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Voorwoord
Eenjaar geleden heb ik een keuze gemaakt tussen verschillende afstudeerateliers van de Technische
Universiteit te Eindhoven voorgesteld. De keuze voor dit atelier is ontstaan door mijn voorgaande
studiecarrière (MBO Bouwkunde en HBO Bouwkunde). Ik ben hier in aanmerking gekomen met
het uitwerken van projecten, maar deze waren voor mij persoonlijk niet gebonden aan een
theoretisch onderzoek. De keuze voor dit afstudeeratelier, dat als enige een grondig
wetenschappelijk onderzoek als een basis had voor het ontwerp, maakte voor mij het verschil met
de andere.
Aan het begin van het atelier zijn we meteen begonnen met het zoeken in archieven,
bibliotheken en andere informatiebronnen naar informatie over twaalf wijken in Amsterdam die
herontwikkeld zijn in de stadsvemieuwingsperioden. Thema's zoals ontmoeten, inspraak en context
uit deze periode en wijken werden gebundeld en leidde gaandeweg naar specifieke onderzoeken
voor mijn wijk: de Kinkerbuurt. Het thema van het ontmoeten kwam centraal te staan in mijn
onderzoek, omdat na een bezoek aan mijn buurt en analyses kenbaar werd dat mijn buurt een
achteruitgang kende in de sociale samenhang tussen de bewoners. Het leek mij een kans om dit
probleem te koppelen aan het thema van het ontmoeten dat actueel was gedurende de
herontwikkeling van de Kinkerbuurt.
Later is er een opdracht geformuleerd voor het ontwerp dat naast dit onderzoek als
eindproduct zou gelden. Het was voor mij een test om de (zelf onderzochte) theorie voor het
ontwerp te zien als een wetenschappelijke ondersteuning. Dit resulteerde in een ontwerpopgave
(stedenbouwkundig en architectonisch) waarvan ik nu kan zeggen dat ik niet direct de essentie te
pakken had. De ontwerpopgave is later aangescherpt en leidde dit tot het aanpassen van enkel een
architectonisch ingreep. Met een brede school in de Kinkerbuurt zag ik als kans om de sociale
problematiek in de buurt te verzachten. Mijn ontwerpopgave werd een nieuwe brede school voor
het kind en de buurt.
De vrijheid die we kregen in de ontwerpopgave heeft mij meerdere malen een aantal
stappen terug laten doen. Ik heb toen mijn ontwerp opzij gelegd en het onderzoek aangescherpt. Dit
heeft ertoe geleid dat ik mijn groen licht presentatie in een keer heb gehaald.
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Mijn dank gaat dan ook uit naar mijn begeleiders, mede studenten, familie en vrienden die mij
geholpen hebben tijdens het afstuderen.
In het bijzonder: Marieke van Rooij, die dit theoretische onderzoek altijd wist te
omschrijven als een onderzoek met kromme zinnen en opbouw. Zij heeft mij persoonlijk weten te
helpen om dit onderzoek tot een onderzoek te krijgen waar ik zeer trots op ben. Een onderzoek waar
voor mij geen kromme zinnen en opbouw meer in zitten.
Ook wil ik Gijs Wallis de Vries bedanken, die altijd even stimulerend voor me werkte,
heeft mij een enorme hoeveelheid aan geschikte informatie gegeven voor dit onderzoek.
Ten slotte wil ik het begeleidende ontwerpteam bedanken, gevormd door Machiel Spaan en
Marc Reniers. Zij hebben mij geleerd wanneer ik wel de belangrijkste theoretische essentie
vastpakte en hoe ik dat vervolgens kon uitwerken als schakelstuk in het ontwerp.

Berend ten Hoopen, Veldhoven, 17 augustus 2013
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Summary
The 'Kinkerbuurt' is characterized by the 'Kinkerstraat' which divides the neighbourhood in two
parts. In the north is the 'Bellamybuurt' which emerged in the 18th century. This is a neighbourhoud
where you can find liveliness on the streets and authentic (19th century) Amsterdam like facades. In
the south of the Kinleerbuurt is the 'Borgerbuurt': a neighbourhood where you can find, just like in the
'Bellamybuurt', 19th centurybuildingsin the western quater.
The 'Borgerbuurt' in the east, contrasts with the 'Kinkerbuurt'. It is an area where the 70s and 80s
urban renewal of the city left an evident mark in the shape of urban segregation of functions (living,
working, recreation and infrastructure). In the 'Kinkerbuurt' is a mix ofpopular attractions, whereas
theeast ofthe 'Borgerbuurt' only bas living accomodations, with a community school as the
exception.
The east-west oriented streets and buildings mark the 'Kinderbuurt', but are interupted in the east of
the 'Borgerbuurt' by public places and buildings that are literally perpendicular to them. The dominant
position of the community school is the best example of the urban renewal. The school knows little
unity because ofheight differences, colour differences and difference in material usage. Because of
this there is no balance in urbanisation between the school and the neighbourhood which can lead to
an image of a close-knit community.
The urban renewal made the balance ofthe neighbourhood fall apart. There is a monoculture, which
leads to mutual irritation between inhabitants. Because the social balance is bad in the neighbourhood,
it is clear that the current community schoollacks in its neighbourhood function. These social
problems is the cause for a new design for a community school that eases the social problems and
restores the present urban orientation.
An analysis ofthe subject meeting bas been the point of focus in researches from, among others, the
architect Herman Hertzberger. The visions of these architects were of an open architecture, in which
the society should have been reflected and advanced.. This works as a link between subject and theory.
The community school bas to become a social body and thé meeting spot in the neighbourhood, to
which the community belongs.

This way the school becomes thé recognition point in the neighbourhood, it needs a familiar identity
for the inhabitants. Neighbourhood oriented functions and education come together in one building,
through which social honds develop (the linking) and the learning environment in a trusted way which
leads to new challenges (the broadening). The encounters between neighbourhood (neighbours) and
school (children) is the primary issue in the program. This results in the following:
Workplaces
Library

Combiwelt
Education

: One level with a common room and two small workshops,
: One wing on the main floor with a book room, reading room, instruction room and a
children's library,
: A wing on the main floor and in the basement with a auditorium, meeting room,
kitchen and gymnasium with locker rooms.
: Two floors with 16 classrooms, four offices ( or class rooms), two playrooms, two
common rooms, an arts-and-crafts room and a schoolyard.

Important in this is that the functions keep their own identities and support others. The gatbering
between neighbourhood (neighbours) and school (children) will be stimulated by this and this leads to
neighbourhood oriented results and a social unity.

Samenvatting
De Kinleerbuurt wordt gekenmerkt door de Kinkerstraat die de buurt in twee buurtdelen
scheidt. In het noorden ligt de Bellamybuurt die ontstaan is in de 18e eeuw. Dit is een buurt waar
levendigheid op straat en authentieke (19e eeuwse) Amsterdamse gevels te vinden zijn. In het zuiden
ligt de Borgerbuurt: dit is een buurt waar in het westen, net zoals in de Bellamybuurt, 19e eeuwse
bebouwing aanwezig is.
De Borgerbuurt in het oosten, staat in contrast met de Kinkerbuurt. Het is een gebied waar de
stadvernieuwing uit de jaren '70 en '80 duidelijk haar sporen heeft achtergelaten in de vorm van
stedelijke functiescheiding (wonen, werken, recreëren en infrastructuur). In de Kinkerbuurt zit een mix
van trekpleisters, terwijl er in het oosten van de Borgerbuurt enkel de woonfunctie aanwezig is, met
een brede school als uitzondering.
De oost-west georiënteerde straten en bebouwing kenmerken de Kinderbuurt, maar worden in het
oosten van de Borgerbuurt onderbroken door openbare ruimten en bebouwing die hier letterlijk haaks
op staan.
De dominante positie van de brede schoollaat het beste voorbeeld zien van de stadsvernieuwing. De
school kent weinig samenhang door hoogteverschillen, kleurverschillen en een verschil in
materiaalgebruik Hierdoor is er geen evenwicht in bebouwing tussen de school en de buurt wat kan
zorgen voor een uitstraling van een hechte gemeenschap.
De stadvernieuwing heeft ervoor gezorgd dat de samenhang van de buurt uiteen valt. Er heerst
een monocultuur, waar onderlinge irritaties tussen bewoners ontstaan. Doordat de sociale samenhang
in de buurt slecht is, wordt duidelijk dat de huidige brede school tekort schiet met haar buurtfunctie.
Deze sociale problematiek is de aanleiding voor een nieuw ontwerp van een brede school, die de
sociale problematiek verzacht en daarbij de aanwezige stedenbouwkundige oriëntatie herstelt.
Een analyse naar het thema ontmoeten heeft centraal gestaan in onderzoeken van, onder
andere, de architect Herman Hertzberger. Deze architecten hadden als visie een open architectuur,
waarin de maatschappij gereflecteerd en bevorderd moest worden. Dit werkt als schakelstuk tussen
het ontwerp en de theorie. De brede school moet een sociaal orgaan en dé ontmoetingsplek in de buurt
worden, waaraan een gemeenschap aan toebehoord. Zo wordt de school hét herkenningspunt in de
buurt, dit vraagt om een vertrouwde identiteit voor de bewoners. Buurtgerichte functies en onderwijs
komen samen in één gebouw, waardoor sociale binding ontstaat (het verbinden) en de leeromgeving
op een vertrouwde manier voor nieuwe uitdagingen zorgt (het verbreden). De ontmoeting tussen
buurt(bewoners) en school(kinderen) staat voorop in het programma. Dit resulteert in het volgende:
Atelierruimten: Eén verdieping met een gemeenschappelijke ruimte en twee kleine atelierruimten,
Bibliotheek:
Eén vleugel op de begane grond met een boekenzaal, leeszaal,
instructieruimte en kinderbibliotheek,
Combiwe/1:
Een vleugel op de begane grond en kelderverdieping met een aula, vergaderruimte,
keuken en sportzaal met kleedruimten
Onderwijs:
Twee verdiepingen met 16lokalen, vier kantoren (oflokalen), twee speelzalen, twee
gemeenschappelijke ruimten, handenarbeidlokaal en een schoolplein
Belangrijk hierin is dat functies hun eigen identiteit behouden en andere ondersteunen. De
samenkomst tussen buurt(bewoners) en school(kinderen) wordt zo gestimuleerd en dit leidt tot
buurtgerichte resultaten en een sociale samenhang.

Samenvatting
Deze scriptie bevat een theoretisch onderzoek over hoe een school de sociale samenhang in een
buurt kan versterken. Het doel is om met dit onderzoek een ondersteuning te krijgen voor het
ontwerp dat gemaakt zal worden voor de nieuwe brede school (uitgelegd in het ontwerpboek).
De geschiedenis van de Kinkerbuurt laat zien hoe de stadsvernieuwing de buurt heeft weten te
veranderen in de buurt zoals we deze nu kennen. Het is een buurt geworden waar, door de visie van
de gemeente (CIAM gedachte), wonen de hoofdfunctie is, terwijl bewoners streefden naar een
diversere buurt in voorziening. Tegenwoordig ligt het zuidelijke buurtdeel (waar de
stadsvernieuwing geconcentreerd heeft plaatsgevonden) van de Kinkerbuurt "als vreemde eend in
de bijt" en lijkt het zo zijn eigen leven te leiden. Volgens de gemeente heeft dit ervoor gezorgd dat
er een monocultuur heerst, waarbij de sociale samenhang slecht uit de test kwam. Onder andere
door de slechte sociale samenhang maakt het zuiden van de Kinkerbuurt een verschil met het
noorden.
De reactie op de architectuur, die ontstaan is in de Kinkerbuurt en met name deze periode,
maakt de problemen in de Kinkerbuurt duidelijker. De samenleving was in deze periode
volgens leden van bijvoorbeeld de Forumgroep aan het individualiseren. Dit was niet bevorderlijk
voor de maatschappij. Zo werden mensen specialisten en contact met elkaar werd steeds
moeilijker. Architectuur moest dit bevorderen volgende de Forumgroep. Het betrekken van
maatschappelijke elementen werd in deze nieuwe architectuurstroom een belangrijke
ontwerpstrategie waardoor de architectuur als herkenning en vertrouwelijk werd voor de mens.
Dit leidt naar een samenleving waarin mensen elkaar (informeel) ontmoeten, van elkaar
kunnen leren en belangrijker nog: elkaar accepteren. Er ontstonden experimenten naar
complexen waar sociale, culturele, gezondheids- en onderwijsvoorzieningen samenkomen in
één gebouw. Het werd zo een open architectuur, waarin gebruikers elkaar ontmoeten.
De brede school in Nederland kwam als een nieuw sociaal orgaan in de buurt naar
voren en werd dé ontmoetingsplek voor het gezin en het kind. Hertzberger zag deze verandering
in het onderwijs en maatschappij en gebruikte deze voor een ontmoeting tussen de buurt(bewoners)
en school(kinderen). Hij zag de school als een multifunctioneel gebouw voor de buurt waar niet
alleen nog onderwijs aanwezig. De buurt (omgeving) werd geïntegreerd in het schoolgebouw,
waardoor kinderen konden leren van de echte wereld en de buurt kon leren van elkaar. De
kinderen zouden zich in een omgeving bevinden waar meer te beleven en te ontdekken is. De
school groeide uit tot een centraal onderwijsgebouw voor het kind en de buurt. Er ontstonden
samenwerkingsverbanden tussen de buurt en school en ook maakte buurtfuncties een intrede in
het schoolgebouw. Schoolgrenzen vervaagden waardoor de gebruikers samen konden'
optrekken en zo van elkaar konden leren. De school werd een meer maatschappelijk gebouw
voor de buurt, waar onderwijsachterstanden, opvang van het kind en met name de sociale
samenhang van een buurt verbeterd werd. Deze verandering in de scholenarchitectuur wordt

Verbinden en verbreden op school

112

tegenwoordig nog erkent en is uitgegroeid tot de bekende brede school. Architectenbureaus
zien de school in hun ontwerp niet enkel als een schoolgebouw, maar als een school voor de
gehele buurt. Het is een gebouw geworden dat de relatie met de buurt aangaat en de buurt niet
meer zonder kan. Het is het cement van de buurt en dé ontmoetingsplek waar sociale binding
tussen buurtbewoners ontstaat. Er ontstaat meer sociale cohesie door de betrokkenheid van de
bewoners. Identiteiten vanuit de buurt worden gebruikt als architectonische middelen en zo de
ontmoeting stimuleren. Rust en structuur in de school zorgen ervoor dat de verschillenden
identiteiten in het schoolgebouw elkaar niet gaan overheersen. Het kind moet namelijk onder
eigen verantwoording en in eigen vrijheid kunnen leren met andere kinderen. Samen met het
schoolplein (dorpsplein) wordt de brede school als een spil in de wijk waar bewoners zich bij
betrokken voelen.
De school wordt zo een onmisbaar orgaan in de wijk waar bewoners elkaar ontmoeten en zo de
sociale samenhang verbeterd kan worden (het verbinden). Door deze nieuwe functie die de
sch_ool gaat krijgen, zal de school niet alleen een onderwijsfunctie huisvesten, maar zullen
diverse buurtgebonden functies een intrede maken in het gebouw . Hierdoor zal de
leeromgeving van het kind uitgebreid worden (het verbreden).
Kortom: verbinden en verbreden op school.
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Inleiding
Aanleiding
De Kinkerbuurt bestaat uit twee buurtdelen; in het noorden de Bellamybuurt en in het zuiden de
Borgerbuurt. Wanneer men door de Kinkerbuurt loopt, wordt snel duidelijk dat er een verschil
bestaat tussen deze twee buurtdelen, waarbij zowel de sfeer, architectuur en stedenbouwkundige
opzet verschillen. Het noorden wordt gekenmerkt door een dorps karakter met verschillende
bedrijfjes, horecagelegenheden, en de Ten Kate markt. Het zuiden ligt volgens de gemeente "als
vreemde eend in de bijf' en lijkt het zo zijn eigen leven te leiden 1• Het laat een beeld zien van
woonblokken waar verschil in hoogte en kleurgebruik het stadsbeeld beheersen. De Bellamybuurt
in het noorden is een buurt die gekenmerkt wordt door de typerende "Amsterdamse gezelligheid",
met een gezellige winkelstraat, de Kinkerstraat, en de Ten Kate markt. Bij de Borgerbuurt in het
zuiden ontbreekt het aan een dergelijke trekpleister en wordt er voornamelijk geleefd door de
buurtbewoners. Het leven vindt er niet zo nadrukkelijk plaats op de straat door de eenzijdigheid van
de woonftmctie.
Het verschil tussen deze buurten is ontstaan door een grootschalige stadsvernieuWing die
zich in de jaren zeventig en tachtig voordeed in Amsterdam. Huizen en straten werden gesloopt,
waardoor onder andere verhalen, sferen en sociale binding verloren gingen. De gekleurde
bouwblokken in de Kinkerbuurt, die gebouwd zijn tijdens deze stadsvernieuwing, lijken hun eigen
leven te leiden tussen de authentieke Amsterdamse gevels. De Borgerbuurt in het zuiden, die een
concentratie van deze woonblokken kent (door een scheiding van stedelijke ftmcties uit de
stadsvernieuwingsperiode), is een buurt geworden waar de sociale samenhang in een neerwaartse
spiraal is gekomen. 2
Midden in de Borgerbuurt staat de school De Kinkerbuurt die ten tijden van de
stadsvernieuwing is gerealiseerd. In 2006 is deze verbouwd tot een brede school waar
samenwerkingsverbanden tussen buurt en de school moesten samenkomen.3 Wanneer men nu door
de Borgerbuurt loopt en de buurt beschrijft, dan zal dit samenwerkingsverband tussen school en
buurt niet opvallen. De gemeente Amsterdam beschrijft de buurt niet voor niks als een buurt met
weinig (sociale) samenhang.4
De school die op een eigen, haast dominante, wijze in de buurt staat, heeft een ideale ligging. De
school is het centrale punt van de Borgerbuurt, waardoor het mogelijkheden bied voor de (sociale)
samenhang. Deze mogelijkheden van de school voor het terugbrengen van de (sociale) samenhang
in de buurt worden onderzocht in de scriptie.

1

Amsterdam G. , Buurtprofiel Borgerbuurt, p. I
Amsterdam G. , Buurtprofiel Borgerbuurt, p. 18
3
AmsterdamS. O.-W., p. I
" Amsterdam G . .• Buurtprofiel Borgerbuurt, p. 19
2
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Probleemstelling
De Borgerbuurt in Amsterdam heeft te maken met sociale problematiek, onderlinge irritaties tussen
bewoners en sociale onveiligheid in de buurt, waardoor de gemeente bang is voor vereenzaming en
isolatie van de bewoners. 5 Het versterken van de sociale samenhang ziet de gemeente als een
belangrijk punt voor de buurt, omdat slechts vier op de tien personen aangeeft prettig en gezellig in
de Borgerbuurt te wonen. 6

In 1997 komt het ministerie van VROM met een nota waaruit bleek dat wijken met een scheiding
van functies (zoals de Borgerbuurt) hebben geleid tot saaie en sociaal onveilige buurten. 7 De nota
was expliciet geschreven voor wijken waarbij stadsvernieuwing of herstructurering heeft plaats
gevonden. Het zijn over het algemeen wijken in Nederland die leidde tot een eenzijdige
gemeenschap. Een gemeenschap waarin de sociale samenhang slecht uit de test kwam volgens het
ministerie van VROM en zo de leefbaarheid nadelig beïnvloed. 8
De aanwezige school, die de Borgerbuurt voorziet van (sociale) voorzieningen en samenkomst
tussen bewoners, schiet dus duidelijk tekort. Dit is terug te zien in de cijfers die de gemeente
publiceert in 2010 in het Buurtprofiel Borgerbuurt. De gemeente schrijft dat de buurt te maken
heeft met veel sociale problematiek.9 De laatste jaren is de tevredenheid over de buurt gestegen
alleen is de sociale samenhang gedaald. Deze negatieve ontwikkeling is sinds 2007 alsmaar
negatiever geworden. Dit blijkt uit de volgende cijfers; 44% van de bewoners geven in 2010 aan dat
er een sociale samenhang bestaat. In 2007 was dit 64%. Een forse achteruitgang van 20% in drie
jaar. Opvallend is dat in 2006 de school verbouwd werd tot een brede school. 10 In deze periode
tussen 2007 en 2010 zijn er volgens het buurtprofiel verder geen grote veranderingen geweest in de
cijfers die gegeven worden aan de buurt. Alleen aan de achteruitgang van de sociale samenhang.
We kunnen ons dus afvragen of de school na de verbouwing zijn identiteit kwijtgeraakt is als
sociale voorziening voor de buurt? En wat zou een school dan wel kunnen betekenen voor een
wijk?
Om de focus van het onderzoek te richten op de aanwezige problematiek in de Borgerbuurt zoals
hierboven beschreven is er een vraagstelling geformuleerd. Deze luidt:
Op welke manier kan een brede school in de Borgerbuurt de sociale samenhang tussen de bewoners
versterken?

5
Amsterdam G. , Buurtprofiel Borgerbuurt, p. 4
'Amsterdam G., Buurtprofiel Borgerbuurt, p. 18
7
Moosdijk & Hutjens, 2001, p. 6
8
Moosdijk & Hutjens, 2001, p.9
9
Amsterdam G. , Buurtprofiel Borgerbuurt, p. 4
10
Gemeente Amsterdam, 2013
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Zoals het hoofd van de faculteit Educatie en Samenleving te Leuven, Jan Masschelein, schrijft,
moet de school een nieuw kloppend hart zijn voor de buurt zoals vroeger dit de kerk was. 11 Een
drempel tussen de buurt en school is dus niet gewenst. Het is geen afzonderlijk gebouw meer, maar
eerder een dorp, waar mensen elkaar ontmoeten, en sociale vorming plaatsvindt. 12 De school wordt
met haar functies het cement van een leefbare en zo sociale buurt.
Het ministerie van VROM sluit zich aan bij de mening dat functies van bijvoorbeeld een
school kunnen zorgen voor het cement van de buurt. Volgens het ministerie zijn buurten en wijken
gebaat bij meerdere functies, het levert een aantrekkelijkere wijk op en versterkt de leefbaarheid
waarbij de samenleving geïntegreerd wordt. 13 Mensen raken betrokken bij de buurt volgens het
onderzoek van VROM. Dit leidt tot meer actieve buurtbewoners en een veilig gevoel. 14 Daarbij
geeft het een extra waarde aan de sociale integratie in de wijk. Het gaat enerzijds om het
werkaanbod en anderzijds om het bieden van andere activiteiten buiten het wonen om. 15 Het
versterkt de gemeenschap door met elkaar in contact te komen. Mensen raken zich er van bewust
dat ze te maken hebben met deze gemeenschap en willen ook meer inspraak. 16 Ze gaan zich mengen
met de buurt wat leidt tot buurtgerichte resultaten.

11

Masschelein & Simons, z.j., p 6
Graaf, Hoogewoning, & Verstegen, 2001, p.20
" Moosdijk & Hutjens, 200 I, p. 8
14
Moosdijk & Hu*ns, 2001, p. 9
15
Moosdijk & Hutjens, 2001 , p. 9
16
Moosdijk & Hutjens, 200 I, p. 9
11
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1. Geschiedenis van de Kinkerbuurt
In dit hoofdstuk zal de geschiedenis van de Kinleerbuurt besproken worden. Dit is van belang omdat
het een beeld geeft over de thema's die aan de orde komen. Zo heeft de Kinleerbuurt in de jaren
zestig en zeventig te maken gehad met de vernieuwing van Amsterdam, de stadsvernieuwing. Het
was een periode die veel heeft betekend voor de Kinleerbuurt zoals we deze nu kennen. De periode
vóór deze stadsvernieuwing zal verklaren waarom en waar er stadsvernieuwing heeft
plaatsgevonden.
Het tweede deel van dit hoofdstuk zal inhoudelijk ingaan op de stadsvernieuwing. Met
behulp van reacties en onderzoeken zal er een denkbeeld ontstaan van de huidige Borgerbuurt
waaraan de stadsvernieuwing ten grondslag ligt. Het geeft zo de benodigde handvatten voor het
vervolg van het onderzoek.

1.1 Het ontstaan van de Bellamybuurt en de Borgerbuurt
De Kinleerbuurt bestaat uit een driehoek begrensd door: de Kostverlorenkade aan de westkant, de
Jacob van Lennepkade aan de zuidkant en de Bilderdijkkade aan de Oostkant [figuur 1]. De
Kinkerstraat, de levendige winkelstraat, zorgt voor de tweedeling van de Kinleerbuurt Deze
winkelstraat is het hart van de buurt en er zitten maar liefst 230 bedrijfspandjes, waardoor het van
oudsher een gezellige winkelstraat is. 17 Ten noorden van deze Kinkerstraat ligt de Bellamybuurt die
zich ook laat kenmerken door vele winkels en deze Amsterdamse gezelligheid. 18 Ten zuiden van de
Kinkerstraat ligt de Borgerbuurt waar het leven minder op straat ligt. "Het is er niet meer als
vroeger "19 volgens een buurtbewoner die actief was voor en na de stadsvernieuwing en hiermee
doelt op het oude gezellige buurthuis van de school die nu verdwenen is.

Veenwinning
De bovengenoemde tweedeling van de Kinleerbuurt is ontstaan in de dertiende eeuw. Het gebied
was toen rijk aan veen. Weilanden van kilometers lang lagen van oost naar west[figuur 2]. Deze
maakte de winning van het veen mogelijk. Omstreeks de veertiende eeuw werd het landschap
ontgonnen en opgedeeld. Er kwamen nieuwe percelen bij, ook wel weren genaamd. 20 Deze percelen
werden opgedeeld in drie roeden die in totaal 112 meter breed zijn. 21 In de Kinleerbuurt zijn deze
stedenbouwkundige maten tegenwoordig nog terug te vinden. De Kinkerstraat is er hier één van. De
Kinkerstraat was namelijk een scheidingslijn tussen deze percelen.Z2 Het proces van het opdelen in
weren ging verschillend per gebied. In het zuiden van de Kinleerbuurt werden grote stukken veen in
één keer opgekocht door de gemeente, zo ontstonden daar grote kavels. In het
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Figuur 1 (Google Maps): Ligging van de Kinkerbuurt in Amsterdam

Figuur 2 ( Wagenaar, 2012): het veenlandschap van de Kinkerbuurt

noorden ging het moeilijker, verschillende eigenaren maakten de verkoop van de gronden lastig.
Door de spreiding van tijd ontstonden in de Bellamybuurt meerdere en kleinere kavels. 23

Verstedelijking
Toen in 1723 de eerste huizen gebouwd werden, in de nu zo geheten Kinkerbuurt, werd er gekozen
voor dit noordelijkere gedeelte om te wonen, omdat het een meer dorpse uitstraling had dan het
zuiden. 2425 Het werd een gebied met meerdere buitenverblijven en pleziertuinen en bleef zich
uitbreiden in het patroon van de weren. Kortom het ontstaan van vele kleinere kavels.
Het gebied ontwikkelde zichzelfvanaf de achttiende eeuw met een agrarisch karakter waarin huizen
met pleziertuinen gecombineerd werden met kleine industrieën, herbergen, bakkerijen en andere
bedrijvigheid[figuur 3]. 26
In de tweede helft van de negentiende eeuw, met de komst van industrie, kwam er veel
bedrijvigheid bij in de Bellamybuurt; de buurt was aan het verstedelijken. De kleine verkaveling
zorgde voor vele verschillende bedrijvigheden en woningbouw.
De Borgerbuurt
Tegenover het dorpse karakter van het noorden stond het zuiden met de revolutiebouw als kenmerk
[figuur 4]. 27 In 1877 werd het uitbreidingsplan van directeur Publieke Werken dhr. KalfT
goedgekeurd. Het betrof een uitbreidingsplan voor het volgebouwde Amsterdam. Rondom de
stadwallen en in de Borgerbuurt, waar nog niet zoveel verstedelijking was als in het noorden 28,
schoten huizen uit de grond. Volgens de bewoners ging het er slecht aan toe.29 De kwaliteit van de
woningen waren slecht door het gebrek aan toezicht, het snelle bouwen en een economische crisis
die het tempo nog verder opvoerde.30 In 1896 annexeerde de gemeente Amsterdam het gebied
waaronder de Kinkerbuurt viel. De annexatie zorgde ervoor dat de ontwikkeling van stedenbouw
meer gereguleerd werd. Rooilijnen werden bijvoorbeeld aangenomen en straten en woningblokken
werden hieraan gebonden. 31 In 1901 trad vervolgens de woningwet in werking. Het betekende het
einde van de kwalitatief slechte woningbouw uit de revolutiebouw. De plaatselijke overheid kreeg
meer voor het zeggen wat de kwaliteit ten goede kwam. Helaas, voor het grootste deel van de
Borgerbuurt, kwamen de annexatie en de woningwet te laat. De tweedeling van de Kinkerbuurt was
nu niet alleen stedenbouwkundig terug te vinden, maar ook in de kwaliteit van de woningbouw.
Rond de jaren '50-'60 van de twintigste eeuw was de Borgerbuurt aan het verwaarlozen. De
revolutiebouw liet haar nadelen zien. Er stonden "van die oude krotten" met een gebrek aan
speelvoorzieningen of andere openbare ruimten volgens de bewoners. 32 Straten waren verstopt met
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Figuur 3 ( Fennis, 2000): Agrarische dorpskarakter in het noorden, Bellamystraat +/- 1900

Figuur 4 ( Fennis, 2000): Revolutiebouw in het zuiden, Kinkerstraat +/- 1900

auto's. Daarbij ontstonden er, door selectieve sloop, gaten in huizenblokken die dienden als
vuilnisbelten of hondentoiletten[figuur 5]. 33 Zo werd het een buurt met weinig licht, groen of
pleinen.34De Borgerbuurt werd een donker en sober geheel waar bewoners wegtrokken.
Wegtrekkende bewoners bestonden uit gezinnen met opgroeiende kinderen, terwijl de achterblijvers
en nieuwkomers vooral uit alleenstaanden en echtparen zonder kinderen bestonden.35 Er moest iets
veranderen; de stadsvernieuwing was in aantocht.

1.2 Stadsvernieuwing in de Kinkerbuurt.
Stadsvernieuwingsplannen
De stadsvernieuwing moest een ommekeer maken in deze slechte kwaliteit van de woningen en het
wonen in Amsterdam. In 1953 besloot de gemeente daarom stadsvernieuwingsplannen te maken
voor onder andere de Kinkerbuurt. Het plan was om de Kinkerbuurt binnen tien à vijftien jaar
grotendeels te slopen en nieuwbouw ervoor terug te zetten; de stadsvernieuwing. Eén ding was
duidelijk, de zogenoemde supercity36 moest zijn intrede maken in Amsterdam. Vierbaanswegen
zouden door de stad Amsterdam heen moeten lopen met aan weerszijde handelscomplexen en
parkeergarages[figuur 6] . De auto stond centraal in dit plan. Voor de Kinkerbuurt zou dit betekenen
dat het zuiden van de Kinkerbuurt bestemd zou worden voor een grote verkeersader of dat het
Wilhemina Gasthuis werd uitgebreid naar het zuiden. Het plan was om 80% van de gehele
woningbouw in de Kinkerbuurt te slopen37 • Zo zou er een nieuwe Kinkerbuurt voor de supercity
ontstaan, zonder het onderscheidt tussen noord en zuid.. De voorheen zo sociale en waardevolle
gemeenschap in het noorden zou volgens de bewoners verloren gaan door de revolutiebouw in het
zuiden. 38
Pas in 1969, ruim 15 jaar later, kwam de Eerste Nota Stadsvernieuwing vanuit de gemeente
voor de herontwikkeling van Amsterdam. Zo werd bekend wat de plannen waren voor de
Kinkerbuurt. Deze nota betrof nog steeds de aanpak van het slopen van de 80% woningbouw in de
Kinkerbuurt. De woningen verkeerden volgens de gemeenten niet meer in goede staat en waren rijp
voor de sloop. 39 De gemeente creëerde zo de nodige ruimte voor de supercity.
Deommekeer
De bewoners van de Kinkerbuurt werden niet enthousiast van de plannen over de stadsvernieuwing.
Woningen zouden gesloopt moeten worden terwijl sommigen nog in goede staat waren volgens de
bewoners.40 Het gebrek aan voorzieningen en de slechte toestand van de woningen waren wel toe
aan vernieuwing, maar niet de gehele wijk. 41 Dit leidde er toe dat de bewoners uit de Kinkerbuurt
massaal op de linkse partijen stemden, omdat deze partijen het opnamen voor de buurt.42 De
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Figuur 5 ( BBK, 1970): vuilnisbelt tussen de revolutiebouw in de Borgerstraat, +/- 1969

Figuur 6 ( Heijdra, 2001): het plan van de supercity in de Kinleerbuurt

bewoners beseften dat ze geen inspraak hadden in het gemeentebestuur, maar op deze manier wel
kans maakte op steun. Bestuursleden van deze linkse partijen hadden namelijk een hechte
partijorganisatie in de Kinkerbuurt. 43
De gemeente reageerde hierop door in de Borgerbuurt een wijkcentrum te realiseren. Ook
werden er schuttingen gekleurd en bomen gepland. 44 De bewoners kwamen steeds meer met
initiatieven om een verandering in de leefomgeving te krijgen. Er ontstonden Aktiegroepen om de
bewoners bewust te maken en om erger te voorkomen[ figuur 7]. Deze groepen presteerden beter dan
het nieuwe wijkcentrum van de gemeente en ze namen dan ook het heft in handen. 45 Helaas bleef
het om financiële redenen steken en moesten ze aankloppen bij het wijkcentrum, dat gefinancierd
werd door de gemeente. De samenwerking tussen het wijkcentrum en de Aktiegroepen leidde in
1970 tot een Open Werkgroep. 46 Dit was een instelling voor onder andere de Kinkerbuurt, waarin
verenigingen, bewoners, politieke partijen en Aktiegroepen vertegenwoordigd werden. 47 Samen
kwamen zij tot geschikte oplossingen voor de herontwikkeling van de Kinkerbuurt. Dankzij deze
nieuwe samenwerking kwam er een Tweede nota stadvernieuwing wat voor de Kinkerbuurt
betekende: geen totale kaalslag meer in de Kinkerbuurt. 48 De grootste verandering die het met zich
meebracht was dat het gemeentebestuur een meer sociaal orgaan werd voor de Kinkerbuurt.49 Waar
voorheen werd geredeneerd vanuit een technische kant, de slechte kwaliteit van de woningbouw,
werd er nu ook gekeken naar het sociale patroon van de Kinkerbuurt. Het leek erop dat het de
Aktiegroepen gelukt was om inspraak te krijgen in het gemeentebestuur. Een oude bekende
tweedeling in de Kinkerbuurt tussen noord en zuid werd aangebracht. De tweedeling hield in dat het
noorden voor reconstructie in aanmerking zou komen en het zuiden, de oude revolutiebouw, in
aanmerking zou komen voor de sloop.

Bestemmingsplan
De gemeente had haast bij de stadsvernieuwing. Er werd namelijk besloten om in één jaar een
geheel nieuw bestemmingsplan ontwikkeld te hebben voor het zuiden van de Kinkerbuurt. 50 In 1972
kwam er een bestemmingsplan voor de buurt waarbij twee modellen naar voren kwamen. Het ene
model hield in dat het bestaande stedenbouwkundige patroon werd gehandhaafd. In het tweede
model werd gebruik gemaakt van een aantal gedraaide lagere bouwblokken waarbij sommige
bestaande straten vervielen. Er kwam op deze manier meer licht in de buurt door twee pleinen.
De stadsvernieuwing in de Kinkerbuurt moest voldoen aan de visie zoals de tuinsteden
ontwikkeld waren. 51 Deze Tuinsteden waren ontwikkeld vanuit de stedenbouwkundige visie van de
CIAM gedachte52 , waarbij het scheiden van stedelijke functies zoals wonen, werken, recreëren en
infrastructuur zou leiden tot een verbetering van de leefbaarheid. 53
3
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Figuur 7 (BBK, 1970): Affiche van de Aktiegroep BBK

Volgens van Ruyven was de gemeente nog te druk bezig met de lucht-, licht- en ruimtegeest en
koos daarom voor het tweede model. 54 Van Ruyven was zelf betrokken bij het proces van de
stadsvernieuwing in Amsterdam als ruimtelijke gebiedsantwikkelaar in de j aren '70. Hij zag
zichzelf als de regisseur van de ruimtelijke gebiedsontwikkeling. 55 Bewoners konden zich in het
tweede model vinden, maar ze waren het niet eens met het stratenpatroon. Zo zeiden sommigen;
"dat is een negentiende-eeuwse uitbuiterspatroon om zoveel mogelijk profijt uit een stukkiegrond te
halen".56 Daarom werden er compromissen gesloten tussen bewoners en gemeente. Dit leidde tot
een verhoging van de bouwblokken, hierdoor ontstond er voor de bewoner een grotere kans om
terug te komen in hun buurt en de gemeente behield haar twee pleinen.
De Borgerbuurt kwam in aanmerking komen voor een gebied met als hoofdfunctie, het
wonen. Tussen de woningen kwamen het Nicolaas Heetsplantsoen en het Ten Kateplein. Dit zorgde
voor het licht in de woning en de buurt.57 Het nieuwe groen in de Borgerbuurt was door de
gemeente in beide modellen gecentreerd tot één plantsoen, terwijl de bewoners het nieuwe groen
het liefst verdeeld zagen over de gehele buurt. De gemeente gaf niet toe aan de wens van de
bewoners en behield het centrale park volgens de gedachte van de CIAM.58 Het zou volgens de
gemeente leiden tot een meer divers gebied waarin meer ruimte kwam voor parkeren, groen en
sociale voorzieningen. 59 Het eenzijdige woningaanbod werd divers door het bouwen van veel grote
woningen. Een diverse woningbevolking was het gevolg. Diversiteit zocht de gemeente niet in de
menging van meerdere functies, maar in de diversiteit van het wonen. De gemeente wilde namelijk
een woningvoorraad van 10 à 20 procent kleine woningen (twee kamers) en 80 à 90 procent grote
woningen (drie of meer kamers). 60
Het nieuwe stratenplan werd het nieuwe straatbeeld, wat inhield dat er een probleem ontstond met
de nieuwe stedenbouwkundige ingreep[figuur 8].6 1 Het realiseren van de nieuwbouw zou veel tijd
kosten en er zouden minder woningen in het nieuwe plan komen. Bewoners waren het hier niet mee
eens en daarom werd er een doorschuifsysteem ontwikkeld door hen en de gemeente. Het
doorschuifsysteem moest ervoor zorgen dat de huidige bewoner eerst terecht kwam in een
nieuwbouwwoning van eenzelfde formaat met dezelfde huur. Zodat daarna de oude woning
gesloopt kon worden.
Uitvoeren van het Bestemmingsplan
Een groot deel van het bestemmingsplan uit 1972 werd uitgevoerd in de Kinkerbuurt. Hierbij
kwamen de eerste mankementen naar boven. In 1974, toen er al meerdere projecten gerealiseerd
waren, kwam de gemeente samen met de bewoners van de Borgerbuurt tot de conclusie dat het
doorschuifsysteem niet werkte. Het leidde niet tot de gewenste woningdifferentiatie die de
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Figuur 8 ( Heijdra, 2001): overlast van de stedenbouwkundige ingreep

gemeente voor ogen had en de beloofde huren werden niet gehanteerd.62 De huren van de reeds
gerealiseerde nieuwe woningen waren te hoog voor de bewoners. De gemeente had beloofd dat de
bewoners terug konden keren in hun oude woonomgeving en woonsituatie. Dit bleek niet zo te zijn.
Huren werden jaarlijks en soms zelfs maandelijks verhoogd.63 Diverse subsidies vanuit het rijk
konden de huren drukken maar leidden niet tot een oplossing[figuur 9]. De kosten die verminderd
werden door het rijk, kwamen een maand later verhoogd terug in de stookkosten.64 De gemeente gaf
toe dat er op de verkeerde manier bezuinigd was. " We zijn te vroeg begonnen met het realiseren van
de stadsvernieuwing en zijn te enthousiast geweest" concludeerde de gemeente.65 Het duurde niet
lang voordat de stadsvernieuwingsprojecten opnieuw leeg liepen.66 Bewoners trokken naar de
tuinsteden omdat ze de huur niet konden betalen. Uit een bewonersonderzoek bleek dat 80% van de
huishoudens in de nieuwbouw financieel in de knel zat als gevolg van te hoge woonkosten. 67
Daarbij kwam nog de eerder genoemde kwestie van het juiste aantal inwoners. Dit aantal,
dat in het nieuwe plan een vermindering kende van 7000 inwoners, werd bijna gehalveerd. Een
consequente doorvoering van het doorschuifsysteem zou betekend hebben dat de
woningdifferentiatie voor de gemeente niet behaald kon worden. De gemeente eiste grotere
woningen in het plan, ma~r door deze (te grote) woningen leidde het niet tot het behalen van het
aantal bestaande inwoners. Medio 1976 werd het bestemmingsplan dan ook met spoed herzien en
verliep de voortgang van de stadsvernieuwing vertraging op. 68 Het kwam zelfs zo ver dat er in 1978
een conflict ontstond tussen bewoners en de gemeente. Er werd een ontruiming van een gebouw
tegenhouden door de bewoners[figuur 10] en zij bestormden in 1979 een buurtoverleg tussen de
gemeente en andere buurtbewoners.69
De gemeentelijke visie moest veranderen en er trad een nieuwe wethouder van stadsbestuur
aan. Bouwen voor de buurt werd het nieuwe idee.70 Maar was het wel zo? Werd er nu wel plaats
voor meerdere bedrijfjes of meerdere sociale voorzieningen gecreëerd? De woningdifferentiatie
werd in ieder geval veranderd naar 40 procent kleine bebouwing, 40 procent groot en 20 procent
naar behoefte. 71 In plaats van 80 tot 90 procent grote woningen. Hierdoor werd de doorschuifkans
voor de zittende bewoner vergroot van 35 procent naar minimaal 57 procent. 72 Het realiseren van
sociale voorzieningen bleek een meerjarenprogramma te worden voor de gemeente.73 De realisatie
van een buurthuis, een nieuwe school, medisch centrum, een sportaccommodatie, recreatie en
andere verschillende vormen van maatschappelijke diensten bleven uit of duurde langer. 74
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Figuur 9 ( Heijdra, 2001): de huurdersvereniging Kinkerbuurt die demonstreert tegen de hoge woonlasten,
+/- 1974

Figuur 10 ( Heijdra, 2001): een menselijke barricade tegen de sloop van woningen,+/- 1978

De eentonigheid van woonfunctie hield aan, zodat de bewoners konden terugkeren. Of het aanbod
in woningen zou verminderen, waardoor meerdere (sociale) functies mogelijk werden. De gemeente
was hier stellig over en koos voor een woongebied waarbij de diversiteit niet lag in de functies,
maar in het woningaanbod. De Borgerbuurt behield zo zijn hoofdfunctie van het wonen.

1.3 De Borgerbuurt anno 2013
De Borgerbuurt kent de hoofdfunctie wonen nog steeds. Het Ten Kateplein en een school aan het
Nicolaas Beetsplantsoen zorgen voor enige menging van functies in de buurt[figuur 11]. De
Borgerbuurt is een buurt waar de thema's zoals, licht, lucht en ruimte met het scheiden van
stedelijke functies haar sporen heeft achtergelaten. Het zijn thema's van de CIAM gedachte wat zou
zorgen voor een betere leefbaarheid. 75 Een reactie van de betrokken gebiedsontwikkelaar, Van
Ruyven, maakt duidelijk dat afgevraagd werd of deze CIAM gedachte voor de gewenste
leefbaarheid kon zorgen; "De zuidelijke Kinkerbuurt laat ik niet graag zien" schrijft van Ruyven.76
Van Ruyven besprak toen al de problematiek die speelde in wijken die ontwikkeld werden volgens
de CIAM gedachte, maar de gemeente vertelde Van Ruyven toen dat hij te vroeg was met zijn
kritiek. 77 Door de jaren heen is er een monocultuur ontstaan in de buurt, volgens de huidige
gemeente. Bewoners zijn bang voor een slechter sociale samenhang in de buurt. 78 De leefbaarheid is
ten opzichte van de revolutiebouw misschien wel verbeterd, maar heeft zeker niet voor de gewenste
resultaten van de gemeente gezorgd.
Maar niet alleen Kees van Ruyven had zo zijn twijfels en een mening over de manier van de
stadsvernieuwing. Later in de jaren tachtig, toen er al vernieuwing had plaatsgevonden, volgende er
meerdere reactie uit de vakwereld. Een reactie van de architecten Dhr. Uytenhaak en Ebbemik in
het vaktijdschrift Forum uitte kritiek op de architectuur in de Kinkerbuurt:

'In weinig stadsvernieuwingsgebieden manifesteert de jonge generatie (en de middelbare)
architecten zich zo nadrukkelijk als hier (lees: Kinkerbuurt). Zonder ook maar een keer
naar de collega-buurtmanbouwer te kijken slooft men zich uit in bijkomstigheden van
stoepjes, hekjes, beugeltjes en kleuren, die maar bitter weinig met architectuur en helemaal
niets met stedenbouw te maken hebben'. 79
Volgens Uytenhaak en Ebbemik passen de stadsvernieuwingsblokken in de Borgerbuurt niet in de
omgeving. Toch vormen ze het straatbeeld in de Borgerbuurt. Hoogteverschillen, balkons en rode,
gele, roze, en blauwe kleuren staan in contrast met het dorpse karakter in omstreken[figuur 12]. Het
Ten Kateplein laat een goed voorbeeld zien van deze stadsvernieuwing. Rondom het Ten Kaleplein
staan woonblokken gebouwd van drie woonlagen tot vijf woonlagen. Rijkelijke kleuren zijn samen
met de balkons en hekjes, waar Uytenhaak en Ebbemik het over hadden, duidelijk aanwezig. De
dominantie positie van de school in de buurt laat wellicht het beste voorbeeld zien. Het kent geen
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Figuur 11 (Google Maps): De centraal gelegen brede school aan het Nicolaas Heetsplantsoen in de
Borgerbuurt

Figuur 12 (Eigen bron): Stadsvernieuwing in de Borgerbuurt, Kinkerstraat 2013

relatie met de omgeving door zijn kleurgebruik, hoogteverschillen, afwijkende vorm en een gevel
van betonsteen. Het lijkt zijn eigen leven te leiden centraal in de Borgerbuurt[figuur 13]. De enige
relatie met de omgeving die er is, is de graffiti rondom het schoolplein. Deze school staat midden in
de Borgerbuurt in een opvallend gebied waar grote open ruimten en het verschil van het
stratenpatroon terug te zien zijn[figuur 14]. De gestructureerde oost- west oriëntatie van de
Kinkerbuurt wordt hier duidelijk doorbroken. Hier zijn bouwblokken en straten gedraaid en staan
letterlijk haaks op de oorspronkelijke oost- west oriëntatie. De langgerekte straten die een overzicht
geven door de gehele buurt, worden onderbroken door stadsvemieuwingsblokken en verzwakt door
de grote openbare ruimten. Het zuiden laat wederom een sterk verschil zien met het noorden.
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Figuur 13 (Eigen bron): Voorzijde van de brede school De Kinleerbuurt

Figuur 14 (Eigen bron): Het Nicolaas Heetsplantsoen met op de achtergrond de brede school

2. Visie op ontmoeten
In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de kritiek was op de CIAM gedachte die de gemeente
hanteerde in de Borgerbuurt De architecten Jacob Berend Bakema, Aldo van Eyck, Herman
Hertzberger en Frank van Klingeren, die ten tijden van de stadsvernieuwing een andere kijk hadden
op de architectuur uit de voorgaande decennia, vormen met hun visie het tweede hoofdstuk.
Bakema, van Eyck en Hertzberger zijn onderzocht, omdat deze lid waren van de Forumgroep, een
groep critici die kritiek uitte op onder andere de CIAM gedachte in een architectuurtijdschrift
Na dit vraagstuk over hoe het anders moest, wordt een project van Van Klingeren en van Van Eyck
besproken om een besefte krijgen van hoe hun visie zich vertaald in een gebouw. Dit samen vormt
een basis om te komen tot nieuwe inzichten.

2.1 Het openstellen van de architectuur
De Forumgroep
Een groep critici (de Forumgroep) uit de jaren vijftig en zestig, bestaande uit architecten, uitte hun
kritiek op de individualisering die zich voordeed in de maatschappij . Zij schreven dit in het
vaktijdschrift; Forum. Ze waren tegenstanders van de stedelijke functiescheiding vanuit de CIAM
gedachte. Een probleem dat zich in de jaren zestig voordeed was dat er maatschappelijke
differentiatie, privatisering en specialisatie ontstond. De sociale samenhang dreigde verloren te gaan
volgens de Forumgroep. 80 De maatschappij veranderde naar een samenleving waarin iedereen een
individu werd en thema' s zoals de verhouding tussen samenlevingspatronen, gebouwde omgeving
en gebruikersinvloed traden meer op de voorgrond. 81 Een belangrijk concept in de Forumgroep
werd het ontmoeten tussen personen [figuur 15, 16]. De Forumgroep stond voor het opheffen van
het onderscheid tussen architectuur en stedenbouw. 82 Het moest elkaar juist ondersteunen om te
komen tot een betere maatschappij volgens hem. Het werd een algemene uitdaging om een open
architectuur, die de maatschappij zou moeten reflecteren en zelfs bevorderen, te creëren.
In 1959 namen architect Jaap Berend Bakerna en Aldo van Eyck de redactie van het
vaktijdschrift over en later voegde Herman Hertzberger zich hierbij . Zij wisten van de visie van het
vaktijdschrift een nieuwe architectuurstroming in Nederland te ontwikkelen: het Structura/isme.83
Deze nieuwe vorm van denken en ontwerpen groeide enkel in Nederland uit tot een nieuwe
architectuurstroming.84

Volgens Hertzberger was de maatschappij een optelsom van regels geworden. 85 De maatschappij
was zo sterk veranderd in een orgaan van wetten en regels, dat de gebruiker gedwongen werd om de
ruimte te gebruiken. 86 De ruimte raakte te beperkt volgens Hertzberger. De gebruikers moesten
80
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Figuur 15 ( Bakema, 1964 ): door een kade te verbinden met een plein ontstaat er een trap als
ontmoetingsplaats, Rotterdam+/- 1950

Figuur 16 ( Bakema, 1964): ontmoetingsruimten in kantoren om overleg en contact tussen personen meer
gewoon te maken, Wereldomroepgebouw te Hilversum 1956

volgens hem juist vrij in de omgeving zijn en mensen moesten er een eigen betekenis aan kunnen
geven. Dit zal er toe leidden dat ze samen dingen gaan doen en zo elkaar begrijpen. 87
Ook collega architect Jacob Berend Bakerna deelde deze mening. Volgens hem raakte de
samenleving in een neerwaartse spiraal. Een spiraal waarin de architectuur onafhankelijk werd. 88
Straten, pleinen en gebouwen raakten ondergeschikt aan het versterken van het individu.89 De
verschillen in architectuur werden namelijk gezocht in de gevel en niet in de openbare ruimte.
Andere maatschappelijke invloeden werden belangrijker waardoor het individu, volgens Bakema,
nadelig beïnvloed werd.90 Niet alles moest al bepaald zijn, anders zou namelijk een van de
belangrijkste functies verloren raken in het leven van de mens, het vertrouwen.91 Juist één van de
belangrijkste menselijke eigenschap volgens Bakerna is om te kunnen vergelijken richting ons
zelf.92 Het stimuleert de mens en leidt tot betere resultaten. "Het is daarom van belang dat het
leven op de bodem, aan de horizon en overgangsvormen, in de directe woonomgeving vergelijkbaar
zijn voor de bewoner".93 Een vertrouwde omgeving waarin we samen van elkaar konden leren.
Mensen moesten zich ergens tot aangetrokken voelen. Gebeurde dit niet, dan zouden de mensen het
vertrouwen verliezen en een eigen weg zoeken. 94
Van Klingeren
Een ander groot voorstander van deze nieuwe manier van architectuur was architect Frank van
Klingeren. Zelf zei hij dat hij geen gebouwen ontwierp, maar juist een openbare ruimte [figuur 17]
waarin de gebruiker diende uit te maken van wie wat is. 95 De ontmoetingen, confrontaties, zoals van
Klingeren deze noemde, zouden volgens hem leiden tot vijandschap en/of vriendschap met alles
daartussen. Het liet wel zien dat de mensen het gevoel hadden dat ze bij elkaar hoorden of juist
helemaal niet.96
Architect Frank van Klingeren was een architect die zich niet aansloot bij de Forumgroep. Een
belangrijk verschil was dat de Forumgroep zocht naar een harmoniemodel in de ontmoeting en Van
Klingeren juist naar de confrontatie. Ook stond de Forumgroep voor een complexe orde en Van
Klingeren stond voor chaos. 97
De maatschappij was aan het individualiseren, verklonteren noemde Van Klingeren dat.98
Zo werden we allemaal specialisten en de omgang met elkaar zou moeilijker verlopen. Volgens van
Klingeren zou de openbaarheid en de menging van functies leiden tot de ontmoeting.99 Wanneer er
geen menging en openbaarheid was, leidde dit tot individualisering. Het individu zou zo
bijvoorbeeld nooit in contact komen met andere personen. Dit kwam omdat hij of zij de
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Figuur 17 ( Bakema, 1964): een schets van de plattegrond van 't Karregat;
een gebouw of openbare ruimte ?
Van Klingeren : "Naar een programmatisch landschap"

mogelijkheid kreeg om in de directe leefomgeving de ontmoeting te mijden. Stel dat de
openbaarheid niet hoefde te zorgen voor een stimulering van het individu, dan zorgde dit voor
minder openbaarheid. Dit zorgde voor meer privacy wat weer leidde tot een vergroting van de
persoonlijkheid van het individu; kortom de individualisering.
De openbaarheid speelde dus een grote rol. Deze openbaarheid was een middel dat Van
Klingeren hanteerde om te komen tot de ontmoeting in zijn gebouwen. Het geheel moest meer
toegankelijk gemaakt worden en open zijn voor de buitenwereld. Gebruikers en bezoekers moesten
elkaar tegen het lijf lopen. Ingebouwde overlast noemde van Klingeren dat. Een confrontatie die
uiteindelijk zou moeten leiden tot een oplossingen. 100

2.2 Ontmoeten in de praktijk
Herkenning
Het betrekken van maatschappelijke elementen in de architectuur werd een belangrijk
ontwerpstrategie in deze jaren. De integratie van stedenbouw met architectuur maakte een open
architectuur die de maatschappij moest reflecteren. 101 De gebouwen zouden vriendschap onder de
mens moeten maken. Net zoals dat gebeurt kinderen en dieren. 102 De architecten uit de jaren zestig
gingen dus verder dan alleen het programma van eisen. Het programma van eisen werd eerder een
richtlijn, waarbij ruimte werd gecreëerd voor de ontmoeting. Het sociale leven moest erbij
betrokken worden, zo kreeg je een open architectuur.
Bakema, van Eyck, Hertzberger en van Klingeren hadden in deze tijd allemaal
verschillende ideeën en verbeeldingen over hoe het moest zijn. Dit maakte niet dat zij allemaal
dezelfde mening deelden over het integreren van elementen uit de maatschappij. Hertzberger sprak
over pleinen en straten in zijn gebouwen, Bakerna over huiskamers en Van Klingeren het had over
het straatbeeld.

Een gevaar bij een meer open architectuur of stedenbouw was dat de gebruiker verloren raakte in
een labyrint. Dit leidt volgens Hertberger tot onoverzichtelijkheid, afsplitsing en anonimiteit en
moest dus voorkomen worden. 103 Een techniek die Bakerna hiervoor gebruikte was de herkenning,
een communicatiemiddel. Zo beweerde hij dat het hart van de stad moest zijn als het midden van
een huiskamer. 104 Het moest de veiligste en makkelijkst te vinden plek zijn. De architectuur moest
hierin dat verhaal duidelijk maken. 105 Het gaf de mensen een indruk van hoe ze de openbare ruimten
konden gebruiken. Herkenning in de stedenbouw en architectuur werd belangrijk voor de
communicatie richting de gebruiker. Hertzberger deed dit door gebouwen te zien als een stad. 106
Gangen zag hij als straten en aula's als pleinen, de hele organisatie van gebouwen werkte zo.
Bakerna sloot hier op aan, want volgens hem moesten alle visuele aspecten als de werkelijkheid
zijn107 , zoals de huiskamer.
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Figuur 18 ( Bakema, 1964): Herkenning van alledaagse elementen

Het verhaal waar de kern van de stad gezien moest worden als het midden van de huiskamer, kan de
organisatie dit beïnvloeden. Gangen of straten moeten leiden
naar het centrale punt en geven daarbij aan hoe ver ze afliggen van dat punt, net zoals in de stad.
Een voorbeeld dat Bakerna gaf is te zien in figuur 18. De herkenning van de boom en toren
oriënteert ons ten opzichte van de route naar de stad. Het geeft een globale indicatie van hoe ver het
nog is. Door de herkenning van deze elementen leidt het tot het nemen van het juiste pad. Door de
architectuur te zien als een stad wordt het als herkenning voor de mens.
Het was volgens Bakerna daarom van belang dat de omgeving van de gebruiker op een zo
vertrouwd mogelijke manier vorm gegeven was, het maakt ze bewust. 108 Hertzberger zei dat ze als
"een stad moeten zijn die voortdurend wijzigt doordat huizen veranderen en winkels vernieuwen,
maar waar j e toch door dezelfde vertrouwde straten blijft lopen". 109 Om dit overzichtelijk te maken
voor de gebruiker diende een plein of straat in aanraking te komen met andere activiteiten volgens
Hertzberger.110 Hierdoor ontstond er een straatachtig karakter waardoor mensen zich niet verloren
zouden voelen.
Betrekken van het individu
Er ontstonden experimenten naar een samenleving waarin architectuur een stimulerende rol moest
spelen, zoals 't Karregat van Van Klingeren in Eindhoven. Deze experimenten waren gericht op een
meer betrokken individu in de maatschappij. Hoe meer de ruimte gericht was op de samenleving,
des te beter kon de architectonische expressie een bijdrage leveren aan een vertrouwde ruimte,
waarin mensen zich thuis voelden. 111
Door de openbaarheid van de architectuur te vergroten en de samenleving naar binnen te
halen werden deze complexen gecreëerd [figuur 19). In deze complexen werden sociale, culturele,
gezondheids-en onderwijsvoorzieningen samengevoegd. De leefomgeving werd opgenomen in de
gebouwen en vergeleken met de maatschappij. De ruimtelijke structuur moest hierin zoveel
mogelijk overeenkomsten kennen met de gebruiker. 112 De mate van openbaarheid kwam hierin
echter ter discussie. Een gering aanbod van openbaarheid leidde tot een individualisering volgens
Van Klingeren, maar een te groot aanbod leidde ook niet tot gewenste resultaten. Hertzberger gaf
hier commentaar op: De openbaarheid die van Klingeren hanteerde in het project ' t Karregat te
Eindhoven luidde: "Een geheel open organisatie, zodat iedereen tot elkaar veroordeeld is, zal niet
werken. Zo wilden de gemeenschapscentra, door Frank van Klingeren gepropageerd en ontworpen,
zeer geroemd al idee, in de praktijk toch niet voldoen aan de gestelde verwachtingen".113 Van
Klingeren stelde alle ruimten open voor de gebruikers [figuur 20), terwijl Hertzberger hier een
nadeel in zag. Van Klingeren deed dit, omdat volgens hem de maatschappij verklonterde. Door
ontklontering (het weghalen van muren en het mengen van functies) 114 wilde Van Klingeren deze
neerwaartse spiraal doorbreken door een ontmoeting tussen gebruikers te creëren. 115 Hertzberger
~ Bakema, 1964, p. 91
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Figuur 19 (Van den Bergen & Vollaard, 2003): 't Karregat te Eindhoven waar de openbare ruimte naar
binnen treed door de openbaarheid, 1970

Figuur 20 (Van den Bergen & Vollaard, 2003): Een geheel open organisatie, bar als wachtkamer voor de
dokter

waarschuwde voor teveel openbaarheid en later bleek dat de visie van Van Klingeren inderdaad kon
leiden tot problematiek. 116
In 't Karregat had van Klingeren deze bewuste ontmoeting als leidraad voor zijn ontwerp laten
gelden. Een centraal gelegen kuil [figuur 21], die de menging van functies en ontmoetingen tussen
personen moest stimuleren, werd helaas in de avonduren een urinoir voor de bezoekers van de bar.
Daarbij maakte geluidsoverlast de aanwezige school niet functioneel en was zo iedereen was tot
elkaar veroordeeld. De letterlijke menging van functies was in theorie een mooi uitgangspunt, maar
in de praktijk was het eerder een fiasco. 117
Hoewel 't Karregat steeds verder verwijderd raakte van de droom van Van Klingeren,
slaagde het wel als sociaal experiment. 118 Een groot aantal vrijwilligers zette zich in voor de
activiteiten en huurders maakten gebruik van de vrijheid om ruimtes aan te passen. 't Karregat was
misschien niet praktisch, maar het gebouw heeft wel een bijdrage geleverd aan de architectuur van
deze tijd. Openheid, toegankelijkheid en de integratie van functies zijn nog altijd actuele
onderwerpen in discussies. 119 De vraag die we ons nu kunnen stellen is dan ook: Wie is er het meest
naïef geweest?
"Van Klingeren dacht de maatschappij te kunnen veranderen met zijn architectuur of de
huidige generatie architecten voor wie engagement een betekenisloze kreet uit het verleden
is geworden en die denken architectuur te kunnen bedrijven zonder zich rekenschap te
hoeven geven van de maatschappelijke consequenties van hun handelen".120
Het informele ontmoeten en mogelijkheid om de inrichting te personaliseren, werd een nieuwe
ontwerpregel voor gebouwen. 121 Het moesten stimulerende gebouwen worden die leidde tot een
open samenleving waarin mensen elkaar konden ontmoeten.
Van Eyck
Een andere manier van ontmoeten die wij tegenwoordig nog kennen is die van Aldo van Eyck. Van
Eyck, ook lid van de Forumgroep, hield zich buiten het ontwerpen van toonaangevende gebouwen
ook bezig met het inrichten van openbare ruimten, kortom: speelpleinen[figuur 22]. Van Eyck zag de
werking van prikkels van het menselijke lichaam als bron voor ontmoeting; speelse prikkels die
voortkwamen van speelplaatsen. 122 Verloren plekken in de stad zag hij juist als waarde voor de
stad. Van Eyck zorgde er vanaf 1947 voor dat er een verbinding tussen speelplaatsen ontstond in
Amsterdam. 123 De bestaande architectonische ruimte gebruikte van Eyck om tot interessante
speelplaatsen voor de bewoners te komen. De openbare ruimten werden zo ingedeeld dat deze een
visuele connectie kregen met elkaar. Volgens van Eyck werd het een speelse stad. 124 Het werd een
bijzondere tussenruimte die deel uitmaakte van een stedelijk weefsel, zowel ruimtelijk als sociaal.
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Figuur 21 (Van den Bergen & Vollaard, 2003): de centrale kuil in 't Karregat waar iedereen tot elkaar
veroordeeld was volgens Hertzberger

Figuur 22 ( Wagenaar, 2012): Speelplaats van Van Eyck in de Bellamybuurt, 1966

De verkrotting van woningen werd hierdoor onder andere onderdrukt. Een uitspraak hierover van
Van Eyck is: "de speelplaatsen werden gevormd door de stad, maar zij vormden de stad ook". 125
Het Burgerweeshuis
De speelplekken vielen niet alleen op bij de bewoners uit Amsterdam. Dit werd duidelijk toen Aldo
van Eyck in 1954 werd aangesproken door een wethouder Publieke Werken van de gemeente
Amsterdam. De wethouder was geïnteresseerd in de speelplekken en had geïnformeerd naar de
ontwerper. De wethouder vroeg aan van Eyck of hij een nieuw ontwerp wilde maken voor het
nieuwe tehuis voor gezinnen: het Burgerweeshuis. De opdrachtgever wilde een tehuis "waar de
gebruikers van de drukte van de stad konden ontsnappen en hen onderbrengen in een kleine ideële
wereld". 126
"Een wereld in het klein waar de kinderen zich veelzijdig zouden kunnen ontplooien in
sport, spel, handenarbeid, muziek, theater en allerlei beeldende expressie- kortom een
tehuis waar de wezen een rijkere vorming zouden genieten dan de andere kinderen " 127

Het ontwerp van Van Eyck loog er niet om, het was een vriendelijk tehuis geworden waar geen
verschil bestond in bijvoorbeeld hiërarchie. Het Burgerweeshuis was ontworpen vanuit een
vriendeiijke stedelijke samenhang. 128 Het "werd een huis als kleine stad' waar de stedelijke
binnenwereld de samenhang tussen ruimten maakte. 129 Volgens van Eyck; doorkruist de
bestendigheid en de rust van de klassieke traditie, de dynamische ordening van de moderne
traditie. 130 Deze heeft hij uitgewerkt in een ruimtelijke vertaling in het Burgerweeshuis. Een
voorbeeld is de centrale hal, het accent van deze halligt bewust niet in het midden van de ruimte.
Decentraal in de ruimte ligt een zitcirkel die geaccentueerd wordt door lantaarns. De hal krijgt
hierdoor geen dominerend centraal punt, maar het wordt een plek van waaruit twee binnenstraten
lopen, die zigzaggend de woningen bereiken. De hiërarchie ligt hierdoor niet op het centrum van de
centrale ruimte, maar op de aangrenzende binnenstraten. Van Eyck gebruikte dit principe in het
gehele ruimtelijke netwerk van het tehuis; een duo-fenomeen tussen de dynamiek en bestendigheid,
volgens hem. 131
De entree werd gevormd door een tussengebied in het tehuis, waar de binnen en
buitenwereld in elkaar overgaan. Het nodigt, volgens Van Eyck mensen uit om contact te zoeken
met de omwonenden of inwonende volgens Van Eyck. 132 Aangrenzend aan dit tussengebied zat de
overdekte centrale hal, waaruit de twee diagonale binnenstraten zigzaggend vertakken en toegang
geven aan de woningen. De woningen, die zowel binnen als buiten verschillen kennen, blijven zo
verbonden door een ruimtelijk verband van de binnenstraten. Een continu ritme van koepels in het
dak en de woningen in de
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Figuur 23 ( Strauven, Aldo van Eyck: Relativiteit en verbeelding, 1994): Bovenaanzicht van het
Burgerweeshuis,

Figuur 24 (Van den Bergen & Vollaard, 2003): Eenheid in vorm en aaneenschakeling van de verschillende
ruimten ( v.l.n.r.; binnenplein, patio en woning)

binnenstraten versterkt dit verband, hierdoor ontstaat er een gelijkenis tussen de woningen en
ruimten [figuur 24]. 133 Deze woningen vormen samen met verschillende binnen en buitenpleintjes de
kenmerkende zigzaggende opzet in het weeshuis. De binnen en buitenpleinges zorgen er weer voor
dat de woningen met elkaar verbonden worden, zodat er een overgang tussen de binnen en
buitenwereld wordt gemaakt [figuur 25]. 134 Net zoals bij de centrale hal, waar de binnenstraten
vanuit het midden naar buiten toe lopen, vormen deze pleintjes het midden van de aangrenzende
ruimten (woningen).
Het vanuit het midden opzetten van de ruimte en dus niet de benadrukking van het centrale
punt, vormt een belangrijke aspect in het gehele tehuis. Het is terug te vinden in de centrale hal tot
aan de kasten in de woningen. Deze structurele opzet van het zo plaatsen van ruimten komt voort uit
een idee dat Van Eyck hanteerde bij het ontwerpen van het tehuis. Het idee waarbij een woning
vergeleken werd met een kleine stad en de stad met een grote woning. Een stukje herkenning? Het
Burgerweeshuis heeft hierdoor een plattegrond waarin een niet-hiërarchisch weefsel van ruimten
via tussengebieden onderling verbonden zijn.135
Het Burgerweeshuis groeide uit tot een gebouw waar de critici met veel lof over praatte.
Architectuurcriticus, J.J.Vriend, sprak van een gebouw waarin de verhouding tussen de mens,
ruimte en samenleving tot een nieuwe visie heeft geleidt. 136 Kritiek van de critici kreeg Van Eyck
vooral op de functionele tekortkomingen zoals: de plaatsing van de loggia's op het oosten die hun
waarde verliezen met het Nederlandse klimaat, het noordwest gerichte grote voorhof waar de wind
in zal waaien, plaatsing van ramen waardoor alleen kleine mensen er iets aan hadden en
hoogteverschillen in vloeren die niet functioneel waren voor transport. Het werd Van Eyck
verweten dat het ideaal van hem heeft laten gelden in het Burgerweeshuis, maar daarbij gewone
alledaagse eisen naliet. Het was "het beste, rijkste en overtuigendste werk van de nieuwe stijl
maar... ... er zijn zoveel onvolkomenheden, zoveel fouten, zoveel misplaatste en onnodige
tekortkomingen die alle stammen uit één bron; de persoonlijke visie en eigenzinnigheid van de
ontwerper". 137
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Figuur 25 ( Strauven, Aldo van Eyck: Relativiteit en verbeelding, 1994): Zigzaggende binnenstraat waarmee
een overgang tussen binnen en buiten ontstaat en zo de buitenwereld naar binnen gehaald wordt

3. De visie op scholen
Uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat de critici uit onder andere de Forumgroep stonden
voor een meer open architectuur. Ontmoetingen tussen personen en de buitenwereld betrekken bij
het gebouw gingen een nieuwe rol spelen in de samenleving. De architectuur moest hierop inspelen.
Het individu moest versterkt worden en zo ontstonden er onder andere experimenten naar
multifunctionele gebouwen. Om een beter inzicht te krijgen in het onderzoek naar scholen, wordt
het thema in het komende hoofdstuk: de scholenarchitectuur. Herman Hertzberger wordt in het
bijzonder naar voren gehaald, omdat hij een verandering in het onderwijs gebruikte voor een
ontmoeting tussen de buurt(bewoners) en school(kinderen). Hij zag de school als een
multifunctioneel gebouw voor de buurt waar niet alleen nog onderwijs aanwezig was. Dit werd een
nieuwe visie in de scholenarchitectuur waarmee Hertzberger later is uitgegroeid tot een groot
architect. Hertzberger is de schakel tussen scholenarchitectuur en de ontmoeting, waarmee zijn visie
een sterke ondersteuning geeft aan de zoektocht naar een nieuwe school.
Om vervolgens meer te kunnen inspelen op de huidige ontwikkelingen van de
scholenbouw, wordt ook de brede school besproken. De brede school is namelijk een recente
ontwikkeling in het Nederlands onderwijs, waardoor deze zeker aan bod dient te komen.

3.1 De school als stad
De verandering in scholenarchitectuur
Door nieuwe opvattingen in Nederland over het onderwijs en opvoeding werd de school een breder
orgaan voor de gemeenschap. 138 De school moest in Nederland vanaf de jaren vijftig zo een sociaal
centrum worden voor de gemeenschap, hierbij werd een ontmoetingsplaats belangrijk voor het
gezin en kind. 139 Scholen moesten vanuit architectonisch, stedenbouwkundig, onderwijskundig en
hygiënisch oogpunt de nieuwe opvattingen waar maken.140 Het moest een aantrekkelijk geheel
worden, waarbij de bovengenoemde uitgangspunten elkaar versterkten en in balans brachten. Deze
verandering in visie in het onderwijs veranderde niet mee in de scholenarchitectuur volgens
Hertzberger [figuur 26, 27] . 141
Herman Hertzberger schrijft in zijn boek, Ruimte en Leren, dat weinig gebouwtypen de
afgelopen 100 jaar zó weinig geëvolueerd zijn als de scholen.142 Volgens Hertzberger is het bekende
beeld van les geven in een school met klaslokalen, een schoolbord en een leraar verleden tijd in
Nederland. 143 Vroeger deden kinderen hun best op school om de basiskennis op te nemen,
tegenwoordig is deze basiskennis niet meer voldoende. Daarom moesten scholen een afwisselende
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Figuur 26 (Amsterdam G. , 1950): Basisschool Eerste Jan, 1890

Figuur 27 (Amsterdam G., 1950): Openbare voorbereidende school, 1948

en stimulerende omgeving hebben waar wat te beleven viel. Kinderen moesten leren samen iets te
doen, te overleggen, met elkaar af stemmen en nog belangrijker: elkaar begrijpen. 144 Dit was meer
dan alleen de basiskennis van taal en rekenen. Volgens Hertzberger moesten gebouwen het
informele ontmoeten stimuleren en uitnodigen tot het personaliseren van de inrichting. 145 Hij zag de
school als een ruimte die vergeleken moest worden met de openbare ruimte zoals we die in de stad
kenden. Hertzberger schreef dan ook dat een school " in f eite een model van een stad in het klein
is".146 Hij wees erop dat het kind vrij moest zijn in zijn eigen leeromgeving;
"Kinderen moeten weerbaar worden, het is tegenwoordig allemaal veiligheid. Kinderen
moeten leren de wereld kennen. Het leren van tegenwoordig laat zich niet meer indammen
À
À
..
•
uoor
muren " .147 "ur
rr e moeten zoek en naar een vorm van onuerwysrUlmte
waar meer te
148
beleven valt, zoals in de stad".
Een nieuwe leeromgeving
De vernieuwing in de onderwijsruimte van Hertzberger bracht kinderen in aanraking met de
buitenwereld. Hertzberger stelde een leeromgeving op die kinderen liet leren van de echte wereld en
ze uitdaagde om daarmee in contact te komen. De ontmoeting met medeleerlingen zou leiden tot
samenwerking en nieuwe resultaten. 149 Zo ontstond er een complexer sociaal patroon in de school
volgens Hertzberger.
De nieuwe leeromgeving maakte het dus voor kinderen mogelijk zich samen te ontwikkelen
en samen te leren. Dit moest volgens Hertzberger op een zo vertrouwd mogelijke manier
gebeuren. 150 Door deze verbreding van de leeromgeving zou de leerling niet binnen het lokaal
blijven [figuur 28]. Straten (gangen) en pleinen (aula' s) vormden samen een ontmoeting voor de
leerling. Het toevallig tegenkomen vanuit de stad moest volgens Hertzberger ontstaan door de
routing in het gebouw. Het leidde kinderen langs verschillende activiteiten en maakte ze bewust van
de buitenwereld. 151 Pleinen moesten het einde van deze straten(gangen) zijn en hadden daardoor het
karakter van een meer bewuste ontmoeting. Een plein leende zich, volgens Hertzberger, voor
georganiseerde of onverwachte ontmoetingen. Iets waar iedere school behoefte aan had volgens
hem. 152 Om dit overzichtelijk te laten zijn voor het kind diende het plein in aanraking te komen met
de straten die zich vormden in de school. Het plein moest zelfs doorkruist worden door deze straten.
Hertzberger creëerde dus pleinen met een straatachtig karakter, waar de dagelijkse bezigheden van
de verschillende activiteiten konden plaatsvinden. De school werd uitgebreider en vroeg om een
overzichtelijke ruimtelijke organisatie [figuur 29] die werkte als een stad. 153 "In een school moet de
nadruk liggen op de visuele verbindingen tussen de verschillende leersituaties, als één ruimtelijk
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Figuur 28 (Hertzberger, 2008): Leerruimte op de gang, Apolloschool Amsterdam, 1983

Figuur 29 (Hertzberger, 2008): Visuele interactie als ruimtelijk netwerk

netwerk, vergelijkbaar met de stad, samenhangend door een stelsel van hoofdstraten en pleinen ". 154
Volgens Hertzberger voorkwam je op deze manier dat leerlingen zich verloren gingen voelen.
Ontscholing
Door het toevoegen van verschillende activiteiten raakte de school vanaf de jaren vijftig zijn eigen
bestaan kwijt, de ontscholing zoals Hertzberger dat noemde. Leerruimten werden hybride ruimten
en de leerling mocht er zelf een invulling aan geven. Een centrale gemeenschappelijk hal, die
zorgde voor de bereikbaarheid van lokalen en nieuwe activiteiten maakte het nieuwe beeld van de
Ha/school. Er kwam een verandering in de scholenbouw ten opzichte van de ouderwetse
gangscholen, waarbij een lange gang zorgde voor de bereikbaarheid van de lokalen. De nieuwe
leeromgeving moest echter wel openstaan voor twee soorten ruimtelijke condities. Aan de ene kant
moesten ze ruimte bieden voor concentratie, daar waar leerlingen zich konden terugtrekken en aan
de andere kant moest de ruimte open en prikkelend zijn, waar het kind kon ontdekken. 155 De
kinderen moesten in deze ruimte ontdekken wat de buitenwereld om zich heen te bieden had, maar
moest zich tegelijkertijd thuis voelen.
"Het betekent het uitvergroten en het naar binnen halen van de wereld, waarmee in feite
een begin gemaakt wordt met de ontscholing van het onderwijs ". 156 In de school moesten, volgens
Hertzberger, ruimtelijke vormen terugkomen die een samenhang hadden tussen deze condities en
moesten worden samengevoegd tot één geheel. "Het kan leiden tot vermenging en zo vergroting van
ieders afZonderlijke were/cf'. 157De samenvoeging van verschillende activiteiten leidde volgens hem
tot een hybride gebouwtype met een betere kwaliteit. Het versterkte de ontwikkeling van het kind
door andere prikkels.
Een goede ruimtelijke integratie van verschillende activiteiten werkte stimulerend voor de
sfeer op de school. De leerlingen moesten zich hierin mengen en zichzelf opleiden door samen te
leren en hun eigen individu te ontwikkelen. De mate van openbaarheid, waar Hertzberger Van
Klingeren voor waarschuwde, speelde een grote rol voor het kind in de samenkomst van
verschillende activiteiten. Het gaf volgens Hertzberger een ruimtelijke uitdrukking tussen de
leerlingen en de overige gebruikers. Door de openbaarheid werden afstanden verkleind en kon er
een verschil gemaakt worden tussen bewind en samenwerking [figuur 30].
"Voor de school betekent de vervaging van hun buitengrenzen en dus van hun territoria,
een stimulans voor samenwerking. De kinderen zullen zich in een omgeving voelen waar
meer te beleven is en meer op te steken is dan in een schoolgebouw. Leren wordt meer
inclusief meer vanzelfsprekend, deel van het maatschappelijk leven en deel van de stacf'.158
Volgens Hertzberger is een school een ideale huisvesting voor verschillende voorzieningen in een
buurt. Het verbreedt de leeromgeving van de school en zo vervagen haar grenzen. Door de
toevoeging van nieuwe functies zou de school zijn autonomie kwijtraken en "worden als een
154
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Figuur 30 (Hertzberger, 2008): Mate van openbaarheid van de lerarenkamer, Titaan school Hoorn, 2003

microstad'. 159 Het vergroten van de leerwereld zorgde voor de leerverbreding van het kind. Het
ging er volgens Hertzberger om dat deze nieuwe activiteiten onderdeel werden van de school. Het
moesten wel zelfstandige onderdelen blijven, zodat ze niet in het geheel verdwenen, maar dan wel
zodanig dat ze niet gescheiden werden van elkaar.160 Deze ontwikkeling van de school kon zorgen
voor een sociale samenhang in de buurt, volgens Hertzberger. 16 1 Het draagvlak van de school werd
groter. De school werd niet alleen voor het kind, maar ook voor de buurt

3.2 Introductie van de brede school
Samen sterker
In de jaren negentig was er een nieuwe opvatting over de manier van onderwijs. De komst van het
nieuwe onderwijsconcept in Nederland, de brede school (wat was gernspireerd op de Community
schools uit de Verenigde Staten), moest de onderwijsachterstanden in de maatschappij bestrijden. 162
"Het samen optrekken zou bijdragen aan het vergroten van kansen voor kinderen ".163
Samenwerking tussen de school, buurt en ouders, die ontstond door de nieuwe activiteiten in de
school, leverden een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. De school moest een centrum voor
ontwikkeling zijn waarin ze alles samendoen. Zo wordt he een netwerk voor de buurt met in het
bijzonder de aandacht voor kinderen en hun ouders. 164 De nadruk van de onderwijsvorm komt dus
te liggen op samenwerking, samen leren en samen accepteren. Aspecten die staan voor de
persoonlijke en sociale ontwikkeling.
De school is niet meer een school met onderwijs in de klas, maar breidt zich uit tot een
verbinding tussen school en de omgeving. Het "echte leren "165 moet de kinderen voorbereiden op
de maatschappij. Anders dan in het reguliere onderwijs kent de brede school bijvoorbeeld verlengde
schooldagen. Het gaat om activiteiten die voorheen niet aanwezig waren in het onderwijs, zoals
buitenschoolse activiteiten. Het bleek dat deze opzet leidde tot een nieuwe ontwikkeling in het
onderwijs. Kinderen die moeite hadden met de basisstof scoorden op andere vlakken wel goed, wat
stimulerend werkte voor het leerproces. 166
Een school voor de buurt
De brede school is gegroeid naar een belangrijke ontmoetingsplek voor de bewoners en het kind in
een buurt. 167 Het wordt daarom belangrijk dat de brede school ook daadwerkelijk toegankelijk is
voor de buurt. Grenzen moesten eerder al vervagen in het onderwijs, maar nu ook tussen de buurt
en de school. Het is van belang dat de brede school, wat een centrum van ontwikkeling moet zijn
van en voor de buurt, wel voldoende draagvlak kent. Een bekende uitspraak luidt: " ft takes a
villages to raise a chi/d'. Oftewel, de hele gemeenschap dient betrokken te worden bij de opvoeding
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van kinderen/ 68 Om een gericht draagvlak te creëren is het van belang dat de school werkt en
ontwikkelt vanuit dezelfde visie. Sterker nog, dit wordt zelfs geëist door het ministerie. 169 Binnen
deze visie wordt bepaald wat de structuur van de school zal zijn. Richt de school zich op extra
kansen voor het kind of komt er een extra aanbod van voorzieningen voor de werkende ouder? Er
wordt in het Handboek brede school onderscheidt gemaakt door het ministerie van Onderwijs in
drie typen brede scholen:

•
•
•

De eerste variant is het achterstand profiel, een school waann gericht onderwijs
gegeven wordt voor onderwijsachterstanden.
Het tweede profiel is het opvangprofiel, waarvan het doel is om goede opvang te bieden
voor kinderen van werkende ouders
en het laatste profiel, is het buurtprofiel. Dit profiel richt zich op het
voorzieningenniveau in de buurt, waarbij het bevorderen van de sociale samenhang een
prioriteit is.170

Bij alle typen betekent de brede school iets voor de buurt. Het programma van de school zal bij alle
171
typen moeten aansluiten op de visie. Belangrijk hierin is dan de aanknoping voor het draagvlak.
De functies in de school zullen voor deze aanknoping zorgen en maken zo het draagvlak. Een
bekend uitgangspunt wat hierin voorop moet staan is de ontmoeting. Het ministerie adviseert om
"van ontmoeting naar programmering te komen". 172
Een probleem wat speelt is dat het programma veelal bepaald wordt door de politiek. Over
het algemeen kennen de brede scholen van nu namelijk een vrij gestructureerde opzet van het
programma [figuur 31]. Het is een centrum geworden waar zorg, kennis, sport en andere activiteiten
samenkomen in één gebouw terwijl de bewoners in de buurt hier niet altijd op zitten te wachten. Er
zal een overeenkomend programma opgesteld moeten worden met de vraag vanuit de buurt. Komen
deze niet overeen, dan zou de school anders gebruikt kunnen worden. 173
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Figuur 31 ( Van der Grinten, Walraven, Broekhof, Hoogeveen, & Studulski, 2007): Een netwerk van
samenhangende voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt

4. De architectuur van de brede school.
In dit vierde en laatste hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de brede school verder onderzocht. De
brede school is uitgegroeid tot een centrum in de wijk waar niet alleen kinderen aanwezig zijn.
Hertzberger bleek een groot voorstander te zijn van deze ontwikkeling,. Dit is te concluderen uit het
vorige hoofdstuk. Hertzberger heeft voor een ontwikkeling in de scholenarchitectuur gezorgd, die
nog steeds wordt gehanteerd. Er werd bijvoorbeeld door hem gesproken over gangen als straten en
over ontscholing, het moest zijn zoals een stad. Zijn visie op de scholenarchitectuur wordt
vergeleken met architecten van nu. Marlies Rohmer, oud leerling van Hertzberger, kent vele
overeenkomsten met de visie van Hertzberger. Haar visie wordt aan de hand van enkele
scholenvoorbeelden voorgelegd waarbij ze vergeleken wordt met verschillende actuele architecten.
Hiermee is aan te tonen of de visie van Hertzberger, die wellicht overgedragen is aan Rohmer,
daadwerkelijk nog gehanteerd wordt.
In het Niekée project wat in 2008 de scholenbouwprijs won, wordt door de ontwerpende
architect beschreven hoe een school intern moet functioneren. Het tweede project is Villa Vonk dat
in 2013 is genomineerd voor de scholenbouwpijs. Deze geeft een indruk van hoe scholenbouw de
interactie aangaat met de bewoner uit de buurt.

4.1 Een school als spil in de wijk
Een school en het plein als dé ontmoetingsplaats
Een school is volgens Marlies Rohmer één van de weinige plekken waar kinderen, maar ook
ouders, elkaar nog tegenkomen. Deze ontmoeting moet gekoesterd worden. De school is een
ontmoetingsplek voor de buurt, waar volgens Rohmer betrokkenheid met bewoners en buurt
ontstaat. 174 De school moet daarom zó ontworpen worden dat het een spil in de wijk wordt. De
Brede school de Vijver heeft Rohmer zo ontworpen dat de centrale hal in zijn geheel opvalt tussen
de bebouwing in de omgeving [figuur 32]. Het wordt een markant gebouw dat opvalt in de buurt.
Volgens Rohmer wordt het dé plek voor ontmoeting en uitwisseling. 175
De school wordt een maatschappelijk centra voor de gehele wijk. Het blijft niet alleen bij
een schoolgebouw volgens een onderzoek naar de nieuwe huisvesting van een schoolgebouw. 176
De verandering van de school is van belang, omdat de maatschappij aan het scheef groeien is, zegt
Ijsbrand Van Veelen. Hij doelt hier op de uitspraak van politicus Paul Scheffer, die het artikel
Multiculturele drama schreef. 177 De afstanden tussen bevolkingsgroepen worden, volgens hem,
groter en groter volgens hem.178 Iedere bevolkingsgroep krijgt zijn eigen supermarkt, café, slager en
zelfs school. Hierdoor is Nederland en zijn mensen langs elkaar heen gaan leven. Het bewijs
hiervan is bijvoorbeeld de intrede van het begrip zwarte scholen in het woordenboek. 179
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Figuur 32 (Rohmer.nl): Het markante schoolgebouw, de Vijver, in de buurt wat boven de rest uitsteekt.

De school moet een sociaal orgaan worden in de wijk en de wijk moet niet zonder kunnen. Zo
wordt de school een herkenningspunt, waaraan we zien dat daar een gemeenschap aan toebehoort
zegt Jan Masschelein, hoofd van de faculteit Educatie en Samenleving te Leuven. 180 Het wordt zo
een ondersteunend geheel voor iedereen uit de buurt.
Rohmer is van mening dat de school een binding met de buurt moet aangaan. Als plaats van
ontmoeting, uitwisseling en sociale vorming heeft de school een centrale rol in de gemeenschap. 181
De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid deelt deze mening ook. Volgens hen moet de
school zelfs een tikkeltje iets te mooi zijn voor zijn omgeving. Bewoners raken er zo trots op en
betrokken. 182
Een plein voor de school kan bijdragen aan deze sociale binding van de buurt volgens
Rohmer. Vooral in een stedelijke context, waar speelruimten schaars zijn, kan het schoolplein juist
als bron van stimulatie zijn voor bewoners. Het schoolplein wordt hierdoor eerder een
(ontmoetings) plein voor de buurt [figuur 33]. 183 Het plein kan zo de drempel verlagen voor ouders,
waardoor deze betrokken raken met de school en buurt. 184 Het werkt volgens de architecte
stimulerend om ouders te trekken en kinderen samen te laten ontwikkelen, maar ook andersom. De
identiteit die het plein gaat dragen als openbaar schoolplein kan als drempel werken voor het jonge
kind. Een beschutte plek van het openbare plein zal voor het jonge kind daarom stimulerend
werken. 185 Het schoolplein was tenslotte voor het kind.
Deze omgeving waar het schoolplein onder valt is niet verplicht om mede ingericht te
worden volgens de normen van de overheid. Maar de overheid stelt wel dat de school voldoende
openbare ruimte moet bieden om de visie van de school na te kunnen leven. 186 Het doel van de
brede school kan zijn om de sociale gemeenschap te versterken. De interactie tussen school en de
openbare ruimte (het plein) kan dan een geheel vormen waar de visie op gebaseerd is. Rohmer
noemt zo'n plein de tussenzone; dit is de zone tussen privé en openbaar, een zone die zowel intern
als extern een bijdrage moet leveren aan de interactie met de openbare ruimte. 187 Op deze manier
ontstaat er een (visuele) interactie tussen de school en openbare ruimten en zorgt voor het
verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid met de buurt. 188 Dit creëert weer een sociale cohesie,
die zorgt voor een meer veilig gevoel in de buurt volgens een onderzoek naar: maatschappelijke
ontwikkelingen die van invloed zijn op het ontwerp van onderwijshuisvesting van
189
architectuurcriticus Hans Ibelings.
Architectenbureau VenhoeneS laat met de school Villa Vonk een goed voorbeeld zien hoe een
brede school de interactie met de buurt kan aangaan. Villa Vonk, opgeleverd in 2012 te Hoogvliet
Rotterdam, wordt door de architect nadrukkelijk omschreven als een school die de relatie met de
buurt aangaat.
180
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Figuur 33 ( Rohmer, 2007): Gemeenschappelijke tribune voor de school als tribune voor de buurt.

Figuur 34 (VenhoevenCS.nl): De prestigieuze entree van Villa vonk die die de koppeling tussen school en
openbare ruimte duidelijk maakt

Het is een brede school geworden voor de gehele buurt waar ruimten te huur zijn om bijvoorbeeld
te koken en leren. De school is volgens Venhoevenes zo ontwerpen dat het een aantrekkelijke
ontmoetingsruimte is geworden voor leerlingen en buurtbewoners. 190 VenHoeveneS zorgt er in
Villa Vonk voor dat de entree een ware hal wordt. Het wordt de ruimte waar de centrale ontmoeting
tussen buurt en de school moet plaatsvinden. De ruimte functioneert hierdoor als een binnenplein
waar activiteiten en evenementen uit de buurt kunnen plaatsvinden. 191 Grenzend aan de entree ligt
de openbare ruimte; het schoolplein. Het gebouw zoekt binding met het schoolplein door middel
van een trap. Door de plaatsing van een grote trap aan de kop van het gebouw fungeert deze als
entree naar de brede school of als tribune voor het schoolplein, waardoor het schoolplein ook als
een theater voor de buurt kan dienen [figuur 34]. 192 Het verlaagt de drempel van de school en wordt
een prestigieuze ingang die de koppeling tussen school en openbare ruimte duidelijk maakt.
Zowel binnen als buiten kent de brede school herkenningspunten uit de buurt die de
ontmoeting tussen buurt, school en gebruiker moet stimuleren. De identiteit van het gebouw aan de
binnen- en buitenzijde komt namelijk overeen met de culturele diversiteit van de buurtbewoners
[figuur 35]. 193 Een kleurrijke toepassing van tegels en kleurvlakken creëert deze interactie met de
gebruiker. "Het draagt bij aan de verrassende en uitnodigende sfeer ". 194 VenHoeveneS zorgt
intern voor een heldere organisatie in de school. Dit komt door een centraal gelegen
ontmoetingsplein [figuur 36] waaraan een vleugel van het gebouw gelegen is. Kinderen, ouders en
buurtbewoners worden met elkaar in contact gebracht in deze ruimte. Zo worden aangrenzende
gangen informele ontmoetingsruimten; "Het zijn straten in een gebouw waarin elk lokaal een huis
is ".19s
Villa Vonk is in 2013 genomineerd voor gebouw van het jaar en als schoolgebouw van het jaar.
Deze toonaangevende architectuurprijzen laten zien dat onder andere de relatie met de buurt van
belang is voor een brede school.

Schaalvergroting
De school krijgt door de interactie met de buurt meerdere identiteiten. Zoals eerder gezegd blijft het
niet alleen nog maar bij onderwijs en zal de schaal van de school groter worden. Iets waar Rohmer
voor waarschuwt is dat deze schaal van een school niet vergeten worden. Het moet aansluiten bij de
belevingswereld van het kind en de gebruiker. Dit bevordert het contact en geeft een beschermd
gevoel. 196 De brede school is geen stad of maatschappij in het klein, schrijft Rohmer in tegenstelling
tot Hertzberger. 197 Ze doelt hier op de overzichtelijkheid, rust en structuur die de brede school moet
uitstralen en juist niet de drukte van de stad. De school moet volgens haar als sociaal
bindingsmiddel van de buurt met een verlaagde drempel worden gezien en er zal een beschermd
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Figuur 35 ( architecture+urbanism, 2012): Een kleurrijke toeppassing van tegels en kleurvlakken die inspeelt
op de culturele diversiteit van de bevolking

Figuur 36 ( architecture+urbanism, 2012): De centrale hal (binnenplein) waar gangen als straten worden voor
de informele ontmoeting

gevoel uitgestraald moeten worden voor het contact met deze buurt. 198 De schaal van de brede
school moet dus niet afschrikken.
Deze schaalvergroting van de school wordt ook bevestigd door ex rijksbouwmeester en architecte
Liesbeth van der Pol. Van der Pol ziet de school ook als een centraal punt in de buurt, maar
voorkomt dat het geen instituut wordt. Er moet volgens haar geen overkoepelende identiteit zijn die
de aanwezigheid van andere identiteiten teniet doet. "De combinatie van functies betekent wel, dat
de school niet volledig in eigen huis is". 199 Het gevaar dat er loert, volgens Van der Pol, is dat de
school gaat lijken op één grote organisatie. Eén grote heersende identiteit voor het gehele gebouw is
precies hetgeen wat er niet bereikt moet worden. De functies van de brede school moeten worden
opgedeeld [figuur 37], zodat iedere ruimte of functie een zekere eigenheid heeft; een eigen identiteit.
Kinderen vragen om een gebouw waar avontuur geboden wordt en niet om formele zaken die de
overhand nemen. 200
Een eigenschap van de brede school, is dat dit een gebouw is geworden waarin niet alleen onderwijs
aanwezig is. Het is daarbij in Nederland doorontwikkeld tot een heus opvangcentrum voor
kinderen. 201 Leerlingen zijn tegenwoordig bijna drie keer zo veel aanwezig op school. 202 De nadruk
van een school komt hierdoor onder andere te liggen op de opvoeding van het kind. Er wordt
verwacht dat deze trend zich in de toekomst nog doorzet. 203 De school zal dus meerdere identiteiten
gaan krijgen. Het zal niet alleen een leeromgeving worden, maar ook een woon- en leefomgeving.
"Naast educatie vindt ook socialisatie plaats op school "204 schrijft architectuurhistoricus Dolf
Broekhuizen in de Architect van juni 2010. Rohmer ziet deze verandering ook en schrijft dat de
school als een tweede huis wordt. Deze school moet zo vertrouwelijk mogelijk zijn voor het kind en
ruimtes met een intiem karakter bieden voor iedereen? 05

(leer)Ruimten van en voor iedereen
De centrale hal, waar de ontmoeting tussen buurt en school plaatsvindt, moet de gezelligste ruimte
in de school zijn volgens Rohmer. Bewoners uit de buurt en kinderen van de school hechten hier
waarde en herkenning aan. 206 De bewoners en kinderen zullen zich eerder betrokken voelen bij de
school en zich er verantwoordelijk voor voelen. 207 Deze hal moet in open verbinding staan met de
omliggende ruimten, zoals lokalen en gangen, hierdoor kunnen de kinderen zien wat er boven en
onder hen gebeurt. Het geeft een besef van wat er allemaal gaande is. 208 Ruimten met
verschillenden identiteiten worden hierdoor ook met elkaar verbonden, waardoor het lijkt alsof ze
bij elkaar horen; een saamhorige identiteit die de bij de brede school past. Zo kan bijvoorbeeld een
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Figuur 37 (Amsterdam G. , Brede school de Kikker Amsterdam, 2006): Een schets van Van der Pol waar een
clustering van drie identiteiten (functies) wordt verbeeld

Figuur 38 (Amsterdam G., Brede school de Kikker Amsterdam, 2006): De centrale hal in brede school De
Kikker waar alle identiteiten samenkomen, Van de Pol2006

handenarbeidlokaal ook prima dienen voor buitenschoolse opvang. Het lijkt zo niet alsof de
kinderen een paar uurtjes moeten nablijven.209
De gang is het nieuwe lokaal [figuur 39] waar kinderen "leren in vrijheid, onder eigen
verantwoordelijkheid en in samenwerking met anderen problemen op lossen ".2 10 De opzet van
lokalen die allemaal gericht waren op de leerstof met een leraar is verleden tijd. Leerlingen moeten
meer vrijgelaten worden in de school, ze moeten zelf kunnen leren. Samen met anderen komen ze
tot nieuwe inzichten en wordt ze
geleerd hoe het later ook zal gaan volgens Rohmer. Het kind wordt geleerd om zelfstandig te
worden in plaats van continue bevestiging te vragen aan de leerkracht. Het kind moet vrij zijn in
haar leeromgeving en moet kunnen ontdekken met anderen. Broekhuizen beschouwt de nieuwe
leerkracht eerder als een coach voor de kinderen. 211 De meer ouderwetse opzet is niet meer
voldoende volgens hem. 212
Rohmer probeert "vooral gebouwen te ontwerpen die een bepaald gedrag mogelijk maken,
in plaats van dat dwingend op te leggen".213 Dus niet alleen uniforme lokalen, maar ruimten waar
de diversiteit opgezocht kan worden voor de gebruiker; "Ruimten à la carte" zoals ze deze noemt.
Ruimten met verschillende condities en afmetingen maken het mogelijk om individueel te leren of
in (kleine) groepen. 214 Iedere leerling krijgt hierdoor de kans op een eigen werkplek waar ze
eventueel begeleid kunnen worden door de leerkracht of coach. Condities als rust en introspectie
zijn, naast de ruimten die voor interactie tussen gebruikers en andere ruimten, van belang volgens
Rohmer. 215 Een kind van elf heeft niet dezelfde behoeften als een kind van vier, daarom moeten de
ruimten aangepast worden aan de verschillende interesses. Een kind van vier heeft meer vrijheid
nodig om te ontdekken, waar een kind van elf behoeftes heeft aan een eigen plek om zich
zelfstandig te ontwikkelen. 216 Het gebouw van een school wordt hierdoor een samenkomst van
ruimtelijke condities. Rohmer noemt dit geheel van verschillende ruimten een "archipel aan
enclaves"? 11
LIAG architecten, een onderzoekend architectenbureau naar scholen, deelt dezelfde mening als
Rohmer. LIAG architecten stelt de vrijheid van het kind ook als belangrijk uitgangspunt in de
scholenontwikkeling van nu. "De creativiteit van het kind speelt een steeds belangrijkere rol in het
hele leerproces". 218 De maatschappij is volgens hen zo veranderd dat het kind zich meer zelf
ontwikkelt, samen met anderen in plaats van samen met de leerkracht.
Creativiteit vraagt niet om een voorgeprogrammeerde leerstijl, maar juist om ruimten die
meer hybride en van iedereen zijn. Zo kunnen we leren van elkaar. Lokalen zijn dus niet meer zoals
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Figuur 39 ( Rohmer, 2007): De gang die niet alleen nog maar een verbinding is tussen ruimten

vroeger, er ontstaan meer open ruimten of leerpleinen.219 Gangen worden gebruikt als ware
leerruimten [figuur 40]. 220 De oude lokalen zijn ruimten geworden waar het kind zich kan
terugtrekken. De lesstof komt hierdoor op de gang te liggen en niet meer in het lokaal. Volgens
LIAG architecten kun je namelijk zonder gangen niet verdwalen en ben je altijd zichtbaar. Het
creëert een ruimte waarin het mogelijk gemaakt wordt om iedereen mee te laten doen.221
Het Niekée onderwijscentrum te Roermond dat in 2008 de scholenbouwprijs in ontvangst heeft
genomen, staat voor een geïntegreerd programma in de wijk waar de leerlingen hun toekomst
opbouwen.222 Horeca, zorg, bedrijfjes en een school maken het programma. De visie van LIAG
architecten was dat het schoolgebouw een verwevenheid met de maatschappij moest krijgen. De
school bestaat niet alleen meer uit kennisoverdracht, maar het is juist een ruimte waar het kind de
ruimte krijgt om zelf ervaring op te doen.223
LIAG ziet de aula (centrale hal) (figuur 40] als de gemeenschappelijke ruimte waar het kind
wordt uitgedaagd om zich voor te bereiden op de maatschappij. 224 Het samenbrengen van kinderen
en gebruikers uit de maatschappij zorgt ervoor dat deze ruimte een meer hybride ruimte wordt.
Gangen lopen door tot aan de centrale aula en de lokalen zijn hieraan aan gekoppeld, hierdoor
ontstaan er ruimten van waaruit alles te zien is; de visuele interactie wat de ontmoeting tussen
personen stimuleert.225 Het wordt in het Niekée onderwijscentrum zo mogelijk gemaakt om het kind
zichzelf te laten ontwikkelen en voor te bereiden voor de toekomst. 226 LIAG architecten laat met
haar visie zien hoe de interne organisatie van een school vorm gegeven kan worden. Dit leidt tot
meer ontmoetingen tussen de maatschappij en de schoolomgeving wat resulteert tot meer
samenwerking, waarin het kind wordt voorbereid op de maatschappij.
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Figuur 40 (LIAG Architecten, 2008): De gang als klaslokaal en het lokaal als ruimte voor rust

Figuur 41 (Amsterdam G. , Brede school de Kikker Amsterdam, 2006): De centrale hal in het Niekée
onderwijscentrum waar alle identiteiten samenkomen.

Conclusie en aanbevelingen
De focus van het onderzoek was gericht op de huidige problematiek in de Borgerbuurt De buurt
werd door de gemeente omschreven als een buurt met weinig sociale samenhang waarbij de
aanwezige brede school deze negatieve tendens niet voorkomt. De vraagstelling die erbij gesteld
was luidt:
Op welke manier kan een brede school in de Borgerbuurt de sociale samenhang tussen de bewoners
versterken?
Conclusie
Uit onderzoek is gebleken dat de tweedeling van de Kinkerbuurt niet gezorgd heeft voor deze
sociale achterstand in de Borgerbuurt. De tweedeling heeft er voor gezorgd dat de stadsvernieuwing
alleen in het zuiden heeft plaatsgevonden. Het is echter niet met zekerheid te zeggen of de
stadsvernieuwing ervoor gezorgd heeft dat de Borgerbuurt in deze sociaal neerwaartse spiraal
terecht is gekomen. Terugkijkend naar deze periode blijkt dat sociale voorzieningen niet
gerealiseerd werden of later werden gebouwd dan gepland. Dit had allemaal te maken met de visie
van de gemeente; de CIAM gedachte, waarbij het scheiden van stedelijke functie zou zorgen voor
een betere leefbaarheid in de buurt.
Het resultaat was een school en twee openbare pleinen die ervoor konden zorgen dat het
sociale contact in de Borgerbuurt toenam. Het bleek echter niet voldoende te zijn. Er zit dus wel
degelijk een gebrek in de buurt die her ontwikkeld is in de stadsvernieuwingsperiode. Welk gebrek
dit is, is naar voren gekomen in het onderzoek naar de Forumgroep en Van Klingeren. Zij stonden
voor een meer open architectuur, waarin de maatschappij bevorderd en opgenomen moest worden
en die geen onderscheidt maakt tussen de architectuur en stedenbouw.
Op het samenlevingspatroon, dat ontstaan was in de maatschappij, werd in de jaren zestig
kritiek geuit door onder andere de Forumgroep. De sociale samenhang dreigde verloren te gaan
volgens sociologen en architecten, dit stond direct in relatie met de huidige problematiek in de
Borgerbuurt. Niet alleen de Forumgroep was kritisch over de situatie die ontstaan was, maar ook
Van Klingeren uitte zijn kritiek. De maatschappij veranderende in specialisten en de omgang met
elkaar zou hierdoor moeilijker worden. De sociale omgang met elkaar zou volgens hem in een
neerwaartse spiraal zijn geraakt. Volgens Bakerna was de architectuur ondergeschikt geraakt en
hielp niet met het versterken van het individu. Er werd niet meer naar de openbare ruimte gekeken,
maar alleen nog maar naar geveltjes. Men zou kunnen zeggen dat de stadsvernieuwing in de
Borgerbuurt hier een gebrek kende. De stadsvernieuwing was namelijk ontwikkeld vanuit de CIAM
gedachte waarop veel kritiek gegeven was.
De (stedelijke) functies moesten dus gescheiden worden in de Borgerbuurt. Om deze
bevinding te bevestigen is er gekeken naar de aanbevelingen die gedaan werden in hoofdstuk twee.
Er werd geschreven over een architectuur waarin de gebruiker vrij moest zijn, de gebruiker moest
zijn eigen betekenis kunnen geven aan een ruimte. Dit zou er toe leiden dat we meer dingen samen
gingen doen en elkaar beter begrijpen. In een gebouw en openbare ruimte moest niet alles al
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bepaald zijn. Mensen willen graag kunnen vergelijken, ze moeten zich tot iets aangetrokken voelen
anders zoekt het individu zijn eigen weg. Een open architectuur moet een vertrouwde omgeving zijn
waarin men samen van elkaar kan leren. Er volgende experimenten naar gebouwen waarin het
individu meer betrokken zou raken bij de maatschappij. 't Karregat in Eindhoven was zo'n project.
Het was geen geslaagd project, maar wel een geslaagd sociaal experiment. Het bleek namelijk wel
dat mensen zich inzette als vrijwilliger voor de activiteiten in 't Karregat. De bewoners deden iets
voor de buurt.
Door ruimtelijke overzichtelijkheid en herkenningen uit een stad, zou een vertrouwd gevoel
ontstaan dat zou leiden tot ontmoetingen tussen personen; een omgeving waarin we samen konden
leren en begrijpen. De stadsvernieuwing, met het scheiding van zijn functies, heeft ervoor gezorgd
dat de openbare ruimten en bijbehorende architectuur elkaar niet versterkten. De maatschappij werd
niet betrokken bij de architectuur. Daarbij reflecteerde of bevorderde de stadsvernieuwingsblokken
de maatschappij niet en lijken hun eigen leven te leiden in de Borgerbuurt volgens critici. Het waren
allemaal aanbevelingen die werden gedaan om de juiste ontmoeting te stimuleren en kenbaar niet
aanwezig zijn in de Borgerbuurt.
Hertzberger gebruikte deze verandering in de maatschappij voor het meer openstellen van
zijn architectuur. De experimenten naar meer opengestelde complexen voor het publiek werden
belangrijker voor de sociale samenhang in de buurt. Het onderwijs, wat ook aanwezig was in deze
experimenten, reageerde namelijk ook op deze individualisering en werd zo ook meer opengesteld
naar het publiek toe. Nieuwe opvattingen in de maatschappij betekende voor het onderwijs; een
meer open architectuur van de school. De school werd een steeds socialer centrum in de buurt. De
school moest zo een belangrijke ontmoetingsplaats worden voor het gezin en kind. Hertzberger zag
de school als een multifunctioneel gebouw voor de buurt waar niet alleen nog onderwijs aanwezig
was. Het werd een gebouw voor de buurt waar de gewenste ontmoeting tussen personen een
belangrijke rol ging spelen. De school werd zo het gebouw voor Hertzberger waarmee hij met
architectuur de maatschappij wist te bevorderen.
Volgens Hertzberger moest deze schoolruimte zijn als de openbare ruimte. Volgens hem versterkte
het de ontwikkeling van het kind en integreerde hij de samenleving (buurt). Het laat het kind eerder
in contact komen met de echte wereld. De ontwikkeling van het kind moest niet alleen maar bestaan
uit leren in het klaslokaal, maar de kinderen moesten daarbij leren wat de echte wereld hen te
bieden had. Dit hield in dat het lokaal niet langer per definitie het leslokaal was en de echte wereld
naar binnen werd gehaald (de buurt). Dit was een begin van de ontscholing zoals, Hertzberger het
zelf noemt. Er ontstond een sociaal patroon in de scholen, wat leidde tot een vergroting van de
leerwereld van het kind en samenwerking tussen elkaar en de buurt. Verschillende buurtfuncties in
de school stimuleerden dit waardoor de school zijn eigenaardige identiteit kwijt raakte. Grenzen
vervaagden en de kinderen voelden zich thuis in een omgeving waar meer te beleven en leren viel.
Het werd dé ontmoetingsplek in een buurt waar sociale samenhang ontstaat tussen buurtbewoners
door buurtgerichte functies in één gebouw. Hertzberger wees erop dat het kind vrij moest zijn in
deze leeromgeving. Het zou leiden tot nieuwe resultaten en een versterking van het eigen individu.
Hij zorgde ervoor dat in zijn scholen niet meer zozeer de nadruk lag op leren uit een boek, maar zo
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ontwierp hij ruimten waar de leerling gestimuleerd raakte om de buitenwereld te ontdekken. De
kinderen moesten voorbereid worden op de maatschappij door het echte leren.
Er ontstonden nieuwe vormen van samenwerking tussen de school, ouders en buurt en groeide uit
tot de brede school. Dit levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. De verbreding van het
onderwijspakket zorgde voor extra activiteiten en bleek de kinderen te ontwikkelen op het sociale
vlak. Kinderen die namelijk moeite hadden met het leren raakte wel gemotiveerd omdat ze op
andere vlakken uitblonken. Ze leerden verschillenden aspecten zoals zelf organiseren,
samenwerken, ontdekken en teamvorming. Deze aspecten staan voor de persoonlijke en sociale
ontwikkeling. De brede school groeide naar een belangrijke ontmoetingsplek in de buurt. Zo werd
deze een nieuw kloppend hart voor de buurt en leverde een bijdrage aan de leefbaarheid van de
buurt.
De huidige school in de Borgerbuurt kent in deze bovenstaande visie ook een gebrek. Het is
theoretisch niet te concluderen of deze huidige school de architectuur bevat zoals deze aanbevolen
wordt. Wel kunnen de cijfers van de brede school iets vertellen. De buurt kende weinig sociale
samenhang (een kenmerk van de brede school is juist sociale samenhang). De huidige school
vervult haar onderwijsfunctie wel, maar het is geen school die de sociale gemeenschap versterkt. De
visie van de huidige school past nog niet bij een brede school die als prioriteit heeft om
samenwerkingsverbanden aan te gaan met de buurt. De school vervult dus niet de aanbevelingen die
gedaan werden door onder andere Hertzberger en de visie op de brede school. De aanbevelingen om
een brede school te laten fungeren als dé ontmoetingsplek in een buurt waar sociale samenhang
ontstaat tussen buurtbewoners.
Aanbevelingen
De brede school wordt één van de weinige plekken waar bewoners elkaar tegen komen. De brede
school is volgens Rohmer dé ontmoetingsplek voor de buurt. Binding met de buurt was daarom van
groot belang, het kan namelijk de sociale gemeenschap versterken. De brede school moet als spil in
de wijk worden waar bewoners zich bij betrokken voelen. Zo ontstaat er meer sociale cohesie en
een meer veilig gevoel. Samen met het schoolplein wordt het een onmisbaar orgaan in de wijk.
Identiteiten vanuit de buurt worden als architectonische middelen gebruikt om de ontmoeting te
stimuleren. Dit draagt bij aan de verrassende en uitnodigende sfeer voor de school. De
ontmoetingsruimte (brede school) wordt aantrekkelijk voor leerlingen en buurtbewoners. Door de
leerlingen in contact te brengen met deze ruimten ontstaan informele ontmoetingen.
De brede school moet, als bindende factor in de buurt, rust en structuur uitstralen waarbij
het belangrijk is dat de school niet haar identiteit kwijtraakt. De brede school moet niet als een
instituut worden waarin de sfeer overheerst kan worden door een andere functie. Zo kan voorkomen
worden dat kinderen en overige gebruikers zich niet vertrouwd en verloren gaan voelen in een
school. Dit zorgt ervoor dat het gewenste contact tussen de gebruikers kan ontstaan.
Het moet kinderen mogelijk gemaakt worden om zelf onder eigen verantwoordelijkheid te
kunnen leren, de leraar wordt een coach. De kinderen moeten meer vrij gelaten worden in het
gebouw, zo leert het kind in eigen verantwoording en vrijheid in samenwerking met anderen
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problemen op te lossen. Een school moet hierin een bepaald gedrag opwekken en niet opleggen.
Volgens LIAG architecten is dit gedrag, een creatief gedrag. De creativiteit zou een bij drage leveren
aan het leerproces van het kind. Ruimten moeten dus meer hybride zijn en van iedereen. Op deze
manier wordt de school een geheel van verschillende ruimten. Ruimten met condities als rust en
interactie tussen gebruikers en andere ruimten, waar iedereen mee kan doen. Men gaat elkaar
inspireren, uitdagen en stimuleren om het individu te ontwikkelen.
De brede school samen met het (school)plein moet worden als het cement van de wijk waar sociale
binding ontstaat tussen de bewoners en de leeromgeving van het kind hierdoor verbreed.
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