the need to involve everyone in society in the ongoing
process of defining and managing cultural heritage.’ Erfgoed werd met welzijn in verband
gebracht. Factoren die dat zouden bevorderen werden in 2007 genoemd als motieven voor behoud.
Het voegde een argument tegen sloop toe en droeg bij tot meer duurzaamheid. Bovendien maakte
het duidelijk dat de gezichtspunten van niet-deskundigen serieus te nemen waren.40 Omgang met
erfgoed zou deel moeten uitmaken van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens.
Deze universele dimensie speelde eerder parten bij het vergroten van de geografische schaal.
Europa, Amerika en tot op zekere hoogte de voormalige koloniën waren oververtegenwoordigd, en
dat gold ook voor erfgoed dat met het Christendom te maken had. De wereld veranderde, politieke
en economische zwaartepunten verschoven, en dat zou consequenties moeten hebben voor de
identificatie van erfgoed (een opvatting die ook op kritiek stuitte: geopolitieke overwegingen
zouden culturele in de schaduw stellen).41 Het besef dat zich een nieuwe werkelijkheid aftekende
had ook consequenties voor de opvattingen over stedenbouwkundig erfgoed en voor het ‘management’ daarvan. De definitie stedenbouwkundige dimensie, die aanvankelijk werd aangeduid als
groups of buildings, werd opgerekt tot die van historic areas (in de Convention for the Protection of the
Architectural Heritage of Europe uit 1985, en historic towns (in het ICOMOS Charter fort he Conservation of Historic Towns and Urban Areas uit 1987).
In de jaren negentig kwamen nieuwe bedreigingen voor het erfgoed in het vizier, en sommige
daarvan deden zich buiten Europa en de Verenigde Staten voor: razendsnelle en chaotische
verstedelijking; klimaatverandering en massatoerisme waren fenomenen die daarentegen een
globale reikwijdte hadden. Deze trends lagen ten grondslag aan het concept van het Historic Urban
Landscape.42 Deze benadering kreeg een officiële status in het Vienna Memorandum on “World
Heritage and Contemporary Architecture – Managing the Historic Urban Landcape, dat in 2005 door de
Unesco werd aanvaard. Het HUL-concept heeft twee karakteristieken: het vat de historische stad
op als een opeenstapeling van erfgoed uit verschillende perioden, die zich tegelijkertijd manifesteren; deze gelaagdheid vertegenwoordigt, nog los van de stedenbouwkundige en architectonische
objecten, een waarde op zich. Deze stadsdelen zijn het resultaat van dynamische historische
processen, die niet ten einde zijn – ze kunnen nieuwe lagen toevoegen, maar wanneer ze ten
koste gaan van waardevolle elementen is waakzaamheid geboden. Minstens zo belangrijk zijn de
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consequenties van de vaak ongecontroleerde verstedelijking in het gebied eromheen. De relatie
met dit gebied is medebepalend voor de erfgoedwaarden van historisch belangwekkende stadsdelen, en dat veronderstelt het vergroten van het gebied dat onder het erfgoedmanagement valt: het
omvat complete cultural landscapes. Dat veronderstelt nieuwe methoden van erfgoedmanagement,
waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen en behoeften, en waarbij de
plaatselijke cultuur zowel als de daarin verankerde waarden het uitgangspunt vormen. De HUL
stelt een zienswijze voor die verschillende disciplines bij elkaar brengt om de culturele betekenis
van steden te beschrijven in hun context, met inbegrip van de immateriële aspecten, de fysieke
context en de mogelijkheden van duurzame (her-)ontwikkeling. Integratie van behoud en ontwikkeling is het hoofddoel.43
Naarmate het spectrum aan factoren die in het erfgoedbeleid een rol speelde groeide lijkt de rol
van de architectuur- en stedenbouwhistorici en de waarden waarop die zich richten aan belang in
te boeten. Het is niet ondenkbaar dat de modernisering van hun discipline, waarbinnen steeds
meer waarde aan sociale, economische en politieke factoren werd toegekend het vak losmaakte
van de ‘traditionele’ kunstgeschiedenis, daarbij een rol speelde. Echter, hoezeer het spectrum
waarbinnen het opereert ook werd uitgebreid, een grondige analyse van architectonische en
stedenbouwkundige object bleef het uitgangspunt. In de inleiding werd gesuggereerd dat de
toegenomen aandacht voor de maatschappelijke context samenhing met de toegenomen aandacht
voor het modernisme. Die deed zich ook voor in de wereld van het erfgoed. Daar vond een
geleidelijke verandering plaats in de opvattingen over deze stroming en de architectonische en
stedenbouwkundige nalatenschap ervan. De avant-garde van de moderne beweging zocht bewust
naar een radicale breuk met het verleden; wanneer moderne gebouwen in een historische context
verrezen moesten ze daarmee contrasteren – ze vertegenwoordigden nieuwe opvattingen die,
gevoed door maatschappelijke, culturele en sociale ontwikkelingen en mogelijk gemaakt door
nieuwe technieken, vooruitwezen op een anders vormgegeven samenleving. Twee jaar na de
conferentie die the International Museums Office in Athene organiseerde, kwam de CIAM er bijeen,
met het Chartre d’Athène als het – zij het pas na 1945 – meest spraakmakende resultaat. Het
nastreven van sterke contrasten met het verleden werd een van de programmapunten.44 De CIAM
wilde de bescherming van historisch erfgoed beperken tot de vanuit artistiek oogpunt meest
waardevolle gebouwen en ensembles. De opvattingen van de moderne beweging beïnvloedden de
internationale erfgoedwereld: het streven bij nieuwbouw aansluiting bij het bestaande te zoeken
werd nog in het Venice Charter van 1964 als verwerpelijk gezien. Daarin kwam heel langzaam
verandering; de Historic Urban Landscape benadering pleit expliciet voor de harmonische integratie
van hedendaagse architectuur.45 In alle verstedelijkte regio’s had de moderne architectuur en
stedenbouw ondertussen voor contrastrijke nieuwbouw gezorgd, en de naoorlogse wijken
voegden daar nog een ruimtelijke cesuur aan toe: het waren in zichzelf gekeerde, van de bestaande stad afgewende gebieden die in de vormgeving van de gebouwen en de openbare ruimte maar
weinig gemeen hadden met oudere stadsdelen. Dit contrast werd bewust nagestreefd. In de
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architectuur werd – net als in de moderne kunst – een hoge mate van abstractie nagestreefd die
traditionele vormelementen (ornamentiek, symboliek, representativiteit, monumentaliteit) in de
ban deed; het werk van ingenieurs, die zich tot functionele aspecten beperkten en weglieten wat
daaraan niet ten goede kwam, vormde een bron van inspiratie. In de stedenbouw leidde het tot
afscheid van de traditionele repertoire van straten en pleinen, die werden vervangen door vanuit
verkeerskundige overwegingen onderbouwde, gedetailleerde ontsluitingen van gebouwen die bij
voorkeur in een ‘natuurlijke’, groene en dus tuinstadachtige omgeving werden geplaatst. Binnen
de moderne beweging vormde de mate waarin het ontwerp geabstraheerd zou moeten worden
vanaf de jaren twintig tot ver in de jaren zestig een steeds terugkerend discussiepunt. Ondertussen kwamen de vroegere uitingen van deze stroming geleidelijk in het vizier van de monumentenzorg. Afgezien van hun artistieke waarden, die soms buiten kijf stonden, vertegenwoordigden ze
historische sociaaleconomische ontwikkelingen. Vanaf de jaren zeventig nam de aandacht voor het
modernisme toe, maar pas in 1988 leidde dat tot de oprichting van de International Working Party
for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern Movement,
kortweg DoCoMoMo. Het karakter van de moderne architectuur en stedenbouw leek zich echter
tegen het denken in de erfgoedwereld te verzetten – het impliceerde ten slotte het ‘historiseren’
van iets dat nadrukkelijk niet historisch wilde zijn. Kyle Normandin en Susan MacDonald vatten
het dilemma als volgt samen: ‘Many of the characteristics of modern architecture – such as the use
of new and innovative construction methods and materials, the role of architecture in social
reform, and the development of new building types and forms – challenge traditional conservation approaches and raise new methodological and philosophical issues.’46

Modernisering van de Monumentenzorg
In de loop van de jaren tachtig kwam de monumentenzorg zowel in Nederland als daarbuiten onder vuur te liggen. Bij de manier waarop werd vastgesteld of iets monumentwaardig was werden
vraagtekens gezet. De toetsing was bij uitstek kunsthistorisch van aard en het werk van experts
en connaisseurs, veelal architectuurhistorici en archeologen.47 De internationale erfgoedwetenschap vernieuwde zich, Nederland leek achter te blijven, zowel in de praktijk als in het beleid.
Hier heerste een klimaat waarin weinig belang werd gehecht aan het vernieuwen van de theoretische basis, zelfs niet toen geheel nieuwe maatschappelijke realiteiten ontstonden, en architecten
en stedenbouwkundigen nieuwe wegen insloegen. Kritische ondervraging van de inhoud van
erfgoedwaarden bleef achterwege, bevruchting vanuit wetenschappen die zich met – bijvoorbeeld
– herinneringspraktijken bezighielden bleef beperkt, en de meningsvorming over wat wel en niet
verantwoord was voltrok zich grotendeels in een ivoren toren. Het belangrijkste oogmerk was
doorgaans het bewaren van fysieke, tastbare kenmerken, en het beschrijven van de historische
waarden die deze vertegenwoordigden. Critici plaatsten kanttekeningen bij de snelle toename van
het aantal monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. ‘Het is duidelijk dat bij ongewijzigd beleid het aantal monumenten zo zal toenemen, dat er een tijd zal komen dat het grootste
deel van Nederland onder de Monumentenwet valt.’ Het voortdurend uitbreiden van het aantal
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beschermenswaardige objecten hoorde bij het defensieve beleid en dat kon niet de toekomst van
de monumentenzorg zijn. Die lag in de integratie met de andere instrumenten en takken van
bestuur die zich met de ruimtelijke inrichting en de transformatie van Nederland bezighielden. De
monumentenzorg moest zichzelf transformeren.48
De toename werd nog in de hand gewerkt door het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) dat
tussen 1986 en 1995 een groot aantal monumenten uit de periode tussen 1840 en 1950 als waardevol aanwees. In 1980 wijdde Wonen-TA/BK een themanummer aan de monumentenzorg, waarin
de ‘museale’ benadering aan de kaak werd gesteld: gerestaureerde monumenten zouden maar al
te vaak als geïsoleerde en misplaatste objecten in hun omgeving staan, geen verband houden met
het heden noch met de toekomst.49 Gepleit werd voor een ‘functionalistische’ benadering waarin
de doelmatigheid in het heden voorop stond. Het begrip ‘functionalistisch’ werd losgekoppeld
van de modernistische context waaruit het voortkwam en in verband gebracht met een andere
modernistische obsessie: een grondige afkeer van het museale. Architectuur moest midden in het
leven staan. Dat gold ook voor monumenten. Die werden opgevat als onderdeel van een groter
geheel. ‘Alle componenten die de omgeving vormen – of het nu om een landschap gaat of een
bankje op de grachtkant – zijn de verklarende onderdelen van een in de actualiteit meer of minder
goed functionerend geheel. Ingrepen in dit geheel moeten passen in een ontwikkelingsproces met
telkens een uitkomst die even doelmatig is als het aanzien waard.’50 Aldus zou het monument
worden bevrijd van het verleden en onderdeel uitmaken van de actualiteit – een eerste stap op
weg naar de integratie van het monumentenbeleid in de uit de aard der zaak toekomstgerichte
ruimtelijke ordening. De functionalistische benadering opende het perspectief van het integreren
van monumentenzorg als onderdeel van de stedenbouw en planning: het kon kaders bieden voor
de toekomstige ontwikkeling van stad en regio. Geïnspireerd door deze nieuwe denkbeelden begon een proces dat vaak wordt aangeduid als de modernisering van de monumentenzorg. Dit was
niet een op zichzelf staand fenomeen. In de jaren tachtig werd ook een begin gemaakt met een
fundamentele herijking van het ruimtelijk beleid. Nieuwe kaders ontstonden, en die vergemakkelijkten de integratie van de monumentenzorg in de ruimtelijke ordening. De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening is een sleuteldocument. Daarin werd het door de centrale overheid geregisseerde
spreidingsbeleid vervangen door een benadering die uitging van de eigen kracht van regio’s en
steden, die de decentralisatie van de ruimtelijke planning veronderstelde. Decentralisatie was ook
het belangrijkste thema van de vernieuwde Monumentenwet, die in hetzelfde jaar werd gepresenteerd. Het vierde deel van de Vierde Nota opende de weg de monumentenzorg in te zetten als
onderdeel van de ruimtelijke planning. De nota stelde dat monumenten een rol konden spelen
bij het bevorderen van toerisme en recreatie, en daarnaast ook van invloed konden zijn op de
vestigingsfactoren: de overwegingen van bedrijven om aan bepaalde steden de voorkeur te geven
boven andere. Deze opvatting haakte aan bij de opkomst van zogenaamde footloose bedrijven, die
dankzij de opkomst van de digitale media niet langer afhankelijk waren van de fysieke infrastructuur van wegen, het spoor, rivieren of kanalen, en meer interesse toonden in de identiteit van een
stad, en de bijdrage die een vestigingsplaats aan de branding van het bedrijf kon leveren.51 Het
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begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ evolueerde in de Nota tot een criterium waaraan steeds werd gerefereerd maar dat nooit nauwkeurig werd omschreven – gesuggereerd werd dat monumentenzorg
eraan bij kon dragen. Dat gold ook voor het verwante begrip ‘architectonische kwaliteit’, dat culturele waarden, gebruikswaarden en toekomstwaarden zou combineren – hoe deze aan Vitruvius
ontleende driedeling tot het werkbare, integrale concept kon leiden dat de bedenkers voor ogen
stond, bleef een open vraag.
De vernieuwde monumentenwet en de aansluiting ervan op de Vierde Nota die het ruimtelijke
beleid op een nieuwe leest schoeide, bleken niet het eindpunt van het moderniseringsproces. Discussies over de vraag wat een monument was en wie dat bepaalde bleven de gemoederen bezig
houden. Auke van der Woud meende dat het binnen de nieuwe kaders niet langer aanvaardbaar
was besluiten over de monumentale status van gebouwen uitsluitend te baseren op de professionele opvattingen van een handvol experts van twee of drie beroepsgroepen. De monumentenstatus veronderstelde een maatschappelijk belang, en het vaststellen daarvan vereiste de inbreng van
andere disciplines: economen, demografen, geografen.52 In 1990 stelde hij dat monumentenzorg
een kwestie van strategie was, en niet van geweten.53 Nu vroeg hij ook aandacht voor de rol van
het publiek, dat anders naar monumenten zou kijken dan voorheen. ‘De Nederlander weet en ziet
oneindig veel meer dan zijn voorvaderen, maar hij laat zich door niets en niemand meer verbazen.’54 Hij pleitte voor een ‘oppervlakkige’ monumentenzorg naast de specialistische. Het massatoerisme had de stad ontdekt; stedenreizen kwamen in de mode en een rijk monumentenbestand
bleek steden extra aantrekkelijk te maken. Wat voorheen een privilege was voor de culturele elite
werd nu door brede lagen van de bevolking genoten. Toch namen maar weinig mensen de moeite
zich in een monument te verdiepen – hun beleving bleef beperkt tot het beeld, dat als aantrekkelijk werd ervaren. Van der Woud had er vrede mee; hij vond dat het de monumentenzorg unieke
kansen voor vernieuwing bood. Aldus breidde het denken over monumentenzorg zich uit in twee
richtingen: het werd opgenomen in de ruimtelijke ordening, en de maatschappelijke legitimatie
vereiste de inbreng van experts van buiten de cultuurhistorische vakwereld, en van het algemene
publiek. (Later werden de betrokkenen aangeduid met de Engelse term stakeholders – het palet aan
stakeholders nam dus toe.)

Belvedere en integratie in het ruimtelijke ontwikkelingsbeleid
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ontstonden benaderingen en methoden om het erfgoed als onvervangbaar te beschouwen, en als zodanig in te brengen in herontwikkelings- en revitalisatieplannen. In plaats van een rem op de ontwikkeling werd erfgoed nu als een positief doel in
de stedelijke planning gezien. Daarmee werd een breuk hersteld die aan het naoorlogse modernisme werd toegeschreven. Daarin werden behoud en ontwikkeling van elkaar gescheiden – historische monumenten refereerden aan de voltooid verleden tijd, moderne architectuur zette zich daar
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tegen af.55 Dat gold niet alleen de ontwerpopvattingen van architecten en stedenbouwkundigen,
maar ook in de feitelijke ontwikkeling van de stad, waarin de naoorlogse wijken fysiek van de
historische delen gescheiden werden.56 Bandarin en Van Oers wilden de kloof tussen behoud en
ontwikkeling dichten, met inachtneming van het dynamische karakter van het stedelijk erfgoed
en van de culturele diversiteit.57 Dat maakte het nodig nieuwe beheers-strategieën te ontwikkelen.58 In plaats van verandering koste wat het kost te voorkomen, gold verandering nu als iets dat
‘gemanaged’ diende te worden. In Nederland culmineerde deze denktrant in de in 1999 gepresenteerde Nota Belvedere. De ideeën die daarin samenkomen zijn samen te vatten aan de hand van een
aantal thema’s, waarvan vooral de laatste twee thema’s van bijzondere betekenis zijn:
1. Welke waarden vertegenwoordigt het erfgoed? Naast de artistieke betekenis werd al in
het begin van de negentiende eeuw verband gelegd met extrinsieke waarden, die door het
monument werden belichaamd dan wel geïllustreerd, en wel in de eerste plaats die van een
(werkelijke of geconstrueerde) nationale traditie. Die werd vervolgens verbonden met sociale,
economische, technische en culturele ontwikkelingen, die het monument tot een toonbeeld
van historische ontwikkelingen maakten.
2. In welk aspect van het monument zijn de eraan toegeschreven waarden verankerd: in het
materiële object, of in het ontwerp? In het laatste geval is de vraag in hoeverre oorspronkelijke bouwsubstantie bewaard bleef van secundair belang. Dat was bijvoorbeeld het geval bij
de binnenstad van Warschau, die in de Tweede Wereldoorlog volledig werd weggevaagd en
daarna minutieus werd gereconstrueerd; het resultaat van de reconstructie werd in 1980 tot
monument verklaard. De opvatting dat het ontwerp belangrijker is dan het materiële object
leidde sinds de val van het ijzeren gordijn in veel landen in het voormalige socialistische imperium tot de reconstructie van monumenten die ofwel aan Stalinistische sloopwoede ten prooi
waren gevallen, ofwel de oorlog niet hadden doorstaan. Ondertussen is het reconstrueren van
verdwenen erfgoed in veel landen geaccepteerd - de herbouw van het stadsslot in Berlijn is een
befaamd voorbeeld.
3. Aan het eind van de vorige eeuw werd steeds meer waarde gehecht aan het begrip duurzaamheid. Aangezien weinig ingrepen zo funest voor het milieu zijn als de grootschalige sloop
van historische bouwsubstantie voegde dit een argument toe om gebouwen zo mogelijk te
behouden.
4. Zijn geïsoleerde objecten onderwerp van bescherming, of kunnen ook stedelijke ensembles
dat zijn? Als dat laatste het geval is, worden deze dan opgevat als de context van individuele
objecten, of vertegenwoordigen ze waarden die ook van belang zijn als deze objecten op zich
geen grote erfgoedwaarde hebben?
5. Dienen monumenten als statische objecten te worden beschouwd, of lenen ze zich voor herbestemming en kunnen ze in de ruimtelijke ordening als katalysatoren werken?
Belvedere maakte expliciet wat in de Vierde Nota al als wenselijk was aangemerkt – zij het in
algemene termen: de omgang met monumenten moest meer dan voorheen in het teken van de
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ruimtelijke ordening worden bezien: het ging om behoud en ontwikkeling, en daarbij speelde
de cultuurhistorische identiteit een hoofdrol.59 Deze heroriëntatie sloot aan bij internationale
trends: ook in het buitenland werd monumentenzorg in het ruimtelijke beleid geïntegreerd.
Daarmee samenhangende innovaties als decentralisatie (gemeenten, niet de nationale overheid, zijn de belangrijkste spelers in de ruimtelijke ordening), en vermaatschappelijking (ruimtelijk beleid veronderstelt een actieve inbreng van de bevolking) vonden eveneens hun weg
naar de Nederlandse monumentenzorg. De internationale trends van decentralisatie, integratie
in het ruimtelijk beleid en vermaatschappelijking drukten hier hun stempel op de modernisering van de monumentenzorg. In het moderniseringsproces van de monumentenzorg – intussen werd vooral van erfgoed gesproken – speelt Belvedere een sleutelrol. De nota speelt in op
het bewustzijn dat de kaders van de ruimtelijke ordening radicaal veranderden. Behalve kritiek
op de stoffige traditionele monumentenzorg, het afscheid van de door de staat geleide planvormen van de welvaartsstaat, en de geleidelijk aanwakkerende wind van het neoliberalisme was
er nog een zwaarwegend motief om de bakens te verzetten: een cruciale verschuiving van de
bouwopgave kondigde zich aan: van nieuwbouw naar transformatie van het bestaande. Dat
maakte kennis van het bestaande onontbeerlijk.
Belvedere introduceerde een cartografische methode die resulteerde in een waardenkaart. Op basis
van drie criteria: zeldzaamheid, gaafheid en representativiteit werden 70 gebieden en 105 steden
aangewezen als Belvedere gebied. De Belvedere-kaart illustreert de toegenomen aandacht voor
cartografie als methode om culturele waarden te identificeren en te representeren en mondde uit
in de publicatie van tal van atlassen.60 De op deze uitgangspunten gestoelde vernieuwingen markeerden een breuk met de gevestigde praktijk.
Belvedere vatte de belangrijkste trends samen en opende tevens het perspectief op een meer
gebiedsgerichte benadering. Toch was er al bij het verschijnen ervan kritiek, onder andere van
Koos Bosma, wiens leeropdracht als eerste hoogleraar in Nederland ook de omgang met het
erfgoed bevatte.61 Hij zag weinig nieuws in de nota, zette vraagtekens bij het instrumentarium
van waardering en selectie (dat zich beperkte tot het maken van waarderingskaarten, culturele
effectrapportages en de klassieke archeologische surveys), en betreurde het buiten spel zetten van
de universiteiten bij het vergaren van adequate kennis. De nota keek niet verder dan wat er in de
disciplines gebeurde die zich van oudsher al met het monumentenbeleid bezighielden.
De looptijd van het Belverderebeleid werd vastgesteld op tien jaar. In 2009 zouden de uitgangspunten ervan moeten zijn verankerd in een vernieuwd beleid van ruimtelijke ordening, dat met
een vernieuwde monumentenzorg zou worden ondersteund. In dat jaar werd de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg omgedoopt tot Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Al eerder, in
2005, was een Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed aangesteld die met de Rijksadviseur voor
het landschap en die voor de infrastructuur deel uitmaakte van het College van Rijksadviseurs
dat samen met de Rijksbouwmeester richting moest geven aan het ruimtelijk beleid. Het College
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wees kort na de instelling ervan op de gevolgen van globalisering en internationalisering; met
de overgang van een productie naar een consumptie-economie vormde deze trend ook het kader
van het vernieuwde architectuurbeleid, waarin cultureel erfgoed een belangrijke rol zou moeten
spelen.62 Toen de eindstreep van het Belvederebeleid in zicht kwam vroeg de overheid verschillende instanties en personen op de nieuwe toekomst te reflecteren. Een van de commentatoren
was opnieuw Koos Bosma. Hij produceerde een uitvoerig essay vol met de voor hem typerende
woordconstructies: hij sprak van een ‘wolk van weemoed’, van het ‘land van ooit’, de ‘ruïnes van
antiek Nederland’, van ‘op drift geraakte begripsvorming’ en van de primaire tegenstelling tussen
‘antiekiseren’ en moderniseren.63 Het essay beoogde geen evaluatie van tien jaar Belvedere te zijn,
maar eerder een vooruitblik op de toekomst. De voorzichtige pogingen die waren gedaan om over
te gaan naar een gebiedsgerichte werkwijze noemde Bosma weliswaar ongewis, maar toch ook
kansrijk, en hij verklaarde de verankering van monumentenzorg en erfgoedbeleid in de ruimtelijke
ordening voor een feit. Bosma ontkwam er niet aan in zijn in opdracht van het College van Rijksadviseurs geschreven essay in te gaan op een thema dat een grote rol in de zich ontwikkelende
erfgoedwetenschap zou spelen: dat van de waarden. Hij deed dat op de wijze van de architectuurhistoricus: hij baseerde zijn observaties aan concrete (historische) voorbeelden (zonder die altijd
expliciet te noemen), en maakte onderscheid tussen artistieke, memorabele, cultuurhistorische,
politieke en materiële waarden. Kern van het betoog was – niet verwonderlijk – een pleidooi voor
gedegen wetenschappelijk onderzoek. Waar het nog steeds aan schortte was een voldragen wetenschappelijk ‘erfgoedfundament’.

Post-Belvedere
De modernisering van de monumentenzorg droeg ertoe bij monumenten niet langer te zien als
museumstukken met uitsluitend artistieke en historische waarde, vastgesteld door ter zake
kundige experts (in de eerste plaats architectuur- en stedenbouwhistorici, daarnaast ook politieke
economische en cultuurhistorici). Het monument emancipeerde: het werd opgenomen in de
ruimtelijke ordening, het belang van de stedenbouwkundige context werd onderkend, architectonische interventies werden aanvaard als een middel om monumenten een tweede leven te geven,
en aan het oordeel van niet-deskundigen bij het identificeren van waardevolle objecten werd
steeds meer waarde gehecht. Dat waren ingrijpende veranderingen, die ook buiten de erfgoedsector niet onopgemerkt bleven. Het huwelijk tussen monumentenzorg, vanouds een van de pijlers
van het cultuurbeleid, en ruimtelijke planning liet ook de wetenschap van de planners niet
onberoerd: hier ontstond het fenomeen van de ‘ruimtelijke planologie’. Daarbij bleef het niet: als
cultuur, in dit geval verbonden met erfgoed, een rol kon spelen bij herontwikkelingsprojecten
opende dat nieuwe perspectieven voor ontwerpers. De nota Een cultuur van ontwerpen. Visie
Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp, een vervolg op de Visie Architectuurbeleid 2008+ van het College
van Rijksadviseurs, nodigde ontwerpers uit zich in de omgang met het erfgoed te bekwamen; ze
zouden dan beter in staat zijn bij te dragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Hoe
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fundamenteel deze vernieuwingen ook waren, ze brachten geen oplossing voor een ander
probleem: de schijnbaar willekeurige en kennelijk onstuitbare toename van het aantal gebouwen,
stads- en dorpsgezichten; zouden ook stedenbouwkundige ensembles voor bescherming in
aanmerking komen, dan dreigde een buitenproportioneel deel van de bebouwde omgeving voor
bescherming in aanmerking te komen. Dit raakte aan fundamentele vraagstukken. Wie moest voor
de kosten opdraaien? Wie bepaalde wat waardevol was en wat niet? Om welke waarden ging het?
Wat was eigenlijk de inhoud van het begrip ‘waarde’? Voor wie waren die waarden van belang:
alleen voor deskundigen, of ook voor leken? Als erfgoed opging in de ruimtelijke ordening
vertegenwoordigde het kennelijk ook economische en financiële waarden – wie stelde die vast,
wie mocht de vruchten ervan plukken?
Geld speelde bij de modernisering van de monumentenzorg een grote rol, en het lijdt geen twijfel
dat de opname ervan in de ruimtelijke planning het perspectief opende te profiteren van de
geldstromen van private ontwikkelaars en beleggers. Dat was aanlokkelijk voor beleidmakers uit
de publieke sector, die voortdurend met een tekort aan middelen kampten. Naarmate het aantal te
beschermen objecten toenam zou dat alleen maar nijpender worden. Wanneer erfgoed door
herontwikkeling winstgevend was te maken, kwam dat ook de eigenaren ten goede – van een blok
aan het been werd het een potentieel aantrekkelijk investeringsobject. Ten slotte kon ook de
wetenschap er baat bij hebben – de ‘ondernemende’ universiteit kon geld verdienen door onderzoek in opdracht uit te voeren. De modernisering van de monumentenzorg sloot aan bij de afbouw
van de verzorgingsstaat en het zogenaamde ‘terugdringen’ van de overheid, waarbij veel meer
dan voorheen aan ‘de markt’ werd overgelaten en zoveel mogelijk taken werden gedecentraliseerd. Deze aan het eind van de jaren tachtig ingezette trend zou in de decennia die erop volgden
onder invloed van neoliberale denkbeelden steeds verder terrein winnen – met verstrekkende
gevolgen voor het erfgoed. De rond 1990 ingezette koers rond het erfgoed, de ruimtelijke planning
en de relatie tussen beide werd in de jaren 2000 en 2010 voortgezet, waarbij een zekere radicalisering optrad. In 2009 werd de in de Monumentenwet 1988 ingezette overheveling van bevoegdheden naar gemeenten verder uitgebreid. Het decentralisatiebeleid verder uitbouwend mochten
gemeenten, mits ze over een nu verplicht gestelde monumentenverordening beschikten, eigen
beleid maken. De RCE beperkte zich tot het geven van adviezen over de afbraak, reconstructie of
herbestemming van monumenten. Het belang van gemeentelijke monumentencommissies nam
daardoor toe; de vraag naar deskundigheid schiep een markt voor (commerciële) adviesbureaus.
De centrale overheid stootte niet alleen taken af naar lagere overheden, ze begon ook met het
afschaffen van een deel van de in het kader Ruimte voor Architectuur, de in 1991 uitgebrachte
eerste architectuurnota, opgetuigde infrastructuur. Daartoe werden de ontwerpende disciplines
onder de noemer ‘creatieve industrie’ ondergebracht, die ook andere dan ruimtelijke disciplines
omvatte; specifieke instellingen werden opgeheven, generieke kwamen ervoor in de plaats. Het
Stimuleringsfonds voor Architectuur ging op in dat voor de creatieve industrie, het Nederlands
Architectuurinstituut werd omgevormd tot Het Nieuwe Instituut dat zich ook met mode en design
bezighield.
Daar stond tegenover dat zich in het begin van de eenentwintigste eeuw een volgende grote
uitbreiding van het monumentenbestand aankondigde. De seriematige, repetitieve signatuur van
met name de woningbouw, waar op grote schaal met industriële productiemethoden was geëxpe51

rimenteerd, vroeg om het formuleren van daarop toegespitste waarderingsmethoden; haast was
geboden want veel wederopbouwwijken vielen ten prooi aan rigoureuze renovatie en sloop- en
vernieuwingsplannen. Vergeleken bij de oogst van het Monumenten Inventarisatie Project
beloofde de studie naar het erfgoed van de wederopbouwjaren overweldigend te zijn. Het Rijk
erkende het belang ervan en nam het op als een van de ‘rijksprioriteiten’ in de nota Visie Erfgoed
en Ruimte. Kiezen voor Karakter, die in 2011 het licht zag. Een jaar later volgde een addendum: Visie
Erfgoed en Ruimte: het Uitvoeringsprogramma 2013-2015: Wederopbouwgebieden. Anders dan bij het
erfgoed uit de periode 1850-1940 volgde geen langdurig inventarisatie- en selectieprocedure door
architectuurhistorici. Een meer generieke benadering kwam ervoor in de plaats. Naoorlogse
wijken waren ontegenzeggelijk een toonbeeld van ingrijpende maatschappelijke veranderingen: in
deze jaren werd de basis gelegd voor de verzorgingsstaat (later welvaartsstaat genoemd), en
daarvan waren de naoorlogse wijken het overal zichtbare resultaat; ook de Westelijke Tuinsteden
zijn, in de woorden van Esther Agricola, op te vatten als de ‘in beton gegoten verzorgingsstaat’.64
Anders dan in vorige perioden lieten ze een hoge mate van standaardisatie en herhaling zien, wat
allicht tot de gedachte leidde dat nauwgezette documentatie van elke individueel object weinig
zinvol zou zijn. Overzicht van bovenaf was nodig – en dat was bijna letterlijk op te vatten. In 2013
resulteerde dit in de Atlas van de wederopbouw Nederland 1940-1965. Die brengt de veranderingen in
de ruimtelijke inrichting in de wederopbouwperiode in kaart van dertig gebieden die van nationaal belang zijn. (afb. 1) Vanuit cultuurhistorisch oogpunt wordt gekeken naar waarden die van
belang zijn en hoe deze voor de toekomst behouden en ontwikkeld kunnen worden.65 De dertig
wederopbouwgebieden hebben geen beschermde status. Om in hun beleid rekening te houden
met de kernkwaliteiten van de wederopbouwgebieden maakt de RCE bestuurlijke afspraken met
de gemeenten.66 Een van de gebieden is een deel van de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden. Het
beslaat grotere gedeelten van de wijken Slotermeer en Slotervaart en een klein deel van Osdorp,
met centraal in het gebied de Sloterplas – de gebieden die in dit proefschrift centraal staan. (afb. 2)
Belvedere kreeg in 2011 een vervolg in de Visie Erfgoed en Ruimte. Kiezen voor Karakter. Deze wees
vijf zwaartepunten aan: werelderfgoed; zee, kust en rivier; herbestemming; levend landschap; en
ten slotte het erfgoed uit de wederopbouwperiode. De nota continueerde de nadruk op het
ontwikkelingsbeleid zowel als de intussen beproefde, gebiedsgerichte benadering. In 2012
onderging de monumentenwet een laatste wijziging, waarbij de grens van 50 jaar werd geschrapt;
in 2016 verving de erfgoedwet de wet uit 1988. In 2016 werd heel het juridisch bouwwerk van de
monumentenzorg vervangen door de erfgoedwet – waarin het begrip erfgoed de term monument
van de troon stootte. De wet loopt vooruit op de Omgevingswet, die beoogt alle regels op het
gebied van de infrastructuur, het grondgebruik, de waterhuishouding, architectuur, stedenbouw
en cultureel erfgoed samen te vatten; deze wet zal echter pas in 2021 in werking treden.
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1.

RCE, selectie van 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang, 2011
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2. Het door de RCE benoemde wederopbouwgebied van nationaal belang in Amsterdam Nieuw-West bestaat uit
grote delen van Slotermeer en Slotervaart

Verwetenschappelijking
De roep om een meer wetenschappelijke benadering van de monumentenzorg en het erfgoedbeleid, werd, zoals in het volgende hoofdstuk wordt toegelicht, vooral sinds het begin van de jaren
tachtig steeds duidelijker gehoord. Maar wat was de signatuur van de erfgoedwetenschap? In de
traditionele monumentenzorg reflecteerde een select gezelschap experts over de waarden van
erfgoed, nu mochten andere partijen – leken, belanghebbenden bij architectonisch-stedenbouwkundige plannen die erfgoed bevatten – meepraten, en dat maakte de besluitvorming eenvoudiger
noch transparanter. Gestimuleerd door het uitdijend veld van potentiële conflicten nam de vraag
naar een objectief, wetenschappelijk fundament toe. Consequentie van de modernisering was
dat de gevestigde disciplines, de architectuurgeschiedenis voorop, daarin slechts een bescheiden
rol zouden kunnen spelen – ze richtten zich immers op aspecten die nu van hoofdzaak bijzaak
leken te zijn geworden – dilemma’s rond planvorming, financiering en rendement speelden een
minsten zo belangrijke rol. De vervanging van de term ‘monument’ door ‘erfgoed’ markeerde een
keerpunt en voltooide de uitbreiding van het waardenpalet met immateriële factoren, economisch
potentieel (behalve van gebouwen ook van stedenbouwkundige ensembles en landschappen) en
de belevings- en ervaringswerelden die ze bij de beschouwer opwekten of die met herontwikkelingsplannen operationeel te maken waren (en dan geld in het laatje brachten, bijvoorbeeld door
ze in te zetten als toeristische trekpleister). De verwetenschappelijking binnen de wereld van het
erfgoed kreeg beslag in het ontwikkelen van een hoog abstractieniveau – abstract denken geldt
als een wetenschappelijke kwaliteit -, een gerichtheid op factoren die niet direct met het object
54

samenhangen, internationalisering (tot uiting komend in het hanteren van de Engelse taal en het
verwijzen naar internationale erfgoedinstellingen), en de nadruk op factoren die met erfgoed-management te maken hebben (wat, met de Engelse taal als middelaar tussen verschillende erfgoedculturen, een specifiek vocabulaire in het leven riep). Erfgoedwetenschappers lijken soms te
pretenderen dat hun discipline bestaande kennis- en ervaringsdeskundigheid kan vervangen, wat
ten koste dreigt te gaan van het op peil houden van architectuur- en bouwhistorische kennisinstituten als de RCE, waar expertise die decennia is opgebouwd in luttele jaren dreigt te verdampen
– zonder compensatie op het niveau van de gemeenten, na de decentralisatie de belangrijkste
overheden in het erfgoed. Voor zover de erfgoedwetenschap universitair is ingebed – veel universiteiten hebben geprobeerd hun architectuur- en stedenbouwhistorische instituten uit te breiden
en om te bouwen in de richting van het erfgoed - is de vraag hoe beide aspecten zich tot elkaar
verhouden. Gezocht wordt naar de balans tussen enerzijds abstract en theoretisch, anderzijds
concreet en gerelateerd aan nauwgezette studie van het object. In deze studie verbindt de architectuurgeschiedenis deze twee polen.
De ontwikkeling van de Nederlandse monumentenzorg laat zich samenvatten als een proces dat in
de negentiende eeuw begon met het identificeren van artistiek hoogwaardige gebouwen waarvan
de bescherming werd gemotiveerd met de gedachte dat die de nationale identiteit uitdroegen, en
daarna als tweede functie het documenteren van de geschiedenis kregen toebedeeld: gebouwen
laten zien hoe mensen vroeger leefden en werkten, en welke (sociale en culturele) opvattingen
toen domineerden. Stonden monumentenzorg en erfgoedbeleid aanvankelijk los van de ruimtelijke
planning, sinds de Vierde Nota wordt naar integratie gestreefd. Dat veronderstelde modernisering
van het erfgoedbeleid: het zou een stimulerende rol in de ruimtelijke planning kunnen spelen,
onder andere omdat het grote publiek (de mobiele massa) het als aantrekkelijk ervoer. Dorpen
en steden met veel historisch erfgoed konden dit bezit uitbuiten om economische activiteiten te
stimuleren en het toerisme te bevorderen. Al werden de begrippen architectonische en ruimtelijke
kwaliteit zelden strak gedefinieerd, dat als aantrekkelijk beschouwd erfgoed geacht werd deze
kwaliteiten te bezitten staat buiten kijf: kwaliteit en ontwikkelingspotentieel lijken deels samen
te vatten. Wanneer interventies in een als erfgoed geclassificeerd gebouw of stedenbouwkundig
ensemble de ruimtelijke kwaliteit ervan konden verhogen zonder culturele waarden aan te tasten,
dan diende men dit te aanvaarden – Belvedere lanceerde het credo ‘behoud door ontwikkeling’. Ondertussen kwam er meer aandacht voor de stedenbouwkundige schaal, zonder dat die als aparte
categorie werd benoemd – eerder was sprake van een geleidelijke verschuivende definitie binnen
de categorie beschermde dorps- en stadsgezichten. De modernisering van de monumentenzorg
en het opnemen ervan in de ruimtelijke planning breidden het aantal betrokken (stakeholders)
voortdurend uit – bij de architectuur- en stedenbouwhistorici en de ontwerpers die dit domein
voorheen domineerden voegden zich beleggers, ontwikkelaars, particuliere eigenaren en het algemene publiek. Deze ontwikkeling en de nieuwe vraagstukken die samenhingen met het herontwikkelen van gebouwen en stedenbouwkundig ensembles wakkerden de vraag aan naar een meer
wetenschappelijke benadering, die werd beantwoord door de opbouw van een nieuwe erfgoedwetenschap. Dit was een internationale trend, en mondde uit in een internationale (en Engelstalige)
discipline. Dit is het kader waarbinnen de architectuurgeschiedenis een plaats moet krijgen.

55

56

2

WAARDESTELLING: STATE OF THE ART

Waarden en waardestelling
Het toekennen van waarden vormt de essentie van het denken over erfgoed. (De term ‘erfgoed’
kan het totaal aan uit het verleden overgeleverde artefacten en gebruiken omvatten, maar wordt
hier gereserveerd voor dat deel ervan waarvan is vastgesteld dat het, om welke reden ook, bewaard dient te blijven.) Waardebepaling is belangrijk omdat de waarden de beslissingen bepalen
die worden gemaakt.1 Waarden (values) rechtvaardigen de aanwijzing als te beschermen erfgoed
en bevatten redenen om het betreffende erfgoed van belang te achten en zich in te spannen om
het te behouden.2 Om de verschillende waarden die kunnen worden toegeschreven aan objecten,
gebouwen of landschappen samen te vatten, gebruikt het vakgebied de term ‘erfgoedwaarde’. Het
spreekt voor zich dat een samenleving geen moeite doet om iets te behouden wat geen waarde
heeft.3 De term ‘culturele waarde’ (cultural significance) vat het belang van alle toegekende waarden samen.
Het proces van het toekennen van waarden wordt in het Nederlands ‘cultuurhistorische waardestelling’ genoemd (de Engelse term is heritage significance assessment). Redenen voor het maken
van waardestellingen zijn ten eerste om te komen tot een verantwoorde selectie van rijks-,
provinciale, of gemeentelijke monumenten; ten tweede wordt erfgoed gewaardeerd in geval van
restauratie, vernieuwing, aanpassing en/of herbestemming van gebouwen. Hierdoor kan worden
vastgesteld waarmee bij een ingreep rekening gehouden moet worden.
Parallel met de in het vorige hoofdstuk geschetste ontwikkelingen in het monumenten- en
erfgoedbeleid (de modernisering van de monumentenzorg) ontstonden nieuwe inzichten over
de aard van de waarden en de methoden om die te identificeren. Het zwaartepunt van de methodologische innovaties lag in de afgelopen decennia in het overdenken van de consequenties die
voortvloeien uit het ineenvloeien van erfgoed- en ontwikkelingsbeleid, het concept ‘behoud door
ontwikkeling, en de uitbreiding van het aantal stakeholders. In de theorievorming was weinig aandacht voor het praktische werk, dat nog altijd begint bij een nauwgezette ontleding van het object
in plattegronden, opstanden, interne logistiek, bestemming, constructiewijze, materiaalgebruik,
compositie, het identificeren van kenmerken (attributes), en de koppeling daarvan aan bepaalde
waarden.
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verschillende soorten waarden die de erfgoedwetenschap
onderscheidt, brengt de uiteenlopende inzichten over de methodieken van waardestelling in kaart,
schetst de ontwikkeling van het denken in Nederland en gaat in op de manier waarop Amsterdam
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omgaat met de waardering van erfgoed in het algemeen en de naoorlogse wijken in het bijzonder.
Dit hoofdstuk besluit met het schetsen van de kloof tussen de huidige state of the art en wat nodig
is om die te dichten teneinde tot een adequate methode van waardestelling voor naoorlogse wijken te komen. Deze nieuwe methode wordt in hoofdstuk 3 uiteengezet.

Soorten waarden
Sinds de professionalisering van de monumentenzorg aan het eind van de negentiende eeuw
wordt over de aard van de verschillende waarden getheoretiseerd, en sinds het ontstaan van de
moderne erfgoedwetenschap krijgen deze theorieën een meer wetenschappelijk karakter. Er zijn
verschillende soorten waarden, en de interacties ertussen zijn complex. Een duidelijke, neutrale en
algemeen aanvaarde manier van het karakteriseren van erfgoedwaarden is niet voor handen. Een
leidraad bij het vaststellen daarvan zou het definiëren van een waardentypologie kunnen zijn (een
kader dat de betekenis onderverdeelt in afzonderlijke bestanddelen van erfgoedwaarden). Dit zou
deskundigen, burgers, gemeenten, overheden en andere belanghebbenden kunnen helpen bij het
naar voren brengen van hun inzichten, en het op elkaar afstemmen ervan kunnen vergemakkelijken.4 Er zijn verschillende pogingen ondernomen om waarden te rubriceren.5
Alois Riegl (1857-1905) geldt als een van de eersten die bij monumenten verschillende waarden
onderscheidde.6 Riegl was een Oostenrijkse kunsthistoricus en behoorde tot de Wiener Schule der
Kunstgeschichte. Hij maakte bij monumenten onderscheid tussen de ‘Erinnerungswerte’ (herinneringswaarden) en de ‘Gegenwartswerte’ (de waarde voor het hier en nu). Historische monumenten
zijn een erfenis van het verleden, en refereren dus aan de periode waarin ze zijn gemaakt en de
manier waarop ze vervolgens de tand des tijds doorstaan. Deze relatie met het verleden bracht
Riegl in verband met herinnering. Daarin waren volgens hem drie aspecten te herkennen: de ‘Alterswert’ (de waarde van – zichtbare – ouderdom) , de ‘historische Wert’ (de historische waarde),
en ten slotte de ‘gewollte Erinnerungswert’ de gewilde ouderdomswaarde. De ouderdomswaarde hing samen met het zichtbare proces van de langzame vernietiging waarmee de natuur al
direct na het ontstaan van het monument een aanvang maakt. De waarde wordt ontleend aan
de ‘Zersetzung der Oberfläche (Auswitterung, Patina)’, of aan de ‘abgewetzten Ecken und Kanten
(...) wodurch sich eine zwar Langsame, aber sichere und unaufhaltsame, gesetzliche und daher
unwiderstehliche Auflösungsarbeit der Natur verrät.’7 ‘Deze Alterswert is dus een zichtbaar
geworden symptoom van aardse vergankelijkheid en draagt uit dien hoofde een duidelijk romantisch karakter’, aldus J.A.C. Tillema in zijn geschiedenis over de monumentenzorg.8 Riegl bracht
de historische waarde in verband met de hoedanigheid van monumenten als wetenschappelijk
document. ‘Naarmate het verval van een monument voortschrijdt, wordt de wetenschappelijke
waarde als document minder. Maar die waarde gaat geheel teloor, wanneer bij restauratie verval-
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len delen door nieuwe in soortgelijke vormgeving worden vervangen.’9 Door gewag te maken van
gewilde ouderdomswaarde suggereerde Riegl dat waardetoekenning een kwestie van interpretatie
is – en daarmee liep hij vooruit op een trend in de internationale monumentenzorg waarin, zoals
in het vorige hoofdstuk bleek, vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw een tendens ontstond om
waarden niet te zien als inherent aan erfgoed, maar als het resultaat van waardestelling. Ook de
‘Gegenwartswert’, de waarde voor het hier en nu – Riegl’s tweede hoofdcategorie - is enigszins
ambivalent. Hij onderscheidde twee aspecten: de ‘Gebrauchswert’ (gebruikswaarde) en de ‘Kunstwert’ (kunstwaaarde). Sommige monumenten behielden hun oorspronkelijke gebruik – Tillema
noemt als voorbeelden een gotische kerk, een renaissance raadhuis; andere, bijvoorbeeld het
Parthenon, verloren hun functie10 Is dat laatste het geval, dan kan dat ten koste gaan van de gebruikswaarde, tenzij het ook andere bestemmingen kan huisvesten (wat in de praktijk, zoals onder
anderen Aldo Rossi veel later uit zouden leggen, eerder regel dan uitzondering is, maar zich slecht
verdraagt met het form follow function principe van het in de tweede helft van de twintigste eeuw
dominante modernisme).
Riegl’s onderverdeling is uiteraard aanvechtbaar. Het belang van Riegl’s werk is niet dat hij een
sluitende theorie presenteerde, maar dat hij het begrip ‘waarde’ problematiseerde, en de verscheidenheid en de ambivalenties die erin besloten liggen aan het licht bracht. Daarbij raakte hij aan
veel facetten die, meestal anders geformuleerd en gecategoriseerd, in de ontwikkeling van monumentenzorg en erfgoedwetenschap een rol zouden spelen.
Sinds het pionierswerk van Riegl hebben culturele waarden een belangrijke rol gespeeld in beleidsdocumenten (charters), methodologische benaderingen, en de praktijk van erfgoedwaardering.
Hieronder wordt een voorstel gedaan om verschillende begrippenparen te definiëren, wat kan
bijdragen tot enige helderheid in de gecompliceerde wereld van de waarden.
Onderscheid tussen intrinsieke (materiële, tangible) en extrinsieke (immateriële, intangible) waarden
Intrinsieke waarden zijn verankerd in het object zelf, in het ontwerp en uitvoering (met andere
woorden: de vorm), in de consequenties van latere aanpassingen, die de geschiedenis zichtbaar
maken (Riegl’s ‘Alterswert’), in materialiteit en kleur en, als de oorspronkelijke bouwsubstantie
verloren ging, in de gereconstrueerde vorm. Extrinsieke waarden hebben te maken met de betekenis die aan deze objecten wordt toegekend maar los staan van de vorm. Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn: de signatuur van de politieke machthebbers kan er bijvoorbeeld toe leiden sommige
objecten hoger te waarderen dan andere, bijvoorbeeld omdat ze het historisch proces voorbeeldig
illustreren (een vorm van waardering die de communistische geschiedschrijving kleurt), of omdat
ze veranderingen in productietechnieken of managementstructuren inzichtelijk maken (in dat geval werkt erfgoed als een historisch document en heeft het wetenschappelijke waarde). Economen
zullen oog hebben voor de geldelijke voordelen van bepaalde vormen van gebruik: verschillende
belanghebbenden (stakeholders) hebben vaak verschillende visies. Tot de extrinsieke waarden behoort ook de door het Getty instituut geïdentificeerde categorie van de maatschappelijke waarden,
die door de samenleving of bepaalde groepen aan erfgoed kan worden gehecht. Dat duidt op een
9.
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ander fenomeen: erfgoed hoeft niet voor iedereen hetzelfde te betekenen. Toen het nog een zaak
van de culturele elite was speelde bewondering voor de artistieke kwaliteiten allicht een grotere
rol dan bij de laat twintigste-eeuwse mobiele massa stedentoeristen waar Van der Woud aan refereerde in zijn artikel ‘Onbeschermde stads- en dorpsgezichten. Naar een strategische monumentenzorg in de jaren negentig’.11
In de negentiende eeuw, de beginperiode van de monumentenzorg, speelden extrinsieke, immateriële waarden geen grote rol: de pioniers richtten zich vooral op artistiek hoogwaardig werk (dat
vervolgens wel als identiteitsdrager van de natie werd aangemerkt, wat een verbinding met het
opkomend nationalisme veronderstelde). De verbinding van bepaalde vormen van erfgoed met
voorstellingen van een (geïdealiseerd) verleden vertegenwoordigt een bijzondere vorm van immateriële erfgoedwaarden; in de geschiedenis van de monumentenzorg is dat bijvoorbeeld het geval
met de gotiek, die – in navolging van A.W.N. Pugin (1812-1852) – met de hoogtijdagen van het
middeleeuwse katholicisme werd geassocieerd. Het denken over erfgoed was verder nauwelijks
verankerd in een analyse van de culturele, sociale en economische context die het had voortgebracht: het richtte zich vrijwel uitsluitend op het object zelf.12 Dat stond de aandacht voor de
grotere schaal, het bouwproces, stedenbouwkundige concepten en de evolutie van lokale praktijken in de weg.13
William D. Lipe maakte in 1984 onderscheid tussen economische, esthetische, symbolisch /associatieve en informatieve waarden. Dit onderscheid maakt hij op basis van de context ‘from which
these values emerge’.14 Hij zag erfgoedwaarden als extrinsiek. Ze waren niet inherent aan culturele
objecten of eigenschappen uit het verleden. Mensen kennen hieraan waarden toe en derhalve
hangt het af van de specifieke culturele, intellectuele, historische en psychologische referentiekaders die door de betrokken personen of groepen worden gehanteerd – een opvatting die herinnert
aan Riegl’s ‘gewollte Erinneringswert’. Dit betekent niet dat de intrinsieke kwaliteiten van een
object irrelevant zijn. Deze kwaliteiten alleen zijn echter niet voldoende om de waarde te bepalen.
Een menselijke perceptie en een context zijn ook nodig.15 Materiële overblijfselen van vroegere
culturen zijn allemaal mogelijk erfgoed, maar de werkelijke culturele waarde voor de samenleving,
of voor specifieke groepen kan alleen maar binnen bepaalde contexten worden vastgesteld. Volgens Lipe spelen economische motieven daarbij een grote rol, maar ook de esthetische normen en
stilistische traditie, de kennis van die traditie (historische documenten, folklore, mythologie etc.),
en formeel onderzoek dat het ontsluit (geschiedenis, archeologie, architectuurgeschiedenis, etc.).16
Vandaar het onderscheid in economische, esthetische, symbolisch / associatieve en informatieve
waarden.
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Lipe’s ideeën zijn op te vatten als een precisering van het Venice Charter en, meer nog, het Burra
Charter dat in 1979 in de gelijknamige plaats werd opgesteld om de bevindingen van het Venice
Charter beter te laten aansluiten op de specifieke omstandigheden in Australië. Het werd in 1999
herzien en in 2004 als nota van uitgangspunten aanvaard door de Australische tak van ICOMOS.
De betekenis ervan overstijgt echter de context waarbinnen het ontstond. Het richt zich vooral
op de culturele betekenis van het erfgoed, opgevat als de combinatie van esthetische, historische,
wetenschappelijke, sociale of spirituele waarden voor generaties uit verleden, heden en toekomst.
Behoud zou recht moeten doen aan alle culturele en natuurlijke waarden (het document heeft ook
op natuurgebieden betrekking); voorkomen moest worden dat bepaalde waarden ten koste van andere werden benadrukt.17 Dat veronderstelde een zogenaamde ‘holistische’ benadering die zowel
intrinsieke als extrinsieke waarden benoemde, maar waarin de nadruk naar de laatste verschoof.
Het Burra Charter gaf ook een nadere definitie van enkele van de culturele waarden, waaronder de
(intrinsieke) esthetische waarden. Die zouden te maken hebben met de sensorische perceptie. Dat
vroeg om nadere studie naar de vorm, schaal, kleur, textuur en het materiaal; ook geur en geluid
zouden een rol spelen.18
Historische waarden wezen volgens de opstellers van het Charter op de manier waarop het erfgoed een rol speelde bij historische gebeurtenissen en personen.19 Wetenschappelijke waarden
hingen af van het belang van de feitelijkheden die in het erfgoed zijn opgeslagen, van de zeldzaamheid, de kwaliteit of de representativiteit, en van de manier waarop het nieuwe inzichten
mogelijk maakte.20
Onderscheid tussen culturele waarden en gebruikswaarden
Culturele waarden kunnen met de materialiteit van objecten worden verbonden, maar ook met de
extrinsieke, immateriële waarden; bij de toekenning ervan spelen deskundigen een hoofdrol. Tot
de culturele waarden zijn de esthetische te rekenen, die doorgaans onder de intrinsieke, materiële
kwaliteiten van een object worden geschaard. Wanneer culturele waarden als belevingswaarden
worden uitgebuit vallen ze samen met gebruikswaarden, althans wanneer ze bijdragen aan een
profijtelijke exploitatie. Een bijzondere gebruikswaarde hangt samen met het representatieve
karakter dat erfgoed vaak heeft. Representatie is misschien wel de oudste functie van het erfgoed.
Het representeert een persoon (vaak een vorst), of een stedelijke of nationale gemeenschap en
haar ontwikkeling. Het erfgoed onderstreept de gemeenschappelijke identiteit (of wordt ingezet
om deze identiteit nieuw op te bouwen en tot uitdrukking te brengen).
Het Getty Conservation Intsitute maakte in 2002 onderscheid tussen twee groepen van waarden:
sociaal-cultureel gerelateerde waarden enerzijds en anderzijds economische en gebruikswaarden.
Sociaal-culturele waarden vormen traditioneel de kern van argumenten voor behoud; ze zouden
voortkomen uit de betekenis die de samenleving, of bepaalde segmenten daarvan, toekennen
aan een object, een gebouw of plaats; de reden kon liggen in de ouderdom of schoonheid ervan,
het talent van de kunstenaar die het voortbracht, of de associatie met een belangrijke persoon of
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gebeurtenis.21 Historische waarden maakten onderdeel uit van de sociaal-culturele waarden. Het
vermogen van erfgoed om een relatie of afspiegeling van het verleden uit te drukken, te belichamen, of te stimuleren werd gezien als fundamenteel bij alle erfgoedobjecten.22 Het instituut onderscheidde educatieve en wetenschapswaarden – waarvan de betekenis zou liggen in de potentie
om inzicht te verkrijgen over het verleden door middel van, bijvoorbeeld, archeologie of de creatieve interpretatie van de kunstenaar. Een afzonderlijke categorie werd ingeruimd voor de artistieke waarden. Die waren terug te voeren op de uniciteit van het object, de uitzonderlijke kwaliteit
ervan, het representatieve karakter voor het werk van een bepaalde persoon – ook dit werd onder
de noemer historische waarden gebracht. Naast de historische waarden maakten ook de culturele
en symbolische waarden onderdeel uit van de sociaal-culturele waardecategorie. Culturele waarden worden gebruikt om uitdrukking te geven aan culturele verwantschap; ze kunnen gerelateerd
zijn aan historische, politieke, etnische, of andere vormen van samenleven (bijvoorbeeld werk- of
ambacht gerelateerd). Sociale, spirituele en religieuze, en esthetische waarden worden tot deze
categorie gerekend.
Tot de economische waarden – de tweede hoofdgroep – behoorden de gebruikswaarde (marktwaarde), waarden die los staan van het feitelijke gebruik, de bestaanswaarde, de potentiële
waarden, en de waarden die verbonden zijn met de voldoening die erfgoed voor beschouwers en
gebruikers oplevert.
De relevantie van het onderscheid tussen culturele en gebruikswaarden lijkt te vervagen naarmate
culturele waarden vaker worden gezien als een facet van maatschappelijke en economisch nut, dat
de identiteit van steden en landen vertolkt en kan bijdragen aan een hoger rendement van gebouwen en stadsdelen. De integratie van erfgoedbeleid en ruimtelijke planning werkt dat in de hand,
evenals de toegenomen acceptatie van ‘behoud door ontwikkeling’ – in Nederland belichaamd
door Belvedere – die met culturele waarden verenigbare interventies toejuicht wanneer die het
gebruik ten goede komen.
Onderscheid tussen bestaande en potentiële waarden
‘Behoud door ontwikkeling’ haakt aan bij de exploitatie van zogenaamde ‘potentiële waarden’:
waarden die in het erfgoed besloten liggen maar pas na architectonisch-stedenbouwkundige
aanpassingen operationeel te maken zijn. De traditionele monumentenzorg wordt soms verweten
vooral oog voor bestaande waarden te hebben en die te willen behouden. Het inzetten van erfgoed
bij nieuwe ruimtelijke, bijvoorbeeld toeristische aanjaagfuncties, vraagt vaak om interventies. Het
onderscheid tussen historische waarden en toekomstwaarde valt grotendeels samen met dat tussen bestaande en potentiële waarden. T. Darvill heeft hierover getheoretiseerd. Hij verwees vooral
naar de archeologie en zoals zoveel denkers ging hij uit van zijn eigen waardenindeling, die het
kader vormden voor een korte uitweiding over potentiële waarden. Hij identificeert drie hoofdsystemen van waarden. Deze kunnen gekarakteriseerd worden als gebruikswaarde (use value), potentiële waarde (option value) en bestaanswaarde (existence value).23 De gebruikswaarde vloeide voort
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uit de eisen van de hedendaagse maatschappij. ‘It is a set of values based on consumption, even
though the act of consumption is also creative.’24 Zijn stelsel is hoofdzakelijk extrinsiek en immaterieel. Een van de meest voor de hand liggende vormen van gebruik van archeologische vindplaatsen, bijvoorbeeld, is de ontdekking van informatie of kennis over het verleden. Deze vindplaatsen
nodigen uit tot wetenschappelijk onderzoek, ook door niet-archeologen. Kunstenaars, schrijvers,
dichters en fotografen gebruiken archeologisch erfgoed als inspiratie, en onderwijzers buiten het
uit bij de scholing van kinderen en volwassenen. Het gebruik van archeologische monumenten
voor recreatie, toerisme en entertainment kent een lange traditie. Het erfgoed kan een rol spelen
bij de representatie van de huidige samenleving, markeert historische ontwikkelingen die sturend
kunnen zijn bij het maken van hedendaagse keuzes, kan bijdragen aan sociale integratie en solidariteit (bijvoorbeeld door op gemeenschappelijke wortels te wijzen), en levert mogelijk geldelijk
gewin en economisch voordeel op.
Bij de potentiële waarde (option value) ligt de nadruk op de mogelijkheid erfgoed bij toekomstige
ontwikkelingen in te zetten, ook als die nog ongewis zijn: de tijdshorizon is niet het heden ‘but
rather some unspecified time in the future.’25 Darvill benoemt als derde categorie een bestaanswaarde (existence value), waarbij hij culturele waarden in aanmerking neemt en gewag maakt van
een zekere weerstand tegen verandering.26
Architectonische- en stedenbouwkundige waarden
Wanneer architectonische en stedenbouwkundige waarden vanuit de erfgoedwetenschap worden benaderd zijn ze op te vatten als de specifieke, esthetische materialisering van de hierboven
genoemde extrinsieke waarden. Het betreft architectonische en stedenbouwkundige waarden
(compositie, plattegronden, opstanden, constructie); waarden die te maken hebben met ontwikkelingen binnen de ontwerpende disciplines (bijvoorbeeld het modernisme in architectuur en
stedenbouw); waarden die te herleiden zijn aan de plaats van objecten en ensembles binnen het
oeuvre van de ontwerpers; historische waarden die voortvloeien uit de inzichten, opvattingen en
procedures in besluitvormingsprocessen (regelgeving, economische, politieke en sociale factoren),
historische waarden die verband leggen met veranderende opvattingen over het wonen, maar
ook over – bijvoorbeeld – de rol van de vrouw in het gezins- en wijkleven en de manier waarop de
woonomgeving daarop inspeelt. Deze waarden vormen de kern van dit proefschrift. Dat maakt het
mogelijk te vertrekken vanuit het object – het uitgangspunt van de ‘traditionele’ monumentenzorg – en nieuwe inzichten uit de erfgoedwetenschap (waaronder de integratie van aspecten die
met management, beheer, exploitatie en behoud door ontwikkeling te maken hebben).
Authenticiteit en integriteit
Het begrip authenticiteit verwijst naar de mate van oorspronkelijkheid. Het omvat (in geval van
materieel erfgoed) een waarheidsgetrouwe weergave van materiële aspecten (de vorm, de materiaal, de functie en locatie).
Integriteit verwijst naar gaafheid en de mate waarin erfgoed volledig en intact is.
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Uniciteit (zeldzaamheid) en representativiteit
Voor de aanwijzing van monumenten is een klassieke architectuurhistorische erfgoedwaarde als
uniciteit of zeldzaamheidswaarde van belang.

Waarderen van erfgoed: methodologische kwesties
Het maken van een waardestelling (in het Engels: heritage significance assessment of statement of
significance) moet inzicht geven in het erfgoed en de sociale, historische en natuurlijke context
ervan; zoals het oorspronkelijk was en hoe het zich heeft ontwikkeld. Deze informatie wordt
vervolgens geanalyseerd zodat bepaald kan worden wat de betekenis is van het erfgoed en hoe de
waarden ervan in verschillende onderdelen zijn vertegenwoordigd.27 De methodiek van het maken
van een waardestelling vormt het tweede zwaartepunt van de erfgoedwetenschap. Dat leidt
tot theoretische verhandelingen die naast, en soms los van de praktijk staan. Methodologisch is
erfgoedwaardering problematisch. Dat wordt veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder
de uiteenlopende aard van cultuurhistorische waarden (er zijn, zoals hierboven bleek, vele soorten
waarden - culturele, economische, politieke, esthetische, en nog veel meer - waarvan sommige
elkaar overlappen of beconcurreren; hun verscheidenheid weerspiegelt het palet aan stakeholders
dat na de modernisering van de monumentenzorg bij de besluitvormingsprocessen betrokken is).
Complicerende factoren zijn het feit dat de waarden in de loop van de tijd wijzigen, de invloed
van contextuele factoren (zoals sociale aspecten, economische mogelijkheden en culturele trends),
en het niet overeenkomstige gebruik in verschillende disciplines en beroepen.28 De algemene
basismethoden voor waarderen van erfgoed zijn niet specifiek voor een bepaald vakgebied, maar
worden toegepast in de antropologie, archeologie, aardrijkskunde, sociologie, stedenbouw, en
diverse hybride vakgebieden; ze combineren kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken.29 Economische waarden kunnen aan het licht worden gebracht en uitgedrukt met behulp van
kwantitatieve onderzoeksmethoden; Bruno Frey bracht het bepalen van de economische waarde
van het erfgoed in 1997 terug tot de eenvoudige vraag hoeveel de markt ervoor over heeft - de
willingness-to-pay-methode).30 Voor culturele waarden is kwantificering niet geschikt. Daarvoor zijn
kwalitatieve onderzoeksmethoden veel effectiever. Die kunnen variëren van verhalen en analyses
geschreven door deskundigen tot interviews van gewone burgers.31 Hoewel er op allerlei terreinen ervaring met het maken van waardestellingen is opgedaan constateerde het Getty Conversation Institute in 2002 dat er geen algemeen aanvaarde methoden zijn voor de waardebepaling en
pleitte voor methoden die de standpunten van niet-deskundigen mee zouden nemen.32 Een deel
van de uitdaging is een balans te vinden tussen de verschillende waarden en waarderingswijzen,
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die recht doet aan de belangen van de diverse belanghebbenden. Dat is een van de moeilijkste
uitdagingen bij het nemen van beslissingen.33 Randall Mason pleit voor een doelbewust, systematisch en transparant proces van het analyseren en beoordelen van alle waarden van het erfgoed. Te
vaak zouden experts de betekenis van erfgoed vaststellen aan de hand van een te beperkt aantal
criteria.34 Deze werkwijze staat haaks op de vaak bepleite uitbreiding van het aantal stakeholders. Dat zou positieve effecten hebben, zowel het besluitvormingsproces als het resultaat ervan,
maar hoe meer stakeholders de arena betraden, des te moeilijker werd het om hun standpunten
en belangen op elkaar af te stemmen.35 Niet zelden is sprake van belangentegenstellingen. De
omgang met erfgoed kan leiden tot conflicten. Erfgoedbeleid kan verandering en ontwikkeling in
de weg staan, en nieuwe ontwikkelingen kunnen ten koste gaan van het erfgoed. De relatie tussen
erfgoed en toerisme, bijvoorbeeld, wordt gekenmerkt door tegenstellingen en conflicten vanwege
de verschillende belangen. Dialoog, samenwerking en samenwerkingsverbanden tussen de verschillende betrokken partijen, kunnen deze bedreigingen minimaliseren. De overtuiging is dat als
een gemeenschappelijke basis tussen de verschillende betrokken partijen kan worden gevonden,
erfgoedtoerisme kan worden ontwikkeld op een manier die de middelen van de lokale gemeenschap behoudt en voor iedereen gunstig is.36 Dit proces van afstemming moet uitmonden in beleid
dat is samengevat in een andere Engelse term: collaborative planning. Deze vorm van planning zou
passen bij de huidige ‘multi-stakeholder maatschappij’ en niet alleen op zijn plaats zijn omdat
het efficiënter is, maar ook omdat het vermogen ontwikkelt onder de belanghebbenden om lokaal
samen te werken en om gemeenschappelijke problemen op te lossen. Het zou het gemakkelijker
maken lokale kennis in de besluitvorming te betrekken.37 Dat kon er bijvoorbeeld toe bijdragen om
te voorkomen dat religieuze of culturele waarden, die vaak van primair belang zijn voor gemeenschappen, onopgemerkt blijven doordat de lokale bevolking niet betrokken was bij het planningen management proces.38
Ook omgang met immaterieel, intangible erfgoed is problematisch. Hoe aan immateriële motieven
recht te doen is wordt bestudeerd in verschillende methodologische studies. Sommige auteurs
bepleiten het gebruik van waarderingsmethoden die verschillende aspecten aanspreken (de zogenaamde multi-attribute value techniques), die ook immateriële aspecten meewegen.39
De meeste deskundigen onderstrepen het belang van een pluralistisch kader van waarden.40 K
Geevers identificeerde in zijn proefschrift de lagenbenadering als een instrument om de verschil-
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lende aan het ontwerp, de theorie, juridische aspecten en functionele programma’s verbonden
aspecten te kunnen onderscheiden.41

Identificatie, documentatie, interpretatie, waardering
Alvorens de betekenis van het erfgoed te kunnen bepalen moet al het bewijsmateriaal met betrekking tot de betekenis ervan worden geïdentificeerd, verzameld en geanalyseerd. In het algemeen
onderscheidt men drie stappen:
Stap 1. Identificatie – verzameling van gegevens ontleend aan het object zelf (veldwerk) en uit
andere bronnen (literatuur, archieven) en de beschrijving van het object.
Stap 2. Interpretatie – gebaseerd op vergelijking en analyse van de gegevens in relatie tot de
onderzoeksvraag (vergelijkende analyses, het in kaart brengen).
Stap 3. Waardering en classificatie – uiteenzetting over de waarden van het object, gebaseerd op
de interpretatie (stap 2) en gekoppeld aan referentiepunten en vergelijkingen (waardestelling) en een toekennen van een hiërarchie aan de waarden.
Ook Randall Mason onderscheidt in het waarderingsproces drie stappen, waarbij in de eerste stap
de waarden worden geïdentificeerd (‘identification’), in de tweede stap worden deze blootgelegd
en tot in detail besproken (‘elicitation and elaboration’) en in stap drie volgt de classificatie van de
waarden en worden de prioriteiten vastgesteld (‘ranking and prioritization’).42
Stephen Bond en Derek Worthing zien daarentegen slechts twee stappen (in feite combineren ze
de eerste twee stappen zoals hierboven omschreven):
Stap 1. Het geven van inzicht in het erfgoed, de ontwikkeling ervan door de tijd, de kenmerken,
de dynamiek en de contextuele verhoudingen.
Stap 2. Vervolgens met behulp van deze gegevens een toetsing van de waarden die in het erfgoed
zijn verankerd.43 (afb. 1)
Stap 1 Identificatie
Bij de identificatie is het van belang om te bepalen waar men zich op moet richten bij een waardestelling. Het Burra Charter geeft hiervoor de volgende richtlijnen:
–– de ontwikkeling van de locatie en de relatie met het overgebleven weefsel;
–– het bestaan en de aard van verloren of verwoest weefsel;
–– de zeldzaamheid en / of het belang van het geheel of een deel van de locatie;
–– de functies van de locatie en de onderdelen;
–– de relatie van de locatie en de onderdelen met de omgeving;
–– de culturele invloed die de vorm en het weefsel van de locatie heeft bepaald
–– de betekenis van de plek voor volken of gemeenschappen (of hun afstammelingen) die de locatie
hebben gebruikt;
–– de historische inhoud van de plaats met name de wijze waarop het weefsel door historische
krachten is beïnvloed of de geschiedenis zelf heeft beïnvloed;
41.
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–– de wetenschappelijke betekenis van de locatie voor onderzoek;
–– de verhouding van de plaats ten opzichte van andere plaatsen, bijvoorbeeld wat betreft ontwerp, techniek, gebruik, plaats of oorsprong;
–– andere factoren die voor een goed begrip van de locatie relevant zijn. (afb. 2)
In een artikel over de methodologische vraagstukken die zich bij het maken van waardestellingen
voordoen schetste R. Mason voor het Getty Conservation Institute de contouren van een bijna alomvattende manier van werken. Deze kan als een kapstok fungeren waarbinnen de verschillende
theoretische reflecties en praktische aanwijzingen van erfgoedwetenschappers onder te brengen
zijn. Hij ging uitgebreid in op de verschillende stappen en onder de eerste stap rekent hij:
inventarisatie, identificering en beschrijving (verzamelen van bewijsmateriaal voor de betekenis,
de waarde). Om de betekenis van een plaats te kunnen bepalen, moet informatie worden verzameld en de belangrijkste aandachtspunten worden geformuleerd.
–– Expert analyses
Gedetailleerde analyses van bepaalde objecten, dingen, symbolen en teksten behoort tot de
standaardmethoden van deskundigen in een academische of professionele wereld. Op het gebied
van conservering van erfgoed wordt dit type van analyse van oudsher uitgevoerd door kunsthistorici, curatoren en verzamelaars.44
Een goed begrip van de historische ontwikkeling van erfgoed kan (gedeeltelijk) worden gebaseerd op een analyse en interpretatie van de locatie zelf: de gebouwen, de structuren en het
landschap.
–– Cartografie (mapping) als een instrumentarium
Het maken van analytische kaarten is als methode van toenemende betekenis. Het plotten van
gegevens op een kaart of een plan is een eenvoudige en heldere manier voor het organiseren
en overbrengen van informatie en kaarten zijn uitermate geschikt als hulpmiddel om erfgoed
gerelateerde kwesties in (stedelijke) gebieden te analyseren.45
–– Primair (archief) onderzoek en het schrijven van historische verhalen.
Dit onderzoek analyseert kaarten, plannen, toelichtingen, correspondentie, illustraties, foto’s,
kranten, etc.
–– Secondair literatuuronderzoek
Dit omvat: boeken, artikelen, eerdere waardestellingen, etc.
–– Beschrijvende statistieken
Een van de eenvoudigste toepassingen van beschrijvende statistiek is inhoudsanalyse van bijvoorbeeld media of interviews: hoeveel keer werd bijvoorbeeld esthetische waarde vermeld ten
opzichte van economische waarde?46
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Stap 2 - Analyse en interpretatie
Nadat alle feitelijkheden zijn geïdentificeerd volgt de fase waarin deze worden geïnterpreteerd.
Deze interpretatie behelst een analyse in termen van de verschillende erfgoedwaarden die hierboven zijn omschreven. Het is binnen de erfgoedwetenschap gebruikelijk in het te waarderen
erfgoed verschillende kenmerken (attributes) te onderscheiden, die zich met bepaalde waarden in
verband te brengen zijn, en vervolgens de ruimtelijke context van het te waarderen erfgoed te
analyseren, wat neerkomt op het beschouwen van verschillende schaalniveaus.
–– Kenmerken (attributes)
Attributes (tastbare en ontastbare) zijn onderdelen of aspecten die bepaalde erfgoedwaarden
vertegenwoordigen, in het bijzonder de positieve eigenschappen (zowel de feitelijke en de
potentiële). Deze belichamen de culturele waarden.47 Deze kenmerken zijn, met andere woorden,
de dragers van de waarden. In de woorden van Worthing en Bond: ‘One can state that a consistent approach to heritage management, whether it is an object, a site, an area or even a whole
town, should include (amongst other things): identification of the attributes or elements of the
asset that embody and represent those values – so that it is clear what needs to be protected
and hopefully enhanced.’48
–– Schaalniveaus
De kenmerken (attributes) kunnen op verschillende schaalniveaus worden beschreven en geanalyseerd. Er worden diverse schaalverdelingen toegepast, afhankelijk van het soort erfgoed.
Een andere methodologie is ontwikkeld voor het Energy Efficiency for EU Historic District’s
Sustainability (EFFESUS) research project. Dit onderscheidt drie schaalniveaus: het stadsdeel, het
exterieur en het interieur. Voorbeelden van attributen (kenmerken) in een stedelijke wijk zijn:
openbare ruimten, private ruimten, het daklandschap, het straatbeeld, vergezichten, etc. Voor
het exterieur van gebouwen wordt gelet op: balkons, deuren, veranda’s, daken, dakafwerkingen,
puien, muren en wandafwerking, ramen, etc. En voor interieurs op de plafonds, de plafondafwerking, deuren, vloeren, ramen, binnenwanden en wandafwerking, etc.49
Loes Veldpaus hanteert in haar proefschrift verschillende schaalniveaus voor de (nationale en
gemeentelijke) implementatie van de HUL benadering in erfgoedbeheer. Zij maakt onderscheid
tussen asset, area en landscape. Asset omvat gebouwelementen (onderdelen van gebouwen,
stedelijke elementen (bruggen e.d.) en natuurlijke elementen. Area bestaat uit de schaalniveaus
ensemble (een groep van gebouwen), de context of setting en area – een gebied in een wijder
(stedelijk) landschap. Landscape omvat de stedelijke gelaagdheid van het landschap. Elk onderdeel van het (stedelijk) landschap wordt beschouwd van waarde te zijn.50 Hoewel niet bedoeld
als een methodiek voor de waardering van erfgoed, zouden ze daar wel voor gebruikt kunnen
worden.
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Stap 3 – Classificatie, waardering
–– Hiërarchie / niveaus van betekenis
Om de hiërarchie of het belang van een locatie of object aan te geven zijn verschillende classificatiesystemen in gebruik. Vergelijking met ander (potentieel) erfgoed speelt bij het maken van
waardestellingen een grote rol. ‘This means’, stellen Worthing en Bond, ‘that it is largely about
relative significance, especially in case of traditional criteria, for instance when something is an
example of a certain period, the first time when a certain technique was used, etc.51 Zij zijn niet
blind voor de nadelen van deze methode: ‘Relative significance does have some disadvantages,
especially when it is assessed in order to make decisions about managing change. As a result of
decisions on which elements must be protected and which are of less importance, fabric might
be lost.’52 De meest voorkomende systemen met oplopende of aflopende niveaus zijn internationaal - nationaal - regionaal – lokaal, en hoog - gemiddeld - laag.53 In de Conservation Plan stelt
J.S. Kerr een rangorde voor, bestaande uit: ‘exceptional significance, considerable significance,
some significance, limited significance and no significance’.54 Meestal zijn dergelijke aanduidingen van toepassing op complete gebouwen of locaties. Afgezien van deze positieve categorieën
wordt een categorie van negatieve betekenis (negative significance) toegepast om kenmerken aan
te duiden die een dusdanig verwoestend effect hebben gehad, dat ze de algemene waarden van
het erfgoed, of elementen ervan negatief beïnvloeden of tenietdoen.55 Een voorbeeld hiervan in
de naoorlogse wijken is de vervanging van de originele kozijnen voor kunststof kozijnen die een
negatieve invloed hebben op het totaal.
Het al genoemde Effesus project introduceerde een systeem van vijf klassen. In de tabel hieronder zijn de uiteenlopende waardenniveaus uiteengezet en voorzien van de potentiële betekenis.56
Niveau

Waarde

Betekenis

0

negatieve of neutrale waarde

Verlies of verwoesting zou geen probleem zijn of zelfs wenselijk

1

weinig waarde

Verlies of verwoesting zou acceptabel zijn

2

grote waarde

Verlies zou acceptabel zijn onder speciale omstandigheden; schade
zou beperkt moeten blijven tot een absoluut minimum

3

bijzondere waarde

Verlies zou onacceptabel zijn en verwoesting zou tot een absoluut
minimum beperkt moeten blijven

4

uitzonderlijke waarde

Elke vorm van verwoesting of verlies is volkomen onacceptabel

Schema 2: Waarderingsniveaus met hun betekenis (Petra Eriksson et al., ‘EFFESUS methodology for Assessing the
Impacts of Energy-Related Retrofit Measures on Heritage Significance’, The Historic Environment, Vol. 5
No. 2, July 2014, 132-49)
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Dit overzicht van methodische reflecties illustreert hoe het denken over het soort waarden, het
toegenomen belang van immateriële waarden, de schaal van het object en de uitbreiding met
steeds meer stakeholders met hun eigen interpretaties en belangen een rijk palet aan verschillende, maar verwante benaderingen heeft opgeleverd. Het meest vernieuwend lijkt de introductie
van de cartografische methode, die in de laatste decennia is verrijkt met digitale geografische
informatiesystemen; deze blijken ook op het gebied van individuele panden goede diensten
te bewijzen. Een belangrijk deel van de theorievorming lijkt voort te vloeien uit de behoefte
verschillende aspecten van het waardenstellen helder te definiëren; dit leidde echter niet – zoals
het Getty Institute al opmerkte – tot de gewenste eenduidigheid.

De ontwikkeling van het denken over waarden en waardestellingsmethoden
in Nederland
In Nederland vonden veel van de hierboven gememoreerde bespiegelingen over waarden en
methoden hun weg in meestal praktijdgeoriënteerde nota’s en richtlijnen. Die weerspiegelen de
in het vorige hoofdstuk geschetste trends, waaronder die van de modernisering van de monumentenzorg. Kwamen in de vorige paragrafen vooral theoretici aan bod, in Nederland speelden
mensen uit de praktijk – vooral afkomstig van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (sinds
2009 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE) – een grote rol. Zij opereerden binnen de kaders
die politici en andere beleidmakers vaststellen. De documenten waarin dit resulteerde proberen
toepasbare antwoorden te vinden voor in theorie complexe zaken. (Wie in de praktijk werkt heeft
behoefte aan bruikbare en eenvoudige visies. Vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed pleitten in 1999 voor een beperkt aantal criteria, waaronder de perceptie, de fysieke
kwaliteit en de intrinsieke waarde, om de noodzaak archeologisch erfgoed te behouden vast te
stellen.57
Aan welke methode ook de voorkeur wordt gegeven, de eerste stap bestaat steeds uit een nauwgezette documentatie. Deze stap gaat vermoedelijk ook het verst terug in de tijd. Bij het overzicht
van de voorgeschiedenis van de huidige erfgoedwetenschap, die wortelt in de negentiende-eeuwse monumentenzorg, bleek dat ook toen monumentenbeschrijvingen het uitgangspunt vormden
– in dat opzicht is niets veranderd. Degelijk documenteren veronderstelt gedegen onderzoek dat
bestaat uit opmetingen en archief- en literatuuronderzoek dat uitsluitsel moet bieden over de
vorm en uitvoering van het gebouw, de opdrachtgever, de architect, de aannemers, en over latere
wijzigingen. Waar geschreven bronnen te kort schieten kan bouwhistorisch onderzoek uitkomst
bieden.58 Kern van de documentatie is het object; de waarden die het aan het licht brengt zijn
materieel en intrinsiek (tangible). Aanvankelijk bleef de belangstelling tot deze aspecten beperkt.
Documenteren is vakwerk, architectuurhistorici en historisch onderlegde (restauratie-)architecten
zijn de professionals die over de specifieke kennis beschikken om dit werk uit te voeren. Aanvankelijk was dat het werk van architectuur- en kunsthistorici. Deze speelden een dominante rol
binnen de in 1903 opgerichte Rijkscommissie voor het opmaken en uitgeven van een inventaris en
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beschrijving van Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst en ook in Afdeling A van
de in 1918 ingestelde Rijkscommissie voor de monumentenzorg, die de documenterende taken
overnam. De Monumentenwet van 1961 vertrok eveneens vanuit het beschrijven van waardevolle
objecten en voegde niet-materiële, historische waarden toe aan de materiële die de kern van de
monumentendocumentaties bleven vormen; voor dit onderdeel werden geen richtlijnen geformuleerd. De feitelijke documentatie bleef de basis van elke beschrijving, maar dit werd niet langer
voldoende geacht om erfgoedwaarden vast te stellen en moest dus worden gekoppeld aan teksten
die cultuurhistorische waarden identificeerden. Daarom lanceerde de Rijksdienst in 1992 het instrument van de Cultuurhistorische Verkenning. Die werd gebruikt om ‘het ontwikkelingsperspectief bij functiewijziging en herinrichting van het (cultuurhistorisch waardevolle) onderzoeksgebied
te schetsen.
Waaraan moest het documenteren van materiële waarden voldoen?
In 1983 publiceerden de Rijksgebouwendienst, het Bureau Rijksbouwmeester, de Adviesgroep
Monumenten in Rijksbezit, en de commissie Documentatie en onderzoek Monumenten II een
Handleiding bouwhistorische beschrijving. Daarin werd uitgelegd waaruit het maken van een documentatie bestond. De handleiding bevatte tevens een concept hoofdstukindeling die voorzag in
een inleiding, de ontstaans- en gebruiksgeschiedenis, de feitelijke documentatie met vaststelling
van de monumentenwaarde, en ten slotte de conclusie, de noten en eventueel een aantal bijlagen, alles uiteraard goed geïllustreerd. (Een jaar later publiceerden de KNOB en de Nederlandse
Vereniging voor de Monumentenzorg een brochure, Inventarisatiemethode, die richtlijnen bevatte
om de waarden van een object vast te stellen middels het inkleuren van vakjes voor verschillende
aspecten (situering, architectuur, historie, omgeving, hoofdvorm, detaillering).
Moesten voor jonge monumenten andere maatstaven gelden als voor oudere? Bij de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg benoemde een ‘subcommissie Jongere Bouwkunst’ een aantal criteria
dat kennelijk vooral voor meer recente bouwkunst van belang was: de plaats van het gebouw in
het oeuvre van de architect, de rol van de opdrachtgever, het architectonisch en technisch concept, de toepassing van vernieuwende ideeën en technieken, en de invloed van het gebouw in
zijn omgeving. Dit impliceerde een zekere verbreding, die terug te voeren is op de grote waarde
die de subcommissie hechtte aan historische, sociaaleconomische, politieke en culturele kaders.59
Kennelijk heeft het MIP de hierin besloten uitbreiding van het waardenpallet met extrinsieke,
immateriële aspecten in de hand gewerkt. Boasson en Van Giersbergen vertaalden de cultuurhistorische waarden met het representeren van de tijdgeest.60 Hendriks & Van der Hoeve geven vijf
waarden aan: algemene historische waarden, ensemble en stedenbouwkundige waarden, architectuurhistorische waarden, bouwhistorische waarden en waarden op basis van de geschiedenis van
het gebruik. Zij adviseren de beoordeling van elk van deze waarden aan de hand van de criteria
gaafheid (authenticiteit) en zeldzaamheid. Ze definiëren voor elke waarde een set van criteria architectuurhistorische waarden bijvoorbeeld – die kunnen worden aangewezen aan de hand van
een overzichtelijke set van criteria: belang van het erfgoed voor de architectuurgeschiedenis, voor
het oeuvre van de architect, als het resultaat van de uitgesproken esthetische kwaliteiten van het
ontwerp, als het resultaat van de ornamentiek en als resultaat van de van de afwerking van het in59.
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terieur. 61 Het toenemend belang dat aan immateriële, cultuurhistorische aspecten werd toegekend
bleek ook uit de herziene versie van de Richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek uit 2009. (afb. 3, 4)
De integratie van materiële en immateriële waarden was kennelijk niet eenvoudig. In hun Eenheid
en Verscheidenheid. Een zoektocht naar een integrale cultuurhistorische waardestelling van het materiële
erfgoed, een in 2014 uitgebracht beleidsdocument, doen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een poging de integratie van materiële en immateriële waarden te bevorderen; de voorgestelde stappen zijn vergelijkbaar met die
suggesties van R. Mason voor de Getty Foundation formuleerde.62 Waren deze methoden generiek
van aard, rond 2010 werd een tendens zichtbaar om voor verschillende gebouwtypen specifieke
methoden te ontwikkelen: buitengoederen, tuinen, religieuze gebouwen, etc. De beoordelingscriteria van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) zijn vergelijkbaar.63
Dat het monumenten- en erfgoedbeleid niet aan de stedenbouwkundige schaal voorbij mocht
gaan was al in de Monumentenwet van 1961 erkend; eerst beperkte de aandacht zich tot de stedenbouw als context voor individuele objecten, later werden aan het stedenbouwkundig ensemble
eigen, niet aan gebouwen gerelateerde waarden toegekend. De mogelijkheid beschermde stads- en
dorpsgezichten aan te wijzen bleef het juridisch fundament. Het denken over de verschillende
schaalniveaus leidde in de richting van een zekere systematiek. Zo onderscheidden de Richtlijnen
voor Bouwhistorisch onderzoek: lezen en analyseren van cultureel erfgoed uit 2009 verschillende beschouwingsniveaus:
1. het gebied (en de context). Het gebied bepaalt de stedenbouwkundige of landschappelijke
context.
2. het ensemble of cluster van gebouwen;
3. de ruimtes (het interieur, de indeling);
4. de architectonische elementen (onderdelen van de constructie);
5. de componenten (de details).
Documentatie was een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor aanwijzing tot monument of beschermd stads- of dorpsgezicht. De oogst van het Monumenten Inventarisatie Project
(MIP), dat erfgoed gebouwd tussen 1850 en 1940 analyseerde was dermate rijk dat maar een
beperkte selectie de monumentenstatus kon krijgen. Om het selecteren te stroomlijnen publiceerde de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in 1991 een handleiding. Ruimtelijke kwaliteit was het
belangrijkste criterium, wettelijke basis bleef de Monumentenwet (die na de vernieuwing in 1988
expliciet inging op ‘cultuurhistorische’ waarden. De handleiding formuleerde de volgende criteria:
structurele en visuele samenhang (gaafheid); herkenbaarheid van het ontwikkelingsproces; zeldzaamheid; het vernieuwend karakter.64 Om voor bescherming in aanmerking te komen moest een
object ruimtelijke ontwikkelingen illustreren die van nationale betekenis waren. Voor stedenbouwkundige ensembles golden vergelijkbare maatstaven. Aan de ‘historisch-ruimtelijke of steden61.
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bouwkundige waarden’ werd een aparte paragraaf gewijd. De volgende criteria speelden een rol:
het belang van het gebied voor de geschiedenis van de ruimtelijke ordening en/of stedenbouw;
het belang van het gebied wegens de bijzondere samenhang van functies, schaal, verschijningsvorm van de bebouwing, de wegen, wateren, groenvoorziening en open ruimte (in verband met
de regionale historie); het belang wegens hoogwaardige ruimtelijke, esthetische en/of functionele
kwaliteiten op basis van een herkenbaar stedenbouwkundig ontwerp, en ten slotte het belang van
een bijzondere verkaveling, inrichting van de openbare ruimte en/of specifieke functies. Ten slotte
werd gewag gemaakt van gaafheid en zeldzaamheid als belangrijke waarden. De handleiding
introduceerde een simpele, kwantitatieve methode om waarden in te schatten: ++ betekende dat
een waarde in zeer hoge mate, + in hoge, en +/- in redelijke mate aanwezig was.
Vermoedelijk is deze publicatie de omvangrijkste en meest diepgravende die op dat moment
in Nederland beschikbaar was. Kennelijk was het een poging een oplossing te vinden voor een
probleem dat steeds duidelijker gevoeld werd. In haar studie naar Waardestelling in de Nederlandse
monumentenzorg 1981-2009, die in 2015 het licht zag, constateerde Charlotte van Emstede dat de
vraag naar een meer wetenschappelijke benadering in het begin van de jaren tachtig urgent werd.
Tjeerd Dijkstra, Rijksbouwmeester tussen 1979 en 1986, maakte zich in dezelfde tijd sterk voor
verwetenschappelijking van de monumentenzorg. Een Restauratienota uit 1982 gooide olie op
het vuur: omdat het begrip ‘historische waarde’ steeds van inhoud veranderde ontbraken in de
restauratiewereld eenduidige criteria – dat gold in dezelfde mate en om vergelijkbare redenen ook
bij het vaststellen van waarden. De nota benoemde meer problemen dan ze oploste – een ervan
was de steeds veranderende maatschappelijke rol van het monument, een andere de spanning tussen aan de ene kant het streven naar volstrekte wetenschappelijke objectiviteit en aan de andere
de subjectieve willekeur van de ontwerper – een thema dat bij het stellen van waarden geen rol
speelt.
Ondertussen werd een nieuw thema actueel: dat van waardestellingen van naoorlogs erfgoed,
sinds 2011 als een van de rijksprioriteiten benoemd in de nota Visie Erfgoed en Ruimte en het
daarbij horende uitvoeringsbesluit van een jaar later. In 1999 deed de Rijksdienst voor de Monumentenzorg verslag van een quickscan van herstructureringsplannen van naoorlogse wijken met
de bedoeling inzicht te geven in de cultuurhistorische factor.65 Het was de eerste aanzet tot de
ontwikkeling van een op de naoorlogse woonwijken toegespitste methodiek. Een jaar later openbaarde de dienst samen met het ministerie van VROM een methodiek om de waarden in beeld te
brengen, zodat ze als afwegingsfactor mee kunnen tellen: De naoorlogse wijk in historisch perspectief. Methodiek voor het in kaart brengen van de historische factor van naoorlogse wijken.66 De methode
was bedoeld als een hulpmiddel voor gemeenten om voor hun ontwikkelingsplannen de historische factor van de wijken op een snelle en systematische wijze in kaart te brengen. Het bestaat uit
drie fasen: een historische analyse, het in kaart brengen van de historische factor aan de hand van
vijf aspecten en de vertaalslag naar een verbeteringsplan.
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Het tweede deel van de publicatie toont de testresultaten van de methode in drie proefgemeenten.67 In een van de reflecties op de resultaten wordt geconcludeerd dat op basis van de wijkanalyse het op zich al mogelijk is sturing te geven aan het transformatieproces. ‘Toch blijkt dit in de
praktijk niet voldoende. Bij het proces van verandering en vernieuwing zal vanuit de politiek of
het veld welhaast onlosmakelijk de vraag gesteld worden of er binnen een gebied nog waardevolle
gebouwen zijn die behouden moeten blijven en beschermd. Daarop kan de wijkanalyse geen goed
antwoord geven, omdat deze zich richt op de samenhang tussen architectuur en stedenbouw, de
functies en de openbare ruimten, en niet op het individuele object.’68
Met het rapport van A. Blom, B. Janssen, M. van der Heide uit 2004, De typologie van de vroeg-naoorlogse woonwijken wil de RDMZ de kennis van de naoorlogse wijken vergroten en het draagvlak
voor de cultuurhistorische waarden vergroten.69 De publicatie is bedoeld als stimulans en ondersteuning voor betrokkenen bij de vernieuwing van naoorlogse wijken: gemeenten, corporaties,
stedenbouwkundigen en architecten om meer inzicht te krijgen in de waarden en de opbouw van
de wijken. Om het kader te schetsen gaat het eerst in op de achtergrond van het ontstaan van de
naoorlogse wijken. In het tweede deel volgt een analyse van bestaande wijken en komen aspecten
aan de orde als: verkaveling, ontsluitingsmodellen en stedenbouwkundige modellen.

Waardestelling van naoorlogse woonwijken in Amsterdam
De ontwikkeling van waardestellingsmethoden in Amsterdam loopt parallel met die in Nederland,
reden om hier geen volledig overzicht na te streven maar vooral in te gaan op de manier waarop de erfgoedwaarden van naoorlogse woonwijken in de hoofdstad tot nu toe zijn vastgesteld.
Het hoofdstedelijke Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) speelde, niet verwonderlijk, een
hoofdrol. De eerste pogingen om grip op de Westelijke Tuinsteden te krijgen richtten zich op Slotermeer in Amsterdam Nieuw-West. Daarbij ging de aandacht vooral uit naar stedenbouwkundige
vernieuwingen, waarbij een volkomen nieuw stadsbeeld is ontstaan door middel van een open
bebouwingswijze en dat wordt gedomineerd door openbaar groen. De naoorlogse wijken zouden
volgens Vincent van Rossem, destijds werkzaam bij BMA en chroniqueur van het AUP, worden
gekenmerkt door de definitieve doorbraak van de sociale woningbouw met een hoofdzakelijk
tamelijk sobere architectuur. De luxe is te vinden in het openbare domein: het groen, de recreatievoorzieningen, de scholen en de kerken.70 Hij stelde dat de architectuur van de woningbouw in de
naoorlogse wijken niet langer bepalend was, zoals dat voor de oorlog nog wel het geval was. Deze
stelling weerspiegelt de dilemma’s die voortvloeien uit het onderscheid, al uitgebreid aangeduid
in de inleiding, tussen twee schaalniveaus: dat van de stedenbouw, en dat van de architectuur. De
betekenis ervan zou beperkt blijven tot het bepalen van de verschijningsvorm van de stedenbouwkundige ruimte. ‘Het is vooral de geleding en de vormgeving van het openbaar groen die bepalend
is voor de esthetische kwaliteit van de naoorlogse woonwijk.’71 Het probleem was vat te krijgen
67.
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op de verwevenheid tussen bebouwing en openbare ruimten. In wijken als de Westelijke Tuinsteden had de duidelijke scheiding tussen publieke en private ruimte plaats gemaakt voor een overgangsgebied met gemeenschappelijke ruimtes. De aaneenschakeling van ruimtes op verschillende
schaalniveaus vormde de essentie van de ruimtelijke compositie. Er was sprake van een grote
continuïteit tussen de hoven, groenstroken, parkstroken, randen langs het water en het omliggende landschap. Die doorkoppeling van ruimtes op verschillende schaalniveaus was een belangrijke
kwaliteit van de tuinsteden, maar leverde in het gebruik en beheer ook veel problemen op.72
Boog BMA zich over de architectuur- en cultuurhistorische waarden, bij de stedenbouwkundige
dienst werd nagedacht over de potentiële waarden die door herontwikkeling operationeel te
maken waren – idealiter zonder mogelijke erfgoedwaarden aan te tasten. Achtergrond was de
overtuiging dat transformatie onontkoombaar was; de jaren van de grote expansie leken voorbij,
de problemen die zich in de Westelijke Tuinsteden voordeden legitimeerden architectonische en
stedenbouwkundige interventies, en bovendien ontwikkelden die zich tot de ontwerpopgave
van de toekomst. Dat bleek niet eenvoudig. Anna Vos, als stedenbouwkundige betrokken bij de
stedelijke vernieuwing van Amsterdam, benadrukte dat het buitengewoon lastig is de waardering
vanuit de cultuurhistorie te combineren met vraagstukken vanuit de beheerkant. ‘Het Belvedere
motto “behoud door ontwikkeling” is net zo scherp als moeilijk te hanteren.’73
Als alle pogingen om een adequate manier van omgaan met naoorlogse woonwijken te vinden een
ding duidelijk maakte, dan was het wel de noodzaak van een op dit erfgoed toegespitste methode
van waardestelling. Vincent van Rossem en Jeroen Schilt van Bureau Monumenten en Archeologie
in Amsterdam ontwikkelden daartoe een systematiek voor de waardering van de AUP gebieden,
die in 2001 resulteerde in een waarderingskaart. In deze methodiek werden de stedenbouwkundige en architectonische aspecten in verband gebracht met de bestaande gebruikswaarden. Deze
waarderingskaart verdween echter in een bureaula, om er pas in 2007 weer uit te komen. In dat
jaar kreeg Bureau Monumenten opdracht de waarden van de naoorlogse wijken opnieuw in kaart
te brengen.74 In 2013 verschenen daarop de ordekaarten voor de AUP gebieden.75 (afb. 5, 6) De
kaarten gaan niet over complete bescherming, maar over goed onderbouwde waardering, zodat
goede afwegingen gemaakt kunnen worden als de stad zich verder ontwikkelt en vernieuwt.76 Bij
het opstellen van de ordekaarten werd zowel naar de architectonische als de stedenbouwkundige
kenmerken gekeken. De conclusies zijn gebaseerd op vier hoofdcriteria, de eerste twee zijn gericht
op architectonische, de laatste twee op de stedelijke kwaliteiten:
de interne organisatie van het object: bouwtypologie en plattegronden;
het ruimtelijke ontwerp van de objecten, de architectuur;
de positionering van het gebouw;
de manier waarop de gebouwen bijdragen aan de tuinstadkwaliteiten van de buurt als geheel.
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Gebouwen werden geëvalueerd voor elk van deze aspecten; elk aspect kreeg een rangschikking
(variërend van 0 tot 5). De eindscore was gebaseerd op de samenvoeging van de punten van de
verschillende onderdelen. Gebouwen met een score tussen 18 en 20 kregen een status van niveau
1, een monumentenstatus of de aanduiding het waard zijn om als zodanig te worden vermeld.
Gebouwen met een score tussen 15 en 17 zijn gekwalificeerd voor niveau 2 status, wat betekent
dat ze een hoge kwaliteit vertegenwoordigen. Een score tussen 11 en 14 resulteerde in niveau 3:
gebouwen met een beperkte waarde. Aldus vonden in de internationale erfgoedwereld gebruikelijke methoden hun weg naar deze kaarten. Daarin kregen de objecten voor vier aspecten 1-5
punten. De aspecten zijn:
A. De bijdrage van de objecten aan de inrichting van de openbare ruimte als geheel.
B. De groepering van de objecten in een verkaveling.
C. De architectonische vormgeving.
D. De typologie.
Het puntentotaal bepaalt ten slotte de orde; er zijn orde 1, 2, 3 en de basisorde. Orde is monumentwaardig.
no.

architect

functie

A

B

C

D

totaal

orde

357

J.F. Berghoef

woningen

5

5

5

5

20

1

10

W.M. Dudok

woningen

4

4

4

4

16

2

Schema 3: Systematiek ordekaarten AUP

Bij de verschillende aspecten is echter niet helemaal duidelijk welke elementen van hogere of lagere waarden zijn. De bedoeling van de onderhavige methode is om dit nauwkeuriger aan te geven.
Het vormt als het ware een onderbouwing van de ordekaarten.

De noodzaak van een bijgestelde methode
De onder auspiciën van Bureau Monumenten en Archeologie vervaardigde waardestellingen van
de Westelijke Tuinsteden weerspiegelen de ontwikkelingen van de Nederlandse erfgoedsector. Zo
wordt gebruik gemaakt van cartografische methoden en wordt het belang van de stedenbouwkundige structuur meegewogen. Vaak wordt verwezen naar het feit dat deze wijken door Cornelis van
Eesteren, lange tijd voorzitter van de CIAM, zijn gemaakt; het zijn nationale toonbeelden van het
internationale modernisme. Daarnaast vertegenwoordigen ze de ontwikkeling van geheel nieuwe
levensstijlen, en daarmee voor de bewoners de verlossing van de benarde woonomstandigheden
in te kleine, overbevolkte, slecht uitgeruste woninkjes in de oudere stadsdelen. De in de praktijk
ontwikkelde methoden van waardestelling hebben door de interactie met de nieuwe, abstracte en
theoretische benadering vanuit de erfgoedwetenschap een bredere horizon gekregen: aan immateriële waarden en aan de stedenbouwkundige schaal wordt meer dan voorheen aandacht besteed,
en dat lijkt ook het geval met potentiële waarden, die om herontwikkeling van het erfgoed vragen,
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belevingswaarden, die een motief voor herontwikkeling kunnen zijn, en – bijgevolg – aan de waardering door het algemene (leken-)publiek.
Toch is er ruimte voor verbetering. De hedendaagse omgang met net naoorlogs erfgoed kent – het
voorbeeld van de Westelijke Tuinsteden maakt dit duidelijk – een aantal minpunten:
Hoewel de stedenbouwkundige, gebiedsgerichte benadering in verschillende erfgoeddocumenten
terug te vinden is blijft een belangrijk aspect onderbelicht: de relatie tussen individuele objecten
en hun context. Die context wordt niet langer slechts gezien als een het decor van monumenten:
de op zichzelf staande betekenis van stedenbouwkundige ensembles wordt erkend. Die is verankerd in patronen en structuren, de verkaveling en de openbare ruimte als contramal van de gebouwen. Kenmerkend voor de moderne stedenbouw is echter dat de stedenbouwkundige ruimte
in duigen valt als de architectonische objecten verdwijnen of het volume en de uitstraling ervan
drastisch wordt veranderd. Anders dan in oudere (en in sommige latere) stadsdelen is de architectuur medebepalend voor de esthetische werking van de stedenbouwkundige ruimte. Is de architectuur in de historische stad deels uitwisselbaar – A. Rossi beschreef hoe steden hun identiteit
konden behouden ook als een groot deel van de individuele panden werd vervangen: die lag in de
structuur van de stad, de verkaveling, grootschalige representatieve ensembles en de historische
monumenten – in de naoorlogse wijken is dit niet langer het geval.
Essentieel in de compositie van de naoorlogse wijken is het ontstaan van nieuwe ruimtelijke samenhangen tussen het object (het individuele gebouw), het ensemble (de compositie van de buurt)
en de ruimere context (de wijk). Bestaande methoden schieten te kort om deze relatie te duiden.
De waarderingskaarten schenken bijvoorbeeld wel aandacht aan de positionering van gebouwen,
maar dat volstaat niet om de nieuwe ruimtelijke kwaliteiten te duiden (en wijst erop hoezeer deze
vorm van waardering nog vast zit aan de traditionele gerichtheid op gebouwen).
Hoe de geselecteerde waarden de methode van waardestelling bepaalden (meer specifiek: welke
waarden aan welke kenmerken (attributes) werden gekoppeld, is niet duidelijk. (Het blijkt ook
niet eenvoudig in waarderingsmethodieken recht te doen aan de uiteenlopende waarden die in
de erfgoedliteratuur worden onderscheiden. Dit is een algemeen probleem en niet specifiek voor
naoorlogse woonwijken; het vraagt om aanscherping van de theorievorming over methoden van
algemene waardestelling in het algemeen - en dat valt buiten het kader van dit proefschrift.)
Het nadeel van de aanpak bij de ordekaarten vloeit voort uit de vage basis voor de verschillende scores. Daarnaast zijn de gevolgen voor eventuele toekomstige transformatieprocessen niet
duidelijk. De evaluatie van hun architectonische kwaliteiten bijvoorbeeld verduidelijkt niet of
deze gebaseerd zijn op een speciale samenstelling van de gevel, het detailniveau, het gebruik van
speciale materialen of het type constructie. Bovendien is het zeer goed mogelijk dat een gebouw
op architectonisch gebied hoog scoort en toch een relatief lage status krijgt.
Wellicht het meest zwaarwegende bezwaar: het vele architectuur- en stedenbouwhistorische onderzoek drukt maar in zeer bescheiden mate een stempel op de waardestelling. Dit weerspiegelt
een algemeen euvel in de hedendaagse erfgoedwetenschap dat aan het begin van deze inleiding
werd aangeroerd: de problematische verhouding tussen deze nieuwe wetenschap en de lange
traditie van de historische disciplines. In een belangrijk deel van de lacunes in de waardestellingen
van naoorlogse woonwijken is te voorzien door gebruik te maken door bestaande architectuurhistorische kennis (uitgebreid met aanvullend onderzoek); om die reden is dit proefschrift geschreven
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vanuit het perspectief van de architectuurhistoricus. Dat veronderstelt tot op zekere hoogte een
correctie van de in hoofdstuk 1 geconstateerde ongebreidelde uitbreiding van het aantal factoren dat erfgoedwaarden bepaalt, en in verband daarmee de in dit hoofdstuk voor het voetlicht
gebrachte steeds grotere diversiteit aan waarden.
Dat kan bijdragen aan het ondervangen van een ander nadeel van de nu gehanteerde methode.
Die laat in het midden welk palet aan waarden wordt aangesproken, hoe de selectie daarvan
ontstond, hoe de rangorde is bepaald (de uiteindelijke classificatie is slechts een samenvatting
van ongewogen scores), en welke belanghebbenden (stakeholders) hun inbreng mochten laten
gelden. Voorop staan in deze studie waarden die met esthetische aspecten samenhangen, illustratief zijn voor de conceptuele omwenteling die de moderne stedenbouw teweeg bracht (in de
eerste plaats de nieuwe relatie tussen object en openbare ruimte), en het ontstaan van een nieuw
architectonisch idioom verduidelijken door de oeuvres van enkele architecten die binnen de Westelijke Tuinsteden bouwden te analyseren; daarnaast worden historische waarden onderkend, die
samenhangen met de betekenis van de Westelijke Tuinsteden in de ontwikkeling van het wonen in
naoorlogse woonwijken, en komt in kort bestek de ‘Werdegang’ van deze wijken: de ontwikkeling
die ze na oplevering doormaakten, aan de orde. Ook de processen van stadsvernieuwing, stedelijke
vernieuwing en het geleidelijk toegenomen besef van de culturele erfgoedwaarden die deze wijken
belichaamden wordt kort toegelicht, en daarmee hun huidige hoedanigheid als een palimpsest van
oorspronkelijke bebouwing en authentieke stedenbouwkundige ruimtes, en de veranderingen die
zich daarin later voordeden. Al deze elementen horen deel uit te maken van een waardestelling –
na een korte methodische inleiding in hoofdstuk 3 maken de volgende hoofdstukken duidelijk welke architectuur- en stedenbouwhistorische waarden de Westelijke Tuinsteden vertegenwoordigen.
Tot slot: deze studie houdt geen pleidooi in om de uitbreiding van het aantal aspecten in de erfgoedwereld terug te draaien, noch om aan daarin onderkende waarden geen belang toe te kennen.
Aangedrongen wordt slechts op een renaissance van de architectuurgeschiedenis binnen de erfgoedwereld, en om het nut daarvan te onderstrepen is weinig aandacht besteed aan het betrekken
van stakeholders, noch aan intangible erfgoed dat nauwelijks verband houdt met concrete gebouwen en stedenbouwkundige ruimtes of aan potentieel erfgoed – dat zou het raamwerk van deze
studie ver te boven gaan.
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3

EEN METHODIEK VOOR DE WAARDERING VAN NAOORLOGSE
WOONWIJKEN – DE CASUS VAN DE WESTELIJKE TUINSTEDEN
IN AMSTERDAM

Waarom, wat, hoe en wie?
De vorige hoofdstukken behandelden achtereenvolgens de ontwikkeling van de monumentenzorg als de bakermat van de huidige erfgoedwetenschap, en de theorievorming over waarden. De
beoordeling van de mogelijke status als erfgoed veronderstelt deskundigheid om het belang ervan
te identificeren – dit geeft antwoord op de vraag waarom iets als erfgoed aan te merken is – en om
vast te stellen welke kenmerken (attributes) ervan daartoe bijdragen (wat), hoe ze dat doen, en wie
erfgoedwaarden toekent. De reden om een gebouw of een stadsdeel de status van erfgoed te verlenen ligt in de waarden die eraan toe te kennen zijn, en ook aan de hiërarchie van die waarden.
Door mogelijk erfgoed nauwgezet te bestuderen en de verschillende waarden te wegen is het mogelijk het belang ervan vast te stellen. Daarbij kunnen verschillende manieren van classificatie van
pas komen. Vervolgens is de vraag relevant welke kenmerken bepaalde waarden vertegenwoordigen. Ten slotte drukken de methoden om waarden te evalueren een rol op de waardestelling – hoe
is vast te stellen wat van waarde is en wat niet, en wie spreken mee?
Dit proefschrift adresseert twee lacunes bij waardestellingen van naoorlogse woonwijken. De
belangrijkste vloeit voort uit de nieuwe relaties tussen het architectonisch object en het stedenbouwkundig ensemble. Die maken dat een waardestelling die waarden op het niveau van het
object, en waarden die geworteld zijn in de stedenbouwkundige schaal niet van elkaar te scheiden
zijn. De tweede lacune is van meer algemene aard en betreft de relatie tussen de tamelijk abstracte erfgoedwetenschap en de concrete praktijk van het maken van waardestellingen. Idealiter
wordt de laatste door de eerste verrijkt en draagt de eerste bij aan het oplossen van problemen en
het verder verdiepen van methoden uit de praktijk. In werkelijkheid manifesteren ze zich vaak als
gescheiden werelden, wat ten koste van beide gaat. De theoretische en abstracte bevindingen van
de nieuwe erfgoedwetenschap leveren het kader waarbinnen deze studie werd opgezet, maar voor
het dichten van de kloof met de praktijk is de architectuurgeschiedenis onmisbaar. Deze discipline
speelt van oudsher een substantiële rol bij de bepaling van de erfgoed- en monumentenwaarde
van gebouwen en stedelijke omgevingen maar lijkt in de erfgoedwetenschap naar de achtergrond
te zijn gedrongen. Architectuurhistorische methoden vormen de basis van de waardestelling. Bestandsopnames ter plekke helpen de integriteit van de objecten, de permanentie van de oorspronkelijke ontwerpen, en de staat van de publieke ruimtes te analyseren; archief- en literatuuronderzoek – en uiteraard ook de studie van eerdere waardestellingen – leveren aanvullende informatie.
Die betreffen zowel de objecten zelf als de inzichten, werkwijzen en benaderingen van de ontwerpende disciplines, en ook die van alle andere bij de plannings- en besluitvormingsprocessen betrokken partijen voor zover die voor de vormgeving bepalend zijn: technici, managers, economen,
bestuurders en politici op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau, soms ook cultuurfilosofen en
sociologen. Het betrekken van al deze partijen wordt sinds de vernieuwing van de architectuurgeschiedenis als onontbeerlijk gezien. Bijkomend voordeel is dat het de integratie van de architec83

tuurgeschiedenis binnen de erfgoedwetenschap lijkt te vergemakkelijken omdat het raakt aan de
historische, sociale en immateriële factoren die daarin steeds belangrijker zijn geworden.
Het architectuurhistorische vocabulaire helpt om de architectonische en stedenbouwkundige
waarden te omschrijven. Literatuur- en archiefonderzoek geeft uitsluitsel over de positie die
ontwerpen voor de Westelijke Tuinsteden in het oeuvre van de ontwerper innemen, en de plaats
die gebouwen in de typologische ontwikkeling markeren. Het begint bij het materiële object als
drager van de belangrijkste rechtvaardiging voor bescherming, onderscheidt verschillende complementaire schaalniveaus (van de individuele woning tot het stadsdeel), en operationaliseert de
nieuwe ruimtelijke relaties tussen architectonisch object en publieke (stedenbouwkundige) ruimte
als een afzonderlijke en voor naoorlogse wijken cruciale waarde. Omdat de hierboven genoemde
contextuele factoren van toepassing zijn op meerdere objecten, hele buurten of wijken en zelfs op
de Westelijke Tuinsteden in hun geheel zijn deze niet geïntegreerd in de waardestellingen waarmee deze studie besluit, maar vormen ze het thema van de volgende hoofdstukken. Ze vormen
dus wel onderdeel van de waardestelling.

Waarom? Waarden
Elk te beoordelen werk veronderstelt een werkwijze die rekening houdt met de specifieke kenmerken ervan – het abstracte raamwerk van de erfgoedwetenschap moet een concrete inhoud krijgen.
Niet alle in de literatuur genoemde waarden zijn vanuit het perspectief van de architectuurgeschiedenis voor de waardering van naoorlogse wijken relevant. In dit onderzoek staan de intrinsieke (materiële) waarden voorop, dat wil zeggen de waarden die direct met het object in verband
staan. Deze worden in verband gebracht met op zich als immaterieel te beschouwen waarden die
het architectuurhistorisch onderzoek aan het licht kan brengen: de plaats van het object in het
oeuvre van de ontwerper en de stroming die deze aanhangt, typologische innovaties, etc. Daarmee
is niet gezegd dat andere extrinsieke, immateriële waarden niet van belang zouden zijn. Naoorlogse woonwijken vertegenwoordigen een nieuwe fase in de ontwikkeling van het wonen; ze gaven
letterlijk vorm aan nieuwe leefstijlen en woonidealen. Ze zijn representatief voor de maatschappelijke verhoudingen van de jaren vijftig en zestig, die intussen geschiedenis zijn geworden. En deze
geschiedenis is bij uitstek collectief: de beginjaren en de hoogtijdagen van de naoorlogse woningbouw vertegenwoordigen voor de hele Nederlandse bevolking een campagne om de dramatische
ervaringen van de oorlogsjaren achter zich te laten. Ook de lotgevallen sinds de jaren tachtig en
negentig illustreren algemene maatschappelijke tendensen – het ontstaan van een multiculturele samenleving, bijvoorbeeld, drukte vooral op deze wijken een stempel. Deze waarden zijn van
ontegenzeggelijk belang, maar vallen buiten het bestek van deze studie.
Intrinsieke, materiële waarden raken aan de authenticiteit en integriteit van de gebouwen, de
ensembles, de wijk en het schaalniveau van het district. Bij gebouwen is bijvoorbeeld na te gaan
hoeveel van de oorspronkelijke materialen, vormen en kleuren bewaard zijn gebleven. Wanneer
dat niet of maar in beperkte mate het geval is doet de vraag zich voor of de renovaties, reconstructies en vervangingen recht doen aan het oorspronkelijke ontwerp. Esthetische kwaliteiten zijn
zowel in het oorspronkelijke als in volgens de oorspronkelijke ontwerpen gereconstrueerd erfgoed
terug te vinden – maar ook is het mogelijk dat reconstructies nieuwe esthetische kwaliteiten
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toevoegen. Elk gebouw is geconstrueerd, elke periode ontwikkelt nieuwe bouwtechnieken – in
sommige gevallen zijn hier positieve waarden aan toe te kennen. Deze waarden zijn van (cultuur-)
historisch belang en in de kenmerken van het object, op welke schaal ook, verankerd. Architectonisch en stedenbouwkundig erfgoed kan haar belang aan verschillende schaalniveaus ontlenen –
de compositie van een buurt kan zodanig waardevol zijn dat deze in zijn geheel als erfgoed aan te
merken is, zelfs als de individuele panden daar minder aanleiding voor geven.
waarden (en criteria )

historische waarde

Riegl
(1902)

n

Icomos
(1979)

Lipe
(1984)

n

n

esthetische waarde

n

n

spirituele / religieuze
waarde

n

culturele waarde

English
Heritage
(1997)

n

Deeben et
al. (1999)

n

n

fysieke waarde

n

zeldzaamheidswaarde

n

ensemble waarde

n

integriteit

n

behoud

n

representativiteit

n

Mason
(2002)

PereiraRoders
(2007)

n

n

n

n

n

n

Schema 1: selectie van waarden relevant voor de waardering van naoorlogse wijken met de bronnen

De betekenis van de toegepaste waarden in dit proefschrift:
–– Culturele en historische waarden worden gecombineerd in cultuurhistorische waarden.
Cultuurhistorische waarden refereren aan verschillende cultuurhistorische aspecten, zoals kunst,
architectuur, wetenschap, maatschappij en spiritualiteit. In deze studie ligt de nadruk op de
door architectuur- en stedenbouwhistorisch onderzoek te ontsluiten cultuurhistorische waarden.
–– Architectonische en stedenbouwkundige waarden
Architectonische en stedenbouwkundige waarden refereren aan de gevoelsmatige en perceptuele ervaring van een plek en richten zich in dit geval vooral op visuele aspecten, zoals vorm,
maatverhoudingen, ritmes, etc.
–– Esthetische idealen zijn cultuur bepaald.
–– Fysieke waarden:
Fysieke waarden refereren aan de aard en kwaliteit van het materiaal.
–– Ensemble waarden:
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Ensemble waarden zijn de groepswaarden; hiermee worden de gebouwen in onderling verband
beoordeeld.
–– Zeldzaamheidswaarde:
Zeldzaamheidswaarden refereren aan de uniciteit van het object, de setting of de afzonderlijke
elementen en componenten.
–– Representativiteit:
Hierbij gaat het erom in hoeverre een bepaald object, de setting, het materiaalgebruik representatief is ten opzichte van andere objecten. In een naoorlogse wijk is er minder sprake van unieke
voorbeelden, maar zijn veel objecten representatief voor wat er grotendeels te vinden is.
–– Integriteit:
Integriteit refereert aan de oorspronkelijkheid van het object, de setting en het materiaal- en
kleurgebruik. In hoeverre is het object nog intact?
De mate van integriteit is hoger naarmate meer van de oorspronkelijke materialisering bewaard
is gebleven; erfgoed dat in de loop van de tijd is aangepast kan andere waarden tonen: die van
de ontwikkeling door de tijd heen, die vaak met maatschappelijke veranderingen samenhangt.
–– Authenticiteit:
Authenticiteit refereert eveneens aan de mate van oorspronkelijkheid, maar in de zin van waarheidsgetrouw en geloofwaardigheid van vorm, materiaal, functie, locatie e.d. Ook getrouwe
reconstructies van verloren erfgoed zijn als authentiek te beschouwen, maar deze komen in het
onderzochte gebied niet voor.

Wat? De kenmerken op verschillende schaalniveaus
De stedenbouwkundige schaal
Zoals eerder aangeduid zijn waarden op elke denkbare schaal toe te kennen. Woonwijken zijn
doorgaans het resultaat van stedenbouwkundige uitbreidingsplannen, en dus ligt het voor de
hand de schaal van het uitbreidingsplan als hoogste schaal aan te merken. Erfgoed op deze schaal
is niet ongebruikelijk, maar meestal betreft het historische steden of stadsdelen. Bespiegelingen
over de stedenbouwkundige waarden in de erfgoedwetenschap hebben vaak betrekking op historische kernen. Werden die aanvankelijk vooral als de context van historische gebouwen gezien, later
werd ook de intrinsieke waarde van wegenpatronen en perceelstructuren (het ‘stedelijk weefsel’,
of urban tissue`) onderkend.
Deze uitbreiding leidde aanvankelijk niet tot nadere studie van naoorlogse woonwijken. Deze
wijken markeren een breuk met de stedenbouw uit vroeger tijd. Duidelijk is dat de voor ouder
stedenbouwkundig erfgoed ontwikkelde inzichten weinig vat hebben op de wijken van de jaren
vijftig en daarna. Anders dan oudere stadsdelen kenmerken Nederlandse naoorlogse woonwijken
zich door hiërarchie van schaalniveaus. Dit was een van de leidende principes van het concept van
de wijkgedachte, en vormt daarom de basis van de hier voorgestelde methode van waardestelling.
Die maakt een gebiedsgerichte aanpak mogelijk en plaatst individuele gebouwen in de context
van de hogere schaalniveaus. Het effectief toepassen van deze methode veronderstelt een heldere
definitie van de verschillende schalen. De literatuur over naoorlogse wijken gebruikt verschillende, vaak tegenstrijdige termen. Het begrip ‘wijk’, bijvoorbeeld, slaat in sommige studies op een
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compleet district (in het geval van de Westelijke Tuinsteden: heel Amsterdam Nieuw-West), maar
kan ook op een deel daarvan betrekking hebben, bijvoorbeeld als dat is op te vatten als een coherente module (bijvoorbeeld Slotervaart); in enkele gevallen duidt de term op een onderdeel van
zo’n module (waarvoor de meer gebruikelijke benaming ‘buurt’ is). Kennelijk is er geen overeenstemming over de te gebruiken terminologie, wat tot verwarring kan leiden. Om dat te voorkomen wordt hier uitgegaan van:
1. Het district (de Westelijke Tuinsteden in hun totaliteit, oftewel Amsterdam-Nieuw West)
2. De wijk (in het geval van de Westelijke Tuinsteden de afzonderlijke eenheden Slotermeer,
Geuzenveld, Slotervaart en Osdorp; elk van deze eenheden werd ook wel als ‘tuinstad’ aangemerkt)
3. De buurt (de bouwstenen voor de wijken, die in de Westelijke Tuinsteden praktisch samenvielen met de deelplannen)
4. Het object (een ensemble – hier opgevat als een coherente verzameling gebouwen, meestal
door één architect ontworpen, die meerder bouwblokken kan beslaan of een gebouwencomplex – dat uit meerdere bouwdelen kan bestaan)
5. De bouwblokken of bouwdelen (typen, oriëntatie, constructie)
6. De ruimten (ruimtelijke opzet en plattegronden van de gebouwen)
7. De architectonische elementen en details van de gebouwen (bouwdelen, segmenten, onderdelen, samenstellende delen van het grotere geheel en details), waarbij onder andere wordt
gekeken naar detaillering en materialisatie.
Voor de waardering op de hogere schaalniveaus blijkt het nodig onder ogen te zien dat met name
de architectonische en stedenbouwkundige waarden een andere manier van bepalen nodig maken
dan voor oudere stadsdelen gebruikelijk is. Op de hogere, stedenbouwkundige schaalniveaus zijn
het vooral de kwaliteiten van de publieke ruimte die bepalend zijn voor de intrinsieke waarden. In
oudere stadsdelen heeft de publieke ruimte bijna altijd de gedaante van omzoomde straten, pleinen, plantsoenen en parken. Individuele gebouwen fungeren als de bouwstenen van de compositie
van deze stedenbouwkundige ruimten; die laatste zijn primair en hebben ook een veel langere
levensduur dan de individuele panden waaraan ze hun vorm te danken hebben. In naoorlogse wijken is de relatie tussen gebouwen en publieke ruimte heel anders. De jaren vijftig markeren een
breuk met een eeuwenoude praktijk en introduceerden het concept van het stadslandschap: de
ruimte is niet onderverdeeld in door gebouwen gemarkeerde straten of pleinen, maar doorstroomt
de hele wijk; de gebouwen en gebouwensembles staan als eilanden in een groene zee, en het traditionele bouwblok – eeuwenlang de basismodule van de stedenbouw – is opgelost.
Door straten ingekaderde zichtassen ontbreken, in de stedenbouwkundige esthetiek verschuift
het zwaartepunt naar een spel van tegenstellingen tussen groen en versteend, hoog en laag, kort
en lang. Openheid werd een sleutelbegrip (soms in verband gebracht met het ‘open’ karakter van
de democratische welvaartsstaat, waarmee het een extrinsieke, immateriële waarde zou vertegenwoordigen). ‘Het is juist de relatie tussen de openbare ruimte en de bebouwing, heel consequent
doorgevoerd op alle schaalniveaus, die de Westelijke Tuinsteden onderscheidt van bijvoorbeeld
Amsterdam Zuid of IJburg, waarin een belangrijk deel van de cultuurhistorische waarde ligt’,
meent ook Anna Vos.
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Karakteristiek voor de hier voorgestelde methode is de opvatting dat de waarde van een ensemble of gebouw op elke schaal mede is bepaald door die van zowel de hogere als de lagere schaalniveaus: een school ontleent een deel van zijn intrinsieke waarde aan de specifieke kenmerken op
de schaal van het individuele gebouw (waaronder de aan architectonische kenmerken verbonden
waarden), maar daarnaast ook aan de rol die het speelt in materialisering en de compositie van de
buurt, de wijk, en soms het district: zo kan een school een visuele dominant in de buurt of de wijk
zijn, en dus een waarde op een hogere schaal vertegenwoordigen. Al deze waarden tellen mee bij
het bepalen van de erfgoedkwaliteiten van het object. De toekenning van waarden op verschillende schaalniveaus kan van boven naar beneden verlopen, maar kan ook bij de elementen en details
beginnen en stapsgewijs het hogere schaalniveau aandoen, of beginnen bij het schaalniveau van
gebouw of ensemble. Hier is gekozen voor de waardering van boven naar beneden en begint bij
het district om bij de architectonische detaillering te eindigen.

Hoe?
In het vorige hoofdstuk passeerden verschillende benaderingen van waardestelling de revue. De
in deze studie gevolgde werkwijze is hierop gebaseerd en aangevuld met werkwijzen en inzichten uit de architectuurgeschiedenis. De architectuur- en stedenbouwgeschiedenis bestrijkt twee
complementaire terreinen: allereerst de analyse van het object (een gebouw of stedenbouwkundig ensemble) in de daarvoor geëigende terminologie, en in de tweede plaats de context van het
ontwerp: de positie in het oeuvre van de architect of stedenbouwkundige (is het karakteristiek,
of markeert het daarin een breuk), de stroming waartoe die zich rekent, de opdrachtsituatie, de
regelgeving, (politieke) besluitvormingsprocessen, sociale achtergronden (wie is de end user, voor
wie wordt gebouwd), ontwikkelingen in de bouwtechnologie, etc. Dit tweede aandachtsveld geeft
de object-analyse de context die voor een adequate duiding onontbeerlijk is, en voegt een dimensie toe aan de feitelijke documentatie. Het uitgangspunt is nochtans het materiële object. In dit
onderzoek wordt veel aandacht gegeven aan het proces van aanpassing van de architectonische en
stedenbouwkundige vormgeving in het begin van de jaren vijftig: de reductie tot een beperkt aantal woningplattegronden, de introductie van een modulaire stadsopbouw met van elkaar gescheiden wijken die op hun beurt weer in afzonderlijke buurten werden onderverdeeld, het afscheid
van de gesloten stedenbouwkundige ruimten van straten en pleinen ten gunste van een open
groen veld met gebouwen als losse elementen. Een belangrijk motief om deze veranderingsprocessen in kaart te brengen is dat zij de erfgoedwaarden van de naoorlogse wijken in belangrijke mate
bepalen. Dat veronderstelt de wenselijkheid van ‘klassiek’ architectuurhistorisch onderzoek op
basis van literatuur- en archiefonderzoek en analyse ter plekke.
Drie stappen zijn te onderscheiden:
1. Identificatie: het benoemen van de kenmerken die de waarden bevatten, de verzameling van
de gegevens.
2. Beschrijving en analyse
3. Waardering en classificatie
Deze waardestelling beperkt zich tot het vaststellen van de architectuurhistorische betekenis van
de Westelijke tuinsteden. Daarnaast zijn er economische, financiële en ecologische waarden, maar
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schaalniveau

kenmerken

waarden

district

infrastructuur
groen
water

cultuurhistorische waarde
stedenbouwkundige waarde

wijk

infrastructuur
groen
water

cultuurhistorische waarde
stedenbouwkundige waarde

buurt

infrastructuur
groen
water
verkaveling

cultuurhistorische waarde
stedenbouwkundige waarde

verkaveling
oriëntatie
typologie, typen

cultuurhistorische waarde
ensemblewaarde
esthetische waarde / architectonische
waarde
gaafheid, integriteit
uniciteit, zeldzaamheidswaarde

constructie
oriëntatie
ritmes
verhoudingen

esthetische waarden / architectonische
waarde
gaafheid, integriteit
uniciteit, zeldzaamheidswaarde

ruimtelijke indeling
plattegronden
interieur

functionele waarden
esthetische waarden / architectonische
waarde
uniciteit, zeldzaamheidswaarde

dak, dakvorm
façades
kopgevels
portieken
trappen
balkons
dakrand
plint
kozijnen
doorlopende vloerbanden in gevel
lateien
borstwering
materialisering
kleurgebruik
ornament, versiering
details, detaillering

esthetische waarde / architectonische
waarde
gaafheid, integriteit
uniciteit, zeldzaamheidswaarde
fysieke waarde

object

gebouw, bouwdeel

de ruimten

elementen en details

Schema 2: de kenmerken op verschillende schaalniveaus met de mogelijk bijbehorende waarden

die volstaan nooit om een gebouw of stedenbouwkundig ensemble als erfgoed aan te merken.
Wanneer de architectuurhistorische waarden gering of afwezig zijn, maar immateriële waarden
– bijvoorbeeld het verband met lokale gebruiken – wel een rol spelen, dan kan dat wel een reden
zijn om van erfgoed te spreken, maar dit aspect blijft in deze studie grotendeels buiten beschouwing. Het ontwikkelen van expertise op deze gebieden valt buiten de reikwijdte van zowel de
architectuurgeschiedenis als de erfgoedwetenschap en veronderstelt actieve betrokkenheid van
andere deskundigen, belangenvertegenwoordigers en leken in een zorgvuldig vormgegeven proces
– dit te organiseren overstijgt de ambities van dit proefschrift, maar het ligt in de aard van de
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hier voorgestelde waardestelling daarop te anticiperen om zo het architectonisch erfgoed van de
naoorlogse wijken een kans op een tweede leven te geven.
Deze werkwijze hoopt de nadelen van de nu gangbare methoden te ondervangen. De selectie van
geëvalueerde waarden is gemotiveerd door de architectuurhistorische invalshoek en de karakteristieken van de naoorlogse wijken. Mogelijkheden voor toekomstige ontwikkeling worden waar
mogelijk aangeduid. Door bij het hoogste schaalniveau te beginnen en vandaar naar de lagere toe
te werken wordt deze methode niet gegijzeld door denkwijzen die voortkomen uit de traditionele
gerichtheid op het individuele architectuurobject.
De hier ontwikkelde methode is op te vatten als een modificatie van die van de Historical Urban
Landscape (HUL) benadering: de diversiteit aan waarden en de interpretatie van de naoorlogse
wijken als een (stads-)landschap bieden aanknopingspunten voor een op die wijken toegespitste
werkwijze. Ook de Westelijke Tuinsteden zijn intussen gelaagd – stadsvernieuwing, stedelijke
vernieuwing en gebiedsontwikkeling lieten er hun sporen na – en ook hier laten ontwikkelingen
buiten het oorspronkelijke plangebied zich gelden (al blijven deze hier grotendeels buiten beschouwing). De schaalniveaus laten zich als volgt samenvatten:

Schema 3: gehanteerde schaalniveaus samengevat
als HUL-schaalniveaus

Maximaal behoud van bestaande waarden is niet het oogmerk van dit proefschrift. Het is de
bedoeling voor architecten richtlijnen te geven zodat ze daar bij ingrepen rekening mee kunnen
houden. In deze waardestelling worden de naoorlogse wijken geanalyseerd aan de hand van de
volgende aandachtspunten (per schaalniveau).
1. Het district
–– Wat zijn de (belangrijkste) ontwerpkarakteristieken specifiek voor dit schaalniveau, met betrekking tot de infrastructuur, de groenvoorziening en het water?
–– De betekenis van de belangrijkste ontwerpkarakteristieken op dit schaalniveau.
–– De gaafheid van de karakteristieken zoals hierboven benoemd.
2. De wijk
–– Wat zijn de (belangrijkste) ontwerpkarakteristieken specifiek voor de wijk, met betrekking tot
de infrastructuur, het groen, het water de verdeling hoog- en laagbouw en de plaatsing van de
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openbare gebouwen?
–– De betekenis van de belangrijkste ontwerpkarakteristieken op dit schaalniveau
–– De gaafheid van de karakteristieken zoals hierboven benoemd
3. De buurt
–– Wat zijn de (belangrijkste) ontwerpkarakteristieken specifiek voor de buurt, met betrekking tot
de infrastructuur, het groen, het water de verdeling hoog- en laagbouw en de plaatsing van de
openbare gebouwen?
–– De betekenis van de belangrijkste ontwerpkarakteristieken op dit schaalniveau.
–– De gaafheid van de karakteristieken zoals hierboven benoemd.
4. Het object (ensemble of gebouwencomplex)
–– Wat zijn de belangrijkste ontwerpkarakteristieken van het object?
–– De betekenis van het object ten aanzien van zijn omgeving.
–– De betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling of perceelsindeling.
–– De betekenis van het object als uitdrukking van cultuurhistorische of sociaaleconomische
ontwikkelingen.
–– De betekenis van het object voor de architectuurgeschiedenis of de bouwtechniek.
–– De betekenis van het object als uitdrukking van typologische ontwikkelingen.
–– De betekenis van het object binnen het oeuvre van de architect.
–– Gaafheid van het object (belang van het ensemble of complex; de gaafheid en herkenbaarheid
van het geheel en van de samenstellende onderdelen (verschillende gebouwen, hekwerken,
tuinaanleg, bestrating e.d.).
–– De betekenis van het object in vergelijking met andere objecten. Belang van het object wegens
zeldzaamheid of representativiteit.
5. Bouwblok of bouwdeel
–– De betekenis van het bouwblok of bouwdeel voor de architectuurgeschiedenis of de bouwtechniek.
–– Betekenis in termen van esthetische kwaliteiten (proporties, ritme, maatsystemen e.d.).
–– De betekenis vanwege de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur.
–– Gaafheid van het bouwblok/gebouw.
6. De ruimten
–– Hoe is het gebouw ingedeeld?
–– De betekenis van de ruimtelijke organisatie (plattegronden)
–– De betekenis van het interieur.
7. Elementen en details
–– Wat zijn de ontwerpkarakteristieken van de (belangrijkste) elementen en componenten?
–– Belang van de afzonderlijke elementen vanwege de compositie.
–– Belang van de afzonderlijke elementen vanwege de detaillering.
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–– Belang van het object wegens het materiaal- en kleurgebruik.
–– Belang van het object wegens de ornamentiek en /of monumentale kunst
–– Gaafheid van de elementen en componenten.

De matrix
De ruimtelijke relaties tussen de verschillende schaalniveaus vormen de essentie van de hier voorgestelde methode. Deze relaties, en dan met name de tussenschalen van buurt en wijk, zijn voor
de stedenbouwkundige waardestelling doorslaggevend. Straten en pleinen spelen in de stedelijke conceptie van naoorlogse wijken een ondergeschikte rol. Voor de relaties tussen waarden op
buurt- en ensembleniveau geldt hetzelfde, en dat is ook het geval bij de ruimtelijke verhoudingen
tussen ensembles en bouwblokken of bouwdelen. Het hogere schaalniveau van het district speelde
in de visie van de pleitbezorgers van dit hiërarchische model slechts een organisatorische rol, en
de manier waarop dit in de Westelijke Tuinsteden is uitgewerkt onderschrijft deze opvatting. De
verhoudingen tussen de lagere schaalniveaus zijn minder vernieuwend en hier ligt aansluiting bij
meer traditionele methoden van waardestelling voor de hand.
Dit raamwerk is de drager van de hier voorgestelde waardestellingen van naoorlogse wijken en
vormt het kader waarbinnen immateriële en potentiële waarden een plek moeten krijgen. Over de
immateriële of ontastbare waarden die deze wijken belichamen is al veel geschreven. Ze worden
in verband gebracht met het internationale modernisme uit de jaren dertig, en met de indrukwekkende sprong voorwaarts in volkshuisvesting van de jaren vijftig en zestig. Deze waarden maken
onderdeel uit van de waardestelling en komen het best tot hun recht als ze apart worden behandeld. Ze manifesteren zich op alle schaalniveaus. Potentiële en gebruikswaarden zijn daarentegen
vooral van belang op het niveau dat zich het best voor herontwikkelingsopgaven leent: in de praktijk is dat de schaal van het ensemble. Hier is in de laatste decennia al veel gebeurd, met name bij
stedelijke vernieuwingsprojecten. In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op de consequenties van deze
ingrepen voor het denken over de architectuurhistorische waarden van de Westelijke Tuinstelen.
Veel van de grootschalige sloop- en nieuwbouwplanning tonen weinig respect voor de oorspronkelijke waarden (dat is een van de aanleidingen voor het onderhavige onderzoek); deze ingrepen
laten uiteraard sporen na in de hier gepresenteerde modelwaardestellingen.
De matrix is als volgt opgebouwd:
–– Het eerste schema (het landschap/het gebied) betreft de waardering van de schaalniveaus van
het district, de wijk en de buurt. Hier wordt de betekenis van de hogere (stedenbouwkundige)
schaalniveaus weergegeven.
–– Het tweede schema (het object binnen het landschap/het gebied) betreft de waardering van de
stedenbouwkundige context van het object. Hier wordt de betekenis van de hogere (stedenbouwkundige) schaalniveaus voor het object weergegeven én de betekenis van het object voor
de hogere schaalniveaus.
–– Het derde schema (het object) beschrijft de betekenis van de verschillende schaalniveaus van het
object.
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Stap 1: identificatie

TASTBAAR

DISTRCT

kenmerken/elementen
(die de waarden bevatten)

ONTASTBAAR

BUURT

GEBIED

WIJK

LANDSCHAP

schaalniveaus

Stap 2: beschrijving en
analyse

Stap 3: waardering
waardering aan de hand
van waarderingscriteria

waarden

ruimtelijke opzet
- infrastructuur
- groenvoorziening
- water

Wat zijn de (belangrijkste)
ontwerpkarakteristieken
specifiek voor dit schaalniveau, met betrekking
tot de infrastructuur, de
groenvoorziening en het
water?

- De betekenis van de
belangrijkste ontwerpkarakteristieken op dit
schaalniveau.
- De gaafheid van de karakteristieken zoals hierboven
benoemd.

stedenbouwkundige
waarden

ruimtelijke opzet
- infrastructuur
- groenvoorziening
- water
- verdeling hoog- en
laagbouw
- plaatsing openbare
gebouwen

Wat zijn de (belangrijkste)
ontwerpkarakteristieken
specifiek voor de wijk,
met betrekking tot de
infrastructuur, het groen,
het water de verdeling
hoog- en laagbouw en de
plaatsing van de openbare
gebouwen?

- De betekenis van de
belangrijkste ontwerpkarakteristieken op dit
schaalniveau.
- De gaafheid van de karakteristieken zoals hierboven
benoemd.

stedenbouwkundige
waarden

ruimtelijke opzet
- infrastructuur
- groenvoorziening
- water
- verdeling hoog- en
laagbouw
- plaatsing openbare
gebouwen

Wat zijn de (belangrijkste)
ontwerpkarakteristieken
specifiek voor de buurt,
met betrekking tot de
infrastructuur, het groen,
het water de verdeling
hoog- en laagbouw en de
plaatsing van de openbare
gebouwen?

- De betekenis van de
belangrijkste ontwerpkarakteristieken op dit
schaalniveau.
- De gaafheid van de karakteristieken zoals hierboven
benoemd.

stedenbouwkundige
waarden

maatschappijvisie
geloofsovertuiging
sociaaleconomische
context

Tegen welke maatschappelijke, sociaaleconomische,
culturele en historische
achtergrond is het gebied
tot stand gekomen? En hoe
vond die zijn weerslag?

- De betekenis van de
cultuurhistorische context
voor de vormgeving van het
stadsdeel / de wijk

cultuurhistorische
waarden

Schema 4a: waarderingssystematiek van het landschap / het gebied
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integriteit

integriteit

integriteit

Stap 1: identificatie
kenmerken/elementen
(die de waarden bevatten)

TASTBAAR

DISTRCT
BUURT

GEBIED

WIJK

LANDSCHAP

schaalniveaus

Stap 2: beschrijving en
analyse

Stap 3: waardering
waardering aan de hand van
waarderingscriteria

waarden

object binnen de
context
- infrastructuur
- groen
- water

Wat is de relatie
tussen het object en
de geïdentificeerde
hoofdverkeerswegen,
de groenvoorziening
en de waterlopen c.q.
waterpartijen op het
schaalniveau van het
district?

- De betekenis van het object
binnen de ruimtelijke context
(het groen, de infrastructuur,
het water) op dit schaalniveau.
- De gaafheid van visuele
en ruimtelijke verbindingen
tussen het object en de karakteristieken zoals hierboven
benoemd.

stedenbouwkundige
waarden

object binnen de
context
- infrastructuur
- groen
- water
- overige bebouwing

Wat is de relatie tussen
het object en de geïdentificeerde wegen,
de groenvoorziening
en de waterlopen c.q.
waterpartijen en de
overige bebouwing, op
het schaalniveau van
de wijk?

- De betekenis van het object
binnen de ruimtelijke context
(het groen, de infrastructuur,
het water, de overige bebouwing) op dit schaalniveau.
- De gaafheid van visuele
en ruimtelijke verbindingen
tussen het object en de karakteristieken zoals hierboven
benoemd.

stedenbouwkundige
waarden

object binnen de
context
- infrastructuur
- groen
- water
- overige bebouwing

Wat is de relatie tussen
het object en de geïdentificeerde straten,
de groenvoorziening
en de waterlopen c.q.
waterpartijen en de
overige bebouwing, op
het schaalniveau van
de buurt?

- De betekenis van het object
binnen de ruimtelijke context
(het groen, de infrastructuur,
het water, de overige bebouwing) op dit schaalniveau.
- De gaafheid van visuele
en ruimtelijke verbindingen
tussen het ensemble en de karakteristieken zoals hierboven
benoemd.

stedenbouwkundige
waarden

Schema 4b: waarderingssystematiek van het object (binnen het landschap / het gebied)
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integriteit

integriteit

integriteit

Stap 1: identificatie
schaalniveaus

kenmerken/elementen
(die de waarden bevatten)

ENSEMBLE

verkaveling
perceelindeling
groen: privé - collectief - openbaar
typologie (differentiatie)

TASTBAAR

BOUWBLOK

constructie (bouwtechniek, materialisatie, kleurgebruik)
verhoudingen
ritmes

OBJECT

woningtypen
ruimtelijke indeling
interieur
ontsluiting
oriëntatie/bezonnning
DE RUIMTEN

Stap 2: beschrijving en
analyse

Wat zijn de belangrijkste ontwerpkarakteristieken van het object
met het oog op:
- de verkaveling
- de perceelindeling
- groen: privé - collectief
- openbaar

Wat zijn de belangrijkste ontwerpkarakteristieken van het
bouwblok of bouwdeel
met het oog op:
- de constructie
- de materialisatie en
kleurgebruik
- de verhoudingen
- ritmes
- typologie

Welke woningtypen zijn
te onderscheiden?
Hoe is het gebouw, de
woningen ingedeeld?
Hoe is de ontsluiting
van het gebouw, de
woningen?
Wat is de wijze van oriëntatie, bezonning?

Schema 4c: waarderingssystematiek van het object
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Stap 3: waardering
waardering aan de hand van
waarderingscriteria

waarden

- De betekenis van het object
wegens de wijze van verkaveling of perceelindeling.
- De betekenis van het object
in vergelijking met andere
objecten.
Belang van het object wegens
zeldzaamheid of representativiteit.
- Gaafheid van het object
(belang van het ensemble of
complex wegens de gaafheid
en herkenbaarheid van het
geheel en van de samenstellende onderdelen (verschillende
gebouwen, hekwerken, tuinaanleg, bestrating e.d.).

ensemblewaarde

- De betekenis van het bouwblok of bouwdeel vanwege de
toegepaste bouwmethode.
- Betekenis in termen van esthetische kwaliteiten (proporties, ritme, maatsystemen e.d.).
- De betekenis van het object
als uitdrukking van typologische ontwikkelingen.
- De betekenis van het object
binnen het oeuvre van de
architect.
- De betekenis vergeleken met
vergelijkbare gebouwen (typerend, uniciteit) – gelet op de
constructie, de architectuur.
- Gaafheid van het bouwblok/
gebouw.

architectonische waarden

- De betekenis van de ruimtelijke organisatie (woningtypen,
plattegronden)
- De betekenis van het interieur.
- De betekenis vanwege de
bijzonder samenhang tussen
exterieur en interieur
- De betekenis van het object
vanwege de wijze van ontsluiting
- De betekenis van het object
vanwege die oriëntatie/bezonning
- De betekenis vergeleken
met vergelijkbare gebouwen
(typerend, uniciteit) – gelet op
de plattegronden

architectonische waarden

representativiteit /
zeldzaamheidswaarde
integriteit

representativiteit /
zeldzaamheidswaarde
integriteit

representativiteit /
zeldzaamheidswaarde

Stap 1: identificatie

TASTBAAR

kenmerken/elementen (die de
waarden bevatten)

ONTASTBAAR

ELEMENTEN EN DETAILS

OBJECT

schaalniveaus

Stap 2: beschrijving
en analyse

dak (vorm)
façades (indeling, verschijningsvorm, materialisatie,
kleur)
portieken, trappenhuizen
(positie, vorm, ornamentiek)
balkons (vorm, plaatsing)
balkonhekjes (vorm, decoratie, detaillering)
dakrand (vorm, detaillering)
plint (verschijningsvorm,
materialisatie)
kozijnen (vorm, profiel,
detaillering, materialisatie)
doorlopende vloerbanden
in gevel (plaatsing, materialisatie)
lateien (vorm, materialisatie)
borstwering (verschijningsvorm, materialisatie, kleur,
ritmiek)
etc.

Wat zijn de ontwerpkarakteristieken
van de (belangrijkste) elementen en
details?

concept of artistieke trend
/ beweging
karakter
stijl

De ideeën achter
een ontwerp.
Ontwerpideologie
(vaak gerelateerd
aan of vertegenwoordigd in een
tastbaar kenmerk).

Schema 4c: het object (vervolg)
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Stap 3: waardering
waardering aan de hand van
waarderingscriteria

waarden

- Belang van de afzonderlijke
elementen en details vanwege de compositie.
- Belang van de afzonderlijke
elementen en details vanwege de detaillering.
- Belang van de afzonderlijke elementen en details
wegens het materiaal- en
kleurgebruik.
- Belang van de afzonderlijke elementen en details
wegens de toepassing van
ornamentiek en / of monumentale kunst
- De betekenis van de elementen en details in vergelijking met andere gebouwen
- Gaafheid van de elementen
en details.

architectonische waarden

representativiteit /
uniciteit
integriteit

zeldzaamheidswaarde
architectonische waarde

Beoordeling en classificatie van waarden
Ten slotte is het nodig een systeem te ontwikkelen om de grote hoeveelheid uiteenlopende waarden te wegen. Dit systeem is deels gebaseerd op de zogenaamde rubrics, dat afkomstig is uit het
onderwijs en daar betrekking heeft op onderwijsdoeleinden en deels op de ordekaarten van de
AUP gebieden.
Rubrics stellen in staat de kwaliteit van een product, de prestaties ervan, of een proces zo objectief mogelijk vast te stellen. Dat gebeurt door de formulering van criteria waaraan de kenmerken
of onderdelen moeten voldoen om beoordeeld en geclassificeerd te kunnen worden. Er zijn vier
categorieën:
+/-

negatieve waarden
weinig tot geen waarden

+

redelijke tot aanzienlijke waarden

++

hoge tot zeer hoge / uitzonderlijke waarden

Schema 5: classificatie van waarden

Op elk schaalniveau wordt aan ieder criterium een waarde gekoppeld en wordt het per waarde
samengevat. Vervolgens worden er op basis van deze toekenning van waarden per schaalniveau
punten gegeven. Dit levert een puntenaantal op van 0-5 per schaalniveau. Deze methode is
vergelijkbaar met de ordekaarten die in Amsterdam voor de AUP gebieden werden gemaakt (zie
hoofdstuk 2).
In schema 6 zijn de schaalniveaus district, wijk en buurt samengevoegd tot het gebied. Daarmee
wordt aangesloten op de schaalniveaus van de HUL en op die van de ordekaarten AUP gebieden.
Om het systeem – en de uitkomst vergelijkbaar te maken met de ordekaarten van het AUP zijn de
in deze studie toegepaste schaalniveaus met de criteria in overeenstemming gebracht met de vier
categorieën die zijn gebruikt bij de ordekaarten. Iedere categorie kan 0 tot 5 punten krijgen.
In schema 7 staan de omschrijvingen van beide methodes naast elkaar.
Bij de waardering zou dit in principe in een zelfde puntenaantal kunnen resulteren.
In dit proefschrift wordt het classificatiesysteem gehanteerd waarbij de uitkomsten vergelijkbaar
zijn met de ordekaarten van de AUP gebieden, zodat het daar daadwerkelijk op aan kan sluiten.

Case study
De in dit hoofdstuk geschetste methodiek wordt getest aan de hand van een concreet voorbeeld:
de Westelijke Tuinsteden. Deze naoorlogse Amsterdamse wijken worden bij uitstek geschikt geacht om als case study te dienen om methodologische vernieuwingen in de waardestellingen voor
naoorlogse woonwijken in het algemeen te genereren.
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Object
Schaalniveau

criteria

waardering

cultuurhistorische waarden
stedenbouwkundige waarden

buurt
wijk
district

- De betekenis van de cultuurhistorische context
- De betekenis van de stedenbouwkundige context van het object (de infrastructuur, het groen,
het water en de overige bebouwing) op het
schaalniveau van de buurt, de wijk, het district.
- De gaafheid van visuele en ruimtelijke verbindingen tussen het object en de stedenbouwkundige context.

ensemblewaarden

ensemble

- De betekenis van het object wegens de wijze
van verkaveling, perceelindeling en typologische
differentiatie.
- De betekenis van het object in vergelijking met
andere objecten. Belang van het object wegens
zeldzaamheid of representativiteit.
- Gaafheid van het object (belang van het
ensemble of complex wegens de gaafheid en
herkenbaarheid van het geheel en van de samenstellende onderdelen (verschillende gebouwen, hekwerken, tuinaanleg, bestrating e.d.).

architectonische
waarden

bouwblok

- De betekenis van het bouwblok of bouwdeel
vanwege de toegepaste bouwmethode.
- Betekenis in termen van esthetische kwaliteiten (proporties, ritme, maatsystemen e.d.).
- De betekenis van het object als uitdrukking van
typologische ontwikkelingen.
- De betekenis van het object binnen het oeuvre
van de architect.
- De betekenis vergeleken met vergelijkbare
gebouwen (representatief, uniek) – gelet op
de constructie, de architectuur (verhoudingen,
ritmes).
- Gaafheid, herkenbaarheid van het bouwblok/
gebouw.
- De betekenis van de ruimtelijke organisatie
(woningtypen, plattegronden).
- De betekenis van het interieur.
- De betekenis vanwege de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur.
- De betekenis van het object vanwege de wijze
van ontsluiting.
- De betekenis van het object vanwege de oriëntatie/bezonning.
- De betekenis vergeleken met vergelijkbare
gebouwen (typerend, uniciteit) – gelet op de
plattegronden.

architectonische
waarden

- Belang van de afzonderlijke elementen en/of
details vanwege de compositie.
- Belang van de afzonderlijke elementen en/of
details vanwege de detaillering.
- Belang van de afzonderlijke elementen en/of
details wegens het materiaal- en kleurgebruik.
- Belang van de afzonderlijke elementen en/of
details wegens de toepassing van ornamentiek
en/of monumentale kunst
- De betekenis van de elementen en/of details in
vergelijking met andere gebouwen.
- Gaafheid/integriteit van de elementen en /of
details.

architectonische
waarden

integriteit

representativiteit
/ uniciteit
integriteit

representativiteit
/ uniciteit
integriteit

representativiteit
/ uniciteit

representativiteit
/ uniciteit
integriteit

totaal
Schema 6: het vaststellen van de hoogten van de waarden per schaalniveau en criteria
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waardering
-

de ruimten

+

elementen en details

-

waarden

+

punten
(0-5 per
categorie)

Ordekaarten AUP
omschrijving

Matrix NM

aantal
punten

schaalniveau

omschrijving

A De interne organisatie van het ob-

de ruimten

- De betekenis van de ruimtelijke organisatie (woningtypen, plattegronden).
- De betekenis vergeleken met vergelijkbare gebouwen
(typerend, uniciteit) – gelet op de plattegronden.
- De betekenis van het interieur.
- De betekenis vanwege de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur.
- De betekenis van het object vanwege de wijze van
ontsluiting.
- De betekenis van het object vanwege de oriëntatie/
bezonning.

B De ruimtelijke vormgeving van

0-5
gebouw/bouwblok - De betekenis van het gebouw/bouwblok vanwege de
toegepaste bouwmethode.
- Betekenis in termen van esthetische kwaliteiten (proporties, ritme, maatsystemen e.d.).
- De betekenis van het gebouw/bouwblok als uitdrukking
van typologische ontwikkelingen.
- De betekenis van het object binnen het oeuvre van de
architect.
- De betekenis vergeleken met vergelijkbare gebouwen
(representatief, uniek) – gelet op de constructie, de
architectuur (verhoudingen, ritmes).
- Gaafheid, herkenbaarheid van het bouwblok/gebouw.
elementen en
- Belang van de afzonderlijke elementen en/of details
details
vanwege de compositie.
- Belang van de afzonderlijke elementen en/of details
vanwege de detaillering.
- Belang van de afzonderlijke elementen en/of details
wegens het materiaal- en kleurgebruik.
- Belang van de afzonderlijke elementen en/of details
wegens de toepassing van ornamentiek en/of monumentale kunst
- De betekenis van de elementen en/of details in vergelijking met andere gebouwen.
- Gaafheid/integriteit van de elementen en/of details.

C De groepering van objecten (ver-

ensemble

ject (typologie zoals eengezinswoningen, duplexwoning, maisonnette, kerk etc. en plattegrond).
Hierbij wordt gelet op de kwaliteit
van een bepaald woning- of
gebouwtype, wijze van ontsluiting,
ligging op de zon, monumentwaardigheid.

objecten (architectuur) Hierbij
wordt gelet op de kwaliteit van de
vormgeving en samenhang met
constructie, materiaaltoepassing,
detaillering en monumentwaardigheid.

kaveling). Hierbij wordt gelet op
de kwaliteit van de plaatsing van
architectuureenheden als een als
één geheel ontworpen groepering
met een sterke wisselwerking met
de openbare ruimte, die typerend
is voor de AUP gebieden.

D De bijdrage van objecten aan

buurt
de kwaliteit van tuinstedelijke
wijk
ensembles als geheel (relatie met district
veld als geheel).
Hierbij wordt gelet op de kwaliteit
van de relatie tussen architectuureenheid of groepering van de
architectuureenheden met de compositie van het bebouwingsveld en
het tuinstadkarakter als geheel.

0-5

- De betekenis van het object (ensemble/complex)
wegens de wijze van verkaveling, perceelindeling en
typologische differentiatie.
- De betekenis van het object (ensemble/complex) in
vergelijking met andere objecten. Belang van het object
wegens zeldzaamheid of representativiteit.
- Gaafheid van het object (belang van het ensemble of
complex wegens de gaafheid en herkenbaarheid van
het geheel en van de samenstellende onderdelen (verschillende gebouwen, hekwerken, tuinaanleg, bestrating
e.d.).

0-5

- De betekenis van de cultuurhistorische context
- De betekenis van de stedenbouwkundige context van
het object (de infrastructuur, het groen, het water en de
overige bebouwing) op het schaalniveau van de buurt,
de wijk, het district.
- De gaafheid van visuele en ruimtelijke verbindingen
tussen het object en de stedenbouwkundige context.

0-5

totaal

0-20

Schema 7: in dit schema zijn de schaalniveaus met hoofdcriteria die worden gehanteerd in dit proefschrift vergelijkbaar met de schaalniveaus en hoofdcriteria die bij de ordekaarten van het AUP worden toegepast.
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De bedoeling is om uiteindelijk te komen tot uitspraken over:
–– de waardevolle karakteristieken (op verschillende schaalniveaus) die gewaarborgd of versterkt
zouden moeten worden;
–– de waarden of ‘genetische code’ van de velden;
–– de relatie tussen de netwerken en de velden.
Om de waarden op verschillende schaalniveaus aan het licht te brengen is onderzoek nodig. Dat
richt zich op verschillende deelgebieden, die in de volgende hoofdstukken aan de orde komen.
Daarna volgt een proeve van een aantal waardestellingen.

Selectie van objecten
schaalniveau

kenmerken

waarden

benodigde informatie

district

infrastructuur
groen
water

cultuurhistorische waarde
stedenbouwkundige waarde

algemeen uitbreidingsplan voor de stad
of stadsdeel
achtergrond van het plan
biografie(ën) van de stedenbouwkundige(n)

wijk

infrastructuur
groen
water

cultuurhistorische waarde
stedenbouwkundige waarde

de Wijkgedachte
plannen in hoofdzaak voor de wijken
(infrastructuur, openbare ruimte, groen,
water, verkaveling)

buurt

infrastructuur
groen
water
verkaveling

cultuurhistorische waarde
stedenbouwkundige waarde

deelplannen (infrastructuur, openbare
ruimte, groen, water, verkaveling)
bouwregulering
supervisie
biografie(ën) van de supervisors, landschapsarchitecten

object

verkaveling
oriëntatie
typologie, typen

cultuurhistorische waarde
ensemblewaarde
esthetische waarde
gaafheid, integriteit
uniciteit, zeldzaamheidswaarde

verkavelingssystemen
typologie
biografie(ën) van de architecten
renovatie en stedelijke vernieuwing

gebouw,
bouwdeel

constructie
oriëntatie
ritmes
verhoudingen

architectonische waarde
stijl
gaafheid, integriteit
compositie
uniciteit, zeldzaamheidswaarde ritme, proporties
bouwmethoden

de ruimten

ruimtelijke indeling
plattegronden
interieur

functionele waarde
de ruimtelijke indeling
architectonische waarde
woningplattegronden
uniciteit, zeldzaamheidswaarde interieur

elementen en trappen
balkons
details

dakrand
plint
kozijnen
doorlopende vloerbanden in gevel
lateien
borstwering
materialisering
kleurgebruik
ornament, versiering
details, detaillering

architectonische waarde
verschillende stijlen en groepen van
gaafheid, integriteit
architecten
uniciteit, zeldzaamheidswaarde renovatie
fysieke waarde

Schema 8: de benodigde informaties om de waarden op de verschillende schaalniveaus aan het licht te brengen

Op stedenbouwkundig gebied (de hogere schaalniveaus) is er aandacht voor de ligging van de objecten binnen het AUP en voor de verschillende verkavelingsvormen. Op architectonisch gebied (de
lagere schaalniveaus) is er zowel aandacht voor de meer specifieke architectuur als voor de meer
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generieke voorbeelden. Aan bod komen zowel traditionele bouwmethoden als gestandaardiseerde
en industriële bouwmethoden, verschillende typologieën, voorbeelden die het hele tijdsbestek
van 1945-1970 vertegenwoordigen en er wordt gekeken naar verschillende stijlen en architecten
die binnen de Westelijke Tuinsteden vertegenwoordigd zijn. Waar mogelijk wordt verband gelegd
met de plaats van het object in oeuvre van de ontwerpers, van wie elders in het boek beknopte
biografieën zijn opgenomen. Tevens wordt gekeken naar de staat van de objecten. Zowel objecten
van een redelijke tot goede staat van conservering als (voorbeeldig) gerenoveerde objecten komen
aan bod. De selectie van projecten is gebaseerd op literatuur- en archiefonderzoek, de ordekaarten die werden gemaakt door Monumenten en Archeologie, andere waardestellingen, interviews
en veldwerk.1 Als uitgangspunt is genomen het gebied dat door de RCE als waardevol wederopbouwgebied werd bestempeld. Dit is enigszins opgerekt om een tot een representatieve selectie te
kunnen komen. Criteria die in de keuzes werden gehanteerd zijn:
–– generieke en specifieke ensembles met unieke kwaliteiten/aspecten
–– geografische balans
–– vroegere en latere voorbeelden
–– verschillende verkavelingsvormen
–– variatie in bouwmethoden en systemen
–– verschillende architectonische stijlen en architecten
–– verschillende gebouwtypen
–– staat van conservering

District

Wijk

Buurt/deelplan

Object

Nieuw-West

Slotermeer

Deelplan A

539. A. van Eijck en J. Rietveld, bejaardenwoningen
1224. H-school Wilco Jiskootpad
102. Th.J. Lammers, portieketagewoningen

Slotervaart

Deelplan C

275. Evers en Sarlemijn, kerk en school

Deelplan D

19. A. Eibink, portieketagewoningen

Deelplan H

289. J.P. Kloos, portieketagewoningen

Deelplan J

281. P. Zanstra, galerijflats

Deelplan A

357. J.F. Berghoef, Sloterhof, mix
334. Jac. Bot, portieketagewoningen

Deelplan B

75 en 76. A. Komter, rijwoningen, portieketagewoningen
17. F.J. van Gool, rijwoningen

Deelplan C

16. C. Keesman, A. Staal, portieketagewoningen Staalmanplein

Schema 9: de selectie van de gebieden en objecten
1.

De selectie van projecten voor de waardestelling werd uitgevoerd in samenwerking met Lisanne Havinga, die voor een
deel dezelfde selectie heeft gebruikt als onderdeel van haar promotieonderzoek.
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In de jaren vijftig en zestig golden de naoorlogse wijken als
toonbeelden voor een nieuwe manier van leven: licht en frisse
lucht doorstroomden de door met groen omringde woningen.
In de jaren negentig leken de dromen vervlogen. Verloedering
en toenemende onveiligheid leidden tot de noodzaak in te
grijpen. Liberalisatie van de woningmarkt en de wens van de
overheid om het aandeel van de sociale woningbouw terug te
dringen noopte woningbouwcorporaties om zich als
marktgerichte projectontwikkelaars te manifesteren. Dit heeft in
veel gevallen tot sloop en nieuwbouw geleid. De laatste jaren is
er weer veel meer aandacht voor de oorspronkelijke
bebouwing. Dit bracht tekortkomingen van bestaande
waarderingsmethodieken en kennis over deze wijken aan het
licht. Dit onderzoek naar de erfgoedwaarden bouwt voort op
wat overheden, wetenschappers en theoretici al hebben
verricht. Bestaande methodieken worden aangevuld en
bijgesteld om te komen tot een waarderingsmethodiek die
recht doet aan de opbouw en kwaliteiten van deze wijken. Deze
wordt getest aan de hand van de Westelijke Tuinsteden in
Amsterdam, die daarvoor aan een uitgebreid
architectuurhistorisch onderzoek worden onderworpen. In het
onderzoek worden verschillende schaalniveaus op elkaar
betrokken om zo te kunnen komen tot een gebiedsgerichte
behoud- en ontwikkelingsstrategie. Hoewel ruime aandacht
wordt geschonken aan de onderliggende theorievorming is
deze studie gericht op het aanleveren van een praktisch
instrument voor eigenaren, beleidmakers, politici, architecten,
stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers.
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