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"Tho e who call hemselve realists -realism meaning a
technocratic acceptance of the status quo, whether with good
humom~

sarcasm> cynicism or conviction, and, therefore, a frequent

collaboration with the status quo- are often as dangerous as
prophets of d om or radical do-gooders who renounce the world
as it is and hus, In reality want to abolish it. For realists abolish the
world whi1e laughing" (De Cauter, 2004, p.22)
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Het Konlnklijke Verenigde Leder (KVL) complex in Oisterwi1k.
Een oud fabrieksterrem ult het begin van de vorige eeuw
met prachtige monumenta!e bakstenen panden op een
steenworp afstand van het dorpscentrum, gelegen op
een goede zichtlocatie langs de spoorh1n . Het bedrijf en
het terrein zijn al bijna honderd jaar beeldbepalend en de
cultuurhistorische verbondenheid met het dorp is groat.
Het twaalf hectare grate terrem bez1t veel potentie voor de
gemeente Het 1s een goede locatie om het dorp te profi leren
naar de buitenwereld toe en het is een mooie gelegenheid
om binnen de bebouwde kom een groat aantal woningen
te realiseren. De goede liggmg, nabijheid van het centrum
en de uitstraling lijken opmaat te zijn tot een schlrterend
en prestlgieus proiect waarmee het dorp een flinke
kwallteitsslag kan maken, en nleuwe bewoners en bedrijven
aan zlch kan binden. De mogelljkheld tot het verzi lveren van
de cultuurhistorische waarde als laatste daad in het kader
van honderd jaar wederzijdse afhankelljkhe id tussen dorp
en bedrijf.

De Opgave van De"industrialisatie
Het KVL-terrein past in een proces in Nederland en West·
Europa dat al een aantal decennia gaande is en voorlop1g
oak nog niet uitgewerkt zal zijn: de deYndustnallsatie van
het Westen. De logistieke rnogelijkheden zijn in de afgelopen
decennia fllnk grater geworden en arbe1d is veel goedkoper
in de minder ontwlkkelde landen. Dit heeft er toe geleid dat
bednjven hun productie-acti viteite verplaats(t)en naar de
lagelonenlanden. Kleinschallgere (famihe)bedrijven die d1t
niet (kunnen) doen moeten modernlseren en de efficientie
verhogen (vaak op een andere locatie), of kunnen de
concurrenti met de goedkopere producten niet meer aan en
gaan fallliet. De overgang van de secundaire naar tertiaire en
zelfs quartalre sector leidt op deze manier du~ op meerdere
fronten tot het verdwljnen van oude productiebedriJven,
en ctaarmee het vrljkomen van industriele complexen in de
stad . Een ontwikkellng die nog lang nlel ten etnde is, en die
oak om steeds grotere terreinen gaal; denk aan bijvoorbeeld
Phillps in Elndhoven of Stork in Hengelo

Urban Wastel ands: potenties & weerbarstigheden
Aan de ene kant zijn deze Wastelands fascinerende
terretnen met een lange gesch1edenis, cultuurh1storische
verbondenhe1d met de stad en een a typische invulling,
sfeer en karakter. Anderzijds z11n ze vaak 'opgebruikt'; er is
sprake van grondwater- en bodemvervuiling, het terrein en
de ebouwing zijn zo efficient mogelijk op een taak ingencht
en gebouwen moeten heftig gerenoveerd worden voor ze
opnieuw gebruikt kunnen worden. Ook op het KVL terrein
is er sprake van een specifieke combinatie van positieve

en negatieve eigenschappen als gevolg van het verl den.
U1tstrallng, liggig en cu ltuurhistorie zijn overdu1delijk een
taegevoegde waarde voor hel terrein en het dorp. De
aanwez1ge vervuiling en de staat van de gebouwen zijn
echter p1ttige hobbels die genomen moeten worden voordal
er sprake kan zijn van een succesvolle herstructurering.

Overheid en M arkt; een win/win situatie?
Ondanks dit pakket aan oltlasten staan gemeenten, na
de nitiele schrlk over de groorte en complexiteit van de
projecten, t popelen om de terreinen te herontwikkelen
Zoals gezegd zijn het goede mogelljkheden tot
binnenstedelljke verdichting, kwaliteitsverbetering en
prohl ring; een kans die zich nlet elke dag voordoet. Er wordt
d n ook, zeker vanuit de gemeente, alles op alles gezet om
tot een mooi prestigieus project te komen.Subsidies worden
verleend en aangevraagd, er wordt een PPS-constructie
opgezet, een promotiecampagne op gang gebracht en mooie
plannen bedacht om bevolk1ng en investeerders mee te
krijgen in de volgende ronde van groei en ontwikkellng van
de (b1nnen)stad Maar warden de erreinen ontwlkkeld met
de besle bedoe!ingen voor stad en inwoners? Overheden
investeren fli nke sommen gemeenschapsgeld in de projecten
door een deel van de ns1co's en de kosten op zich e nemen
In een poging om marktpartlJ n e verlelden en/of zelf
zeggenschap te hebben 1n het proces. In en aantal gevallen
(zoals in Oisterw1jk, of het Scheldekwarlier in Vl1ssingen)
beslu1t de gemeente zelfs tot de aankoop van de volled1ge
terremen en opsta llen, liJn deze bestedingen en ris1co's
geleg1timeerd?
Behalve de vraag of het gerneenschapsgeld van de overheid
op deze manier goed wordt besteed, is er oak de vraag of
deze manier van herontwikkelen vol te houden is. Het CBS
voorspelt in de meest recente bevolklngsprognoses een
stabilisatie en zelfs knmp van de Nederlandse bevolk1ng
op de mlddellange termi1n. D1t heeft gevolgen voor de
'koopkracht' van de overhe1d . Een steeds kleiner deel van
de bevolklng moet het 'mkom n' van de overheid zien op
te brengen, en een verdere liberalisering van de overheid
is (in ieder geval financleel gezlen) bijna onontkoombaar.
Ook om deze reden is het interessant om eens te kijker1
of er alternatieven voorhanden zijn voor de manler van
herstructureren van de Wastelands ten opzkhte van de
huidlg gangbare rnethode.
Door de ftnanciele belangen s het niet te verm1Jden dat de
overheid zlchzelf In de rol van berekenende ~emi-marktpartij
terugvlndt De naderende krimp leldt in combinatie met
de decenlralisatie van de overheid n globallsering tot
dty-branding Gemeenten voelen zlch genoodzaakt om
zich te profileren naar de bultenwereld toe en zo de krimp
af te wenden en het groel-adaglum zoveel mogelijk voort
te kunnen zetten De Wastelands worden ingezet als

prestigieuze nieuwe stadsde len met hoge d1chtheden en een
hoogwaardlge lnvulling en uitstrallng om een aantrekkelijk
vestigingsklimaat en een fnteresseant stedelijk mil ieu te
presenteren . Zeker in h t geval van kleinere provlnclesteden
en dorpJes ontstaat de Jndruk dat de plannen financleel,
ruimtelljk en prograrnmatisch nogal hoogdravend zijn en
opz1chte van wat her dorpje of stadje fe itelijk voorstelt . Wat
is de motivatie hierachter? En welke gevolgen heeft di t?
Voegt dit iets toe aan de stad7 En hoe zit d1t met betrekking
tot het KVL terrein in Oisterwi]k? Vragen die in dlt werk
onderzocht zu llen worden

gestimuleerd en gebru kt worden.
Deze processen kennen als oorzaak naast een
markttechnische component ook een sociolog1sche
component. Ook deze zullen onderzocht warden om
achter motieven en loglca te komen. Wat 1s (goed} 'publiek
domein'? Welke gevolgen hebben de genoernde tendensen?
Welke sociofogische oonaken Uggen ten grondslag aan
deze processen? En hoe spelen de herontwikkehngen van
Urban Wastelands een rol bij de versmall!ng van het publlek
domein?

Ook de rnarktpartijen spelen een be langrijke rol In de
proJecten. Zij zorgen voor de expertise en lnvesterlngen die
nodig zijn om een succesvolle herstructurering op poten
te zetten. Zij zien zichze lf echter ook geconfronteerd met
behoorl!Jke rlsico's die potentieel verl ies opleveren. Hoge
investeringskosten eri een lastig proces met een grote kans
op vertrag ing en onvoorziene orn!>tand igheden lelden ertoe
dat marktpartijen zich genoodzaakt zien om de rlsico's zoveel
mogelijk te beperken . Beheersbaarheid en optimallsatie
In proces en programma worden dan ook belangrijke
midde len om winst te garanderen. Het volbouwen van
de gebleden met veel programma, in hoge dlchtheden en
In een categorie die vee l zekerheid en rendement biedt
is ee n (generieke) formule die wordl toegepast om de
projecten beheersbaar en daarmee winstgevend te maken.
Een strategle dte bij gemeenten zeker ingang v1ndt, gezlen
de wens van u1tstrallng, prestige en dromen van (hoog)
stedel ijke groetscenario's.
Het op dez.e manler herstructureren van de Wastelands
stuit op een groot aantal vragen met betrekking tot een
gebala nceerde sradsontwikkeling. Wordt er niet teveel
gefocussed op het gebied binnen de harde plangrenz.en? Wat
ziJn de gevo lgen van deze grote hoeveelheden (hoogwaardig)
programma op de stad? Is het slechts een vastgoedoperatie
om rotte plekken Jn de stad op kone term1jn wlnstgevend te
maken voor proJectontwikkelaars en op lange term1Jn voor
de stad7 Of wordt er ook daadwerkeiljk gehandeld vanuit
een concrete behoefte of noodzaak? Wat voegen de nieuwe
geb1eden feitelijk toe?

In de loop van dit werk zal duidelijk worden dat de manier
waarop de Wastelands warden geherstruc.tureerd op
verschil lende vlakken voor (een versterk1ng van ) op zijn
rn inst twii felachtige ontw1kkeilngen zorgt. Er worden
vraagtekens gezet blJ de in zet en toegevoegde waarde van
de opn ieuw ontwikkelde terrelnen, zowel op het gebied
van een gebalanceerde stadsontwikkeling als het pubhek
domein . Tegel1jk wordt er echter, JUist 111 de eigenschappen
van de Urban Wastelands die rne t de hu1dige manler van
herstructureren lot ee n geforceerde herstructurering leiden,
ee n ope ning gezien om de terreinen anders in de stad
in te zetten. We lke andere mindset of investeringslogica
1s er moge lijk om de Wastelands een grotere bijdrage te
laten leveren aan stadsontwikke ling en publiek domein
en tegelijkertijd toch de belangrijkste motivaties van
markt, overheid en gebruikers te respecteren? Kunnen de
'weerbarstigheden' die deze gebieden bezitten daarvoor
lngezet worden? Ook z.al er gezocht warden naar een
antwoord op de vraag welke voorwaarde n of strategieen er
denkbaar zlj n voor een goed publlek domeln, aangezlen de
problematiek op dit vlak een duidelijke tweede component
kenL Naast het proberen te begrijpen van de logica achter
herstructurerlngen en de prob lematieken die dlt oplevert, is
het beantwoorden van deze vragen een belangrijk doe! van
dlt afstudeerwerk. ,,, het laatste hoofdstuk van het eerste
deel zal er riaar aan lelding van de geschetste problematiek
en een aantal voorbeelden een wat meer abstracte, tekstuelt!
voorzet gegeven worden voor een oplossingsrlchting In het
tweede deel wordt gekeken hoe de geschetste prablematiek
van toepasslng Is op het KVL-terrein i Oisterwljk. Vervolgens
warden een aanta l concrete voor.;te llen gepresenteerd die
het KVL-terre in als Urban Wasteland meer mogelijkheden en
een grot re toegevoegde waarde laten hebben ten opzichte
van de huidige standaard-ontwlkkellngen

Synthese & Strategie

Publiek Domein
Naast de probiematiek op het geb1ed van stadsantw ikkeling
versterkt deze man ier van herstructureren echter nog een
andere, meer sociaa!-maa schappelijke. tendens; die van
een versma llend pub liek domein. De beheersbaarheid en
hoogwaardigheid die logischerwiJS komen kljken b1J de hoge
lnvesteringen die noodzakelijk ?ljn om het gebled clean te
kunnen herstructureren tot prestigleus nreuw stadsdee l
.orgen ervoor dat ontwlkkelingen als enclavisering,
themacisering en de beheersing van de openbare ruimte
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Het eerste deel van dlt afstudeerwerk z:al volgens onderstaande ~tructuur worden opgebouwd_
De schema's onder aan de bladzljde zl)n bedoeld als leesw ijzer en begeleldlng in de stru ctuur
van het verhaa l. De driehoek tn het schema geeft de prob lematiek weer en de verbanden tussen
de verschillende thema's. De 'u1tlopers' van de driehoeken geven externe ontwikkelingen aan
die de wlsselwerking tussen de hoofdthema's be'invloeden. De cirkelbeweging representeerl
de bypass; een alt ernatieve manler van hemructureren die lnbreekt in de huidige logica Per
hoofdstuk zal het gedee lte van het schema dat behandeld wordt worden aangellcht.

H1 - Urban Waste lands

H2 - Geforceerde Herstructurerlng

Het eerste hoofdstuk za l dient als korte introductie op Urban
Wastelands en de herontwikkeling daarvan Wat zljn Urban
Wastelands? Wat is er zo fasc inerend aan deze terrei nen?
Vervolgens za l kort worden ingegaan op we lke aspecten het
spanningsve ld va n de herontwikkel ing va n de Wastelands
bepalen. Beeld en uitst rallng en de posltie in de stad
worden aangehaald, alsook de betekenis van de gebieden in
verleden, heden en toekomst en de toegevoegd waarde die
ze hebben voor verschi ll ende gebruikers .

In het hoofdstuk "Geforceerde Herstructureri ng'' za l
kritisch worden gekeken naar de manier waarop, en de
logica waa rin, de Wastelands warden geher5tructureerd .
Betoogd wordt dat de specifieke eigenschappen van de
Urban Wastelands rn comblnatie met exte rn e processe n en
aspecten (zoals o a decentra llsatie , globalise ri ng en een
bepaa ld soort markt \ogica) er toe leide n dat er tevee l wordt
gefacussed op het project binnen de harde pfangrenzen .
Econom ische en marketing-motieven zorgen ervoor dat de
gebieden op een generieke man ier en met een overdaad
aan programma warden ingevuld. Er Is sprake va n het
opgebruiken van de ontwikkelingspotentie van de stad en
het parasiteren op andere gebieden, met een potentiele
onba lans in toekomstige stadsontwlkkeling als gevolg. Ook
wordt de vraag gesteld of hel leg rtiem is dat de overhe1d Lich
min of meer ats marktpartiJ opstel t in dit soort processen ,
en gemeenschapsge ld investeert in de ontwik ke li ng van de
terreinen.

GH =

uw =
PD =

Geforceerde Herstructurering
Urban Wastelands
Publlek Domein
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H3 - Publiek Dom ein
In het derde hoofdstuk wortlt blootgelegd dat de
geforceerde herstructurering, en de generieke, geoliede
vastgoedoperatJe die daar meesta l mee samengaat, naast
een ongebalanceerde stadso ntw1kkeling, ook bljdragen aan
een breder rnaatschappel i1k prob leem; dat va n een sma ller
wordend pubhek don1ein . Gedeeltelij k exteme processen
als e.nclavtsering, thematiserlng E'n de beheerslng van de
openbare rul rn te warden v rsterkt en gekap1taliseerd
Va nwege de ambigu iteit van het begrlp 'publ1 ek domein'
zal er in het eerste deel van het hoofdstuk In worden
gegaan op wat de term inhoudt en wa t de relevantie van
het onderwerp is Daama wardt kart lngegaan op wat
meer soclo loglsch processen die de hu idtge tendensen
schetse n en aanw ijzingen geven voor achterl lggende
motieven . Ui teindell)k zal behandeld warden hoi:> deze
eicterne soclologi che processen versterkt worden door
de geforceerde herstructureri ngen en de desbetr ffende
marktlogica

H4 - Synthese & Strategie
In de voorgaande hoofds ukken is duidelijk geworden
dat de spec1fteke eigenschappen van de Wastelands in
combinatie met een bepaalde (herstructurerings)logica
leidt tot problemen met be.trekk ing tot stadsontwlkkeling.
Tegelijkertijd leidt deze mani er van herstructureren er
toe dat publiek-domein-versmallende processen warden
versterkt en zelfs gebrulkt.
Jn het vierde hoofdstuk van het eerste dee.I wordt betoogd
dal juist In de specineke eigenschappen van de Urban
Wa te/ands een open ing ligt om te komen tot een bypass;
een alternatieve investenngslog1ca die de achterliggende
motieven van de hu1d ige geforceerde herstructureringen
gedeeltel1jk respecteert, maar die tegelijkerti;d kritisch 1s.
Via deze ro ute ontstaan er ook openingen voo r een breder
en diverser pub liek domefn, maar gez ien de exte rn e
soclologlsche motivat'le voor de hu1d1ge negatieve tendensen
is er nog een extra laag, of strategle, noodzakelijk om een
goed werkend publie k domein te stimu leren . Het facilitere n
van diversite1t alleen is niet genoeg. Ook h1er zal op worde n
ingegaan 1n dit hoofdstuk.
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Voonnalige chocoladefabriek De Baronie in Alphcn a/d Reij n.
Wastelands als sp. nnende tot de verb clding sprekemle, maar vaak niet toegankehjke lerreinen

(Af/Jeelding: vergane-9/orie.nl}
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"The openness and responsiveness ofsuch
landscapes can encourage the exploration and
experimentation important in human growth
and development, whereas perfectly ordered and
controlled environments can inhibit" (Southworth,
2001)
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Urban Wastelands 1n de meest algemene zrn van het
woord zijn de restruimtes die ontstaan door (ondoordacht)
menselijk handelen, Het zijn de onbru rkbare deien tussen de
bru1kbare delen in , de gaten en scheuren In het anders zo
'netjes geformahseerde Nederlandse (stads) landschap. Urban
Wastelands in de vorm van oude industrr ele complexen z!jn
fasclnerende omgevingen en een rnteressant thema als het
gaat om herontwikkeling. Ze vormen een verblnding tussen
verleden , heden en toekomst. In elke periode hebben de
gebieden (potentiele) toegevoegde waarden die er voor
zorgen dat veel verschillende groepen mensen belang
hebben blj, en betekenls hechten aan, de gebleden.
De bedrijven en bljbehorende terreinen hebben in vroeger
tijden zowel fysiek-ruimtelijk als sodaa l-maatschappelijk een

impact gehad op stad en samenleving. In sommige gevallen
werd een stad in hoge mate door slechts een bedrijf gevormd
en gedrogen. BlJ oudere, grotere bedrijven is er altij d rn
meer of mindere mate sprake van iden titertsverweving
met, en beeldbepaling van, de stad . In de hu1dige srtuatle,
verlaten, leeg en soms verva llen, bestaat er, naast
cultuurhisrone en 1dentiteit, nog een andere meerwaarde:
er kan sprake zij n van verschil leride soorten (rnterim)
gebruik, welke zich door een gebrek aan sociale controle
vaak in de lnformele of marginale sfeer afspelen. Urban
Wastelands kunnen daardoor een belangnJke rel vervullen
voor bepaalde marginale of gemarglnaliseerde groepen
mensen, activite1ten en ze lfs ecologie; het zij n de luwtes van
de stad. Deze margtnallteit z.orgt samen met een specifieke
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est hetiek en een bepaa lde mate van verval voor een
romantische sfeer van vergankelijkh eid, weerbarstlghe 1d en
sch1mm igheid; ruimLelijke bast10ns tegen normal lsering en
forma llsering van alles wat zich bu1ten het maatschappelijke
middenveld begeeft. De toekomst zit vol met ambities en
verwachtingen, met een potentlele nieuwe importantie en
significante impu ls voor het desbetreffende geb red en de
stad De Urban Wastelands kennen vaak een gunstige locatie
nabiJ de binnenstad en aa n belangrijke infrastructuu r. Ze
heb ben daamaast een u1 tstra ling en arrthentic rteit die biJ
uitstek geschikt rs om een uniek en aantrekkel ijk project op
te zetterr waar ee n stad trots op kan zijn en zic:h mee kan
profileren .

Door de versch lllen In belang en waardering zttten de Urbari
Wastelands In eeri spann ingsvetd tussen conservering en
ontwikkeltng met veel versch lllende belanghebbenderi en
niel rationeel tegen elkaar af te wegen argumente11,
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De term "Urban Wastelands" roept veel associaties op. In
eerste instantie is er de associatie vanu itde letterlljke vertallng
van het begrip; stukken land die letterlijk het afval zijn van
stedelijke economlsche en maatschappelljke processen. Ze
hebben hun nut bewezen, zljn opgebrulkt, overbodlg en
worden bedankt (Berger, 2006, Nefs, 2006, Southworth,
2001). Het kunnen ook de gebieden zijn die te ma ken hebben
met de vertaling van waste in de vorm van 'verkwisting' of
'verspilling'. De restruimtes of tussengebleden als gevolg
van slechte, onzorgvu ldlge planning of bufferrulmtes en
veillgheidsmarges (Berger, 2006). De notie van Urban
Wastelands als afval en restrllimte geeft egelljkertijd een
romantische associatie De romantiek die verscholen zi in
verval, vergankelljkhe1d en vergane glorie. Het z.ijn de verlaten
en vergeten gebieden, de achter- of donkere kant van de
stad . Spannende gebieden waarin, onttrokken aan het oog
van maatschapp Jen economie, allerlei marginale groepen en
activite1ten een schullplaats kunnen vlnden. Daarnaast is er
vaakeen duidelijke historische ladingaanwez.ig, en in somm ige
gevallen een grote verwevenhe1d met de ge.schiedenis van
de gehele stad (Nefs, 2006, Southworth, 2001). Behalve
de associatie rnet een beetJe vies, afgedankt, onbruikbaar,
nostalg1sch en spannend, geeft de term ook aanle1dlng tot
een we llicht iets pos1tievere associatie. (to) Woste betekent
namelijk naast 'verwaarlozen'. 'afva l' en 'wildern1s' ook
'verloren gaan ' en 'zonde'. Het geeft het verlies van 1ets
waardevols en een bepaalde potentie aan voor de toekomst.
Het label Urban Wasteland geeft een waardeoordeel en een
tijdsdimensie aan een plek; het zijn de plekken die on(der)
gebruikt of onbruikbaar zijn, en plekken die betere ti1den
hebben gekend, die in gedegradeerde staat llggen te wachten
tot er wellicht weer betere tijden aanbreken
Deze meerlagigheid in tijd en betekenl~ maakt het voor
stedebouwkundigen en architecten een spannend t hema
met talloze vragen en kansen. Wat is de toegevoegde waarde
van Urban Wastelands aan een stad? Wat betekenen ze'
Welke functies vervullen ze? Hoe kun j~ deze gebieden
herontwlkkelen? Moet je ze uberhaupt will n ontwikkelen?
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Want blj ontwlkkelen bestaat er altijd het rislco dat juist
de romantiek en cul uurh istorle aangetast wordt Het ls
het spanningsveld ussen behoud & ontwlkkellng, tussen
voorkant & achterkant, verleden & toekomst, romantiek &
pragmatisme, form eel & lnforme I, etc. dat Urban Wastelands
een fascinerend onderwerp maakt. In dit afstudeerwerk
gaat het als de term Urban wasteland genoemd wordt over
een speciflek ype Wastelands: dat van verlaten industriele
complexen. De reden hiervoor is dat de betekenlssen en
tijdsdlmensiesdie hierboven zijn genoemd hel meest extreem
aanwezig zijn in deze 'categorie' Wastelands en daarmee ook
het intere.s5antst zijn . Hieronder zal kort warden lngegaan
op de belekenis van de terreinen per ti1dsd1mens1e, en welk
lnteressant spanningsveld dat opleven.

Verleden - ldentiteit, Nostalgie & Behoud
Een van de betere voorbeelden van de belangri]ke positie
en grote lnvloed die bedrijven kunnen hebben op welvaart,
stadsvormlng en -identiteit Is ulteraard Philips In Eindhoven
Huisvesting voor werknemers, infrastructurele behoeften,
bedrljfsgebouwen en personeels- en sportverenigingen
hebben duldelijk hun invloed achtergelaten op ru lmte lijke,
maar ook maatschappelllke structuren. Elndhoven was Philips,
en Philip!> was Elndhoven. De identlteitsverweving tussen stad
en bedrijf Is zelfs dusdanlg groot dat veel Elndhovenaren het
als een persoonllJke beledlglng en emotionele gebeur enis
zagen dat Phillps het hoofdkantoor In 1998 verplaatste naar
de (op sportgebied gedoodverfde) concurrent: Amsterdam
(Anon., 1998). Ook zljn er door de dP.cennia een groo
aantal mensen direct of indirect betrokken geweest biJ he
bedrljf, als werknemer, sporter; bewoner, farnillelid van
een werknemer, toeleverancier, etc De bevolk1ng heeft
daarnaast ook gewoonweg de dorpen rondom Etndhoven als.
gevolg van de expansie van hel bedrijf ult zien groelen tot
de stad die Eindhoven tegenwoordlg as, met onder andere
een universlteit en een eigen topsportverenlging. Voor de
Koninklijke Verenigde Leder In Oisterwijk en Stork in Hengelo
geldt tot op zekere hoogte eenzelfde verhaal. De collectieve
en In veel gevallen persoonlijke tdentiteJt kan deels worden
ontleend aan een bedriJf en de plek waar het gevestigd is of
was.

Rcd1ts;
f.t•n ,J. 11t.1l lT11\L~t rivl<' U1 t•u11 Wastchwifs V.in bovcn t\.1.11 l.ie11etl~ 11·
S11i111 S ("fl>··<·ldlr1JJ R(J/11:rr d1t C1 ~J), Lk M ..irahnt!k 111 Lcrdc11, ll•• 1111dl'
knl<'nn11p1 llnsard la Lhc1 :me end" Dllrcl:ippelmct>lfabnek 111 ocvuru('tl
(Afl111'111/mjt:ll

'lt'IYUll~l//,u-(1

11/)

P1Tl!l1Trn lit
l1J I~ I! ll Hfl ll gTIBIi U11
Als het grotere en belangrijkere bedrijven betreft kan er
daamaast .sprake zijn van de aanwezigheid van belangnjke
beeldbepalende elementen. Zo z1j n de klokkentore 11 van
Phillps, de Witte Dame en eigenlijk het hele Strijp S complex
elementen in de stad die karakteristiek zijn en waardoor
Eindhoven Eindhoven is
In meer formele zin is er sp rake van cultuurh1storische
waarde en mo numentalite1t. Als complexen, gebouwen of
onderdelen daarvan een bE>paalde ti1dsgeest, bouwmethode
o.l.d representeren, en reg1onaal of nationaa l in meer of
m1ndere mate uniciteit bezitten kan dit aanleiding zijn om
(delen van) het terrein als monument of cultuurhistorisch
ergfoed te bestempelen.
industriecomplexen
kunnen
door hun
Voormalige
geschledenis, uitstraling en positie dus een belangriJ ke plek
innemen in de persoonlijke E>n collectieve identeit, het beeld
bepafen en uiting geven van hfstorie of historlsche relevantie
van een stad. Zowel oud-werknemers als bewoners van de
stad in het algemeen kunnen vanuit nostalgie, identiteit of
trots dus grote waarde h£>chten aan de terreinen.

Heden - Flexibif iteit, Marges & Luwte
Southworth en Nefsconcluderen in hun papersdat Wastelands
daarnaast bepaalde functies vervullen 1n de huidige stedelijke
organisatie . Zo geeft Southworth aan dat dit soort terreinen
een belangrljke fu nctie in de stad vervullen als reserveruimte
voor het fl exibel opvangen van nieuwe ontwikkelingen; ze
bepalen de mate van flex1bilite1t en aanpasbaarh id van de
stad.
Oak de fysieke setting van dit soort geb1eden zijn van
befang. Vaak bestaan ze uit In onbru1k geraakte industrieen,
havens n spoorweg-emplacemente die de geschiedenis
van de lndustnefe revolutie ademen en volgens Harbison

(in Southworth, 2001) een 'Piranesi-sen:;atie' tn de echte
weretd vertegenwoordigen. Een groat, niet gemuseallseerd,
openluchtmuseum dat qua schaal, steer en gebruikssporen
niet nagebootst kan w rden. Een btjzonder esthetiek die
op bepaalde groepen aantrekk1ngskracht ui oefenen . Ook
Southworth 1s het hier mee eens, ''These urban 'sinks,·

however unattractive, have their own values and delights.
Over time, ruined and derelict places often acquire special
aesthetic and emotional appear 2001, p.11).
Doordat er vaak weinig tot geen sociale controle is op dit
soort verlaten plekken geven ze ruimte voor ontdekken,
uitdagen, experimenteren en terugtrekken; ''(•.. ) where

outdated things can survive, and new ones may gain
foothold." (Southworth, 2001, p.lO). Op deze rna nier kan
er een min of meer afgeschermde habit.at ontstaan voor
nieuwe functies, gebru1kers of zelfs ecologieen. Artiesten
en kunstenaars voelen zich vaak ook meer gepri kkeld 1n
dit soort verwaarloosde gebieden, en zi)n hier vriJ van de
strak gereguleerde en prijzige bmnenstad. "The openness

and responsiveness of such landscapes can encourage the
explaration and experimentation lmporrant in human growth
and development, whereas perfectly ordered and controlled
environments can inhibit" (Nefs, 2006, p.11). Ze lfs; bij een
agenschijnlijke Nothingness, blijke er bi) nadere inspectie
toch allerlei dfngen plaats te vinden tn dlt soort gebleden.
Al Is het maar zoiets marginaals ali. hel dumpen van afval,
spelende kinderen, onderdak bleden aan daklozen, of het
voorzlen n een goede c'lfwerk- C{l. gebrulkersplek voor
prostituees en junks. Of deze functies wenselijk zljn of
een positiev£>. bijdrage leveren aan de stad Is een andere
discussle, maar feit blijft dat zeJfs ln deze gevallen dit soort
plekken een belangrqke functie hebben voor een aan al
(gemarginaliseerde) gebruikersgro pen.
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Vaak speelt een groat gedeelte van de zwa rte en 1nformele
econom1e van steden zich af op d1t soo1t plekken (Daron,
2000 en 2001) . Hoewel het aa ndeel van de informele, zwa rte
of schaduweconom ie in ontwikkelde landen re letief niet erg
hoog is, maa kt het toch nag zo' n 13% van het totale BNP u1t
in Nederland (Sch neider, 2002 )

Toekomst - Potentie, Economie & Profi lering
Daarnaast kunnen deze resrruimten van leegstaande
terre lnen ook gezien warden als potentieel winstgevende
fysieke spaarreken 1ngen. Ook in !eegstaande toestand
hebben de terreinen een waarde, die eventueel fl uctueert
met het veranderen van de stad en econom 1sch getij. Nefs
noemt d1t de Exchange Value. Daarnaast bieden ze fle xibilite1t
en reserveru1 mte voor nieuwe ontw1kkelingen, die zowel
voor de gemeente als de projectontwikkelaar geld op kunnen
brengen. Nieuwe ontw ikkellngen genereren belastingen doo r
het aantrekken van rneuwe bewoners, werkgelegenheid en
bedrijvigheid. Dat is de potentiele economische waarde.
Daamaast b1eden de Wastelands goede mogelijkheden voor
prestigieuze, herke nbare projecten, die n1et alleen geld rnaar
oak profi lenng op leveren.

Spanningsveld
Het wordl du idelljk dat de Wastelands In een bij zonder
spann ingsveld -z itten. Enerzijds hecht een dee! van de
bevolking vooral waarde aan de gesd1iedenis, verbondenl1eid
met stad en eigen identiteit en het beeldbepalende karakter
van de terreinen. De (maatschappelijke) betekenis die het
specifiek bedrijf heeft gehad Is voor hun gevoel vastgelegd
in steen en daarmee warden het terreln en eventueel
gebrulk en plannen onderwerp van dlscuss1e en kritiek.
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Anderzijds bleden de terre inen, juist va nwege hun specifieke
karakter, beeldbepalendhe1d en verbondenheid met des.tad,
een mogelljkheid voor projectontwikkelaars en gemeente
om een mooi project op te starten dat geld oplevert en
de stad kan profi lere n. Ee n sch1tterend nieuw stadsdeel ,
het verzilvere n van cultuurhistorie en btnnenstedelijke
vern ieuwingspotentie die de Wastelands te bieden hebben.
Daar tussenin bevindt zich ee n tussenperiode waarin het
terrem geduldig l1gt te wachten op de volgende besternming
die men er voor vindt. Misschien we l de rnooiste periode;
de geuren en kleuren van li 1storie en vergane glorie en de
ti lle vibe van mogelijkheden. Het mterim-gebru1k, het
rauwe, de achterkant, de rafelrand. Maar ook de speeltuin
en de verstopplek, de plek om te experimente ren. Er is niks
meer, maar ailes 1s er mogelijk . Een stukje stad in I minale
staat, maar de vraag 1s nag wat de volgende fase zal zij n.
Want hoeze r de terrelnen da ri oak. tot de verbee ldlng
spreken In hun interlm-periode, de sltuatie is zo goed als
onhoudbaar en het gebruik (econom sch) te marginaal Zoals
Nefs het treffend stelt: "Disputes over unused rerroins with

non-comparable values, for example historical values and
th urban demands of today, can be endless and make us
aware of che dynamic and delicate posibon of these terrains
between forces of conservation and transformation. " (Nefs,
2006, p.5)
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Voormahge e lektriciteitscentrale Inner Harbor, Baltimore, USA
(Ajbeeldmg: USAFSSMisawo)

PJTIU

Tll~

&
UJ I~ IJ ll Bfl ll gTIGHIJ 111

"Brachen stellen die Relikte des lndustriezeitalters im
Stadtraum dar. lhre zentrumsnahe /age Ldsst Hoffnungen
auf eine urbane Zukunft wach werden. Oft genug fehlt
aber der okonomsiche Dntck die Area le uberhaupt zu
entwickeln. Anderseits ste/len sich bei der Gestaltung
der Transformationsprozessen planerisch grosse
Herausforderungen (Eisin9e1; 2008. p.39)
11
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De economische inkadenng van de huidlge, margina le,
toegevoegde waarden va n Urban Wastelands is te zwak
om de drang tot herstructureren va n markr en overheid
te kun nen weerstaan. Vooral de overheid heeft belang
bl] het zo snel moge i1Jk inzetten van de Urban Wastelands
voo r een nieuw stuk stadsontw1kkeling. Globalise ring en
decentra lisatie van de overheid hebben er voor gezorgd dat
gemeenten zelf verantwoordelljk zij n voor de elgen begroting,
terw lj l ze tegelijkertijd steeds mee r de co ncurrentie op
reg ionaa l of ze lfs mondiaal nlveau aan moeten gaan met
andere steden. City-branding en vestigingsklimaat zi jn de
twee toverwoorden waarmee elke stad zteh probeert te
proft leren om groe1 en daarmee inkomsten te genereren.
Het omvorme n van de Urban Wastelands tot prestlgieuze
en hoogwaardlge nleuwe ~tadsdele n voor de shoppende
toerist of de din erende creative class word als een goed
middel gezlen om een positieve bijdrage te leveren aan
Image en brandi ng, terwijl het niet ontwlkke len van (grote)
posti nd ustriele gaten . zeker op prominente plekken. het
tegenovergestelde effect genereert Gemeenten ervaren dus
een bepaa lde urgentie als het gaat om het herstructureren

van Urban Wastelands. Ze z1Jn daarbij geneigd orn risico's
voor ontwikkelende partijen met een investenng v n
gemeenschapsgeld te vermlnderen zonder de vraag te
stellen wie er het meeste baat heeft bij de kaptta"illinjectie,
of w1e er in eerste lnstantie vera ntwoo rdelijk is voor de te
maken kosten .
Voor ontwi kkelaars en lnvesteerders is deze vorm
van zek rheid bljna een voorwaarde om aan de
herstructurerl ngen e beginne n Ondanks dat Urba n
Wastelands potentieel erg lnteressante en lucratieve
projecten zijn, is de herontw ikkeling ervan een risicovo lle
onde memi ng. lnitiele kosten z.lj n bfj voorbaat al
hoog, en onvoorziene kostenposten liggen op de loer.
Voorspe lba rheid en risicobefieersing zljn be langrijk voor
de ontw1kkelende partiJen om een project succesvo r af te
kunnen ronden en voldoende rendement te behalen . He
gebruiken van generieke fo rmules, een man1er van aanpak
die bij elke herstructu rering gebru1kt kan worden, zorgt
voor een Oexibele ze kerheid en noudt projecten beter
behee rsbaar. Deze gener1eke formules voorzien ender
andere In vee l programma , in hoge dichtheden en In het
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hogere segment orn de opbrengsten te maximaliseren.
Tege lijkertijd wordt er lngezet op bekende instituten,
bedriiven of franchises als het gaat om de voorzien ingen.
Dlt zorgt voor een stable! en beheersbaar gebied, met hoge
apbrengsten en een mlnlmaal rislco op verpaupering en
waardedallng.
Het wordt al snel duidell k dat zowel de overhe1d als
marktpartiJen belang hebben bij dezelfde zake1i. Een snelle
doorlooptJjd word t vanuit de markt op prijs gesteld 1n
verba nd met rendement. de gerneente kan niet wachten
tot het nieuwste paradepaardje klaar ts om mee te pronken .
Lage ris 1co's en beheersbaarh e1d in het kader van het
11oorkomen van leegstand, verpaupering, waardedaling en
image . Een hoogstedelifke en prestig1euze ontwikkeling in
het kader van u1tstra ling1 verkoopbaa rhe1d en rendement.
Er ontstaat een patroon waarln Urban Wastelands met
veel programma, in hoge d1chtheden en hoogwaardig
op relatief korte termijn warden ontwlkkeld en 1ngevuld,
zonder dat daar een directe gebredsoverstijg nde ruimtellJk·
economische of sociaal-maatschappelijke noodzaak of
behoefte voor aan te wijzen is City-branding, dromen van

hoogstedel!jke groeiscenario's (of de angst voor het uitblijven
daar an), rendement en rlsico-beheersing lljken veel eerder
motieven le zijn om tot deze man ier van high -tech/highbudget herstructllrerlng over e gaan, met een slultende
begroti ng op projectniveau als rode draad door hel geheel,
Negatieve gevolgen van d&e manler van ontw 1kke len op het
gebied van stadsontw1kkellng zlj n een verkeerde prioritell
van overherdsbestedlngen, het afneme n van flexlb1lltelt
z.owel in de stad als in llet plangeb1ed ze lf en het parasltereri
op andere st.adsdelen.
A! met al kan geconcludeerd worden dat biJ de
herontw1kkeling va n Urban Wastelands de focus teveel
ligt op het gebied binnen de plangtenzen, zowel ftnancieel
als ruimtelijk. In deze tijden van conomische crisis , met
een stabilisatie en ielfs krimp van de bevolking op de
middellange term ijn in het vooruitzr ht en een verandere nde
bevolking, zowel wat betreft samenstelling als levenswiJZe, 1s
het daarom zaak om op zoek te gaan naar een alternatleve
manter in het omgaan met de herstructurering van
binnenstedelijke Urban Wastelands.
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In het vorige hoofdstuk is een beeld geschetst van een
specifiek soort Urban Wastelands en het spanningsve ld
van historische identiteit, huidige toegevoegde waarde en
loekornstige ambities dat random deze terreinen en hun
positie in de stad hangt. Ondanks de huidige toegevoegde
waarde en de inherente prob lemen en hoge investeringen
die het herontw1kkelen van de Wastelands met tich
meebrengen, warden de terreinen vrijwel altljd, vo lgens
goed Hollands gebruik, formee l ontwikkeld en daarmee
genormall!>eerd lngeschreven in het stedelljk register.
In dit hoofdstuk wordt betoogd dat zowe t de redenen om
te herstructureren, als de manier waarop dat gebeurl,
aan leiding geven om het een geforceerd herstuctureren te
noemen . Door het ontrafelen van de logica en motieven
achter de herstructurenngsproce.ssen en de introductie van
voorbeelden u1t een tweeta l korte case-st udies van lopende
projecten (het Scheldekwartier 1n Vl 1ssingen en Hart van
Zuld in Henge lo) en een afgerond project (het Chassepark in
Breda) wordt d1t patroo n z1chtbaa r.
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In pr!ncl pe is het tierstructureren va n Waste lands
gewoonweg het geb ru lkmaken van een van de voorde len
die in het vo rige hoofdstuk zijn genoe md; de fl exfb ili teit en
aanpasbaa rheid die dit soo rt gebieden geven aa n de stad
om In te kun nen spe len op veranderende omstandlgheden
(Ne fs, 2006 n Southworth, 2001). Urban Wastelands als
fysleke spaa rrekenlng en als mogeJljkhefd tot verd lchting In
het kader van de compacte stad . Aan de andere kant llj ken
overheden meer gei'nteresseerd te zijn in het herontwikkelen
van de Wastelands om de stad te profileren en een gunstig
vestigingskllmaa te creeren . Image en City,brandlng als de
twee belangrijkste wapens tegen de concurrentie en krimp.

Compact e stad
Vaa k warden deze herontwikkeli ngen, in ieder geva l 1n
Nederland, gedaan onder het motto van de compacte stad.
Het idee van de compacte ~tad 1s dater door hoge di ch th eden
en meervo udig ru irntegebrulk allerlei maatschappelijke
voordelen te behalen zij n. Voorbee lden hiervan zijn ender
andere >en grater draagvlak voor allerlei maatschappeil jke,
culturele en com merciele functies en het vermfnd eren va n
(vervuilend ) verkeer door het reduceren van afstanden
en het vergroten van draagvlak voor openbaar vervoer.
Daarnaast zou het areaal aan (cu ltuur)l andschap meer
gespaard blljven dan bij 'standaard'u1tbreidingen. Kortom,
de compacte stad zou dynam1scher en duurzamer zijn dan
het mode l van uitbreidlngen en spreiding. De meningen over
de va iiditelt van deze hypothese zijn nog verdeeld, maar u1t
onderzoek is gebleken dat In iede.r geva l het saldo van de
maatsc.happelljke kosten ~n opbrengsten bij brownfie ld-

ontwikkel ingen hoger is dan bij greenfleld-ontwikkelingeh.
Wei is er sprake va n de zogenaamde compact city paradox,
waa rbij per sa ldo wel wlnst wordt behaald wat betreft
vervuiling, maar dat leetomstand 1gheden Jn de compacte
stad achteruil gaan omdat de vervu 1lfng zich daar meer
concentreert (De Sousa, 2002 en Nets, 2006). Ook gez.ien
de resultaten en gevolgen van ruim een halve eeuw
moderni stische planningsprinclpes neigt de voorkeur naar
het idee van de compacte stad .
Daarnaast wordt ruimte steeds schaarser, en moeten er
zei fs op dit moment al kemes gemaakt worden tussen
voedsel, energie en leefruimte Zeker in N<>derland , waar
eike stuk land al is gec:ultiveerd en een doe! he ft gekregen
moet er verstandlg met ruimte warden omgegaan . Er wordt
al regelmatig gesproken over de verrommeling van het
plarteland, horizonvervu iling door a.a. bedrijventerreinen
en urban sprawl in de vorm van de, in Nederland nog strak
geregiseerde, ultbreidingsw iJken. Vanuit deie optieken is
het dan oo k helemaal geen gek 1dee om de koers van de
compacte sta d te beva ren en de Waste lands betekene.n in
dat kader grote moge liJkheden voor verdich t:ing.

Decentralisatie, Globaliserlng en Krimp
Naast het herontwikkelen vanult de ideologie van de
compacte stad warden de Wastelands echte.r voorai va nult
andere motieven herontwlkkeld. De decentrallsatie en
llberallsering van de overheid hebben er toe gele ld dat
gemee.nten voor ee.n grater dee! veran woordelljk zijn
voor hun elgen begroting Deze rnoet door mlddel van
belastingen, leges en verd iende subsidies rond gemaakt
warden. Geld vanuit de nationale overheid wordt verbonden
aan voorwaarden zoals inwoneraantal en speclfieke
1nd1viduele projecten, (M ln!sterie van binnenlandse zaken
en konlnkrljksrelacies, 2009) en ste.den conturreren met
etkaar om een deel van de subsidle.pot binnen te slepe n.
Mooie voorbee lden h1ervan z1Jn onder andere de strljd
tussen steden om 'wle heeft de meest kanslote wij k? ' in
het kader van de subsidies voor Vogelaarwijken, en de
promotiecampagne van u1t gemeenten over wie de lelijkste
plek m Brabant heeft om een subsidle uit de po t van het
provi ncia le progra m ma 'MiJn moo i Bra bant' te bernachtigen.
Ee n mi n of meer paradoxale ontwikkel 1ng, zeker gez ien de
marketi ng die stede n norrnaa l gesproken toepa.sse n om
zo attractief moge lijk over re komen. Moor of lelljk, hip of
achterhaa ld lij kt afhankelijk te zijn van in we lke con text het
meeste geld te verdiene n valt.
Globa liserlng en verhoogde mobl liteit van de burger hebben
er daamaast voor gezorgd dat er sprake is van concurrentie
tussen steden op regionale, nationale of ze lfs mond1ale
schaal. Mensen kiezen hun woonplaats uit aan de hand va n
wat een stad of regio te bieden heeft op het gebied van werk,
huisvesting en voorzieningen Verder voele.n gemeenten ook
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de naderende bevolkingsstabilisatie of zelfs -krimp als een
zwaard van Damocles boven het hoofd hangen. Nret groe1en,
of zelfs krimpen, lijkt een onacceptabet scenario vanwege de
vermeende negatieve gevolgen voor (econom1sche) vitalite rt
en daarmee inkomsten .

City-Branding en Vestigingsklimaat
Steden doen er dan ook alles aan om zo aantrekkelljk
mogelijk over te komen . City-branding en het creeren
van een goed vestigin gsklimaat iijn twee aanvu llende
stralegieen waarmee steden zichzelf proberen te profi1erPn,
en die niet meer weg te den ken zijn ui het vocabu laire van
de gemeenten. Posi tieve kwaliteiten en idenhteiten worden
uitvergroot en ultgebui of zelfs from scratch gecreeerd, en
lngezet in een stadsbreed marketingoffensief. Op de vorrge
pagina is een kleine greep te zien uit de marketingslogans
die gebruikt warde n in het kader van deze City-branding.
Niet alleen de grotere steden hebben marketingcampagnes
opgestart om inwoners, bedrijven en toeristen aan re
trekken. ook de kleinste gemeen ten probe ren l e verle1den
(Ve nhoeve n, 2006). De quallty of liv!ng-fndex van Mercer ls
elk 1aar wee r een meetmomen t voor steden om te ien In

hoeverre ze concur rerend z11n met andere steden 1n Europa
en daarbuiten. Daamaast zijn er nog talloze verkiez ingen
en lijst;es over w1e z1chzelf aan mag pnjzen met de titel
'beste binnenstad', 'groenste stad', 'culture le hoofdstad',
'kennisstad', 'sportstad', 'beste zakenstad' of 'snelst
groe1ende stad'.
Urban Wastelands bezitten vaak een heel e1gen karakter
en een bepaa lde monumentaliteit. In sommige gevallen
zijn ze nauw verweve n met de 1dentiteit en historle van
d stad en spreken ze erg tot de verbeelding. Gezle n deze
eigenschappen en de binnenstede li jke locatie bieden de
Wastelands vee l potentie om te herontwlkkelen tot pretuge
woon , werk· en verblijfslocaties. Ze warden omgetoverd tot
dynamische multifunctionele gebieden, nieuwe stedelijke
brandpunten en aanzet tot verdere stadsvern 1euw ing.
Een mogelijkheld om het beeld wat de gemeente voor
ogen heeft op een promlnente plek te verwezen lijken of
versterken . De goede locat;e en de herkenbare gebouwen
moeten 1nvesteerders, bedrijven en bewoners aan rekken
om het gebied opnieuw in te vullen en leven te geven aan
een voorrnalig niet openbaar toegankel1jk stuk stad Urban
Wastelands bieden aan leidlng om ee n kwa l1 teitslag in
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de (binnen)stad te bewerkstelligen en cultuurh1storie te
verzllveren . Gemeenten gnJpen de gelegenheid die ontstaat
bij het vertrekken van de huidlg zittende bedrijve dan ook
vaak met beide handen aan om een prestigleus pro1ect op
paten te zetten dat bijdraagt aan het algehele beeld van de
stad.
Het actief m1tieren van, en pa rticiperen in, grate
nieuwbouwprojecten is daarnaast een goede manier om
geld te genereren. Moch het proiect in eerste instantie geen
geld opleveren voor de gemeente, dan we lllcht op de langere
termijn door de n1euwe bedrljven en bewoners die zich op
de locatie vestigen. En zelfs als dat nlet gebeurt, is een rno01,
prestigieus nieuw deel van de stad een goed middel in d
city-branding-strijd om de stad een beter imago te geven,
het vestigingsklimaat te verbeteren en concurrerend te
kunnen ziJn met andere steden. Het nlet ontwtkkefen van
(grote) postindustriele gaten In het stede lijk weefsel levert,
zeker op prominente plekken, het omgekeerde effect op. Het
is du~ helemaa l niet zo vreernd dat gemeenten een zekere
urgentie ervaren als het gaat om het ontwikkelen van dit
soort plekken.
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Gemeenschapsgeld
In vee l gevallen zijn ze dan ook bere1d om de grootste
bezwaren en angsten van de ontwikkelaars weg te nemen,
en worden (gedeeltes van) het saneren, ren overen en
inrichten van de openbare ruimte op kosten van de
burger u1tgevoerd. In het geval van het ScheldekwartJer
in Vl1ssingen is zelfs het hele terrein overgekocht van de
voormalige e1genaar voor een bedrag van 35 mllioen euro,
u1teraard exclus1ef sanerlngskoslen en aanleggen van de
ri oodzakel ij ke infrastructuur (LPV, 2007) . Het overkopen van
Urban Wastelands doo r gemeenten is geen biizonde1 he1d.
De gemeente houdt op deze manier de regie over het project
en kan het project nog in een (maatschappelij k) wenselijke
richting sturen zie a.a. Eikenaar, 2008a en 2008d) . De
risico's van ontwlkkellng liggen daardoor echter we l bij de
gemeente, waardoor deze zichze lf min of meer in de rol
van marktpartiJ drukken, wan t ook de gemeente moet een
sluitende begro ti ng zien te draaien. Dit leidt In veel ~evallen
tot een verschra ling van de planne n, zoals ook in Vlissingen.
Daar zij n door dreigende begrotingstekorten, o.a. in verband
met hoger u1tgevallen sanerings· en renovatiekosten,
uitei nde lijk een aanta l deelprojecten die betrekklng hadden
op cultuu rhlstorische objecten of open bare ruimte geschrapt
(a.a. Sep 2007, Sep 2008a en Van den Hurk 2008c) Een
eil andpark is een jachthaven geworden, twee monumenten
alsnog gesloopt en de lnrichting va n de openbare ruimte
moest een aantal kwallteltsslage n omlaag. Daarnaast is het
aantal te bouwen wonlngen verder omhoog geschroefd; een
wellicht minder verstandlge keuze zoals later in dlt hoofdstuk
za l blijken.
De vraag die gesteld kan warden is of die lnvesteringen
vanu i de overheid gezien erech zijn. Of het in het grootste
belang van stad en bevolk ing Is om te lnvesteren in de
herontwikkel ing van de terreinen, of dat het vooral een
image- en prestigekwestie is. De openbare ruimte op het
Chasse-terrein in Breda is bijvoorbeeld door de gemeente
duur betaald (Van den Bergen, 2001), maar wordt zo goed
als niet gebruik l (zie foto's op de volgende bladzijde ). Of
de gemeente Vl issingen, die actief de ontwlkke l1ng van he t
Sche ldekwartier (moetl) dragen en daar grote plannen heeft
op hel gebled van deta ilhande l en andere commerciele
voorz1en ingen, terwijl de originele binnenstad op een
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steenworp afstand weg staat te kwijnen (o.a. Anon., 2008,
Ore I, 2008, Sep, 2008b en Van den Hurk 2008b). Ook
In Hengelo neemt de gemeente grate flnanciele rlsico'!.
door de regie op de ontwikkelingen in het Hart van Zuld
te w1llen houden. Zowel st ategische grondaankopen als
het nnancieren van het proces en projectteam drukken
zwaar op de gemeentelijke begroting. De noodzaak van
het ontwikkelen lijkt vee leer voort te komen ult een angst
om niet te ontwikkelen en de bezorgdheld om image en
aantrekkingskracht, in plaats vanuit het kunnen voorzien in
een behoefte van de stad en lnwoners. De concrete directe
of toekomstige toegevoegde waarde van de gemaakt
lnvesteringen Is a lies behalve evident.
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Tekenend voor deze on w 1kke l1 ngen is ook het feit dat
011tw1kkelaars en 1nvesteerders nauwe liJks genegen zi1n aan
dit soort projecten te beg1nnen 1ndlen de over he1d geen
2ekerheid verschaft doo r een aanta l risico's of 111vesterlnge11
op zich te neme n. Dit geeft aan dat de terre1nen economisch
niet rendabel te ontwlk elen 2ijn of dat schaarste niet hoog
genoeg is om de Wasteionds te benutten. Dit heeft ook te
maken met het feit dat de terreinen zij n 'opgebru ikt' door
het gebruik van de vorige eigenaar. Het herstructureren van
Urban Wastelands is een potentieel lucratreve ondememing,
maa er zitten hogere rlsico's aan dan biJ een standaard
Greenfield-ontwikkeling; de inltiele investerlngen liggen bij
voorbaat hoog in ve rband met aankoop, sloop, sanerlng
en renovatie van terrel n en opsta l Daarnaast liggen er
onvoorziene kostenposten op de loer als bijvoorbeeld blljkt

dat de aanwezlge vervu11ing d1eper zit dan gedacht, of het
renoveren van gebouwen duurder uitpakt dan verwacht.
Door de grootte van het project kennen de opbrengsten
een grotere onzekerhe1d en tegenslagen of vertragingen
wegen door de hoge lnvesteringen zwaar; rentelasten of
winstdervlngen lopen sneller op.

Generieke Form ules
Bi j het ontwikkelen van Wastelands z11n voor marktpartijen
dan ook twee prlorite1ten re ondersd1eiden. Ten eerste
het minimallseren van flSico's en kmten. Een m nier om
met de risico's om te gaan en het project beheersbaar
en voorspelbaar te houden is het werken met 'generleke
formules'. Een strategle of formu le die relatief bekend en
veilig is en op meerdere locaties is toe te passen. Dit zorgt
er voor dat er nlet bij elk project een unieke manier van
aanpak gezocht hoeft te warden, zodat vertragingen 1n het
proces, en daa rmee ko~ten, zoveel mogelijk voorkomen
worden. De generieke formu les die word n toegepast
bij herontwikkelingen voorzlen daarnaast meesta l in
het aantrekken van bekende franchises of {publieke)
in stituten om verdere ristco's te voorkomen . Deze
bedrl ven en instituten hebben zich reeds bewezen, en
verkleinen de kans op leegs nd en daa r mee verpaupering
en waardeda ling van het gebled. Ook wl len zlj mi nder
kans geven op beta li ngsachterstanden Al vroeg In het
proces wordt er anweg bovenstaande redenen dan oak
meestal druk gelobbyd om deze lnstanties bl] voorbaat
in het gebied te krljgen Naast het garanderen van dlrecte
opbrengsten en het verkleinen van risico's zljn er ook
nog voordelen gelegen 1n het fei dat be.kende wlnkels
en (maatschappelijke) voorzleningen e n soort instant
functionaliteil en tevendlgheid geven, en een (commerciele)
beweg1ng op gang brengen richting het geb1ed van
bewoners en andere bedrijven. Zowel in Hengelo als in
Vll.ss ingen wordt het gebru k van deze strategie vooaichtig
zichtbaar In de plannen. ZrJ ls een van de belangrijkste
proJecten van Hart van Zuid de nleuwe, gecentral seerde,
ROC campus van 65 000 m2 en worden daarnaasl het
Twents Tech 111 ekmuseum, poppodlum Me\ropool en een
wrgcentrum richtmg het gebied verhutsd (Pro1ectbureau
Hart van Zuid, 2008) Over het specifieke aanbod aan
winkels is nog weinig gepubhc:eerd In Vlissingen weet men
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nog minder, of brengt men nog minder naar bu1ten, over
het te verwachten programma. Wei wordt h1er getracht
een vestiging van Holland Casino aan te crekken (Anon.,
2006) . Op het Chasseterrein zi1n he t poppodiurn Mezz, het
Chassetheater, he t gemeentehu1s, een bekend hotel, het
Bredaas museum en een Holland Casino on twlkkeld.
Ten tweede is, naast het minima liseren van risk.o's, het
max imaliseren van de opbrengsten van belang. Marketing
is daa rbij een belangriJk middeL In Hengelo zien we het
verle1den met beloftes van hoogstedeliJ he1d, het toetreden
tot de netwerkstod en het introduceren van de creatieve
1ndustrie, met 111achtnerning van het cultuurh istorisc.he
verleden ulteraard. Ee n duideliJk inspelen op de industriele
trots van het verleden en tegelijkertijd op de angst om
achter te bliJven of als inferieu r beschouwd te warden ten
opzlchte van onder andere de Randstad en de om nngende
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steden Enschede en Almelo In Vlissingen wordt getracht
de bevolking zover te krijgen door woorden als 'robuust'
en 'nautisch' (Gemeente Vllssingen, 2009) te koppelen aan
een duldelljk stede lljk karakter met cultuur, weldadlgheid
en levendigheld . Geen slechte strategle In deze havenstad,
die In Zeeland wat betreft klasse altijd het ondergeschoven
kindje Is gebleven ten opzichte van Middelburg en Goes en
wat groel betreft duidelijk achterblijft. He lntroduceren
van stedelljkheld In de vorm van hoge dlchtheden en
vee l programma is uiteraard ook een manier om meer
opbrengsten te genereren . Hoge dichtheden betekent meer
verkoopbaar vloeroppervlak en dus meer lnkomsten Om
de rendementen verde r te verhogen wordt er vrljwel alleen
gewerkt met hogere segmenten aa n wi nkels, wonlngen en
kantoren, wat oor de ma rketing ook beter u1tkoml. De
goedkopere nleuwe woningen in Vliss ingen zljn bijvoorbeeld
voor grofweg zo'n 60% van de Nederlandse bevolking
onbereikbaar (CBS 2009 en SNS, 2009).
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Het wordt als snel duidel1jk dat zowel de overheid als de
marktpartijen be lang hebbe n bi1 dezelfde zaken . De re latief
sne lle doorlooptiJd van de generieke formules wordt door
beide partijen op prljs gesteld vanwege het ender controle
houden van kosten die te maken hebben met vertragmgen
m het proces. Bestu•irders wi llen daadkracht tonen door
de 'rotte plekken' In de stad z.o snel mogelijk te verwljderen
en ze om te toveren tot prestigieuze nleuwe stadsdelen
die gebruikt kunnen worden in de concurrentiestrijd met
andere steden, om op die man1er de nleuwe toekomst va r
de stad gestalte te geven voor het publiek De gemeente
Is dus ook gebaat bij een soort van generieke formu le, iets
wat zekerheid geeft op het snel afronden van en stabie l en
succesvol project.
De veel heid aan programma, als resuitanle van grote
oppervlakten en hoge dichtheden , draagt voor de gemeente
bij aan een hoogstedelij k karakter en dus prestige. Hoge
dlc:htlieden, hoge torens en levendigheid geven een teken af
van economische vitallteit n een goed vestig1ngskllmaat en
dragen daarmee bij aan het aan rekken van n1euwe bedrijven
en bewoners Voor de huidlge bewoners Is het een teken
van vooruitgang. Voor de ontwikkelaars en investeerders
zijn er bij hoge dichtheden meer opbrengslen en een hoger
rendement te halen.
De tnvu lling van de gebieden geschiedl aan de hand van
een gevestigde orde aan franchises, bedrijven en lnstit uten
die aan de ene kan t inkomsten en Instant tevendigheid
garanderen in de ee rste fase van het project. Aan de
andere kant verkleine n ze de kans op achtersrand in
beta li ngen, leegsta nd door failllssementen en dergelijke
en verpaupering, en daarmee de kans op waardedallng

en prestigeverlies . Aangezlen er vanwege uitstraling n
rendement hoofdzakelijk In het hoge~ segment gebouwd
wordt, zljn zij daarnaast ook de enigen die zich de ruimte in
het nieuwe stadsdeel kunnen veroorloven Hetz.elfde ge ldt
voor wonmgen; hoofd-zakeliJk koopwonfngen In het duurdere
segment vanwege rendement en ultstrallng.
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Er kan dus geconcludeerd worden dat alles op ailes gezet
wordt om een mooi me uw stuk stadsontwikkehng in gang
te zetten, waar all e partijen b1J gebaat z1Jn In het gevaf van
de ontw1kkelaars, investeerders en gemeente wordt het
echte r al vr1J sne l du1de lijk dat ZIJ voor een deel dezelfde
belangen hebben, of dat dezelfde m1ddelen gebruikt kunnen
worden voor andere belangen . Het is dan oo k met de
1deale situatie: een overheid die deels de rnaatschappeliJke
belangen vertegenwoord1gt, maar tegehjkertiJd oak deel
ultmaakt van een consortium van bedrijven en daarin zelf
du1delijke zakehike belange n heeft en daarom gedeeltelijk
In een marktrol gedrukt wordt. Het 1s daamaast een vreemd
princlpe dat de overheld door mrddel van subs idies of eigen
lnvester ngen geld gaat steken in een ontwikkeling (met
alle rislco's vandlen) om de wfnsten van de meewerke nd e
bedrljven te kunnen garanderen Zeker In dat soort gevallen
zou er goed nagedacht moeten warden of de stad ook
daadwerkeliJk behoefte heeft aan het desbetreffende project,
en over wie verantwoordelijk Is voor de maatschappelljke
kosten die het opnieuw nrlchten van de grond opleveren.
Als de markt ult zichzelf geen lnteresse heeft 1n een bepaald
gebled betekent dat waarschi1nhJk dat er te we nrg schaarste
is, de kosten te hoog z.ljn, er in relatief te hoge dichtheden
gebouw moet gaan worden of da er geld blj moet. E.n
In sommtge gevallen Is er sprake van all bovenstaande
belemmeringen Al eerd r genoemde ontwlkkellngen zorgen
er echter voor dat gemeenten zich genoodzaakt voelen
de gebieden koste wat kost te ontw1kkelen en daarom
geld uittrekken om een sluk hoogwaardige, prestigieuze
stadsontw ikkeling in zetten Op zichielf is er natuurl!j k
n els mis mee om kwalitatief hoogwaardige woon- en
werkomgevlngen na te streven Het punt is echter dat er
meer aandacht mag warden geschonken aan de vraag wle
of welke bevolkingsgroepen het meeste profijt hebben
van de gemaakte overheidsJnves eringen en gerealiseerde
proJecten . Hei11gt het doel van vooruttgang, groel en het
aan trekken van kapltaal de rn 1ddelen?

Flexibiliteit & Parasitaire Ontw lkkeling
Daarnaast zorgt deze manier van ontwikkelen ook op
ruimtelijk nlveau voor een aan I problemen Er komen
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Totale aanbod detailhandel Vlissingen:
Aanbod binnenstad:
Leegstand:

70.000 m2
23.000 m2

Aanbod binnenstad:
Gepland Dokkershaven:
Recent gerealiseerd binnenstad:

23.000 m2
16.500 m2
6.300 m2
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Totale geplande woningen:
Totale woningproductie 2003-2007:
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zulke gebieden vrij, die door de zoektocht naar een gesloten
balans he lemaal volgebouwd moeten worden Dlt betekent
meestal hoge dichtheden, op een toch al groot gebied . Er
wordt kortweg zovee l vlerkante meters vloeroppervlakte
bijgebouwd dat de vraag kan warden gesteld of er geen
sprake is van overkil l Als het uberhaupt al lukt de gebouwen
in erste lnstantie gevu ld te krijgen, i het vanuit cijfers
plausibel dat er sprake is van een vervangingsmarkt, in
plaats van een toevoegingsmarkt. Het betekent feitelijk
dat het complete ontwlkkellngspotentiee l, en meer, van
de kornende jaren wordt opgebruikt : eigenlljk kan er niks
meer bijgebouwd worden, of er moet een gedeelte van de
oude oorraad gesloopt warden . Het gaat ten koste van d
fle ibllltejt va n de stad, en daarmee de mogelijkheid om In
te spel n op veranderingen. Naast de aanpasbaarheid op
stadsn1veau ls ook de aanpasbaarheid op geb1edsniveau van
belang. Door het optima liseren van de gebieden, de hoge
dichtheden en hel in een keer invu llen, is er geen sprake
van interne fl exlblliteit. Het risico dat de Wastelands van
nu over grofweg SO jaar wederom 1n hun geheei moeten
warden herontwikkeld (zoals bijvoorbeeld de woonwljken
en stadsdeelcentra uit de jaren '60 en '70 nu ) Is groot. Daar
kom t nog eens b1J dat elke gemeente denkt dat zij een grote
bevolkingsgroei door gaan maken, terw ijl de realiteit 1s dat
de bevo lking op de middellange term1Jn (vana f 2040 af gaat
nemen. Het aantal personen per hu1shouden blijft wel dalen,
wat nog enigszms een groei naar won ngvraag generee1t.
De geprognosticeerde aantallen
huishoudens voor
Hengelo en Vllssingen (CBS, 2009 ) laten zien dat er met de
voorgestelde projecten ru imschoots wordt voldaan aan de
kwontitatieve wonrngbehoefte voor de komende 15 jaar in
de respectievelijke steden. Als daarbij ook het hoogwaardige
karakter van de projecten wordt meegenomen, wordt
duidelijk dat er nog sterker sprake is van overdaad ; niet alle
ontwikkellngspotentle Is namelljk hoogwaardig. Deze overkill
Is niet alleen zichtbaa r op het gebled van wonlngen, maar
strekt zich ook ult tot andere functies . In de case studies is te
zien dat Hengelo zlch drelgt te vergalopperen aan kantoren,
terwijl men In Vllssingen hard bezig is de bestaande
binnenstad de nek om te draa1en.
Een ander probleem van deze overdaad aan programma is
nameli)k dat het rlsico van parasitaire ontwlkkellng ontstaat.
Zea ls al eerder is aangegeven worden bekende franchises
en instituten naar het herstructureringsgebied verhuisd De
nieuwe o twlkkeling voegt als het ware nlks zelf toe, maar
paraslteert op de reeds bestaande stad Hetzelfde ge ldt
voor won ingen en w inkels; kapitaalkrachtige bewoners en
bedri)ven vertrekken naar de nieuwe locatie. Als dlt massaal
gebeurt bestaat de kans dat de laatste dragers, zowei sociaal
als financiee l, uit andere (zwakkere) stadsdelen wegtrekken,
waar dan een eenzijdlge en wellicht verpauperde omgevlng
van zogenaamde 'achterb ll)vers' ontstaat. Het vertoont

gelijkenissen met het proces van het verpauperen v n
blnnensteden als gevolg van perifere groel in Amerikacinse
(en Europes
teden In mlndere mate), maar dan in
tegenovergesteld richting, "The growth edge becomes the
area of the highest value for o time, w/1ile the cenrral core
ond Inner rings decline In value." (Southworth, 2001, p.5) .

Concl usies
Er ontstaat een patroon waarin Urban Wastelands met
veel programma, in hoge dlchtheden en hoogwaard1g
op relatief korte termijn worden ontwlkkeld en ingevuld,
zonder dat daar een directe geb1edsoverstijgende ruimtelijkeconom1sche of sociaal maatschappelljke noodzaak of
behoefte voor aan te w1jzen is. City·branding, dromen van
hoogstedelijke groe1scenar1o's (of de angst voor het uitblijven
daarvan), rendemen t en ris1co-beheers1ng liJken vee l eerder
motieven te ziin om tot deze rnan1er van high-tech/high
budget herstructurering over le gaan, met een slu1tende
begroting op proiectniveau als rode draad door het geheel.
Negatieve gevolgen van deze manier van ontw1kkelen op het
gebied van stadsontw1kkeling zijn een verkeerde pr ioriteit
van overhe1dsbestedingen het afnemen van flexib iliteit
zowel in de stad als rn het plangeb1ed ze lf en het paraslteren
op andere stadsdelen. In deze tijden van ec.onomrsche
crisis, met een stabillsatie en ze lfs krimp van de bevolk1ng
op de middel lange termijn In het voorurtzicht en een
veranderende bevolking, zowel wat betreft sarnenstelllng als
levenswijze, Is het daarom zaak om op zoek te gaan naar een
alternatieve manier 1n het omgaan met de herstructurering
van blnnenstedelijke Urban Wastelands .
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Hart van Zu id, Hengelo
Kantoren
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Marktdag op het van lleckplein in Enschecfe
obs rvatie als vorm vau i11t•raclie tusscn maatschappelijke groepen
(Afbeelriiny: Andre Cools)

P.J 1' Ill TII~ ~
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"Where the analogous city has been built, we need to find
ways of opening it up to a complete and representative
citizenry - even to those who threaten, avow causes, or cannot
or choose not to consume. We should not sacrifice the life
of the polis, that most ancient benefn of the culture of the
western cities, with meek excuses about private property
rights and the desires of the people to associate with their
own kind." (Boddy, 1992, p.139)

Samenvatting
Als verder wordt
ingegaan
op de geforceerde
herstructureringen
wordt
duldelljk
dat
er
niet
alleen vr.iagtekens te plaatsen zijn in het kader van
stadsontwikkeli ng, maar dat er met deze manier van
l1 erontwikkelen ook wordt bljgedragen aan een aantal
negati eve ontw ikkelingen in het pubhek domein, en daarmee
onderdeel z1;n van ee n dieper maatschappeltjk probleem:
dat van een sma ller wordend publiek domein
Het pu bliek domein wordt hier beschouwd als de fysiekrulmteli1ke com ponent van de publieke steer, waarbi1
de pubheke sfeer het conceptuele veld 1s waann we ons
begeven en waan n de rnaatschappij wordt gevormd . Het
zijn de concrete plekken waar ontmoettng, uitw1ssellng
en confrontati e plaats kunn en vmden en daadwerkelijk
plaatsvlnden. De essentle en re!evantie hiervan zljn het
beeldvormende en horizorwerbredende karakter, waarmee
het publiek domeln potentieel de elgen context verbreedt

en/of de publ ieke opinie vormt of vera ndert. In een steeds
kleiner wordende wereld met verschillende adturen en
snel w1sselende . haast eclectische, levensstijlen zijn plekken
waar culturele verandermg gade geslagen kan worde n, waa r
geobserveerd en eventuee l geparticipeerd kan warden . van
essentieel belang om nuancering en begnp rn het oordeel ten
opzichte van 'de ander' te creeren tenelnde stereotypering,
stigmatisering en u1teindelijk segregatie te voorkomen .
Het smaller wordende publrek domein wordt grofweg
vertegenwoordlgd
in
een
drletal
ontwikkelingen;
enc:Javlsering, thematiserlng en een overmatige bE>heersing
van de openbare ruim e Alledrie lelden le tot het
uitslulten van groepen mensen uit een bepaold deel van
het publlek dome in, het voo1komen van fnteractie en/
of hE>t ' normaliseren' of homogeniseren van gedrag .
Deze ontwlkkellngen 1f)n deels het gevo lg van histori sche
socio loglsche processen, een extrapolatie van de lnffmate
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Sodety In Sennett z1Jn the fall of public man Een narcistische
maatschappij waarb1J de nadruk op authenticlteit en gevoel
ligt, op het indlvidu in plaats van het collectief en waarln alles
wordt beredeneerd vanutt de toegevoegde waarde voor het
individu e11 de persoonlijke onrwlkkeling De mens behoudt
z1chzelf het recht voor om zijn etgen !even vorm te geven
en daarb1J zaken die niets toevoegen of gevaar opleveren
af te schermen van de persoon l1J ke sfeer. Keuz.evrijhe1d en
veiligheid zijn, same11 met een maatschapp1Jbreed narcisme,
de twee belangrijkste sociologische rnoneven voor de
negatieve ontwikkelingen.
Tegelijkertijd worden de genoernde processen blj
geforceerde herstructureringen vanuit de markt gebru1kt
en zelfs versterkt. Enenij ds is het voorzien in de behoefte
aan af- en beschermlng een middel om te vo ldoen aan
de wensen van de klant. Andemjds zijn het middelen
om het gebied voorspelbaarde en beter beheersbaar te

maken en daarmee de kans op mislukken te verklelnen en
het rendement te vergroten. Het reguleren van gedrag,
het eenzijdlg inzetten op hoge segmenten en bepaalde
doelgroepen, het ultsluiten van ongewenste gedragingen
of groepen en het themanser n van het gebied zijn zaken
die vanu il m rkttechnisch oogpunt voordellg zijn, maar die
tegelilkertlJd he publiek doniein verder versmallen door een
lioge mate van homogeriltell In gebrulkers en gedrag, het
voorkomen van interactie en een gebrek aan mogellJ heden
tot een bepaalde dynamiek.
De sociologische en marktlog1c:a z1jn eerder omptementair
dan kritisch ten opz1chte van elkaar en vanuit die
mvalshoeken mag dus geen <1utonoom cransforrnatieproces
verwacht worden.
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Als
dieper
wordt
lngegaan
op
de
geforceerd e
herstructurerin gen word t zich tbaar dat er onder de wat
meer voor de hand liggende dlrecte problematiek van
onge balanceerde stadsontwlkkellng en verkeerde prioritering
va n overheldsultgaven, een ander soort problemaliek
schuilgaat. Onde r andere Doren (2000 en 2.00 1) ze iich
in i 1jn artikelen fe l af tegen de herstru turering van dead
zones en voids vanu it het standp unt dat deze terreinen
rneer leven da n planners en archltecten doen vermoeden.
"Onderzoek wi1st uit dot er, onder de plattegronden en
buiten de discurne, die beide ten onrechte preten(leren
een volledig beeld te geven van het territorium van de
stad, andere were/den bestaon, ervuld van ongeschreven
geschiedenis,
gemeenschappen,
mogel/}kheden
en
bovendien een ander soort architectuur die niet herkend
wordt, don we / ontkend ." (Do ren, 2000 ). Hel ma rginal iseren
va n bepaa lde soorten gebru1k en gebrui kers zou gee n rech t
doen aa n de t oegevoegde waarde die de terreinen bezitten
ten opzichte va n de openhe id en di vers iteit van de stad, en
de m ogelijkh eden to t expe nmenteren . Het gebru ik van de
negati eve termi nol og1e wordt door hem dan ook gezien al5
niets anders dan een legitirnenng naa r het pub li ek toe om
lucrabevere plannen In gang te zette n.
Ook Neil Smit h (1992 ) zet vraegte kens bij de gentrification
processe n (kortweg de (her)toee ige ni ng va n sociaa l econom1sch zwakkere gebiede n voo r de midden en hogere
klasse doo r vastgoedoperaties ) zoals die onder andere
in New York plaatsvinden · "Realtors and developers ore
praised for their selfless comm itment to dvic revltol1zotion .
regardless of the real-estate profits resulting from their
putative altruism As a new frontier, the city bursts w ith
optim ism. Hostile landscapes are regenerated, cleansed,
reinf used with middle-class sensibility; real-estate values
soar; the new urban ites are upwardly mobile, elite
gentility is democratized as mass-produced distinction .
The contradicHons of the actu al fronfler are not entirel y
eradicated in this imagery, but they are smoothed into
an acceptable paradox" (Sm ith, 1992, p.69). De orlgl nele
bewoners warden vanult economische motieven eenzljdlg
gedwongen te vertrekken, evena ls de 'hlppe' marg!nale
groepen als kunstenaars en ondernemers, die in eerste
lnstantie liet geb ied opnie uw hebben lngeschreven In het
stede lijk mlddenveld, en daarmee de vastgoedprijzen en
-mogellj kheden hebbe n verhoogd.

Problematiek
Het steeds maar wee r cycllsch verplaatsen va n probleemen gemargi nallseerde groepen is problematisch en roep t
vragen op over sociale (on )ge lijkheld, burgerschap en
dergelij ke, Dit is echter slechts het spreekwoordetljk topje
van de 1jsberg. De problemalie k wordt narne lljk veel
uitgebreider en interessanter, als de boel word omgedraa id;

het probleem Is niet het verjagen van gemarginallseerde
groepen ui t hun geclaimde habitat, rnaa r is juist gelegen
in het feit dat de mlddenklasse {2ond r deze speclfiek
te wi lleri def!nleren ) zich actief af lijkl te slulten van
alles wat bulten de genormallseerde context valt. D1t
leidt tot het maatschappellJk bredere probleem van een
versma llend publlek domeln door rnidde l van processen als
enclavlsering, thematisering en eeri overmatige con trole
van de openbare ru imte. De (geforcee rde) herstructurering
van Urban Wastelands draagt blj aar1 deze versmall1ng
vanuit de specifieke logica van herstructu reren zoals die
in het vorige hoofdstuk Is uitgelegd. Dit hoofdst uk zal
ingaan op begrfpsbepallng en re leva nce van het publiek
domein en vervolgens inz1cht geven in de achterliggende
ontwikkellngen en loglca van zowel de soc1ologlsche als
de herstnuctureringskan t va n he t verhaal. Dlt ia l aan
het eind van het hoofdstuk de conclusie opleveren dat
de markttechnische en de soclo log1sche logica eerder
complementair dan kritlsch ten opz1chte van eJkaar zijn, en
dater dus op korte termijn geen autonoo m publiek domeln
verbredend proces verwach t hoeft te warden, wat de
noodzaak to t sturmg verst erkt Daarnaast geeft het lnzicht
verkr1jgen in de log1ca aa nl eid1ng tot het fo rmuleren van
beperkingen en mogelijkheden in het volgende hoofdstuk
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In de literatuur is alles beha lve sprake van unanimiteit als het
gaat overwat dat publlek dome.in nu prec ies Is . Ondt>r auteurs
is een grote overlap van de begrippen 'publiek domeln',
'publleke steer' en 'openbare ru imte' te onderkennen,
en ook de criteria voor een goed functionerend pub liek
domein zlJn niet duidelljk en eenduidig. Habermas gebrulkt
ln zijn bekende boek Strukturwande/ der Ofjentiichkeit de
term OffentllchkeiC voor wat in het Nederlands vertaa ld
zou kun nen warden met 'openbaarheid' of 'publieke stee r'
Vo lgens Janny de Jong defi nleert H<ibermas de Publieke Sfeer
voorzichtlg als "een omqevlng waarin lets wot de pub /iek.e
opinie 'benadert' kan warden gevormd.'' (De Jong, 2005+)
Waarbi niet geheel duidelij k wordt of deze 'omgeving' ook
daadwerkelijk een fysieke omgeving I . Thomas Burger geeft
ln z1jn inleidlng op de Engelse venal ng van Strukturwande l
der Offentllchkeit al aan dat, zeker de Enge lse, verl aling
van het begrip Offentltchkelt een lasnge aa ngelegenheld 1s
(Habermas, 1962 pp XV-XVI). De Dultse term is veel breder,
en omvat gevoelsmatig veel meer dan de Engelse termen
pubfic sphere, publtc realm o the public. afzonderlij k. De
defm 1t1e van HaJer en ReiJndorp In htin boek Op zoek naor
meuw pub/iek domein lijkt ge1nspireerd te zijn doo r die
van Habermas "De Publieke Sfeer 15 ( •• . ) de plaats waor
rn filosofische discussies de somenlevmg wordt gevormd,
of althons de ploots woar Cle colle.ctteve w ilsvorming ten
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oan11en van de toekomst van de samenleving p/oatsvmdt De
publieke sfeer verw1jst don ook rwor het' gel1eel van institut7es
die daarin een funcne vervu/len: kranten, televis1e, het
parlement en discuss1efora." (Haier & Reijndorp, 2001, p 12).
Ult deze twee definities blljkt dat de publieke sfeer naast
een ru1mtelijke oak een sociale, politieke en filosofische
component bezit. Het is het conceptuele veld waann we ons
begeven. en waann de samenlevrng wordt gevormd Hajer
en Reijndorp geven al aan dat het publiek domeiri een meer
fysieke connotatie kent dan de publieke sfeer.
Het wordt echter verwarrend wanneer Ries van der Wouden
in De stod op straat stelt dat:"De openbare ruimte {zich
aan de andere kant) anderscheidt van het begnp 'publiek
domeln~ doordat het een moteriele ruimtelijke betekenis
heeft. Ondanks de gelijke historische oorsprong 1s 'pub/lek
domein' tegenwoordlg een politit?k en bestuurl/jk begrlp
geworden, woarmee de maatschoppelijke functies en
instelllngen warden aangeduid die gekoppeld zijn oan het
algemeen belong (Kreukels en Simonis 1989: 10) Waar in
de agorale Grlekse demacrarieen het begrip 'domein' nog
verwees naar een specifieke stede/ij ke ruimte. nomelu'k het
plein, is het m onze samenlevlng een 'rulmrevrlj' politiek
begrip, dot vaorol een institurronele betekenis op nationaol
niveau heeft." (Van der Wouden, 1999, p.11), Deze u1tspraak
in ogenschouw genomen komen h t 'publlek domein'
van Van der Wouden en de 'publleke feer' van Hajer &
Reljndorp en Habern as wel rg d!cht blJ elkaar te liggen.
Van der Wouden !!llmineert In princlpe het begrip 'publieke
sfeer' met zijn uitspraak, wat erg Jammer is gezien het feit
dater juist behoefte is aan nuancering van de begrippen n
hun lnhoud. Van der Wouden heeft praktisch gezlen echt r
waarschijnlijk gelijk, gezien de veelvuldigheid waarmee de
term in allerle bestuurlljke documenten wordt gebrulkt;
het begrip is gedeeltelijk geerodeerd tot en mod ieuze,
niet al te concrete. term om m<iatschappelijk en politiek
engagement mee te duiden. Om f\e begrippen-gat van
een aanduidlng minder le compenseren wordt voorgesteld
om het begnp 'openbare ru1mte ' op te rekken door tevens
de privaat beheerde, maar publi k toegankelijke plekken
te rncorporeren (Van der Wouden, 1999, pp. 10·11), wat
er voor zorgt dat ook de oorspronkelijke betekenis van de
openbare ruimte erodeert. De openbare ruimte Is strak af
te bakenen door te stellen dat het de ruimte 1n publlekelijk
bezit 1s en waarvan de (gedrags)regels wetteliik of bestuurlijk
zijn vastgelegd door personen of 1nstanties die vanuit een
meerderheid democratisch bevoegd zijn om deze regels op
te stellen. Een definitle die erg 1111ttig 1s met betrekkmg tot
de aandu1ding van ruimtes in d1scussies over bijvoorbeeld
openbaarheid en e1gendomsverhoudingen . Het is dan ook
niet wenselijk om deze te vervuilen
et sem1-openbare
ruimtes, wat het alieen maar lastiger maakt.
Marianne v.d Boomen trekt het begrlp 'publlek domein'

ju1st de andere kant op en kader het verder ln door een
neutralltett van pol tieke, economische n private belangen
te verondersrellen: 'publiek domeln is te deftnteren als een
vorm van openboargebied met een maatschoppe/ijkefunctie,
waar geen enkel privaat belong preva/eert boven de soctale
belangen van het co/Jecdef dot er gebruik van maakt. ( ,.)
pub/iek domein is daarmee een plek waor het sociale regeert,
datgene wot er onderltng wordt geregeld in somenwerking,
interoctie, trod/tie en confrontane." (Marianne v.d. Boomen,
in Baarsma, Cools & Smets, 2006, p. 3). Deze definitie doet
de ru imtel11ke breedte waarin interactle, sociale confrontatie
en maatschappelljke opinies vorm krijgen echter geen recht
aan; de openbare n~imte en het publiek domeln zijn hier
biina een op een inwisselbaar Elke ruimte die openbaar
toegankelijk is, maar niet 1n het bezit van de overheid, kent
immers vrijwel all:ljd andere belangen en regels dan de
openbare ru1mte, en zou dus niet tot het publiek domein
behoren . Alleen de openbare ruimte zoals die in d1t werk
wordt gedefirneerd, welke vr11 toegankelijk is, en over het
algemeen zonder achterligge11de commerc1ele of politieke
mol:leven, zou in aanmerk1ng kome11 als publiek domein . Van
den Boomen sluit gelegenheden als overdekte winkelcentra,
kroegen maar ook kerken e.d. op deze manier uit van het
publiek domein.
Een laatste definitie die h er wordt aangehaald is er
van
Hajer In een eerder vers henen werk, die vooral interessant
is vanwege de omslag die zichtbaar is met zijn latere werk,
en het verschil ten opzlchte van de deffnltie van Van den
Boomen· "£en openbare gemeen5chappelijke sfeer van
een stedelijke samenleving waar de burgers van een srad
met hun grate vorieteit oon kaopkracht, levensstij/en en
vaorkeuren allemaa/ aan hun trekken komen." (Hajer, 1989
In Cools, Baarsma & Smets, 2006. p. 3) Een definitie die ten
eerste alleen stedelijke burgers deel utt laat maken van het
publrek domein en ten tweede het soclale aspect wat door
de meeste andere auteurs genoemd wortlt laat vallen voor
een soort van verbindend gemeenschappelijk functioneel
en consumptief gevoel. Een begripsbepallng die hier stellig
verworpen wordt. maar die wel de dlverslteit in opvattmgen
en tijd.sgeest laat zlen Ook de deftnltie zoals die door Van
den Boomen wordt gegeven wordt hier niet aangehangen:
hel is een te nge omschrljving van wat wel, en wat niet,
publlek domein Is. Hajer en Refjndorp geven wat meer
lucht aan he begrip. Zlj accepteren daarmee dat het
horizonverbredende en opin ievormende karakter, de sleutel
naar waar hel tn het publlek domein om draait, ook ruim eliJk
in meerdere vormen en op verschlll nde plekken gestalte
kan krijgen pub/Jek domeln definieren we a/s die plaorsen
waar uitw1sseling russen verschfllende maatsc/Jappe/ijke
groepen kan plaatsvinden en aok daadwerkelljk plaatsvlndt."
(Ha1er en Reijndorp, 2001) Al eerder genoemde plekken als
kroegen, kerken en wmkelcentra l1Jken bij u1tstek plekken die
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daar geschikt voor z.ijn, lerwijl de (formele en daarmee vaak
politiek.-neutrale) openbare ruimtes an sich minder intenslef
gebruikt lijken te worden. "5impelweg het feit dot lets niet
vo/ledig openbaar 15, is voor ons nog geen reden om de plek
als publiek domein of te schri1ven" (Hajer en Reijndorp,
2001, p.49) Niet m elke openbare ruirnte Is sprake van een
(goed functionerend ) publiek dornein en niet elke goed
funtionerend pubilek domein ls openbare 1uimte.

Criteria
Een andere vraag die nurtig is om te stellen, zeker als er
een concreet ruimtelijke interventie in het pub li ek domein
plaats moet vlnden, is we lke criteria er te onderscheiden
ziin voor een goed funtionerend publlek dornein. In de
bovenstaande deftnities is die zoektocht ook duidell]k terug
te vinden . Ondanks het feit dat de defin1tie van Van den
Boomen als geheel hier niet gebruikt worclt, zitten er toch
nuttige aanknopingspunten In . Het aanwez1g zijn van private
be langen is wetiswaar geen aanletdmg om een plek niet
als onderdeel van het pub liek domein te beschouwen, het
is weldege lijk een factor die van invloed is op de kwaliteit
van het publiek domein. Als private belangen dusdamg gaan
prevaleren dat de gelijkwaardighe1d in toeganke lijkheid of
vriih e1d van gedrag minder worde n en bepaa lde groepen
mense n of gedrag worden u1tgesloten, is er sprake van een
minder breed pub liek domein. Een overdekt winke lcentrum
is op die mamer beschouwd nog steeds onderdee! van het
publiek domein 1 zeker gezien de dlversiteit va n de bezoekers.
Echter door de ei<tra (gedrags)regels en het private beheer
(die be1den in dlenst staan van het privaat prevalerend belang
van de wlnkeliers) zijn bepaatde groepen en activiteiten nlet
welkom, en wordt gedrag gereguleerd en gehomogenlseerd.
Nog steeds publlek domeln dus, maar over de kwaliteit
en toegevoegde waarde kan gediscussieerd worden. Er Is
maar weinig voorstellingsvermogen voor nodlg om te zien
dat er bij elke verdere regulering, denk aan Jidmaatschap,
kledingvoorschrlften, etc., steeds minder maatschappelijke
groepen overblijven waartussen ul twlssellng plaats kan
v1nden, of dat de vrljheid In manienen van uiting, en dus
uftwissellng, beperkt wordl. De vraag is In hoeverre private
commerclele en polltieke belangen confll<..1eren met de
vrliheld en mate van interactie. Het is dus niet zozeer dater
ergens we! of geen sprake ls van publlek domein, het is meer
een kwestie van gradaties
Naast de vraag of er volledige neutrallteit van een ruimte
noodzakelijk is om deze 'technisch' als pub liek domecn te
kunnen kwal ificeren, ls de vraag of een voll edlge neulralltelt
van de ruimte gunstig is voor de kwallteil van hel publiek
domein. Hajer en Reijndorp zetten zich nadrukkel ijk af tegen
het po litiek-correct en neutraa l lnrichten van de openbare
ruimte . Zij stellen dat biJna elke sign Ifie.ante pub! ekdomein-ervaring zich afspeelt in een door een andere groep

geparochialiseerde ru1mte; "het parodoxate gegeven is dot
wot vee/ mensen ervaren afs prettige openbore rulmte m
wezen vaak ju/st warden gedomlneerd door een relarief
homogene groep Oat zijn echter niel de ru;mten die door
de eigen groep warden gedom/neerd. Wle reflecteert
op eigen 'publiek-domein-ervaringen' zol merk n dot
sleutelervaringen met gedeeld n.1imtegPbruik bij noder inzien
vaak het betreden van parochiale domeinen van 'onderen'
betro_r(Hajer & Reijdorp, 2001, p. 88) Plekken waar (andere)
groepen zich thuis voelen ziin natuurl1 jk prlma plekken om
met ander gedrag, gebrulken en cultuur geconfronteerd te
worden; op deze plekken warden uitingen In mindere mate
onbewust geregu leNd door de gedragscodes van de massa,
en de onzekerheid van hel in de minderheld zijn Naast het
belang hebben bi] een plek in gebrulkstechnlsch opzlcht kan
ook een commercleel of polltiek be lang het ontstaan van
een bepaalde mate van publlek domein ju lst stirnu leren.
Derik hlerbij bijvoorbeeld aan een marktplein in een
wlllekeurige st.ad dat oak pas daadwerkeliJk begin! te leven
op hel moment dater markt is, als er In Je zomermaanden
terrassen uitgestald worden of als 'het festival van het
levenslied' plaatsvindt Hajer en Reijndorp komen dan ook
met de suggestie dat: "Misschien {... ] niet de porochio/isering
de creotie van publlek domein in de weg {staatj, moor juist
een oversponnen idee van de openbore ruimte als een
neutrole onrmoetingsruimte voor a/le moatschoppeltjke
groepen ongead1t klosse, e.tnidteir of /evenssrijl".(2001,
pagina 85) Hel LS belangr!jk om te beseffen dat een goed
fun clionerend publiek dome1n In een spannlngsveld zlt
tu ssen toegankelijkheid, openbaarhe1d en gelijkwaard ighe1d
aan de enerz1JdS, en beteken rs, paroch1alisering en
(gedeelde) belangen anderzijds Als de balans teveel naar de
ene kant doorslaat ontstaat een nietszeggende ruimte die
niet gebru1kt wordt en dus oak geen uitw1sselmg stimu ieert.
Teveet doorslaan naar de andere kant kan resu lteren in
actieve of passieve uitsluiting, onbegrip en overlast, en
bevordert daarmee het publiek dornein ook niet.

lnteractie
De uitwissel lng of lnteractie ussen verschillende groepen is
een rege lmatig aangehaa ld crl erium voor publiek domein .
Het samen In activlteiten particlperen is een vaak gebruikte
ldeaaltyplsche voorstelllng van hoe deze interactie zou
moeten zijn . Publlek-domein ervaringen kunnen echter ook
bestaan uit het s1mpe lweg observeren , Zaken als gedrag en
kledingstijl kunnen veel lnformatie geven over een bepaalde
groep mensen, en werken op die man1er ook beeldvormend
en horizon-verbredend . Som!; is ze lfs de fysleke aanwez1gheid
van de desbetreffende 'ander' niel eens nodlg; ook
rellkw1een kunnen iets zeggen. Denk bijvoorbeeld aan de
tag van een graffitiartiest, de slaapplek van een zwerver of
de achtergelaten barbecuere.sten in het Bijlmerbos. Ook
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confrontaties zijn een vorm va n lnteractie die btJdragen aan
het publiek domein en daarin llgt tegelljk de problematische
aard van het pubhek domeln verscholen. Het lij n vaak
ongeplande, en soms ongew1lde, ontmoetingen die in het
gunstigste geval tot verrijklng, begrlp en acceptatie leiden
maar in het ergste geval tot aanvaringen, strijd, vermijding
en uitsl uiting. "Publiek-domein·ervoringen vlnden p/oots op
de grens van fricNe en vrljhe1d. Aan de ene kant i5 er a/cijd
de spanning van een confrontotfe met het onbekende, aon
de andere kant de bevrijding van ervarlng von een andere
benadering. (.. .) In die gevallen is er aan de ene kanr de
dominande van een andere groep, oon de ondere kant de
mogelijkheid zelf te kiezen in hoeverre ergens in mee te
gaan." (Hajer & Reljndorp, 2001, pagina 116) Het Is deze
duallteit die zorgt voor een aantal van de ontwlkkelingen
zoals die verderop in dit hoofdstuk beschreven worden, en
die afbreuk doen aan wat het publlek domeln zou kunnen
(en moeten?) zijn Het Is de reden dat mensen er voor
kiezen zich nlet bloot te ste llen aan de onz.ekerheid die
Inherent verbonden Is met het publlek dome n. Wat gaat
er gebeuren? Wie kom ik tegen? En hoe verhouden 'ze' zich
tot mlj? In veel geva llen gebeurt er w aarschijnlijk weinig
bij zonders, in een aanta l gevallen bestaat de mogell)kheid
om iets moois of verhelderends te ervaren en in sommlge
gevallen zulfen er inderdaad minder prettige ervaringen
opgedaan warden. Zoals de m rikaanse socloloog Lonand
het stell: "to live in a city is, among many other things, to
experience anonymity. To cope with the c:ity is, among many
other things, to cope with strangers" (Lofiand, uit Hajer en
Halsema, 1997, p 20). Het is de vloek en de zegen van het
!even in de stad, en daarmee ook van het publiek dome1n.
De anon1m1teit veroorzaakt door grote aantallen mensen
kan een bevriJ dende ervaring betekenen ten opz1Chte van
de (beklemmende) dor pse soclale structuren. Di heeft als
keerzijde dat er een heterogene massa mensen ontstaat
die z1ch vrlj voelt van strenge sociale controle en gemiddeld
genomen geen andere verantwoordelijkheid rlchting 'de
ander' voelt dan een basis-ethiek van menselij kheid die in
onze Westerse cultuur z1t ingebakken.

M aatschappelijke groepen
Nlet alleen wat er onder 'uitwissellng' verstaan wordl
is breed en daarom lastig te definreren, ook het begrlp
'v~schl ll ~de maatschappelijke groepen' In de definitie
van Haje r en Reljndorp is lastig te dulden Bij het willen
speclficeren van verschlllende maatschappelijke groepen
wordt al snel tegen het probleem aangelopen dat mensen
er in dll lndivid ualistische tljdsgewrichl een behoorlljke
eclectische levensstijl op na houden, en op erschlllende
tiJdstippen in verschillende 'categoneen' in te delen zljn. Een
Groen-Linkser die overtuigd Is van kemenergle, een katholi ek
die gelooft in reincarnatie en middelbare blanke mannen met

Puhlid< · 'ifecr en puhl ck clnm •in ts in me •rcle vorm n
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mmdcN m<ite hijdrag1rn aa 11het pul1liek domein, rnaar waar
onk kr lti k op valL le geven unu.lal z • lgl'll · happ 11 h •;>it ten
tile 11ler b1J een guctl publlek dumcin pa! . en . llien>ndcr een
pa<1r vnnrbt: Iden:
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en tcgen 'ongcw •11st' gcdrag wordl upgetreden Op goe<ic
d.tgen e11 I ijchlippen is h ·t hier wcl tlu~d.111ig tlmk. en lupen
er menseu van all1· lei pluimage rum.I, dill ·r tnlssch ien
tucl1 van ee11 slerk pub liek domein J.'(esprnken I<. n worden.
Zt>ker recreatit'f sh•ip111:m h ••ft ee11 dim •n ·i ... die nie1 ruur
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m<i,1r Wl' I van eeh gro 'I' 111 •nw11 Ji hlj ,lt'zelfdt• t1111111ng
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verplid 1t, en Is lwt Jus 11!t>t voor led .. reen t!1E'gJnkelljk. Oat
ha;:i l1 voor ecn Jeel de spon 1.m1te1L en unvoorspelbaa1heid
Wll~. Al m1•1 JI duhreus w..ll h •tr ·It Puhliekc Sfeer ervarmg.
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Straot: natu 11rl i jk e ·n rlll'ol voorbecld van edHl' upenhare
ruimte. In h11everre d"'ze ook als puhltelc dumem kan
wurden hrs< houwd I~ v.in 1'11 helehucl ;:<1ken un1a11kdi1l1
I loe gemixt i Ju bevo!k111•· an tie \l . JU Wat ·1.i1n er vertler
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wmtlt:n of Itel ge n 11c~ /. gt .1ls ult n1el hel ._il!v<il hl!jkt te
1i1n. ook ti t gcefr it!l~ Wej!f t1Vcr th.• pl.1a1. e li jk~ ulluur t•n
verhoudingen.
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een voorkeur voor rapmuziek zljn concr te voorbeelden van
comb1naties waar n1emand m~r echt vreemd van opkijkt.
Een van de verglssingen van het mod rn isme Is geweest
dat er werd ultgegaan van een soort standaardpersoon, de
umversele rnens, rnet een universeel pakket aan wensen
en elsen. Blj Ike lndeling In hokjes warden mensen tekort
gedaan, en valt de potentie voor publiek domein op papier
welllch negatiever uit dan dat het in werkelijkheid Is.
Het mag duidelijk zij n dat het op deze manler lastig is om
de mate waarin er ergens een publlek dome n aanwezJg is
te kwantificeren De veelheid aan verschill nde soorten
uitwissellng, de moeillJkheid om daar gewlchten aan te
geven, en het niet kunnen definieren van groepen zonder
afbreuk te doen aan de werkelijke potentie zorgen ervoor
da een mode l fabriceren bijna onmogelijk wordt

Condusie
Bovenstaande
uiteenzettlng
1s
bedoeld
om
de
uitwisselbaarheid die tussen de verschillende begrippen
bestaat In 1eder geval voor dlt afstudeerwerk te
verminderen . Het publiek domein wordt beschouwd als
de fysiek-ruimte liJke component van de Publ ieke SfeeL
Het zijn de plekken waar ontmoetmg, uitwisseling en
confrontate plaats kunnen vinden, en daadwerkelfjk
plaatsvindt . Hiermee wordt sterk aangehaakt bij het werk
van HaJer en Reijndorp. De essentie van deze uitwissellng
Is dat het beeldvormend en horizonverbredend rnoet zijn,
een verbredlng van de eigen context. Het moet, om met
Habermas te spreken, de potentie hebben orn de pub lieke
opinie te vormen of ver.mderen Belangrijke facetten van
het publiek domeiri zijn, naast lnteracti , gel ijkwaardlgh id
en toegankelljkheid. (Palitieke)neutrallte1t i!> daarentegen
geen verei e voorwaarde. De openbare ru imte is daarmee
een onderdeel van het publlek domein, waarbiJ gezegd moet
warden dat niet alle openbare rulmte ook daadwerkel[Jk als
( terk) publiek domein gekarakterlseerd kan worden . Een
verdere nuancerlng is dat publiek domeln niet ergens 'wel'
of 'nlet' aanwezig is Het is veel meer een continue iri plaats
van een discrete waardering, waarblj allerl i sch:ikeringen
en gradaties moge liJ k zijn .
Ulteindelijk blijft het een begrip dal voora l kwalitatief en
gevoelsmatig van aard is. Bianch i en Schwengel geven wat
dat betreft een mooie omschrijving van h t publiek domeln
die ook pnma aanslUll bij het karakter van de Wastelands:
"The sphere of social relations going beyond our own cir le
of friendships, nd of family and professional re/aClans. This
idea of the public realm is bound up with the ideas expanding
one's mental horizons, of expenment, adventure, discovery,
surprise"
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Beha lve de ontmoeting en uitwisseling Is ook de
maatschapp lijke aard van het pubiiek dome n iets
wat frequent terug komt In de definities. Wat Is nu die
maatschapp llJke relevantie van he publiek domein? Zoals
gezegd Is het de 'pfek' wa.ir de collectieve wilsvormi11g
onts aat, waar we min of meer samen onze toekomst
bepalen Tegelijkertijd is het de plek waar we elkaar
ongepland en fysiek t genkomen Het publiek domeln is
daarmee het schoolpleln voor volw ssenen. we leren on tot
elkaar te verhouden, en dat elk persoon een eigen lndividu
is met elgen achtergrond, wensen, eisen en behoeftes. We
leren van elkaar, en we leren, net als vroeger, samen spele.n.
Hajer en Halsema (1997) stellen al dat veel van de huidige
problemen wat betreft cul uurverschlllen en integralie
in on_ land te maken hebben met onzekerheid; met 'niet
we.ten' en 'riiet begrijpen' "De beste basis voar de 'omgang
met onzekerhe1d' is het ontwikkelen von ·ptaatsen' in de
samenleving waat w1j culturele verandering gade konnf>n
slaan, er ge/eidelijk aan wennen en 0011 kunn n deelnemen
als wij dat wlllen Dit vereist de ontwikke/ing van een publiek
domein" (Hajer en Halsema, pagfna x) Om mis.verstanden
te voorkomen: het gaat hi r niet slechts om cultuur en
integratie van allochtonen. Ook onbegrip ussen ouderen en
jongeren, verschillende econom1sdie en soc1ale 'klassen' en
verscht llende 'life-sty les' horen hier net zo goed b1J.
'

Waarnemen - Oordelen - Handelen
Het faclliteren van u1twisseling, en daarmee hopelijk begrlp,
acceptatie en tolerantie, Is zee r waardevol en onvervangbaar.
Zeker In een tijd waari n het aa nta l tege liJkemjd
samenlevend (etnlsche) culturen door globalisering tot
gro e hoogten stijgt, en er een haast ontelbaar aanta l
subculturen en lifestyles te onderschelden zijn lk sluit me
hleriri aa n blj Hajer en Reijndorp, en daarmee blj Kant, die
steflen '(.. ) dot oordelen altijd is gebaseerd op confrontaHe
met anderen. Juist door de confrontatie met ondere
opinies ontwikkelen we een e/gen idee. 'Oordelen' is niet
simpelweg het toepassen van overgeleverde normen Het
i iets war is geba~·eerd op de bewustwording van de eigen
normen en de keuze am die re vatgen of juist aan te passen.
Ook w1j goon ervan wr dot de concrete, fysieke ervaring
van de aonwez1gheid van anderen, van andere culturele
uihngen, van de con/rontatie van versch1//ende betekenissen
verbonden met dezelfde /ys1eke rwmte, belangfljk Is voor
vergaren van maatschappelijke kennls en het vormen van een
oordeel" (Hajer en Reijndorp, 2001, p 13) Het is daarmee van
essentieel belang om geconfronteerd te worden met andere
persone11, culturen en op1nie.s. Zender de ontmoetingen of
u1tw1sselingen met 'de anderen' die niet binnen de e1gen
(vaak homogene) groep vallen is er weinig mogeliJkheid
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om elgen gedachtes en lheorleen bevestigd of ontkracht te
zien, en bestaat de kans dat het 'oordelen' op (te ) weinlg
informatie ls gebaseerd en leidt tot 'vooroordelen '. "De eigen
waomeming en directe confrontotie kan stereotyperlng
en stigmotisering voorkomen " (Hajer en Reijndorp, 2001,
p.13). Wat dat betreft valt er een verband te trekken met
de statlstiek; pas vanaf een aantal steekproeven mag er
iets met een bepaalde zekerheid gezegd worden. Hoe
groter het aantal steekproeven, hoe kleiner de onzekerh id
Ontmoetingen met 'de ander' zouden als het levenslang
verzamelen van steekproeven gezien kunnen worden, meer
ontmoetingen betekent meer zicht op de gemiddeldes en
extremeii, en leiden daarrnee tot een genuanceerder beeld
van 'de ander'. Alleen bt/ de meeste me11sen ontbreekt het
bewust ziin van de te klelne 'dataset', we Zijn nu eenmaal
genoodzaakt, en daarom gewend, om besllss lngen le nemen
op basis van de informatie die we hebben.
Het publiek domein kan dus als katalysator voor het lteratief
proces tussen waamemen en oordelen gezl~ worden, en
daarmee voor het persoonlijke referentiekader. Er kan echter
nog een stap verder gegaan worden. Niet alleen is er een
verband tussen waarnemen, oordelen en referentlekader.
ook is er Sprake van een verband tussen oorde len en
h;rndelen. Een niet onbe langrijke constaterlng wan t oo rdelen
an sich is een pass ieve daad, maa r het acrief ha ndelen (wat
door het oordele n wo rdt bepaa ld) is wat het dagel1jks leven
vorm geeft Handelen kan bijvoorbeeld rn de vorm van het
bepalen van de woonomgeving, van welke sportcl ubs men

lid wordt, welk vervoermiddel gekozen wordt, hoe de vrije
tijd wordc lngevuld . Allemaa l zaken waarin we te maken
krljgen met 'de ander' Mel wle, op welke locatie en op
we lk tijdstip we bepaalde activiteiten ondememen kan du~
sterk afhanke lljk zljn van ons oordee l over de verschillende
anderen. Behalve persoonlljke keuzes, zijn er ook rnensen
die vanu it hun professie de keuze en macht hebben om
onze dagelijkse leefomgeving te veranderen d.m.v. beleid
of ontwerp. Ook voor deze mensen is het belangrljk dat zlj
gebrulk kunnen maken van, of geconfronteerd warden met,
een rijk publlek domein; "In de ruimt.eJ/Jke ordenlng warden
de maatschappelljke verhoudingen in steen en vaor iedereen
2icl1tbaar vastgelegd. In de toegankell}kheid van openbare
ruimten en van publiek vervoer, in de nobijheid van recreotieen natuurgebieden en van stedelijke, culture/e voorzieningen
en in de keuzemogelijkheden voor wonen, zien burgers hun
sociale en culture/e ontplool/ng gestimu/eerd of gefnuil..t
(... / Dit moakt de ruimteiijke ordening tot een oan.sprekend
en belangrijk cultuorpolittek them a. 'Cultuu1 politiek: om dot
men door de rwmtt:> te (her)ordenen tevens immateriele
politieke waarden zoa/s sociale en culturele mobillteit,
emancipatie en co/lectleve en 1ndlviduele keuzevrij/1eid
herschikt en In een nieuwe onderlinge verhoudlng brengr."
(Ha1er en Ha lsema, 1997, p. 15)
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In de I teratuur wordt d opvatting dat het niel goed gaat met
'het' publiek domein breed gedragen. In deze paragraaf wordt
getracht te achterhalen welke negatieve ontwlkkelingen
te onderkennen zljn en wat de logica daarachter fs.
Overkoepe lende begrippen zlJn enclavisering, thematisering
en de beheersing van de openabre ru1mte. Volgens Sennett
(1977) beglnnen de problemen die we tegenwoordig in het
publ1 ek domeln en het sociale leven tegenkomen al rand
de lndustriele revolutie vorm aan te nemen De schokken
v n eer~ economisch steeds harder wordende en Sneller
verandere!'1de maatschappij, opkomende nieuwe sociale
klassen en het verdwijnen van de oude zorgden voor het
wegvallen van soc.la le houvast. N emand was meer veilig
en men vluc.htte weg In de veillgheld van de beschutte
huissituatie, waar de verhoudlngen duidelljk waren
D ze vluchl In de prive-sf'ee.r had echter ook effect op het
publieke leven; ''A the family became a refuge from the
terrors of society, it graduolfy became also a moral yardstick
with which to measure the public realm of che capital dty.
Using fam ily relation5 as a standard, people perceived the
public doma in not as a limited set of soc/al relations, as In
the Enlightenment, but instead saw public life as morally
lnferiot. Privacy an stability appeared to be united In the
family; against this Ideal order the legitrmacy of the public
order was thrown into question" (Sennett, 1977, pag1na 17).
Het wegvluchten 1n de prive-5feer en het verwerpen van de
waarde en gebru lken van de openbaarheid als gevolg van
een ver.mderende maatschapp1 j zorgden oor een sterkere
waardering van de waardes die verbonden waren met deze
prive-sfeer. Daarmee IS he een van de grondleggers geweest
voor wat Sennett de /nnrnate society heeft genoemd _ Een
maatschappij op zoek naar 111t1miteit, authent1cite1t en
oprechthe1d. Een narcistische maatschappij ook, waarin
alles in het teken staat van 1ndiv1duele ontwikkeling en het
innerlijke. Curtin (1977) geeft een goede im press1e van de
tendens die in het boek van Sen 11ett wordt neergezet als
het gaat om de gevolgen van deze narcirosche opleving
voor het open bare leven: ''In the lives of everyone, both in
public and private, intimacy 1s the new god. Anxiety about
individua l fee/Ing Is Joined with the narcissistic search for
self, which brings no gratification- Openness, self-di closure,
pontaneiry, and honesty are the prevailing virtues. Masks
are out, roles are all phony; waifs are down; people ore free
to express their feelings openly-having first "gotten in touch''
witll them - and to b~ real Everyone is confessing to everyone
else, searching for themselves, being genurne And it's alf
deadly serious, so serious infact that ic is a joyless, tyrannicaf
burden deforming bar ii individuals and the society at large.
In glorifying the isolated personality at the expense of o

public life comprised of srrangers and codes of 1mpf!rsana!
meanings, the modern per on suffocates himself in the name
of fulftllment All this has it' roots, Sennett tells us, In rhe
lost ob1/lty to ploy, which is the power to be sociable. It Is in
ployful reality that one acqwers the freedom from self that is
necessary for self-gratification. The power of ploy o/fows for
nvi/1ty" (p. 54). Deze twee fenomen n, het wegvluc:hten In
de prive-sfeer en de introductie van een maatschappijbreed
na ro srne, zijn wee be langrijke constateringen UI het web
van oorzaak en gevolg dat Sennett schetst als he gaat om
de oorzaken van een versrnald pub!lek don1ein.

Enclavisering
Sennett geeft ook t'!en ee r~e aanzet tot het verschijrisel
van 'endavisering' Enclaviserlrig is het b wust of onbewu.st
opzoeketi van 'uiB lultende ns lu1ting'_ H l cpzoeken
van de versch illende groepen waartoe men behoort, en
anderen actief of passlef bvltensluiten. Sennett llnkt de
narcisti.sche trekken als gevolg van d Intimate sooety aan
de b hoefte tot lns lulten en afs lu iten; ':ti society which
fears impersonality encourages fantasies nf collective life
parochial In nature ( ..) The refusal to deal with, absorb, and
e><ploit reality outside the parochial scale is In one sense a
universal human desire, being o simple fear of t he unknown
Community feeling formed by the sharing of impulses has
the special role of reinfot clng the fear of the unknown,
convet ring cloustrophobio inro an ethical principle" (Sennett,
1977, p.310) . Van der Wouden (1999 ) noemt de gegroeide
status van het prive-leven ten opzichte van het openbaar
leven en een andere zel positionering van het indiv1du ook
als een van de culturele veranderingen die bedreigend zijn
voor de divers1teit van liet publiek domein (p . 12), Ook
geeft h1j een nieuwe cu ltus van 'snelhetd en beweging',
en daarmee e~n verminderde binding, als reden tot
verschraling. H1ermee raa kt hiJ aan een versche-rdenheid van
versch1 llende auteurs die enc:lav1sering en capsulariser1ng
direct afle iden van de netwerks;imen leving, globalisenng en
tevens individual ise ring. lo heeft De Cauter het over de laws
of copsularlzatfon; enclave!> en capsules als schuilplaats voor
een steeds sneller en harder wordende maatschapp!j en als
hu lpm1ddel m de zoektocht naar authenticiteit en belev1ng:
hoe meer de non places van Auge en de Space of flows van
Castells de dominante dynamieken warden, hoe grater de
behoefte aan enclaves (2004. p. 82 83) Ook Venha ven
benadrukt in ZiJ lntreerede aan de TU/e de gevolgen va n
de netwerkgedachte en de bijbehorende (virtuele ) capsules:
"Netwerksteden riin virtuele teden waarvan de vorm door
iedere11 lndivduee/ bepaa/d wordt (.. _) lo [door capsules
en digitale netwerken red.] kvnnen we bepa/en wat bi/
onze Jeefomgev/ng hoort, welke mensen en drngen we rn
onze /eejwereld w/l/en toe/aten en wie en welke niet. (.. )
In capsules onderweg of blnnen de veilige grenzen van het
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netwerk gebeurt niet zoveel. Daar kom je a//een je e1gen
soort mensen tegen" (2006, pp .3-4). Door de literatuur
heen ontstaat dit beeld van een hevig ge1ndivldualiseerde

samenleving waarin iedereen 1ijn e1gen persoon l jke
leefomgevlng samenstelt u1t verschillende endaves. Haj er
en Rei1ndorp gaan zelfs zover dat ze stellen dat "Alles
[erop wifst} dat de groe ende middenklasse het stedehjk
veld vaorol gebruikt om l ich of te scheiden volgens soc1ale
groepslijnen en doi een uitwlsseling tussen versch1llende
maatschoppE'iljke groepen steeds mmder plaatsvlndt. (... )
De amenlevmg is verworden tot een orch1pel van enclaves
woarbij mensen met verschll/ende achtergrand steeds
eftecf:ievere ruimtelljke stroregfeen hebben ont wikkeld om de
mensen die ze willen ontmoeten te oncmoeten, en de mensen
die ze willen mijden te mijden" (2001, p.56). Er ontstaat
een constellatie van voor het lndiv1du belangrijke plekken,
bevolkt door 'soortgenoten', dle weliswa r ruimtelijke van
elka r te scheiden zijn, maar die door (vlrtuele) mobiliteit
en de capsule van de auto verworden tot een en dezelfde
plek. De tussenruimte wordt geellmineerd, en de openbare
ruimte verworden tot "transportzone tussen enclaves van
steeds verschillende varia11ten van 'ons soorr mensen"'
(Hajer & Reijndorp, 2001, p . 84). Deze constateringen I ggen
een parallel tussen de enclaves van Hajer en Reljnc.Jorp en
the analogous city van Boddy In Sorkin's Varlattons on a
t heme pork. In beide geval len gaat het om de creatie van
verschillende realltelten door het rabriceren en op elkaar
leggen van verschillende netwerken In dez.elfde reallteit. In
Op zoek noor nieuw pubffel<. domein heeft dez.e analogue
cjty nog een horizontaal karakter, biJ Boddy vertlcaal.
De problernatiek van het gescheiden zijn en niet m er
overlappen van de n twerken is dat, zo Is Boddy treffend
omschrlJft, "Const7tutional guarantees of free speech and
a/ freedom of ossoc/OTion and assembly mean much !es~
1{ there Is literally no peopled public place co serve as a
forum in which to act out this right." (Boddy, 1.992, p.125).
In the capsular civilization van de Cauter, HaJer & Reijndorp,
Sennett en Venhoeven gaat net wellicht nier zozeer om
u1tgestorven ruinites, maar het effect is hetze!fde: preaching
to the choir (in de e1gen enclave) is even nutteloos als op
een s naasappelkist op _en leeg ple1n gaan staan . Ouidel1Jk
mag zijn dat de enclavise1 ing van de samenleving niet
pos1t1ef bijdraagt aan het publiek domeln en de relevantie
daarvan Eenz1jdige, homogene, van efkaar afgesche1den
en niet overlappende rurmtes, verbonden door non-space
1nfrastructuur waar, voor rover men al niet in de capsule van
de auto relst, passlv1te1t de norm is en de i-pod de mm Ima le
capsule Is waar we genoegen mee nemen.

Controle en beheersing van de openbare ruimte

om de ruimtes waarm deze (potenl:lee!) bestaat te
beheersen. We ontkomen er b1jna n1et meer aan: camera's,
beveillgingsbeambten, stad~wachten, aanvullende hu1sregels,
geprivatiseerde ruirntes en toegangscontroles Voor een
deel zou deze toename van for meel toezlcht toegeschreven
kunnen worden aan een voortschrijdende 1nd1viduahsenng,
passiviteit als gevolg van de bureaucratie van de natlestaat
en verhoogde anonirniteit door stedel1jke groe1. De afnarne
van sociale controle en verantwoordelijkheidsgevoel
die daarul voortv!oe1en voor de eigen omgeving wordt
opgevangen door overheidsinstanties, d1enstverlenende
bedrijven en technische m1ddelen. Toch l!jkt het alsof ook
de mate waarin we worden gecontroleerd en gereguleerd
steeds heftiger vormen aanneemt. Tegenwoordig zijn er 1n
de media regelmatig discussies gaande over het monitoren
van gedrag, registratie en to ga ngscontrole en de gevolgen
die dit heeft veer privacy en bewegingsvrijheld. Naast de
meer zichtbare vormen van actteve en passieve controle en
beheersing h~eft zich In de laatste twee decennia ook een
ware revolutie voltrokken als het gaat om straatmeubllalr.
Steeds meer worden elementen in de openbare rulmte
dusdanig ontworpen dat ze bepaalde soorten gedraglngen
of groepen uitsluften of ontmoed1gen. De voorbeelden drie
pagina's verderop zijn een kleine (willekeurige) sel ctie aan
mogel Jkheden die er op dat vlak zij n,
Waar komt deze toegenonien m te an controle en
beheerslng vandaan? Voor een deel heeft het te maken met
een top-down benadering van stadsbesturen die de ruimtes
nioeten beheren en onderhouden Een goede lnrichtmg
maakt beheer makkelljker en voorkomt onregelmatigheden
Ondt>r het motto en overheidsprogramma van 'schoon, heel
en vellig ' wordt er In (blnnen)steden alles aan gedaan om
een zo prettlge, ei llg , schone en ' cfeone' openbare rulmte
te creeren, waar niemand overlast ondervindt van elkaar
Een frictieloze ruimte zogezegd. Hajer en Reijdorp stellen dat
er sprake is van een bepaalde gemeenschappelljkheid tussen
ontwerpers, bestuurders en beheerders a l ~ het gaat om he
inrichten van de openbare ruimte: •TGemeenschoppeli}k
zijn de mreresses in het terugd1 ingen van de rommeligheid,
een nodruk op esthetiek en een voorkeur voor design. ( .)
Er bestoat {. ..)tegelijkertijd nag een benadering van de
open bare ruimte, woorin the ma's als 'onve//lgheid' en 'zjnfoos
geweld' centraal staan. (.. .) De beheerslng an de angst
voor geweld is een zwaarwegend morief geword n bij de
ultbre1ding en hermrichting van de stad. ( . .) De vormgeving
van de apenbare rwmte komt in het teken te stoan van
beheersbaorheid" (2001, p.8). E11erz11ds is er dus een
est hetlsche kant van het verhaal waarin de stad aantrekkehjk
en representatief moet zijn, ander21jds is er de angst voor
verniellngen, geweld en andere onregelinangheden.

Een andere. maar aanvullende, tendens die zichtbaar is
ln l1el publiek domein ls de steeds erdergaande behoelte
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Toch komt deze ontwlkkeling niet alleen voort ult de
behoefte van stadsbesturen om een overzlchtelljke en goed
beheersbare stedelijke ruimte te creeren, het Is ook een
impuls vanuit de samenleving. In princ:;ipe borduurt he voort
op de hierboven genoemde enclaviserlng; het Is de angst
voor het onbekende, de roep om veiligheid en geborgenheid.

"In the current nvironment of drugs, crime and festering
race relations, "being inside" becomes a powerful symbol
for being protected, buttressed, coddled, while "being
outside" evokes exposure, Isolation, and vulnerabllity. In
an increasingly blighted urban landscape these code wards
become loaded, bearing meanings far beyond their prosaic
origins" (Boddy, 1992, p.139). Het lijkt de voorwaarde van
het publiek te zijn om nog buiten de enclave Le komen, de
buitenruimce moet overzlchte llJk, schoon, geordend, veillg
en neutraai zljn Ook hier gaat het om het vermijden V'3n
contact met het onbekende of onbemlnde .
De mensell)ke baslsbehoefte van veiligheid ~aat uiteraard
nlet ter discussie, rnaar de ervaring en overspannen
verwachting daarvan en de manier waarop deze wordl
getracht e waarborgen kent een aanta l e)(treme en
minder e.xtreme e)(cessen die gevolgen hebben voor het
functioneren van het publiek dornein. Een van de meeste
schrijnende en e.xtreme voorbeelden 1s downtown Dallas,
dat compleet ondergronds Js gestopt. Het i het superlatie
van Boddy 1s analogue city. Een groot deel van de w1nkels en
voorzieningen zli in het (grotendeels privaat gefinancieerd
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en beheerde) ondergrondse stelsel en de toegang Is
georganiseerd via k<lntoorgebouwen. Mensen die vanuit
de suburbs komen om te werken, parkeren hun auto dlred
ondergronds en ho ven niet rneer buiten of bovengronds te
komen tot het moment dat ze weer terug naar huls gaan In
DNW· de strijd om de toep van de VPRO is ee n interview
te z!en met een Afro-Amenkaanse man u1t de lai:rere
socrale klassen Ondank!. het feit dat de tunnels 'ope-nbaar
toegankelijk' zoud n zijn, verklaart de man dat hiJ er noo1t
komt. Hij moet eerst de sjieke kantoorgebouwen m, en
wordt overal gecontroleerd en vreemd aangekeken Deze
man wordt effectief geweerd urt het cemrum; eigenl ij k is
alleen uptown-publiek welkom Een ander voorbee ld uit de
afleverlng handelt zich om het ~urveil l ance-systeem in een
Engelse blnnen>tad en gepnvatiseerd winkelcenttum waar
gebruik worclt gemaakt van gezlchtsherkennlng. Eeri vrouw
die ooit 1s gearresteerd wegens w1nkeldiefstal wordt meteen
herkend en geschaduwd op het moment dat ze het gebied
betreedt Even later warden ook de documentairemakers
verwiJderd van een ogensch ij nlijk openbaar pleln: opgepikt
door de camera's en niet toegestaan door het (private)
regelemenL Andere voorbeelden dichter b1j huis 1ijn
ook te vinden. Zo mag er in het PiaZLJ In Eindhoven nlet
gefotografeerd warden en moete n de straatmuzikanten altijd
net op de overgang van het geprlvaliseerde en publieke deel
gaan staan Zij ga. n l1ever blnnen staan omdat het gell.Jid
ender de overkapping prachtig galmt, maar warden door
de bevelligfng verzocht op te krassen. AnH-zwerver-bankjes
in park en stad, llchl en geluid om jongeren te weren,
toegangscontrole.s op station en in kroegen, hulsregels
in binnens ad en winkE'lcentrum waaraan volda;in meet
worden op straffe van verwiJdering, em. enz.
De gevolgen voor het publiek domein van deze drang naar
beheersbaarheid in openbare en semi-openbare ru imte.s z1jn
dat gedrag en toegang gereguleerd en aangepast word Er
ont.staa t een situatie waarin bepaalde groepen simpelweg
geweerd en ultges!oten worden, of waarln (groepselgen)
gedrag dusdamg strak wordt gereguleerd en afgevlakt dat
er een soort neutrale, homogene rnensenmassa ontstaal.
De d1vers1teit en dynamiek nemen at, waardoor de kwal1te1t
11an het publiek domem ook afneemt. Het i!'> het creeren en
i11standhouden van een ve1 lige en prettige hyperrea llteit,
die aan de ene kant wel iswaa1 veil1g is, maar tegelijkertijd
voor.>pelbaar en we1mg leerzaam. 'The controlled s1mulation
o/ urban life extends to instant suburban ''town centers",
refashioned metropo/Jtan c1v1c centers, and the ersatz
visuals and activities of far too many t11stonc distncrs.
In all these cases. the messy vitality of the metropolitan
condirion, with its unpredictable Intermingling of classes,
races, and social and cu/rural forms is re1ected, to be
replaced by filtered, prettified, homogeneous subst:Jtute."
{Boddy, 1992, p. 126). Terwij l "Congestie, romme/igherd,

anvoorspe/baarheid en functievermengmg bi] steden horen.
Ju/st dat moala ze In soc/aal. cultureel en economisch
opzicht sterk en duurzaam . 5tedeli1kherd bescaat uir ta/laze
min of meer toeval/ige conracten, v/uchnq, maar oak vaak
lndrmgend. De /Joqe dfchtheld van veelvormrge en soms
onvoorspe/bare informotie rs een noadzakelijke voorwaarde
voor economfsche innovatie." (Kloosterman, 1997, p.178).
En : "Het urtbannen van de gevaren en ergem/ssen van het
sredelljk /even goat gepaard met het uitbannen van het
onverwachte en het spontane. die even kenmerkend zijn
voor her stedeli}k /even. Kunstmatige ervarlngen komen in
de 11/aan van h1storische, soc/ale en culturele betekenissen.
Deze uitbannrng van wat met gecantro/eerd kan warden,
/eldt als vanzelf tat het u1tslu iten van bepaald gebruik en
gedrag, en cen slotte tot dat van bepoa/de groepen" {Ha1er
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en Re1jndorp, 2001, p. 48) Een twljfelachtige ontwikkeling
dus, zeker gezien in combinatie me de enclavisering,
orndat de plekken w. ar deze controle en beheersing steeds
meer toe dreigt te slaan juist die plekken zijn die nog de
smjvlakken tussen de versch1l lende paroch1es of enclaves
vertegenwoord 1gen.

Thematiserlng
In de llteratuur wordl ook het fenomeen 'thematisering' vaak
als een van d oorzaken van een '>mai ler wordend publiek
domein genoemd Welbeschouwd is het thematiseren va n
openbare rulh1te of andere (sem1-)openbare gelegenheden
wederom ee n rnmplementa ire strategie voor het creeren
van een persoonlijke (hype r )realite1t. Themahsering
veronderstelt namelljk een bepaalde denkrichh ng wa betreft
inrichting, functionalilel t, activiteit, etc. Het sluit daarmee
ten eerste dlngen ult die n1et binnen het thema passen
en ten Lweede zorgt het voor een soort pre-se lectie van

doelgroepen; bepaalde thema's zijn slechts interessant voor
een bepaalde groep mensen met dezelfde voorkeuren. Zeker
als thematisering m de ru 1mste zln van het woord wordt
beschouwd, wordt du i de l ~Jk dat het een krachtig middet is
om het karakter van enclaves te verstevlgen en bezoekers
en activltelten te heheersen. Ee n wmkelcentrum gencht op
luxe, het cluster van s-portvoorzleningen meta ls thema 'sport
en gezondhetd' en een 'hfgh ·tech' bedrij11enterre n geven
ndmelijk al duidelijk beperk1ngen en mogelljkheden aan
voor 1nrichting, pragramma, bezoekers en gewenst gedrag
en geeft op die manier in meer of mindere ma e aan leiding
tot enclavevorming. Ook thematis ring en beheersing gaan
hand in hand , De zorgvuld1g urtgedachte thematiek en de
b!J behore nde hyperrealrteit moet nameliJk koste war kost
in stand gehouden warden en werkt daarmee pnvatisering,
beveillging en efficlente, fnctieloze gedragsreguienng in
de hand De comblnatie van thematiserlng en beheersi ng,
en het wljd verspreid zijn daarvan, geeft vo lgens Sorkin

Huisregels
Het is verboden in dit winkelcentrum:
•

ZICH ZONDER REDELIJK DOEL OP EEN VOOR ANDEREN HINDERLIJKE WIJZE
OP TE HOUDEN

•

HET IS VERBODEN IN HET WINKELCENTRUM ZICH TEZAMEN MET ANDEREN TE
BEGEVEN NAAR AL DAN NIET TEZAMEN MET ANDEREN DEEL TE NEMEN AAN'
EEN SAMENSCHOLING, ONNODIG OP TE DRINGEN OF DOOR UITDAGEND
GEDRAG AANLEIDING GEVEN TOT WANORDELIJKHEDEN

•

TEGEN EEN RAAMKOZIJN TE ZITTEN EN/OF TE LIGGEN OP DE VLOER

•

ALCO HOLHOUDENDE DRANKEN TE NUTTIGEN

•

TE FIETSEN OF AAN DE HAND EEN FIETS MEE TE VOEREN

•

HON DEN LOS TE LATEN LOPEN

•

TE FOLDEREN OF IETS TE KOOP AANBIEDEN ZONDER TOESTEMMING

•

TE SKEELEREN

•

SCOOTMOBIELS STAPVOETS RIJDEN
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aanleiding tot grote zorgen omtrent (de democratie van)
het publiek domein · "This is the meaning of the theme
park, the place chat embodies it oil, the ogeographla, the
surveillance and control, rhe simulations without end. The
theme park presents its happy regulated vision of pleasure
-all those artfully hoodwinkmg forms- as a substitute for
tlie democratic public realm, and it does so appeallngly by
stripping troubled urbanity of its sting, of the presence of
the poor, of crime, of dirt, of work In the 'public' spaces
of the theme park or the shopping moll, speech itself is
restricted: there ore no demonstrations in Disneyland. The
effort to reclaim the city is the struggle of democracy itself."
(1992, p.16}. Sorkin stelt dat dlt nieuwe rijk ee n tad is van
slmulatie, television city, the city as a theme park. Het vak
van stedebouw en architectuur houdt zich op dlt moment
voor et>n groot deel bezig met de reproductie, met het
creeren van een urban disguise. "Here is urban renewal
with a sinister twist, an architecture of deception which, in
Its happy-face familiarity, constantly distances Itself from
the mast fundamental realities" (Sorkin 1992, p.14) De
architectuur in deze s eden is er een van geproduceerde
beteke.nis, theme park bwlding. Dok Mommaas waarschuwt
voor de gevolgen van het thematiseren van de stad naar
het voorbee ld van de Am erikaanse pretparken met hun
kleinstedelijke en kleinburgerlijk ideaal: "De nieuwe
s tedeli1kheid loopt het gevaar eenzelfde hoog kneuterig- en
voorspelbaarheidsgehalte te krijgen a/s de dorpscultuur van
deze pretporken, ook omdor de stedefijke ove1heden (soms
onder de druk van binnenstodbewoners) hypergevoe/1g
reageren op mogelijke verstoringen van de (binnen)stedelijke
idylle. Hier dreigt de stad te verworden tot £rsatzkultur,
een simulane van het ge1deallseerde klemstedelijke /even,
of tat een shopping mall-beschaving: op een kunstmatige
ma111er gwrijwaard van de schokken en ontnuchtenngen
die het echte (groot)stedelijke /even met z1ch meebrengen
('no running and shouting in the mall, s"'). Dan d,.-eigt de
culturele suburbanisenng van de binnenstad: gevr1Jwaard
van drugsverslavmg en prosotutJe, met haar autoluwe zones,
historische vergezichten, stadswochten en dweflorkestjes.
(Mommaas, 1997, p 209)
Wat de maatschappelijke gevolgen zijn van het vervangen
van de realitelt door een 1-dimensionale en gefabriceerde
hyperrea liteit 1s een interessante en ultgebre ide discussie in
de hteratuur. Wat in het hier gepresenteerde verhaa l echter
vooral van belang 1s, is dat thematisering de noodzaak
tot beheersing versterkt, enclavevorming stim uleert, en
daarmee het publiek domel n verder negatief be'invloedt
De creatie va n een hyperreallteit door deze fenomenen
zorgt voor een afname van besef van de reele werkelijkheid
en voorkomt 1n meer of minde.re mate de interactie tussen
versch lll ende maatschappelijke groepen.
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Conclusie en Problematiek
Twee a drie eeuwen van st ormachtige ontw1k ellngen op
(hier verder nlet nader benoemde) rellg1eus, psychologisch,
maatschappelljk, pohbek en economisch geb1ed hebben ons
in een samenleving gebracht die gezien kan warden als een
extrapolatie van Sennett's Intimate Society. Passivile1t (o.a.
de Cauter, Hannigan) en een angst oor het onbekende o.a.
Sennett, Hajer & Re1Jndorp, Hajer & Halsme , Boddy, Sorkin)
zijn twee negatieve erfen1ssen die we daaraan hebben
overgehouden. Het grote goed van het ind1viduallsme en
keuz.evrijheid leldt, in combinatie met het maatschappelij k
narcisme, het steeds sneller en hehiger warden van
maatschapp11 en impulsen, en de al eerder genoemde angst
voor het onbekende, tot een reflex die ervoor zorgt dal
we ons af wil len schermen, vellig voelen en intim1teit en
authent1c1teit wtllen ervaren. We kiezen er (logischerwijs)
voor om ans !even op een manier in te richten die hel
meest correspondeert met onze wensen en verwachtingen,
en negal:Teve aspecten horen daar zo veel mogelijk niet bij
Fe1telijk warden de gestegen mogelijkheden op het gebied
van welvaart, mobil1teit en keuzevriJheid ingezet om een
indiv1duele hyperrealiteit te creeeren: "Tegelijkemjd (met
culturele. socra/e en fysieke mobillte1t a/s progress1e red.)
wordr fysieke mobiliteit vaker een instrument om culturele
confrontaties te ontlopen" (Hajer en Halsema, 1997.
p.23) Wat meer concrete en ru1mtelijke fenomene n als
enclavisering, thematisering en een overmatige beheerslng
van de openbare ruimte zijn de middelen die ingezet warden
om deze hyperre liteit te creeeren en lfl stand e houden
Wat ontstaat Is "het cultureel-geograftsch beeld (. ) van
gethematis erde en gecampmneerde plaatsen, verbonden
via een netwerk van snelwegen en spoorlijnen" (Haj er &
Reijndorp, 2001, p. 57) Een constellatie, of archipel, van
enclaves, min of meer homogene plekken, bevoll..t door
'netwerkvrienden'. Plekken die 'leuk' en veiliggemaaktzijn en
waar men z1ch ondersteund voelt: 'The contemporary visitor
lookfng for public urban places is Increasingly forced to stroll
through recycled ond revalued area . urban tableau that
hove been turned Into gentrified, /1istoridzed, commercialized
and privatized places.· (Boyer, in De Cauter, 2004, p.30). De
tussenru 1mles, de plekken waar een grotere dlversitelt In
maa chappe!ijke groepen aanwezlg Is, maar die potentieel
ook het meeste gevaar, fric:tle en onvoorspelbaarh id
opleveren, sta n 1n het teken van beheersbaarheid of zijn
s!ech s traru;portruimte "Wle /Jet publiek domeln een worm
hart toedraagt, moet zich rekenschap geven van het feit
dat vele plaatsen die een grate divers1teit van publiPk b11
elkaar brengen op dit moment zeer bewust als 'zero friction ·
omgevmg, als frict'levrije ruimte, warden ontworpen. Het
ontwerp stoat in het teken van de vermijdmg van wrijving."
(HaJer en Re1jndorp, 2001, p 97). Oak De Cauter (2004)
vraagt z1cti af of we n1et op een punt zijn aangekomen dat

de stad niet meer capsules of heterotoplas aan kan zonder
verstrekkende gevolgen· "The city can tolerate a number of
heterotopias; indeed, the city may be troditlonally definable
os a concentration of heterotop1as, including ev rything from
l/braries, mu eums, theatres, cinemas, brothels and pf/sons
ro bathing fac1/ltres and subtropical swimming pools. But the
quesnon is whether ar not the everyday city, the city of the
ordma1y, the unconscious, is becoming a left-over space tn
an arc/11pelago of capsules and heterotop1asu(p. 69)
De problematiek van deze hyperrealrteit, enclavisering,
t hematisering en beheer:.ing i5 gelegen lfl de vermmderde
perceptie van de real1teit en de versmalling van het publiek
domein door een gebrek aa11 mterculturele interactie tu£Sen
verschillende maatschappe!i1ke (netwerk)groepen onderling.
"De samenleving is geworden tot een arch1pel van enclaves
waarbij mensen met versch11/ende achtergrond steeds
effect:levere ru1mtelijke srrateg1ei!n /1ebben ontwikkeld om
de mensen die ze wf//en ontmoeten Ce onrmoeten, en de
mensen die z w1//en mf}den te m11den" (HaJer en Reijndorp,
p. 56) "De analyse van Nederland als archtpel van enclaves
geeft we/ aan dot de sociaal·culturele segregane in
Nederland voortschr'ijdr" (Hajer & Reijndorp, 2001, p. 64).
Boddy omschrijft treffend wat het probleem is van een
g enclaviseerd en gethematiseerd publiek domein, gericht
op controle en beheersing: "It may yet become apparent
ta o/I that in losing Che social f orum of the traditional street
co the new analogous city, somerhing importonc is forever
departed A zone of coexistence, of dialogue, of friction,
even. is necessary to a vica( urban order; either we must
rerum to the streets, or the analogous city mu r become
more /Ike the reo/ city and rhe real streets from whence it
came" (1992, p.140). Of dlt publiek domein, de rulmte
voor dlaloog en frictie, ook per se plaats moet vinden In
de tradltionele openbare ruimte van de straat en hel plein
Is een volgende vraag, maar dat er zlch op dlt moment een
aantal processen voltrekken die nlet wenselljk zijn In verband
met de rnaals '1 ppeliJke consequenties op lange termijn
moge duidelijk ZiJn Het idee dat handelen direct voorkomt
uit oordelen en daarmee gebaat is bij een rijk, divers
publlek domein zorgt er voor dat er moet op zo k gegaan
worden naar een nieuwe vorm of ru1mle "of oexiscance'·
prec1es de reden waarom Hajer en Rei1ndorp hun boek Op
zoek naar nieuw pub//ek domein hebben genoemcl. Wa
h1erbiJ echter ntet uit het oog verloren mag warden Is dat
de hu1d1ge strategie niet werkt, deels vanwege verkeerde
uitgangspunten en deels vanwege het te we1nig o ju1st te
veel rekening houden met de culturele bagage van drie
eeuwen maatschappehJke ontw 1kkelingen . In het volgende
hoofdstuk za l h1er verder op ingegaan warden . Wat echter
duldelijk is, is dat "We cannot bwld our city of art and poetry
alone" (Boddy, 1992 p. 140).
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Waarom deze uitweidlng over het publlek domeln en
enkele processen die deze nega ti ef be1nvloeden? Ten eerste
uiteraard om de ontwlkke lingen te benoemen die, zeals
eerder gezegd, door de herstructurering van Wastelands
vererge rd worden en wat de releva ntie daarvan 1s Maar ten
tweede geeft het ook aa n dat de problemen me betrekking
tot het pub llek dorneln niet puur marktgerelateerd zijn. Er
is een du idelljk sociologische component aan wezig. Een
samenspel tussen marktdenken en herst ructureringslogica
enerzijds,
en
maatschappellj ke
ontwlkkellngen
en
persoonlij ke gevoelens anderzijds. De belangriJkste onclusie
is wellicht dan ook dat het 1ntroduceren van een andere
man ier van herstructureren alleen, geen oplossi ng biedt
voor de problematiek van een versmallend publiek dome in;
het is slech ts de he lft van he t verhaa l. Het bovenstaande
stuk geeft aanwijzingen die in het volgende hoofdst uk
meegenomen worden om oak wat betreft de soc10Joglsche
compo nent van de negatieve ontwikkelingen een st ra teg ie
te kunnen form uleren. In de volge nde paragraaf zal betoogd
worde n dat de marner van herst ru cturere n zoa ls die in H2
is weggezet b1jdraagt aan de processe n zoa ls die hierbove n
word en besch reve n.
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Een hyperrealiteit dus, gevormd door geconlroleerde
en eventuee l gethematiseerde rui mtes, met en zero·
friction en beheersbare tussenruimte Dal dit nadelig is
voor een breed en divers publiek domein is ondert ussen
als het goed is duidelijk, maar hoe wordt dit uiteindel ij k
teruggevoerd op de herstructurering van Urban Wastelands,
of herstructureringen In het algemeen?
De hoge risico's en kosten die in H al aangekaart zijn als een
van de oorzaken van geforceerde herstruct urering le1den tot
de behoefte aan optimalisatie en ris1cobehee rsmg. Oak de
behoefte aan pro fi lering en prestige spe len een belangriJ ke
rol. Deze zlJn niel alleen in eerste instantie le1de nd biJ de
inibele invulling va n het gebied, maar oo k daarna tijdens
gebruik en explo itatl e.
l n itiee l Programma
In eerste instantie, ti1dens het bepa len van programma,
segmenten en dicht heden, wordt er vanuit de opbrengste n
voornamellj k gekeken naar programma in het hogere
segmen t
Een high-tech/high-budget aanpak die de
aa ntrelo.ke lijkheid,
verkoopbaarheid
en
voora l
het
re ndement van de ontwikkeling moet verbeteren . lets wa t
vanult de overhei d in het kader van de profilering en city·
branding oak wordt goedgekeurd. Deze prestigieuze en
hoogwaardige lnvull lng heeft ui eraard ee n prijskaartje

en dlt Is dan ook waar de problematiek met betrekking tot
het publlek domeln beglnt. De hippe nieuwe omgevingen
zijn slechts voor een select gedeelte van de bevolking en
bedrljven berelkbaar. Zo was in hoofdstuk twee al te zlen dat
zelfs de 'starterswoningen' in het Vllssingse pro1ect ;al voor
zo'n 60% van de bevolk ing onbereikbaar zijn. Hel prestigieU!>
en hoogwaardlg in wil l n richten van de Wa telonds heeft
dus een bepaalde hornogeni te1t als gevolg; er IS weinig
d1vers1teit Jn de sociaa l-economische doelgroepen die
warden aangesproken . Voo1al voordedlverslteit in bedrijven
en detailhandel heeft d1t ver:strekkende gevolgen. De hoge
huurprljzen kunnen niet betaald worden door beginnende
of kleinere ondernemers. Het Turkse theehuts, de nieuwe
expos1tie van een ionge kunstenaar of een winkel tJ e in
prullaria of tweedehands boeken 111n zaken die men niet snel
tegen zal kornen in geherstructureerde Urban Wastelands.
Voor het publlek domeln ter plaatste betekent dat echter
dater ten eerste we1nig mogeliJkhe id is to t experimentere n;
de pnjzen en ris1co's ziJn gewoonweg te hoog. ''Above ol/,

an urban lifestyle is about choice and opportumcy. ( ..) It is
im portant ta consider whether r·h e high-rent environs of
Fantasy City can accommodate this type of variety and
choice (van kleine zoakjes met een eigen karakter), or If tlte
relentless drive for brand superiority, extension and "roll
out" which characterizes theme park cities w1/f impose a
uniformity In which local lmtiatives and Identity is stifled,"
(Hanniga n, 1998, p.9 ) Te n tweede bepaal het voor een
groat dee i de maatschappelij ke groepen die het gebled
bezoeken, bewonen of gebruiken In princ1pe kunne11 a Ileen
landelijke, reeds succ~volle ketens of bedrijven zlch een
plek In de nieuwe ontwikke ling pe1mitteren De1e zu lle n
waarschijnlijk oak nlet makke lijk weer verdwijnen, waardoor
er sprake Is van een statische si tu atie. Een eenzijdlge high·
tech/high-budget rwulllng van de Wastelands generereert
daarmee een lage dlverslteit en lage dynamlek . Voor de
rest van de stad betekent het dat wlnkels en instanties die
elders in de stad zitten, en daar we ll icht een belangriike
functie vervullen, nailr het nieuwe gebled worden gelokt
door ontwikkelaars en daarmee potentieel andere plekken
verschralen. Ee n andere moge lijkheid is dat er gewoonweg
en tweede ct derde brand-store komt, wat weinig toevo gt
aan het stede lijk areaal van voorzien ingen.
Het lnzetten va n Jandelijke trekkers en een hoogwdardlg,
prestigieus klimaat dragen verder bij aan de aant rekke lijkheid
voor bezoekers en daarmee andere bedrijven. Hoge
kwa l!teit en een aanta l grate bedriJven dle al hebbe n
toegezegd zich 1n hel geb1ed te vestlgen zljn natuurlljk prima
manieren om het ge bied te vermarkten en de nsico's te
verminderen. lets wa t belangnjk is omdat, wals we eerder
hebben gezien, de herontw1kkeld Wastelands vaak een
vervanging.smarkt betekenen. Een betere afwe.rking, locatie,
marketing of aa ntrekkel ijkh eid t.ov, andere geb ieden is dus
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een belangriJke voorwaarde voor het lngevuld krijgen van
het terrein. Dit Is tegellj~ een van de redenen waarom er
gebrulk wordt gemaakt van thematisering en een duldeliJke
profilering.

Exploitatie- en Beheerfase
De keuze voor het hogere segment aan woningen,
kantoren en bedrijv1gheid is niel alleen vanu1t de dlrecte
opbrengsten bez1en een verstandige keus Ook als het gaat
om explo1tatie op langere termijn bi dt een hoogwaardig
programma vastgoed technisch gezien meer rendement,
maar ook zekerhe1d. Succesvolle bedrijven en huishoudens
met hoge 1nkomens zullen het risico op wanbetalingen
en leegstand verkleinen, landeliJke franc/uses lopen een
kleinere kam op faill1ssemen en en dergel11ke. H1erdoor is
niet alleen het rendemen t beter gegarandeerd, maar ook de
aantrekkell1khe1d van het gebied gewaarborgd. De v1cieuze
cirkel van leegstand en verpaupering wordt op deze manier
zoveel mogelijk voorkomen.
Een volgend punt in de discussie over het publiek domei
Is echter dat de hoogwaardlge invull1 ng niet alleen een
smal publiek dome1n oplevert , maar deze ook noodzakelljk
maakt en zelfs verder versmal . Zowel voor bewoners als
eventuele bedrijven ZJjn de belangen te hoog, ze hebben
te veel betaa ld, om op een ontspannen man i r met hun
n1euwe omgev1ng om te gaan. Winkels moeten de hoge
huurprijzen we! terugverdienen en woningelgenaars zullen
er nlet van gecharme rd ziJn ab hun duurbetaa lde woning
door beheerproblemen in waarde daalt. Ook de overheid
heeft grate plannen met het prOJect en heeft er geen baat
biJ orn met een nieuw prob leemgebied opgezadeld te
worden Gebruikswaarde, leefbaarheid, vastgoedwaa rde en
wlnkelpotentieel moeten beschermd warden teger negatieve
invloeden van buitenaf, Zowel ontwlkkelaats als exploitante n,
gebruikers en bewoner> zfj n erblj gebaat om 'storende'
elementen uit het gebled te weren, Verdere beheersing
is dus nodlg. Privatiseren van belangrijke delen openbare
ruimte, aanvL1llende gedragsregels, aparte parkeergarages
en niel openbaar toegankelijke bi nnen uinen voor bewoners.
het lnschakelen van beveil1glngsdiensten en het voeren van
cameratoezichl zljn middelen die al eerder genoemd zljn
als publlek domein versma llende m1ddelen, maar die wel
warden oegepast in herstructureringen. In 1et boek Fantasy
City van Hannigan ( 998) wordt flj ntjes du1delljk gemaakt
wat er o a. geb urt in ~post)moderne geherstructureerde
stadsdelen en -centra. "Paul Goldberger (1996) takes
a different lme of argument Disneyfted landscapes (... )

represent what he terms "urbanoid environments" -sealedojf private environments purporring to be public places.
As 5uc/1, they contribute to the rise of the "private city" in
which the disorganized reality of older streets and cities 1s
replaced by a measured, controlled and organized kind of
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urban experience which Is intimately linked to o fusion of
consumerism, entertainment and popular culture Such quasi·
urban .environments, he maintains, seek ro provide all the
energy, variety, vi ua/ stimulation and cultural opportunities
of the real thing, while, at the same time, shutting out the
problems that have come to accompany urban life, notably
poverty and crime. In doing so, the new developments end
up discouraging the mixing of different classes of people in
order to make rhe city safe for the middle class." {Hannigan,
1998, p. 5). Dlt s w ar Disneyficarion en McDonaldizatian
elkaar tretfen en tot uiting komen In de nieuwe stadsdelen.
Er worden nieuwe, geprivatiseerde enclaves gecree~d die,
naar wens van de klant, tot een velllg afgeschermde en
gecontroleerde hyperrealiteit warden getransformeerd. Het
Is er vooral prettig, velllg e leuk Het is echter niet slechts
een lnspelen op de behoefte van de klant; ook de exploitant
heeft baa \ bij een dusdanlge omgeving. Toegangscontrole
en het frictie loos laten verlopen van bezoekersstromen
z1jn belangrlJke middelen om de onvoorspelbaa rheid, en
dus onregelmatigheden en imagoverlie.s, te beperke n.
Thematisering zorgt voor een continu bombardemen t aan
advertentieprikkels, een prettige hyperrealltelt en sele eert
vooraf de gewenst doelgroepen.

Conclusies
Er kan geconcludeerd warden dat de Wastelands een hoog
nsico hebben om op een manier ontwikkeld te warden die
negatief is met betrekking tot het publiek domein. Zow I
in de beginfase als tijdens de exploitatie wordt er gebrulk
gemaak van enclavisering, thematisering en beheersing
van de openbare rulmte. Deie processen Worden wederz1jds
versterkt; het is enerzijds een gunstige sltuatie voor
ontwikkelaars en exploitanten, en anderziids een gewenste
situatie anull de beoogde n1euwe bewoners en gebrulkers.
De high-tech/high-budget aanpak die 1n eerste lnstantie
voortkomt uil optimallsatie, risicobeheersing en marketing
in verband met de hoge benodlgde investeringen en ily·
branding zorgt voor een eenztJdig hoogwaardige invul ling,
waar wat betreft het voorz.iernngenaanbod o publiek
domein weimg aan de st.ad word t toegevoegd . Er ontstaat
een hoogwaardige, prestigieuze en vaak gethernatiseerde
enclave waarvan het hoogwaardige karakter weinig ru1mte
biedt tot exper1menteren en flexibilite t ln invulllng en
activlteite n In de gebruiksfase versmalt het publiek domein
verder. Enerzijds is er de angst voor waarde-, Imago- of
ormetda llng van het proiect door negatieve exteme
invloeden waardoor beheersbaarheid nog belangrijker
wordt. Reguleren van toegang en gedrag door privatJ!>ermg
en beheersmaat.regelen bedreigen de toegankelijkheid.
diversltert en vrijhetd van (gedrags)uiting van en in de
nieuwe gebieden. AndeniJds passen het creeeren van een

hyperrealiteit door verregaande beheersmg, regulerlng..
enclaviserlng en thematisenng in een consumentencultuur
en opzet van nieuwe stedelijke centra zoals die door o.a.
Sorkin en Hannigan worden beschreven. Het verle1den en
verhogen van effkientie en voorspelbaarheid zijn daarin
belangrij ke middelen van generiekefronchises om klanten te
binde11 en meer wlnst te behalen
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Zollvere in Emscherpark: Wastelclnds al decor n mogelijkheid voor socialc functies
{Ajbeelding: Arch111ed.nl)
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' Above all, an urban lifestyle is about choice and opportunity. ( ...)It is
important to consider whether the high-rent environs of Fantasy City can
accommodate this type of variety and choice (van kleine zaakjes met een
eigen karakter), or if the relentless drive for brand superiority, extension and
"roll out" which characterizes theme park cities will impose a uniformity in
which local initiatives and identity is stifled." (Han11i9an, 1998, p.9)

"Misschien staat niet de parochialisering de creatie van publiek domein
in de weg, maar juist een overspannen idee van de open bare ruimte als
een neutrale ontmoetingsruimte voor a/le maatschappelijke groepen
ongeacht klasse, etniciteit of levensstijl" (Hajer en Reijndorp, 2001, p.85)

Samenvatting
Vanuit de overheid en on twtkkelende partijen wordt
de noodzaak gevoe!d tot hel high-tech/high-budget
herstructureren van Urban Wastelands. Enerzijds vanult
presti ge, anden:ijds vanl.lil rendernent en rlsicobeheersing.
De grote hoevee lheden aan hoogwaardig en generiek
programma zorgen er samen met de behoefte aan het
kunnen be heersen van het gebied voor dal het project de
nexlblllteit en het ontwikkei\ngspotentieel van de stad
opsoupeert en tege lljkertijd andere stadsdelen benadeelt
door een te eenztjd ige focus op het nieuwe geb ied.
DaarnaasL leidt deze manier van ontw1kkelen tot een verdere
versmalll ng van het publiek domein doordat zaken als
enclav1sering. thematiser1ng en beheers ing van de openbare
ruimte niet bekr1tiseerd en zelfs gesnmu leerd warden .
Een groat dee l van de opgave 1s daaram het vmden van een
alternatieve investeringslogica die voldoet aan einddoe len
als stadsp rofilering en rende ment. Juist de eigenschappen
en weerbarstigheden van de Urban Wastelands die het
1n eerste mstantie lastige, kostbare proi ecten met een
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hoog rlsica maken bieden een ingang voor een andere
manier van herstructureren Door deze weerbarstig heden
anders In te zetten ontstaat de moge liJkheid om inti ti ele
investeringen en risic:o's omlaag te brengen, waardoor de
noodzaak voor een veelhe1d aan programma en beheersing
van het geb1ed wordt weggenomen. Het wegnemen van
dete noodzakelijkheden iorgt ervoor daL er op een meer
ontspannen manier kan warden geherstructureerd, waarrn
ook ruimte onrstaat voor een diverser eri breder publiek
domein. Voorbeeldproiecten als Park Spoor Noord, MellowPark en NT/Areal laten duidelljk zien dat het alternatief
inzetten van de weerbarstigheden va n Urba n Wastelands
kan leiden tot een verlaging van de investeringskosten,
het verbreden van het pu bli ek dome1n en het duideli jk
funct:Joneel en sac1aal 1ets taevoegen aan de stad, terw ijl
de aard van de projecren dusda nig a-typ.S1ch zij n dat er
weldegel1jk spra ke rs van een bi12ondere profi lering. Het
1nzerten va n bepaa lde type n gebruikers als pioniersvegetati e
kan daarbiJ een belangrijke rol spelen.

.. 11mJ1HI •

V<!l"nk< 111'h I ~

Het probleem van een smaller wordend publiek domein 1s
nle't alleen een markttechnisch verhaal, maar heeft oak een
duidelij ke sociologlsche component bleek uit het vorige
hoofdstuk. De sociologische logica die achter ontwikkelingen
als enclavisering. thematisering en beheersing van de
openbare ruimte te vinden is moet deels gerespec:teerd
warden. Daarom is het noodzakelijk om naast een andere
lnvester ngsloglca. ook op zoek te gaa n naar een goede
vorrn van publiek domeln; het simpelweg programmatisch
faclliteren van dlversite1t in doelgroepen is niet genoeg om
een breed publlek domein le garanderen.
D1t wordt deels gedaan door terug te grijpen op de
begrlpsbepa ling van hel publiek domein. Belangrijke
asp cten daarin zijn functionalitelt, toegankelljkheid
en gelijkwaardlgheld. Maar oak velllgheld, lntfmll ell en
betekenis. Er is c;prake van een dellcaat spannlngsve ld van
keuzevri]heid en velligheld enerzijds, en de doelstelllng
van confrontatle en interactie anderzijds. In towel de
ideaaltypsiche agorale als parochiale manler va n inrichten

van de openbare ruimte ZtJn versch1llende van de
relevante aspecte11 vertegenwoordigt. Geen van beiden
li1kt echter afzonderlijk de oplossing te b1eden. Pa.ssiviteit,
betekenislooshe1d en terugtrekke11 lijkt rn1n of meer inherent
aan de een, terw1JI uitslu1ting en een gebrek aan overlap de
andere karakteriseert.
Het actief bevorderen van paroch1ale ruimtes In een
gecomprirneerde
setting,
met
mogeliJkheden
tot
ultwisseling en wederzijdse ervarrng en obser vatJe tussen
de paroch1es, in combinatie met een duidelijke agorale als
b ndend element en 'safe space' voor gebrulkers die niet
expliciet onderdeel uitmaken van een an de parochiale
ru imtes Is de strategie waar hier voor gepleit wordt. Ju1st de
combinatie en overlap tussen agora le en parochiale ruimte
is een belangrljk element. De overlap tussen de twee kan
gestimuleerd warden door het aanbrengen van du1.delijke
gradaties in publleke rulmte en gedeeld g bru1k.
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Uit de voorgaande hoofdstukken mag duidelijk zijn geword n
dat er met de herontwikkeling van de Wastelands wordt
bijgedragen aan een tweetal prob lematieken. Enerzijds het
probleem van ongebalanceerde stadsontwikkellng waarbij
de opnieuw in te richten terreinen vanuil city-branding,
rislcobeheersing en (rendement)optimalisatie lngevutd
warden met een overdaad aan hoogwaardig programma,
volgens een generieke formute en met bekende franchises .
Anderzljds warden huidige negatieve ontw1kkelingen In
het pub!tek domem, zoals enclavlsering, thematisering
en beheerslng van openbare rulmte, versterkt door deze
man ier van herontwil<kelen. Dit gebeurt deels door de
vraag vanuil het publie k of de koopkrachtige middenklasse
naar een ve lige, schone en vermakeli1ke hyperreal1teit. De
neig111g van het publ1ek om z1ch af te schern1en voor zaken
die bedre1ging en nade len opleveren of die niets toevoegen
aan de persoonl1jke sfeer. AnderziJds is het versterken van de
genoemde processen een (vastgoed)strateg1e die b1jdraag
aan de commerciele belangen, het waardevast b!ijven van
het nieuwe geb1ed en de bruikbaarheid op het gebied va n
prestige en city-brand ing.

Logica
Voor een groot deel zljn de genoemde Ol'1twlkkellngen en
fenomenen zowel va nuit de ontwikkelende partijen, de
overheld als het publ iek logisc:h Het publiek gebruikt de
vergrootte mogelijkheden in keuzevrijheid om het !even
zoveel mogelijk te laten corresponderen met de eigen
wensen en behoeftes. Nadelige gevolgen van het leven
onder vreemde n warden vermeden, de positieve aspecten
die b1J het leven in een stad of agglomeratJe horen benut.
Ook voor ontwikkelende partijen en gemeenten zi]n de
gebrulkte strategieen loglsch en begrijpelljk. De gemeente
wl! de leefbaarheid en het voorzieningenaanbod voor
haar bewoners op een zo hoog mogeliJk pet! houden.
Het herstructureren van de Wastelands met (publieke)
voorzieningen in een ve1lige, prettige en !eefbare omgevmg
is een goede mogelijkhe1d om een kwaliteitsslag te maken
in het eeuwig durende proces van stedelijke vernieuwlng en
levert daarbij potentlee l nieuwe bewoners en bedrijven op .
Op ee n nleuw probleemgeb ied zi t memand te wachten.
Ontwlkkelaars en investeerders wagen zich aan een ris icovot
project en kennen als bedrlif zijnde wlnst maken als
principiee l doel. Rislcobeheersing en optima!isatie vormen
belangrijke principes om het project onder controle te
houden. Bekende winkels en bedrijven, veel programma en
hoge segmenten zijn rniddelen om het project (In een vroeg
stadium ) ftnanclee l rendabel te maken De gemeente zlet
het maar wat graag op deze manier gebeuren omdat het
bijdraagt aan de prestige van het project en ook op terrnljn
een kwalttatief hoogwaard1g gebied lijkt te garanderen.

In de e)(ploitatiefase wordt er door de gebrulkers verder
gegaan met het beheersen van het terrein; hun duurbetaalde
nieuwe onderkomen moet uileindetijk geen strop worden
door waardedaling van de woning of een gebrek aa n klanlen
vanwege (leefbaarheids)probtemen .

Op gave
Vanuit atle partijen een begrijpe!ijk proces dus. Maar op
lange termijn en hoger schaalniveau kent deze rnanier
van herstructurere11 een aantal structurete compllcaties
op rulmte lijk en sociaal-maatschappehJk vlak. Maar hoe
kan het anders? De belangen en risico's lijken gewoonweg
te gmot om van de relatief bekende, en daarmee vei lige,
norm van geneneke formules en processen af te stappen.
Maar juist deze bewuste man1er van herstructurerlng n is
debet aan de grote belangen en mice's. De high-tech/highbudget formule zorgt voor de noodzakelljkheid van hoge
investeringen en leveren daarrnee rlsico's en de behoefte
aan zekerheld op. Zekerheid gaat slecht samen met ee
hoge mate van nexiblllteit, dynamiek of zelfs rommellgheid
en onvoorspelbaarheld. Zaken die belangrij k zljn voor en
flexlbele.. dynamlsche en levendlge stad (Kloosterman,
1997). De hoge huren en de behoefte aan beheerslng laten
fe ite lljk al le potentie daartoe doodslaan .
De opgave Is om te komen to een andere rnanier van
herstructureren. Een alternatieve lnvesterlngslogica die de
belangen en rfs1co's tempert, druk vermlndert en daarniee de
mogelijl<h den lot een laagwaardige, maar hoogdynamische
en flexibete omgeving vergroot. Een Jow-tech/low·budget
manier van ontw1kkelen die een ontspannen herontwlkkellng
mogelljk maakt, en die ru1mte laat voor onregelmatlgheden
of mlslukte ondernemingen en in!tiatieven.

Lll.'IJ Pnm T11rn e mmmHHRYTll 1mi,m
De Wastelands kennen door hun gebruik en geschiedenrs
een vee!he1d aan ploo1en en weerbarstlgheden Plooien die
we, zeker In Nederland, het Hefst zoveel mogeliJk glad will en
trijken De terreinen warden genormaliseerd opnieuw in
het stede! ijk weefsel ingeschreven om h t toeganke!ij k te
maken voor de middenklasse; het moet 'schoon, heel en
velhg' opgeleverd warden lets wat grote investeringen vergt,
z.eker als er een hoog kwaliteitsniveau gehaald moet worden
om de gewenste graad van prestige en aantrekketljkhe id
te bereiken Het zijn de weerbarstigheden die er in eerste
instantie voor zorgen dat er veet kosten gemaakt moeten
warden . De weerbarstigheden leveren behatve problemen
echter oak kansen op: het zlln plekken die erg ontvankelij k
zijn voor een ander soort log1ca, plekken die open ingen
bieden om ze anders in te vullen en te gebrulken Naast deze
weerbarstigheden bezitten de terrei n ook veel potentie.
Dlt Is ook de redl"n dat overheid en ontwlkkelaars moeite

doen om de terreinen, ondanks at hun weerbarstigheden e11
nsico's, toch te hersrructureren.
Wastelands z1jn 1n het bez1t van een spec1fiek scala aan
e1genschappen die zowel pot ntte als weerbarsl1ghe1d
kunnen betekenen voor de herontw1kkehng van de
terremen. De oude industrie le complexen bez1tten alien in
meer of m indere mate deze eigenschappen . Ze bepalen de
mogeH1k- en rnoeil1jkheden van h t opnieuw 1nzetten van de
terremen, en geven aanw i]zingen voor een andere rna nier
van herstructureren. Hleronder zal warden ingegaan op de
spe.cifieke e1genschappen en hoe ze gebru1kt kunnen warden
voor een altematieve ma nier van herstructureren.

Cultuurhistorie & ldentiteit
De cu lluurhistorir.che waarde en de verblnding met de
ldentitelt van stad en bevolking is In het e rs e hoofdstuk ook
I even aangehaald In het kader van de herstructurerlnge.n
speell deze eigenschap vooral een rol bij de aantrekkl"li jkheid
van het geb1ed . De steer die er hangt en het gedeeld
verleden wat men er mee heeft zorgt ervoor dat de interesse
gewekt is biJ het publiek. Hel is een beeldbepa lend en tot
de verbeeldi11g sprekend st uk stad dat vroeger afgesloten
was en nu fneens vrlj toegankelijk word t gemaakt. De
cultuurhistorrsche waarde en !dentiteitsvormende fac or
zorgen enen:ijds voo taegevoegde waarde in het kader van
de gangbare herstructureringen omdat het aantrekkelljkhe id
genereert die vermarkt kan warden . Anderzijds Is er sprake
van verhoogde belangen vanull de bevolking, waardoor l1et
project op de voet gevolgd wordt en ender toeziend oog en
krittek van vele belangstel lenden gerealtseerd moet warden
Lange inspraakprocedures of een door de publieke opinie
afgeschoten plan kunnen het gevolg ziJn .
Vanu it het publ 1ek darne tr1 gezien zorgt de e1genschap
voor een breed maatschappe lijk draagvlak. De toe loop van
mensen kent hierdao r een hoge diversiteil. Verder kunnen
de betrakkenheid en belang bij het gebied aanleidmg geven
tot bottom-up initiatleven vanuit de bevolking, waardoor het
project kle nschaliger, diverser en dynamischer van aard kan
zijn dan bij een standaard gebiedsontwikkellng.

Het w1llen of moeten behauden van een aantal van de
gebouwen le1dt tot hoge kosten. De gebouwen zajn va k
voor een speciflek doe) ingeiet geweest, en niet makkeJIJk
te hergebruiken voor andere functies als woningen, wmkels
of kantoorpanden. Het renov ren van de. (in slechte staat
ve.rkerende) gebouwen kost veel geld. Helemaal als er
be.halve een funcl:leverandertng oak een kwa!iteltsverhoglng
op de agenda staat Tegeli1kertijd staat deze verbouwing
ender strenge richthJnen door de formele monumentallte it ,
waardoor de kosten nag verder op kunnen lopen . Specifieke
kenmerkende onderdelen die op maat gemaakt moeten
warden of laze rulmtes afs gevolg van onbruikbare stukken
plattegrand dragen dan verder b11 aa11 de kosten .
In het kader van een alternal:leve investeringslogica is d1
echter ook een mteressante eigenschap orndat er veel winst
te behalen valt als er een andere manier van hergebrL1ik
voorhanden is.

M onumentaliteit
Deze elgenschap Is eige nl1 jk een afgeleide van de
cul uurhistorische waarde. Door de lange geschiedenis
van het bedrijf, of de specifieke ind usrrie die daar heeft
plaatsgevonden, kan er aan leiding zij n om een dee! van de
gebouwen tot manumen uit te roepen . De monumenta liteil
van het terreln g eft enerzljds de (c:u ltu ur)h istarische
u1tstral111g en daarmee aantrekkelijkheid zoals die
hierboven 1s genoemd, anderzljd.s levert deze formalisering
van cultuurhistorische waarde ook problemen op bij de
herontwikkel1ng
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M aat, Korrelgrootte en Gebruik
In samenhang met de vorige e1genschap . monumentallteit,
is de bebouwing van Wastelands ook
n van de potenlies
en weerbarstigheden door d maat, korrelgrootte en
het voormalige gebruik. A metingen en stramienmaten
kunnen dusdanig afw iJ ken van de norm dat er slechts me
de grootste moe1te een bestemm ing voor kan worden
gevonden. De gebouwen kunnen te groot zijn om vo l te
stoppen met woningen, dag lichttoetreding is niet optimaal,
verdiepinghoogte te hoog of te laag, vreemde hoeken
en gaten, enz.. Hel wegwerken van weerbarstigheden
in de gebouwen om het gesch1kt te maken voor ander
gebruik veroorzaakt hoge kost.en. In vee l gevallen Worden
de gebouwen, voor zover ze nlet de monumentenstatus
bezitten, gesloopt. Een ond rneming die ook alles behalve
kostenvr1j is.
Deze etgenschap zorgt, al dan n1et in combinatie met de
monumentenstatus, voor een alternatieve ingang om te
herst ructureren . Net als bij monumentaliteit valt er hier vee l
winst te ha len indien de gebouwen anders ingezet worden,
en n1 t koste wat kost moeten warden genormalisee.rd.
Daarnaast bieden de specifieke uitstraling en de a-typische
plattegronden, hoogtes en dergel11ke wat betreft het publiek
domain en altematieve 1nvestenngslogica aanleiding om
ingevu ld worden door and ere doolgroepen en functies .
Dit komt de diversite it in het publiek domem ten goede en
de gebouwen hoeven da n wellicht met (meteen ) op een
kwa lltatief hoogwaardige manier gerenoveerd te worden.
Ook h1er is de SPTM-loods m Park Spoor Noord een goed
voorbeeld, evenals bijvoorbeeld de Tilburgse Cultuurfabriek
Hal l of Fame In de voormalige Vormenfab iek of de
olieciternes op het Zwevegemse Trafo Zwevegem die als
duikbassins gebrulkt gaan warden . In beide geva llen i~ het
gebrulk aangepast aan de staat en vorm van de gebouwen in
plaats van andersom,

e·

ligging & Bereikbaarheid
Gezien de periode van industrialisatie 1n Neder land is het
niet zo gek te bedenke.n dat de Wastelands op centrale
locaties in de stad liggen. Steden waren nog kleiner dan
tegenwoord1g en de nieuwe industrie zocht 1ndertiJd veelal
ee n plek in de periferie van dat moment, met ruimte om te
ontwikkelen . Ook werd er een plek gezocht die voldeed aan
de transportbehoefte va n de productlebedrijven, of werd er
mede voor het desbetreffende terTein nieuwe infrastructuur
aangelegd . De Wastelands llggen daardoor vaak aan
belangrljke u1tvalswegen of andere infrastructuur in de vorm
van kana len , spoor en stations.
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Voor de herontwikkeling betekent de gunstige ligging
voor een dee l hetzelfde als de culluurhistorle: het Is een
belangrijke eigenschap die goed te vermarkten is va nwege
het grote draagvlak. Het verzorgingsgebied, en daarmee
pot ntiele bezoekersstromen, iljn groot. In het kader van
het publiek domein betekent de goede ligglng en goede
b relkbaarheld een potentieel breed pub liek domeln.
Plekken als deze zljn over het alge meen geed aa ngesloten
op he1 openbaar vervoersne werk vanwege de llgging nabij
het centrum of de grote hoeveelheid pendele nde arbeiders
van vroeger. Ook zijn ze voor vee f mens 11 be relkbaar op de
fiets. Een situabe die voor een breder publiek dome!n kan
zorgen dan bijvoorbee ld de perifere ontwlkkelingen . Deze
slui en in veel gevallen bezoeken van mensen zonder (geld
voor) een alJto, zoals JOngeren en ouderen, uit.

Groen & Ecologie
Na ee n langere perlode va n in onbru ik zijn neemt ook de
natuur weer bezit va n de verlaten terreinen. Enerzijds Is
dit een potentle doordat er In ee n vroeg stadium redell;k
volwassen groen aanwezig kan zij n. Anderz 1Jds 1s het green
vaa k verw dderd en van weinig waarde, In welk geval het
voora l een extra kostenpost is omd at h t verwijderd of
onderh ouden moet warden. Daa rn aast kunnen bepaalde
planten of dieren die bezi t hebben ge nomen van het terreJn
een mnk obstake l zijn voor de herstructurering. Kerkullen,
vleermu izen, reglospecifieke planten en bornen en andere
flora & fauna kunnen beschermd zlj n en moeten behouden
of voorzlcht1g verplaatst warden . Een ext ra potentie le
koste npost en vertraglng . Voor een alternatieve vorm van
herstructureren kun nen deze gevallen een aan lelding zijn
om voor het desbe re'ffende gebied Pen andere bestemm ing
le vinden .

Vervuil ing
Door
productie-activiteite n
"'"
onbekendheid
of
In
heL
onachtzaamhe id
met
gevaartijke
stoffen
verleden Is er sp rake van een substantie le bodem- en
grondwatervero nerei niglng op de Wastelands. Voor een
stan daardherstructurering is dl l in geen enkel geva l een
gunstige conditle : sanering van vervuilde grand blijft een
kostbare aangelegen he1d en tiJdrovende operatie.
Het op creatieve manier op lossen van de vervulling kan
daardoor echter een substantie le b1Jdrage leveren aan
het voorkomen van hoge investeringen. Het is daarmee
een belangrijke weerbars tighe1d om 1n te zette n 111 de
altern atieve 1nvesteringslogica. Tegenwoordig zijn er
verschil lende rnan ier in gebru ik om verv1.11 lde terremen aan
te pakken . De strategie van gewoo nweg afgraven en zand
suppleren wordt nog steeds gebru 1kt, maa r wordt aangevu ld
met verschi llende in-situ oplossingen . Zu lke altematieve
methodes varie ren in tljd en kosten en kennen alien hun

voor- en nade len . Over het algemeen kennen de goedkopere
variante n als nadeeJ dat de bodem niet geheel gesaneerd
wordt en daarmee dat de gro11d niet voor elke functie even
geschlkt meer is. Wonlngen op grand met l:?en leeflaag liggen
In de rege l een stuk slechter In de markt dan de volledlg
gesaneerde varlc rit.
Het gaat hler te ver om een ultvoerige beschrljving te geven
va n a\le brulkbare ~ner i ngsme thodes . Wei k:an gezegd
warden dat de saneringskosten of vervufllng aanlelding
kunn n zijn om over alternatieve oplossingen en lnvulllngen
na te denken. Zo Is er b1J de Westergasfabrlek in Amsterdam
bijvoorbeeld besloten dat de grond niet volledig gesaneerd
dlende le warden, maar dat er slechts een 'leeflaag'
werd aangebracht. Deze man ier van saneren Is een stuk
goedkoper maar leidt we l to het onb rulkbaa r worden van
de grand voor hoogwaard1ge functies als wonen of kanloren
Het aa npasse n van de mate van sanering aari hel gewenste
geb rulk Is een steeds gangbaardere man ier van omgaan met
bodenwerontre iniging. De grond bi) de Westergasfabriek ls
mgericht als stadspark en ls een (inter}nationaa l bekende
culturele hotspot In comb1nate met de culture le act1 vite 1ten
en gebouwen dre een plaals hebben In he gebled. Het park
fungeert als rust- en verzamelplek van de versc l1il lende
actwite1ten en is een geliefde plek voor Ams terdamme rs
om te be20e ken op moo1e dagen . Verontrein iging kan op
deze ma nier dus b11dragen aan de creatie van een ander
soar t ru 11 nte en pub liek dome1n . Daar naast forceert het
o ntwikkelaars en plan ners so ms om ru 1mte ope n te houden,
s1mpe lweg omdat deze 1s 'opgebrl11kt'.

lnterimgeb ruik & Pion iersvegetatie
Een volgende, en laatste, be langrljke eigenschap van de
Wastelands is de aantrekke lijkheld voor interimgebrulke rs.
Als de loGJtie aantrekkelljk o interessan genoeg is, als
he.t terrein lang leeg staat of de schaarste aan (betaa lbare)
ru1mte in de omgeving hoog ls, kunnen de localies door
bepaalde groepen lnterlmgebrulkers n bezll genomen
worden. Het atgelegen en verlate.n karakter kan bijdragen
aan de aantrekkel ij kheid voor deze groepen, het betekent
een luwte in econom1sch en .sodaal- maat s.chappelijk
opzicht .
Zoals al eerder is aangegeven in hoofdstuk 1 bestaat
het 1nterimgebruik in sommige gevallen ult marg1nale
acbvi teiten zoals het storten van afval, drugsgebruik,
prostirutie, spelende kinderen of krakers . In andere gevallen
kriJst het mterrmgebrutk echter een heel ander karakter lo
wo rdt het Berlrjnse Me llow Park gebruikt voor cu lturele en
sportieve activ1te iten . Volledig door bewone rs gefinancierd
en opgebouwd Is er een ple k ontstaan met ru 1mte en
voo rzieningen om te spelen . voetbal len, basketballen,
skate n, BMX'en en dergelijke. De voo rma lige Wasteland is
nu het sociale ontmoetingspunt van de wijk en stadsdeel en
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heeft ook ver daarbu1ten bekendhe1d en draagvlak. Enkele
Berlijnse en zelfs Duitse kampioenschappen warden op het
terrein georwmiseerd. Jongeren, ouderen en gezinnen ma ken
door elkaar gebrulk van de plek en er warden verspreid
over het jaar tal van (culturele) act:lviteiten georganiseerd,
varierend van sportwedstf1jden en muziekoptreden tot grate
gezamelIJke p1ckn1cks en bbq's.
Voor de standaardformule van herstructureringen zijn
mterlmgebruikers lastig. Ze leggen claims op de ruimte die
rechtsge ldig kunnen zijn of een breed draagvlak genieten
bij de lokale bevolking en zijn dan lastig weg te krijgen. Het
feit dat het bottom-up initiat'leven betreft geeft aan dat het
gebrul k voortkomt Ult een daadwerkelijke behoefte. Voor
het publlek domein geldt dat interimgebruik interessant is
omdat het om activiteiten en groeperi gaat die In het formele
stedelljk stelse l geen plek hebben bemachtigd, en dus een
toevoeglng betekene op wat voor manier dan ook. Het 1s
interessant om te k1jken o interimgebrulkers behouden
kunnen warden in het nleuwe plan; deze groepen hebben
vaak een underground karakter en laten zlch slecht ~turen of
plaatsen binnen een formele context. Voor de levendigheid
en dlversitel t van het te herstructureren gebied is behoud
van aanwezige gebrulkers vanuit het publiek domein een
kans .
In het voorbee ld van Mellow Park Is het lnitiele interimgebrulk
een succes gebleken en de interlmstatus on groeld. In
felte is het lnitiatief verworden tot 'pioniersvegetatie'.
Pioniersvegetatle is, naar een parallel met de biologie, een
type gebru1k of gebrulkers die als eerste een voedlngsbodem
vinden n verwaarloosde of opgebru1kte gronden. Ze
hebben nlel veel nod1g en zij n ju i t op zoek naar een luwte,
laagwaardigheid en vooral goedkope mogelijkheden voor
de rnltiatieven die ze wlllen ontplooien. P1onlersvegetatie
wordt gekenmerkt door een relatief lage beschikbaarheid
van kapitaa l en een hoge 1nzet van ti1d, moeite en
enthousiasme . Doordat investermgen op persoonHjk lak
worden gedaan verhoogt dlt de waarde die gehech t wordt
aan de ontw1kkel ing. Tegelijkertijd is er meer ruimte om te
expenmenteren: het heeft minder financiele consequenties
als een alternatief mislukt. Er zijn minder hoge belangen
mee gemoeid. Pioniersvegetatie heeft een dynamischer en
flexibeler karakter dan standaardontwikkellngen .
Projecten als Mellow Park hebben een stev1ge soc1ale basis
en vervul len een belangri]ke functie in de gemeenschap .
Zo s er tegenwoordlg een bestuu1 en personeel om de
organl!;atie rand te krijgen. Leden van de gemeenschap
krijgen zo ook de kans om zich te ontwikkelen. Oat het park
belangrijk wordt bevonden 1s duidelljk zichtbaar aan het
feit dat de bevo lking in opstand kwam toen de gemeente
een projectontwlkkelaar toestemming gaf om plannen te
maken voor het gebled. Hemel en aarde werden bewogen
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om geld bl] elkaar te krijgen om het park te behouden .
Bekende sponsoren 1agen potentie in het terreln en ook
lokale verenlglngen droegen hun steentje b11. Het 1n eerste
lnstantie inforrnele laagwaardige interlmgebru1k van de
Wasteland is in de t'ljd zo betangrijk geworden dat er een
st rke ruimteclaim en steun u1t voort zijn gevloeld.
Naast de 11adelen van interimgebruiker.; in de vorm van
sterke rulmtecla!m!> en steun vanult dt" bevolking die
potentiele ontwlkkelingen in de weg staan, iijn er ook voor
ontwlkkelaars en lnve!>teerders voordelen. De pioniers
nemen genoegen met laagwaardigheid en voorkomen 10
hoge lnves erlngen. TegelljkertiJd verlevendigen ze het terre1n
in een vroege fase en creeren op die manier meerwaarde
door het terreln opnieuw In te schrijven Het project NT/
Areal In Basel laat zien da deze meerwaarde aa n beide
kanten voordelen op kan leveren . de waardestijging van de
vroegere Wasteland Is dusdanig gestegen da de eigenaar
zich een leegstand van 60% In de monumentale gebouwen
kon veroorloven, en de re.st tegen gunstige arieven aan
culture! en startende lnltlalieven kon verhuren lndien de
lnitiatieven levensvatbaar blijken le zijn op de lange term1jn
blljft de waarde van het gebied stijgen de pioni rs blljven m
de loop der jaren beetje bij beetie 'hun' pand en organisatie
verbeteren, wal de kwaliteil van de voorzieningen, en dus
de waarde van de omllggende percelen, verhoogt.
In hedendaagse vastgoedprojecten warden interim·
gebruikers en pionlersvegetatie ook lngezet, maar dan
voor het kick-starten van een gentrificauanproces. Hippe
en 'ondergrondse' gebru1kers worden geslimuleerd om
in de Wastelands ac::twite1ten op te zetten om het gebied
interessant en toegankel1jk te maken voor stadsbewoners.
Hel u1teindeli1ke doel 1s ec::hter vrijwel altlJd om het geb1ed
1n waarde te laten stijgen en mteressant genoeg te maken
voor de midden- en hogere kl.assen. Als dat gebeurd is
warden de initiele gebruikers overbodig. De p1o niers die 1n

eerste mstantle het gebied in het stedelljk register hebben
toegevoegd worden verwijderd en vervangen door meer
geforrnaliseetde vormen van gebruik, al dan met 1n deielfde
categorie. De voorbeelden van Mellow Park en NT/Areal
tonen aan dat pionlerwergetatte oak op langere term1jn
bestaansrecht heeft en, lnd1en geed gekozen, een strat~gie
kan z1jn om (g forceerde) herontw1kkeling tegen te houden
of minder noodzakeliJk te maken .
In principe zijn ploniersvegetatie en mterlmgebruik min of
rneer gelijk Het verschil zit hem in de man1er waarop er mee
omgegaan wordt Als pioniersvegetatie niet levensvatbaar
blijkt te zijn of een vroege dood tegemoet gaat door ingriJpen
van bovenaf, is het interlrngebruik. Als het echter voet aan de
grand en kans om zich te ontwlkkelen krijgt s er sprake van
pioniersvegetatie Deze is, ook op lange termiJn, interessant
ls voor het tegengaan van hoge investerlnge en hel publiek
domein vanwege diversiteit, dynamiek en laagwaardigheid.
lndien goed gebrulkt geeft het een rneer ontspannen manier
van herstructureren en sluit beter aan bij behoeftes van stad
en bevolking door de hoge mate van flexlbllite1t en het geent
zijn op bottom-up initiatieven. De pionlers zijl'I daarnaast een
st rke, maar flexlbele laag, die zich sterk verbonden voelt
me gebled en het terrein opnieuw (functioneel en sociaal)
inschrijven In llet stedel ijk register.
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In de vorige paragraaf 1s duidelijk geworden dat de
Wastelands een scala aan e1genschappen bezitten die
invloed uitoefenen op het karakter en de herontw1kkellng.
Sommige eigenschappe zijn als positief te kenmerken,
andere als lastig of negatief. Uit een aantal voorbeelden
Is daarentegen ook naar voren gekomen dat de lastlge
aspecten, de weerbarstigheden, aanleidlng kunnen geven
tot andere invullingen. Deze alternatieve invullingen of
manieren van herstructureren maken juist gebru1k van de
weerbarsogheden en voorkomen zo hoge lnvesteringen,
creeren een laagwaardlger milieu en geven daarmee
aanlelding tot een hogere dlverslteit en dynamiek. De
weerbarstigheden kunnen dus ook als kans gez.ien warden
om hoge investeringen en risico's te voorkomen en daarme
rulmte bleden voor een flexlblere herstructurering die
rulmte bled t voor diversiteit, experimenteren, groel en een
breder publ iek domein. De weerbarstigheden hebben de
potentie om de noodzaak die gevoeld wordt tot geforceerdP
herstructurering van de Wastelands, en de geoltede
vastgoedoperatie die daarmee samengaat, af te laten
nemen.

Noodzaak tot complementalre strategie
We hebben echter oak gezien in het derde hoofdstuk date n
deel va n de problematiek wat betreft het publiek domein
niet slechts te wijten is aan de marktlogica of de manier
waarop er wordt geherstructureerd . Er is oak een duldelijke
sociologische component aanwezlg, een maatschappelijk
bottom-up proces dat de ontwikkellng van een smaller
publiek domein verder bevordert. Met het inzetten van

de weerbarstigheden in de her structurerrngslogrca Z.IJn
wellswaar de bezwaren vam11t de mark en overhe1d
weggenomen om het gebied laagwaardiger, dynarn1scher
en onvoorspelbaarder in te r ichten; het doet nrets af aan
de maatschappehjke tendens die waarneembaar rs van
terugtrekken en hyperrealiteit door de wens rot veil1gheid en
zelfbesch1kkrng. Deze tendens heeft deels ook een ru1mtelijke
component. De ( ru1mtelijke) verhoud rn g tussen verschillende
gebruikersgroepen en de manier waarop mensen elkaar
ervaren kan bepaiend Z1Jn voor het oordeel dat geveld wordt
over de ander' en vervolgbes lissingen over het wel of niet
gebru1k maken van het publiek dome1n bepalen: "Moor de
a/name van de kwa//te1t van de omgevmg, de onve1/ighe1d
en de over/ast laten voor velen de balons daorslaan naar
een individue/e stod die zovee/ moge/ljk is opgebouwd uft
een combinabe van zorgvuldig gekozen, vei/ige, sociao/
homogene plekken, die gemakkeli}k, veilig en comfortabel
met de auto te bereiken zijn" (Hajer & Reijndorp, 2001, p
57). De kwalitelt en lnrichting van de (openbare) rulmte zlJn
dus van lnvloed op de werking van het publiek dorneln.

Agorale Ru imte
Maar op welke manier moet de (openbare ) ru1mte dan
ingericht warden? Hoe moeten verhoudingen tussen
verschillende gebrulkers vormgegeven warden? Moeten we
als planners en ontwerpers trachten om de agora li teit van
dlt soort geb1eden en van nieuwe ru1mtes te verhogen? De
agorale ru1mte is in theorie een ideaaltypische vorm van
publlek dornein , het veronderstelt een grate potentle le
dlvers1te1t door een gelijkwaard1ghe1d 1n openbaar he rd
en toegankel1jkheid en sociale belangen preva leren er
boven private belangen. Het 1s het publ iek domein met
een hoofdletter P. Ook als we terugk11ken naar hoofdstuk

Link.» 111ct hct 1n;edtcn \ .u1 dtt \'.l'c1 b~1 .'llAhcdc11 m ht!I
I 1•r,truLlu1 Prlng,,pruu!" cn invcslt•n11g\h1gi<:1 \'UI dt•ll <it' (111.11 kil
b •:i: v.ir 11 w•'!ill•'numcn 111 <1 •t!mbl" 1•n lo 1111l'!J' 11<'. Ull di.' ·oc-l11l11gL\<·itl'

toi11ca d1l' r besdmivcn in 11.3 k;in l'rhtcr ~cconrludeer d warden da1
hct g1•ww1111v•·K l1ij "lk,1 •• r 7. •ll•'ll v;m w d1llh·111l • maat d1.1pp ·!like
gn>rJ1l!ll rlll'I voldnet vnnr •t•n hr ;,Jt•r 1111i1h,,k cln111M11 Jn ll- l1111clii;<
111n~t;;d1appdtJkP m111il1r1

kan ill!

:ds~Pv11lg h!'11h1•11 11.11

dt

11t·l~l11g

lttl tu 1 /0~1· In 1•11 tc ri:1•• I .1!11·1•11111,1,ir \1t•rk1•1 \YUi rl1• 11 1111111 h r1lt• 1•11
11nvn1w1llr1!" 11nlronl•lll<' w11nlt lwt tcrnjlln•kkl' n 111 dt• t•1µ1•11 c11dav
w 1,t1•rkt. fa·111io •cl1• ~l11lcgl v11111 It •I l11rh li11 11 v;i11d1•111 11 •11fi.1r"
tuhnh "'' d1· tulhlll'lilkc v •rluiud1rii:<'1t l11 ~en I• rn.i.rl d1.111rwhlk1·
p;rocpcn '' nnudl kd11k om L'<-'111\oNlt• wHkinR v.m tu 1 pultlfcl< t1.1ml!in
lt•r pl.1a1<. le thmth•r.•11

dne heeft de agorale vorm van openbare ru1mte ee11 aantal
kenmerken die ln de hteratuur als belangnJke voorwaarden
voor een goed pubfiek domem warden genoemd. Toch 1s
het maar de vraag of het (geforceerd) creeren van agorale
ruirnte de oplossing is als het gaat om het tegengaan van
de ontwikkelingen die sociolog1sch gezien zorgen voor een
terugtrekking uit, en daarmee versmalling van, het publiek
domein.
Een deel van de problematiek wordt 1uisr veroorzaakt door
de agoralitelt van openbare ru1mtes. De rulmte wordt, in het
gunstigste geval, bevolkt door een grate groep diverse, maar
ook vreemde, mens.en. Een van de voordelen van het leven
in de stad, anonimiteft, istegehjkertijd oak een groot nadeel,
zeker gezien het nardstische tijdsgewricht waarin we nu
!even volgens Sennett: "to live in a city 1s, among many other
things, to eJ<perfence anonymity. To cope with rhe aty is,
among many other things, to cope with strangers" (Lofland,
in Hajer & Halsema, p.20) De vele 'vreerndelingen' zun niet
meer direct te plaatsen en het verlies van the abf/ity ro play
en sociale herkenningstekens zorgen ervoor dat we ons
niet makkelijk iri een publiek sociaal spel kun nen begeven
(Sennett, 1977) lets wat vanwege de narcistische t rekken
ook niet meer wordt gewaardeerd Het is echter onmogelij k
om ons op de gewenste man ier tot die grate mensenmassa's
te verhouden; authentiek, oprecht en lntiem. Passivlteit
s de enige logische reactie. "In this sodety on Ifs way to
becoming Intimate -wherein character was expressed
beyond the carttrol of the will, the private was superimposed
on the public, the defense against being read by other was
ro stop fee.Jing (...)Silence in public became the only way one
could exp >rience public life, especmfly street life, without

lnz~tten

van weerbarstigheden In
lnvesteringslogica

feelmg overwhelmed. (.. .) There {in LondOl'I and Ports, mid19th century red.] grew up the notion rhat strangers hod
no right to speak to each other, that each man possesSEd
as a pub/Jc nght an invisible shield, a right to be left alone"
(Sennett, 1977, p.27). Daamaa.sl 2ljn de grote aantallen
'vreemdelingen' oak bedre1gend en onvoorspelbaar
Men weet niet wat er gaat gebeuren en he 1isico op
harde confrontaties is groter dan in de e1gen beschermde
omgeving. Of deze angst voor de onbekende medemens
en de gevoelens van onvelligheid wet of nlel terecht Lijn is
een heel ander punt en in pnncipe niet ran belang. Hajer
en Reljndorp merken terecht op dat: "Het negeren van
vriJ algemene gevoelens van anvei/lgheid (. ..) de vluc/JC ult
de 'echte' openbare m1mte in de veif1ge en kunstmatige
wereld van de pseudo-openbore rwmten al/een maar {za/]
bevorderen" (Ha1er & Re11ndorp, 2001, p. 49).
De inrichting van de openbare rn1mte, die uit pol1t1ekcorrecte overwegmgen 1nderdaad 111 een agorale vorm
wordt gewenst, is tevens onderwerp van discussie. Ze wordt
als (polltiek-)neutrale, en daarmee vaak als betekenisloze,
ruimte ontworpen. Ze moet van iedereen zijn en is daarmee
vaak van niemand. Het gebrek aan claims en betekenas leidt
tot een gebrek aan belang en daarmee tot een versterking
van de passiviteit, ditmaal ten opzichte van de plek. Het
ts daa1 mee ook een anonieme rulmte waarin lndiv1duen
en passief homogeen massagedrag overheersen in plaats
van specifiek groepseigen gedrag dat ju1st zorgt voor
betekenisvolle lriteractie. Daarnaast speelt ook hier de angst
voor confrontaties en (z.inloos) geweld een rol De openbare
rulrnte wordt frlctieloos ingericht uit het oogpunt van
beheersbaarheid, scad en blnnensrad moeten een prettige,

Complementalre publiek domein
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component
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recreatieve en representatteve p!ek blijven waar consument
en toerist ongestoord van de ldylle kunnen genieten (Hajer
& Reijndorp, 2001, Momma<is, 1997).
De agorale rulm te zoals die po li tiek correct en neutraa l
wordt ontworpen Is dus een betekenisloze, passieve maar
ook 'gevaar!ijke' en daa rdoor vaak beheerste ruimte dlt! niet
past binnen zowel de hL1idlge ociologische behoeftes als
het idee van publiek domeln. Het roept harde confrontaties
en homogeen massagedrag op. Als wordt teruggegrepen
op de diagrammen van Jan Gehl kan gesteld warden dat
met het inzetten va n de weerbarstigheden de voorwaarden
zijn geschapen to assemble en to integrate, maar dat
al leen Is geen garantie voor een goed werkend pub liek
domein. Het simpelweg fac iliteren van divers itelt door een
andere lnvesterlngsloglc.i lijkt niet voldoende te zijn; dlt
levert wel licht alleen confrontat1es op die de hang naar
afscherming en terugtrekken al leen ma:ir grater maakt.
De agorale rulmte, democratisch en et hl sch gezien het
summum van publi ek domein, werkt in de huidlge mmdset
JUist averechts; ze lfbeschikk ing en vellighe id zorgen voor
pas$ lvlteit in, en terugtrekken u1t deze vorm van ruimte,
terwij l de agorale openbare ruimte trict1eloos en zo
neut r;ial mogelijk worden ingerich t met een versterking
van de passiviteit en een ge brek aan be tekenis en
u1tingen van specifiek groepseige n gedrag aJs gevo lg. De
moge liJkheden die he t inzetten van de weerbarst!gheden
tn de herstructurering van de Wastelands b1edt to t een
grotere d1vers1teit moe ten dus n1et worden gebrwkt om een
geforcee rd e agoraliteit te creeren: "Het 1dee van een 'zwver'
en plaatsgebonden publiek domem waor a/le groepen uil de
samenleving gebru lk van mak.en, moet warden losgelaten.
Deze zw vere, politiek-correae opvatting van pub/1ek damem
a/s 'ontmaeting', o/s de Grate Verbraedering in de openbare
ru imte, ls de graotste hindem/s voor het to t stand brengen
van publiek damem" (Hajer & RetJndorp, 2001, p. 113)

Paroch ial e Ru imte
Een alternat1eve manier va n inrlchten en gebrulken van
rulmte is de parochla!e ru imte. Het is de ruimte die In
prlncipe openbaa r is, maar duidellj k een bepaalde groep
toebehoort door ontwerp, lnrichting, functiona liteit of
autonome claims Paroc:hiale ru imtes voldoen beter aan
de sociologische onderleggers dan de agorale ru mte. ze
voorzien In de mogelijk heid om min of meer afgeschermd en
ender ge li jkgestemden op plekken te verb!ljven of activ1tel ten
te ondernemen . Ze faciliteren daarmee de behoefte aan
narcisti sche con tacten, veiligheld en zelfbesch ikking en
warden op die manier aant rekke!ijke, prettige ru1111tes om in
te verbl ijven.
Naast de ersoonl1; ke voordelen die dit soort ru1mtes
b ieden 1n het ka der van ve1 lighe1d en zelfbeschlkking. z1in
er ook duideliJke voordelen te herkennen wat betreh het

pub llek domeln. en plek die door een bepaalde groep
geparochlaliseerQ wordt roept belang en hechting op en
genereerr daarmee ook (sociale) betekenls. Die specifieke
plek wo rdt onderdeel van het leven en cultuur van de
groep Men gaat zich bekommeren om de plek, onderneemt
lnitlatieven en lnvesteert erln, of dit nu tijd, energie of
geld is Op die man ier wordt de geparochiallseerde ru 1mte
11iet alleen een gebrulksruirnte, rnaar ook leefomgevlng en
een pote ntieel podium voor een bepaalde groep me nsen .
Een plek waar mensen in de elgen 'habitat' min of meet
ongestoord hu n activite lten kunnen ondememen en hun
specifieke groepselgen gedrag kunnen ulten, waardoor
gedrag en identiteit beter ervaarbaar warden . "Misschien
stoat niet de porochiali.serlng de creatie van pub/iek
domein in de weg, moor juist een averspannen /dee van de
openbare r uimte ols een neutrote ontmaetingsru/mte voor
a/le maatschoppelijke groepen ongeocht klasse, etniclteit of
/evensstijl ( .) Publiek domein (.. ) een ervaring op een plek
woor de 'gedrogscode' wordt gedrogen door groepen die
we niet kennen Daorif! sclwllt een interessa11te paradox. De
domino ntie van een bepaalde groep s/uit de eivaring va n
publiek domein niet uit moor produceert deze juist " (Hajer
& Reljndorp, 2001, pp. 85-89}.
M aar oak Haj er en ReJjndorp z.ijn i.ich bewust van de
ambivalentie van parochla liserlng ten opzlchte van het
pub liek domem: ''Aon de andere kant 1mpiiceert parochievormmg dot somm1g gedrog af somm1ge groepen warden
ultgesloten'' (2001, p. 92), 1ets wat niet past binnen
de t heoret:Jsche benadering van het publiek dome m.
?aroch 1al 1se r1ng staat mm of meer op gelijke voet met,
of kan makkelljk le 1den tot, enclaviserlng ; een fenomeen
wat in bet derde hoofdstuk als een van de belangrijkste
redene n is genoemd voor het versma llen van het publ1 ek
domein. Ook hier is echter een nuancerlng op zrj n plaats.
Duyvendak geeft in zlin artikel De maokbaorheid va n een
mult'lcufturele samenleving een andere kijk op de verguisde
groeps- en enclavevorming · " de samenleving a/s geheel
wordr verrifkt door de pluriformifeit van gemeenschappen,
aparte organisatie leid1 tot ge/ljkwaardtge, maar niettem/n
versch//lende commvnides Het ontwikke/en van een
duidelijke eigen idenmeir wordr dear. voor velen van ans
misschien wot parodoxaal, als voorwaorde gezien voor het
overschri]den van de grenzf'n van de eigen groep." (p.112).
Oak htJ zel zich af tegen de neutrale. of agora le, manier
va n denken en lnrichten van de samen leven ''Tegelijkertijd
stogneert door het primaar van de ge/ijkheid het nadenken
over de betekenis van de multic:ufture/e. 5amenteving: voor
korokteristieke versch/l!en, voor p/uriformfteit Is weinig
aandach t In het ontzullde Nederland lijkt een fndlvldualistisch
llberalisme de toon te goon zetten. Migranten horen
gewoon fn te bLJrgeren · hun e/gen (groeps)cultr.wr houden
ze maar voor thuis of In de moskee. Oat een multicu lt ure/e

samenlevmg hierdoor op z11n best zal zljn gebaseerd op
onversch1//igheid in plaats van op enige waardering voor
verschillen, lijkt tot nog toe weinig poltrici aon het denken te
zetten" (p. 113), Dok hier weer groeps- of parochlevormlng
als basis voor een du1dell1ke eigen ldentltelt, en de vrijheld
en zekerheid om het groepseigen gedrag te kunnen vertonen
en te ontwikkelen Voorwaardes om andere ldentiteiten en
culturen ervaarbaar te maken en een andere context op te
kunnen doen.
De negal:leve aspecten van de eflclav1sering zoals die tn een
eerder hoofdstuk genoemd z.ijn hebben dan ook niet zozeer
betrekk1ng op de groepsvorming an sich, ze zijn meer gelegen
in het karakter van 'u1tslu1tende insluiting' wat steeds meer
enclaves en groepen bepaalt. De enclaves overlappen
elkaar met, en de gelljkwaardighe1d in toegankelijkheid
en bere1kbaarhe1d is ver te zoeken. Enclavevorm1ng wordt
pas een probleem als het contact of de u1twissel1ng met
andere enclaves en de realrte1t effectief ve1 mede n wordt.
Uitsluitende enclaves, met elkaar verbonden door nonp/ace infrastructuur en andere capsules is het systeem wat
leldt tot een ver5mallend publiek dornetn , terwij l duidelijk
herkenbare en verschlllende enclav s , mits toegankelijk en
ervaarbaar, juist een verrijking van het publiek domein op
kunnen leveren

Agoraal + Parochraal
De openbare r uimte al puur agora le ruimte is geen
goed idee vanwege de incompatibiliteit met de hutdlge
soctologische mindset. Paroch1ale ruimtes voldo n beter aan
de sociolog1sche randvoorwaarden en hebben als voordeel
dat groepseigen gedrag en identltelt nlel belemmerd
warden, wat kansen biedt voor een duidelijker ervaarbare
h terogeniteit. Het faciliteren van puur parochla le rulm es
1s echter oak geen goed idee: het rislco vatJ 'uitsluitende
mslu1hng' en een omgeving die voor een grote groep mensen
niet lnterssarit is vanwege het aanwezig ZIJn van slechts
een aantal (overlappende) paroch ies 1s groat. TegeliJkertijd
vervalt de 'pod iurnfunct:le' vcin de parochies indien er gebrek
is aan publ1ek dat bu1ten de paroch 1e valt.
Het bewust combineren van agora le en paroch1ale ruimtes
lijkt een valide strategie te zi1n blJ een paging tot een breder
publiek domein NSuccesvo/ pub/iek domein heeft dus oan
de ene kont vook een relcrtief sterke groep nod19, zonder dot
de pos/ffe van deze groep tot uitslulrfng en verdrlnging leidt.
(.. .) Publlek domein als feer van uitwisse/ing en canfrontatre
in de somenlevlng veronder. telt vee/ meer de onderlinqe
nabijheld van versch1//ende sferen don her- volled1g gedeelde
gebruik von een en dezelfde rwmte De kern van succesvol/e
openbare 1u/mte schullt daarmee niet zazeer In het
gedee/de gebruik van ru1mte met anderen, /oa r staon in de
'ontmoeting'. moor veeleer in de mogelijkheid die rtedeli1ke
nabijheid biedt voor het 'verspringen' van /Jee perspectief"

door de ervoring van anaersheid kn)gt de vonzelf prekende
elgen kijk op de werkelijkheid even conrnrrenne von ondere
visies en Jevenssti}len ." (Hajer & Reljndorp, 2001, p 92).
De parochiale ruimtes zorg n voo het voldoen aan de
voorwaarden uit de soc1ologische mindset van velligheld,
intimitelt en keuzevrijheid en vergroten daardoor het
(ervaarbaar iijn van) groepseigen gedrag en identiteiL De
agorale rutmte waarborgt de toegankelijkheid voor een
bredere groep mensen dan alleen de parochie-gangers
en da rmee ook de 'podiumfunctle' van de parochies,
die anult he1 publiek domein gezien belangrijk ls. Het
is de safe-space van waaruit de verschillende parochies,
eventueel ZiJdellngs, ervaren kunnen worden . Daamaast kan
het dienen als ged eld gebu1kte ru im e van de versch il lende
paroch1e.s. Een gecomprimeerde constellatle dus van agoral
en paroch1ale ruimtes die groeps- en ldent:lteitsvorming
mogel1Jk maakt, toegankeliJk ts en wederzljdse ervaring en
uitwissel1ng snmuleert
l nteractie
Met het faciliteren van zowel de parochlale, als de agorale
rulmte!., en deze in een gecompr1meerde omgeving weg te
zetten Is het verhaal ec.hter nog niet ten e1nde. Want ook al
zijn de comblnatie van de wee en de comprimenng ervan
belangriJke voorwaarden om le komen tot een ervaarbaar
breder publiek domein, het garandeert nog n1et direct de
interactie tussen de verschlllende sfe1en. Het schept lech~
de soclotoglsche voorwaarden to assemble n to Integrate
(in h t schema van Gehl) door het faclllteren van velllge en
• igen' ruimte.s.. Het is het lnspelen op de roep om veiligheid
en eigenheld omdat: "( ...) een ofwljzende houding ten
apzlchte van de toegenomen behoefte aan veil/ght'id niet
terechl Is. Een gevoe/ van ve1/ighe1d is vaok een voorwoarde
voor vo/woardige porticipotie# (Hajer & Reijndorp, 2001,
p.118).
To open up en to Invite zijn aspecten die lngaan op de
daadwerkelijke uitwissellng die nodlg is voor een e aarbaar
breder publlek domeln. liet tlJn echter zaken die te maken
hebben met de ru1mtell1ke verhoudlngen Lussen de
versch11lende maatschappel1jke groepen en de lnrlchting
van de (openbare) ruimtes wa rin potenti el 1nteracne
plaatsvindt. Ze gaan in op "De kunst (, .) om te voorkomen
dat het vergroren van de veilrghe1d ten koste goat van /Jet
ontwlkkelen van publ1ek domein" (Haier & Reijndorp, 2001,
p.118). Het zlin ontwerpopgave!. op een lciger schaaln1veau.
Het gaal hier onder andere om bijvoorbeeld de orientatie
van ingangen en gebouwen, z1chtbaarheid gedeeld gebruik,
gevel1ndehngen en de overgang van prive naar parochiaal en
openbaar. Het i.i1n de raakvlakken tussen paroch1e en agora
en tussen parochie~ onderllng waarln wederzijdse dlversite1t
ervaarbaar wordt. Ook HaJer en Reljndorp komen tot de
conclusle dat: N ( ••• )we ons vee/ nadrukkelifker dan voorheen
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moeten rlchten op net onrwerpen van de overganqen,
de koppelingen, en de tussenrwmten. Juist daar zijn de
publlek-domein-ervaringen (confrontatle met andersheid,
als wl seling van perspectiet u/twisse/fng) denkbaor (2001,
p.128).

and a stronger sense of belonging to the areas outside the
private residence. ( .. ) This itself moy resu/r in greater us.e
of public spaces" (Geh l. 2006, p.59). De relevantie hlervan
in dit verhaa l 1s dat daarmee het groepseigen gedrag ook
buiten de specifieke parochie of enclave vertoond wordt
in het grensvlak tusse n parochie en agora, en daarmee
mee r ervaarbaar wordt gemaakt Er ontst<iat een poreuze
rufmte die zich als een soort liminal space in een constante
overgangstoestand bevindt Vanabel claimbaa in tijd, zowel
op lange air. korte terrnijn, wisselen deze lnvloedssferen van
karakter afhankelijk van verhoudingen. tijdstip, activiteiten,
weer, etc. Het is de bufferzon rondom de mlnimaal
acceptabele afsche1dlng v n de paroc:h ie of enclave met de
omringende agorale ru1mte Het s eigen lij k het proberen
uit te laten stralen van de parochia le identiteit en het
groepsgedrag In de agorale rulmte om deze meerervaarbaar
te maken, en het overbengen van de toeganke lijkhe id
en geli]kwaardlgheid van de agora in de parochle zonder
dat het afbreuk doet aan beide. Het creert openheid en
moge lijkheden 101 observatie en wellicht particlpatie. Het
is ook de plek met gedeelde belangen, of confrontntie over
deze belangen, tussen parochies o nder!ing of tussen de
parochiale en agorale gebrulkersgroepen.
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Het gaat hier veel te ver om tot gedetailleerde
ontwerprichtlijne te willen komen voor het ontwerpen
van (de overgangen tussen ) rutmtes om interactie le
bewerkstelllgen. Het hierboven behandelde werk Is
te th eoretisch en te abstract om met zo1ets te kunnen
beginnen en elke situatie kent zij n eigen culturele en
socio logische contex t wa ardoor een algemeen handboek
niet zo bruikbaar is. Er is echter een algemene benadering
van het omgaa n met dit soort ontwerpvraagstukken die hier
in zij n algemeenheid naa r voren geschoven wordt omdat het
handvaten biedt blj een concreet ontwerp He gaat over het
'hard' of 'zacht' zij n van de overg<i ngen tussen het agora le
en het parochlale. Zowel in bet werk van Jan Gehl als Oscar
Newman wordt gep leit voor ee zachte, graduele overgang
t ussen de prlve- en openbare sfeer, met gradaties in pub lieke
ruimtes en gedeeld gebrulk. lndien goed uitgevoerd zljn
me nsen geneigd om gedee ltes van de gedeelde of open bare
ruimte als hu n elgen ruimte te zien en wordt deze ook als
zodanig (o f in het verhaal van Gehl llberhaupt) gebru ik
"The establishment of a socia l structure and corresponding
physical structure with communal spaces at various levels
permits movement from small groups and spaces toward
larger ones and from the more private to the gradually
more public spaces, giving a greatet fee/lng of secumy

Conclusies
Oemocratisch en ethisch verantwoord publfek dome in
bestaat uit toegankelijkheld, gelljkwaardigheld en daa rmee
diversileit; iederee n heeft het rec:ht er te z:ij n. Sociolog1sche
motieven hebben er echter voor ge2orgd dat deze
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poht:Jek-neutra!e agorale ruimtevorm nlet meer werki. De
narc1st1sche moderne mens mijdt bij gebrek aan intimlteit 'de
vreemdel ing' het liefst en voorkomt verwarrende lnteracbe
door te schu1len achter het schild van hel rechl op met ru
gelaten te warden Een hoge waardenng van 2elfbesch1kk1ng
en veiligherd hebben ervoor geiorgd dat we de negatleve
aspecten van het I ven het tiefst uitbannen. De angst voor
onrege lmatigheden heeft ertoe gele1dt dat stadsbesturen
de openbare ruimte frictieloos en zo beheersbaar moge!ijk
innchten met het oog op esthetiek en beheersbaarheid.
De als agorale bedoelde ruimte funct10neert meer en
meer als passieve en schijnbaar homogene transport- of
transltieruimte m p!aats van het openbaar toegankelijke
podium van cultuur, econom1e en pol1tlek dat het
ideaaltypsich 1s. Er wordt gevlucht In enclaves die weliswaar
zekerheid, veillgheid en identite1t genereren, maa r die
welnig interactTef ten opzichte van elkaar en toegankelijk zljn
en daamaast vaak ru mtelfjk van elkaar verwijderd.
Eerder in dit werk Is al aangegeven dat een goed
functionerend publiek domein zich in een delicaat
spannlngsveld bevlndt . De individuele behoefte aan
veilighe id. intimlteit en een prettige leetomgevlng blijkt
lastig te combineren te zim met de maatschappelljke
noodzaak tot interactie tussen een grot helerogen teit
aa n maatschappelijke groepen. De culturele, fysieke en
econornslche moblliteit heeft het mogelijk gemaakt om
een eigen stadslandchap te creeren dat volledig volgens
de persoon lljke wensen ingericht kan worden Dlt heeft als
gevolg dat de ultdaglng voor planners en ontwerpers In het
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creeren van een breed publlek domein alleen maar groter
is geworden: hel moet zowel aan de indlvude.le wensen
als de maatschappelljke noodzaak voldoen, anders voldoet
het n1et, worden de ruimtes nlet gebrulkt. of werken zelfs
averechts.
Het Is om deze reden dat het ontwerpen aan het publlek
domein een delicate const ructie vergt van afwisselende
agorale en paroch1ale ruimtes. Met func.tionalitelt,
betekenis, en toegankelljkheid moet warden getracht
een rulmtt> te creeren die zowel voor specifieke groepen
als 'de grote massa' een aantrekkelijke bestemming is
Zachte transities en gerleeld gebru1k rnoelen de ruirntes en
gebruikers verweven en gedeelde belangen, participatie- en
observatiemogelljkh den scheppen.
De ruimteli;ke strategie die hier word voorgestaan b.estaal,
m abstraeto, u1t een gecompnmeerde conslellatie van
agora le en paroch1ale ruimtes die door m1ddel van zachte
transit1es in elkaar overlopen. Deze strategie lllkt zowel
de veiligheid en de behoefte aan int\mltelt van groepen te
waarborgen en tegel1Jkertijd de desbetreffende plek een
gedeelde bestemming met openbare toegankel1;khe1d,
en daarmee divers publiek, te maken De karakte-rs van
de versch illende type ruimtes lopen door de graduele
overgangen dynam1sch 111 elkaar over waardoor versch1llende
identite1ten en heterogenlteit wederzij ds ervaarbaar worden
en zijn tegelljkertijd de buffers van de parochies.
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Het tweede deel van dit werk zal losjes in dezelfde lijn worden opgebouwd als het eerste deel Er wordt gekeken
naar in hoeverre het geforceerd herstructureren van toepassing is op het KVL terrein, de ruimtelijke aspecten van
het publlek domein warden onderzocht en het terreln wordt aan de hand van de eerder benoemde potentles &
weerbarstigheden ge·inventariseerd. Dit ls de ulteindeJijke contexl waarin er moet wotden gezocht naar een
alternatieve herstructureringslog!ca. De synthese zoals die in het eerste deel naar voren Is gekomen tussen
wastelands, geforceerde herstructurering f.'n het publlek domein zal In de laatste vier hoofstukken een ruir'rltelijke
uitwerklng krijgen op het KVL lerrein. In de con lusies wordt teruggeblikt op water nu precles geb urd Is, en welke
winst dat heeft opgeleverd ten cpzichte van een standaard herstructurering.
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Algemene korte lnlelding op het dorp en het terrein en verklaring van
locatiekeuze
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Een onderzoek naar de mate van geforceerde herstruc:turering van het KVL terrem .
De marktpositie van het terrein, amb1ties en belangen van de be langrijkste cictoren
en de programmatische con ext kornen aan bod om een bee Id te vormen van de
(on)rnogeliikheden en de noodzakelijkheid van een altematieve strateg1e.
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Analyse van de geschiedenis en ru1mtelijke opzet van het dorp Gekeken wordt
naar de relevantie van historisc:h-geografische onderleggers van het dorp voor
het functioneren van het publiek domeln nu. Er wordt een verband gelegd tussen
histori , soclaal-economische indicatoren, belangrijkste functies en activiteiten en
de plekken waa r zich dlt afspeelt of samenkomt. Het doel is het ondenoeken of
Oisterwljk behoefte heeft aan een ander soort publiek domein.
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Aan de hand van het scala van specifieke elgenschappen van de Urban Wastelands
zea ls die In het eerst deel warden benoemd, wordt een inventarisatie gemaakt
van deze eigenschappen In het geval van de KVL. Dit heeft enerzijds als doel om
kansen te ontdekke voor een altematieve investenngsloglca, anderzijd5 is het
een interessante llJn om het terrein te ontdekken en in kaart te brengen
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Samenvatting en interpretatle van de in de voorgaande hoofdstukken geschetste
conte t . Er warden strategische doelen opgesteld en een ru lmtelijke strategie om
deze te bereiken De paroch iale ruimte, agorale ruirnte en kreukel1one warden
gei'n roduceerd als versch fllende gebieden binnen het proj ect met i der hun eigen
effect.
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Uitleg van de werklng van de kreukelzone, hoe deze geforceerde herstructurering
voorkom , fle iblllteit mogelijk maakt en een bijzondere profilenng voor het
terreln wegzet.
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Zicht op de concrete lngrepen die de agorale ruimte vormen, hoe deze zorgen
voor ontwlkkellngspotentieel buiten en binnen de pla ngrenzen en hoe er wordt
bljgedragen aan het publiek orneln.
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Scenario-building voor de b bouwing op het terrein. lnzetten van de
weerbarStigheden en deze koppelen aan ruimtebehoevende p1ornersvegetatle
om geforceerde her.;tructurering te voork.omen. Ook zal er warden ingegaan op
geleidelijke lnvesteringen en gedeeld gebru1k van ruimtes die paroch evorming en
zachte transities mogelljk maken.
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Een terugblik op wat er is gedaan en bereikt door de specifieke eigenschappen
van het KVL terreln b nnt!n de 0 1sterwi ikse context m te zetten.
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1<011inklijke Vercnigde Leder, umler<luorgang
{Aj1'eeltlmg: Guus van Mil)
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In het eerste dee! van dit werk is de problematiek van
de herontwikkeling van Urban Wastelands in zijn rneer
algemene vorm besproken. Voor een stedebouwkund1ge
is het echter vooral interessant om te ki1ken hoe en of
de-ze abstrac e thematiek, prob!ernatlek en voorgestelde
strategieen rulrntelijk en concreet geldig en toepasbaar 1ijn.
In het tweede deel van dlt afstuderen zal daarom getracht
worden om de verkregen lnzichten op het gebied van
herstructureringslogtca, publlek domein en de specifieke
potenties en weerbarstigheden van de Urban Wastelands
handen en voeten te geven aan de hand van een reallife cas~studie; het Konlnklijke Verenigde Leder terrein
in OisterwlJk. Maar waarom deze locatie? Welke redenen
liggen ten grondslag aan het klezen van dit terreln? En dit
dorp? Daar zijn een aantal verschl llende redenen voor aan
te wijzen .
Ten eerste vanult persoonlijke interesse In mijn studletijd
is het treintraject Elndhoven-Goes regelmatig afgelegd
Oisterwijk ligt aan dit traject en het terre ln viel vanaf dag
een op. Zoals nu achteraf blijkt ?ijn mifn trelnre izen julst
begonnen in de periode dat de voorma llge eigenaar bet
terrein heeft verlaten . Door de jaren heen steeg de verbazing
over het fe it dater maar nlks gedaan werd met het terrein,
ondanks d gunstige ligging, de prachtige gebouwen en de
sfuer die het uitstraa ld . Zander dat er vanlevoren over
een locatie nagedacht was, bleken de begin- en elnddagen
van mijn studle dichter bij elkaar te liggen dan gedacht,
aangezien het terrein waar lk als beginnend student zoveel
vragen over had, uiteindelijk een prima case-stud le bleek te
21jn voor het afstuderen.
Ten tweede 1s er een dorp gekazen In plaats van een stad
om de ·randverschlfnselen' zovee! mogelljk te beperken .
In grotere steden is het risico groat dat er op andere (bv.

structurele, economs1che of sociaal-maatschappelijke)
problemen gestuit wordt die meegenomen rnoeten worden
en daardoor afleiden \Ian het eigenlijk doel : het onderioeken
van de mogelijkheden die Wastelands m het lrader van
stadsontwfkkeling en publiek damein bieden . De case-stud1e
zou daardoor ab het ware vervuild raken. Uiteindelijk werd
ed1ter nogma-a ls bevest1gd dat geen enkele plek contextloos
Is, waa rdoor de case wa minder 'schoon' was dan gedacht.
De keuze voor een dorp had tevens als gevolg dater vragen
opgeroepen werden over het verband tussen stedelljkhe1d
en publlek domein . Publlek domein gaat ook over d1vers1teit,
functiernenging en gememschaft V!.. gesel/schaft. Zaken die
in een dorp minder aanwezig of mogelijk zljn dan in , zeg ,
een metropool. Uiteindelijk blekl!n het terrein en het dorp
echter prlma locaties te zij n om het theoretisch kader op te
testen Daarnaast werd het project ook lnteressanter omdat
mogelljkheden beperkter waren, maar de Impact van het
terrein re latief groter.
Als derde en laatste oprnerking orntren t locatiekeuze nog de
opmerking dat het In prlncipe weinig ult zou moeten maken
welke speclfteke Urban Wasteland gekozen wordt. Alt. er
lang gezocht moet warden voor een goed passende casestudle wil dat zeggen dat hetgeen wat in theorie bedacht
is, welnlg praktische ultvoermogelljkheden k.enl Vandaar
dat, na al een aantal locaties op het oog gehad te hebben,
de KVL redelijk ad hoc en impulsief Is gel<ozen; hel Is een
Wasteland. Het is dan ook vooral een test-case, een locatie
om e onderzoeken wat de mogelijkheden ziJn, tn plaats van
een locatie om iets le w1l len bewijzen. Ulteindelii k paste de
locatie met zajn voor-, oadelen en e1gen specifieke conteK.t
prima binnen de sCCJpe van he onderwerp.
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Oisterwijk ls een dorp Jn Mldden·Srabant met een kleine
22.000 inwoners. Het ligt ender de rook van Tilburg
In de
luwte van tedendriehoek Tllburg-Elndhoven·
'sHertogenbosch en is de grootste kern 1n de gelljknamlge
gemeente. Naast Otsterwijk behoren ook het zuidelljker
gelegen Moergestel en het buurtschap Heuke lom (niet op
de kaart zlchtbaar) tot deg meente. Het dorp wordt prlmair
ontsloten door een tweetal provincla le wegen die richtmg
snelweg le1den en een spoorverbtndlng naar Tllburg en
Boxte l.
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Olsterwljk wordt gekenrnerkt door de langgerekte structuur
van de h1stonsche dorpskem die is ontstaan tussen twee
oorspronkelijk onafhankelljke nederzettingen, de twee
stromen en de OtsterwiJkse bossen en vennen ten Zuide n
van het dorp. Deze onderdelen vormen ook direct de
aanle iding voor het gezicht dat OlsterwiJk naar bu1ten toe
heeft · een toeristische trekp lelste r en een schitterend
groene woonomgeving. Het zulden van Oisterwljk wordt dan
ook gekenmerkt door grate dure hulzen, al dan nlet direct
in het bosgebied gelegen, en toerlst:lsche accomodaties. De
andere ka nt van het spoor is pas In een latere periode tot

ontwikkeling gekomen. Hier zijn het oude bedri1venterrein
Kerkhoven en het nieuwere Laarakker te vinden. In het
Noordwesten heeft vanaf de 1aren tachtlg gefaseerd de
laatste grate uitbreiding op het grondgebied van het dorp
plaatsgevonden : woonwijk Pannenschuur.
Voor de structuur van het dorp zijn ook de twee NoordZuid verbindingen (de Moergestelseweg in het oosten en de
Gernullehoekenweg in het Costen) en het spoor van belang.
Zoals later za l bl ijken ziJn deze, samen met de lintstructuur
en de Voorste Stroom, de belangrijks e ruimtelijke dragers
en scheidende elementen

Kerkholfen
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Het KVL terrein llgt juist
n Noorden van het spoor, op
kleine a tand van het centrum van het dorp. De voormalige
lederfabriek was ooit de economlsche spil van het dorp, wat
nag ar le leien vall aan de enorme schaalverschlllen tussen
het fabrleksterrein en he oorspronkelljke dorp. In vro ger
tijdei1, toen de fabriek nag een van de weinige gebouwen
aan de overkant van hel spoor was, moe> het terrein
nog imposanter zijn gewee.sll Momenteel Hgt het gebied
lngeklemd ussen spoorll;n en centrum aan de Zu idkant, de
relatief nleuwe woonwijk Pann nschuur in het Wes en en
industrieterrein Kerkhoven aan de Noord- en Oostzljde
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lmpressie van de hernieuwde po itie en inrichhng van het KVL terrein na herontwikkeling
(Afbeelrling: 8t1ro lubber)
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In het eer5te gedeelte van dit boekje ts duideijk gemaakt
dat er bij het geforceerd her!itructureren van Urban
Wastelands over het algemee n weinlg wordt toegevoegd
aa n de stad en het pub liek domeln De zoektocht va n
overheid, ontwikkelaars en investeerders naar zekerheid en
risicobeheerslng leidt veelal tot het uitroilen van generieke
formules die welnig rulmte bieden aan het onvoorspelbare,
margina le of experimentele, en die vanuit de gangbare
logica zwaar leunen op een hoge mate van beheersbaarheid.
Daarnaast komt
het
blj
dit soort geforceerde
herontwl kkelingen vaak voor dater dusdanige hoeveelheden
aan programrna nod lg zijn, enerzijds om de locatie te vullen
en levendigheid te geven en anderzljds om het project
financieel rendabel te maken, dater programmatisch wordt
geparasiteerd op andere delen van de stad en het overgrote
dee I van de ontwlkkelingspotentie wordt opgebrulkt, wat de
fl exlblliteit van de stad nlet ten goede komt
In dlt hoofdstuk za l getracht warden om te beoordelen
of er In het geva l van het KV L-terrein sprake drelgt te zijn
va n een geforceerde hE>rstructurerlng, en daarmee of de
noodzake lijkheid bestaat om tot een alternatieve aanpak
te komen voor dit gebied, Dil is ten eerste bedoeld om
de relevantie van deze locatie als case study te du iden,
maar zorgt daarnaast oak voor een belangrijk stuk
locatiespecifieke context, omdat er bij het onderzoeken van
de ontwikke li ngscondlties een inventarisatie wordl gemaakt
van ambili es, actoren, randvoorwaarden en bestuurli jke en
programmal:lsc:he kaders.
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EiJ'ld 20• eeuw was al bekend dat de Verenigde Ko ninklijke
Leder niet tot In de lengte der dagen op het hu1dige terrein
In 01sterwijk zou blljven. De gloriedagen van de fabriek
waren al gerulm e t1jd voorblj; de 37 mensen die In 2000
nog In dlenst waren van het bedrijf vormen een schri l
contrast met de 1200 mensen die r hun brood verdlenden
tijdens de jaren '40. Verschlllende crlsissen, concurrent1e
uit goedkopere werelddelen en een stee~ verdergaande
modemiserlng, en daarmee efficientie, zorgden voor ee
dalende productie, dalend werknemeraantal en een dalende
ruimtebehoefte. Het ongeveer 12 hectare grate terrein,
en de blj behorende bebouwing werd een veel te groot, en
daarmee veel te duur, onderkomen voor het bedrijf dat
toch al flink op de kosten moest letten om te kunnen blijven
voortbestaan. Medio jaren '80 vindt er daarom al een eerste
(omgekeerde) gron dtransactie plaats tussen de gemeente
Oisterwljk en de Koninklljke Verenigde Leder. De gemeente
was dringend op zoek naar ruimte voor bedrijvighe1d, en
vend deze aan de westkant van de noodlljdende KVL. Delen
van het aangekoch te gebied werden strategisch In eigen

beheer gehouden als voorbereiding op het onontkoornbare
vertrek van de KVL. de rest u1tgegeven aan bedriiven 111 de
loop van de jaren '90 kwam 75% van de gebouwen leeg te
staan en werden verschillende delen van het terrein en de
gebouwen onderverhuurd aan andere bedrijven. De eerste
raadsvergaderingen en besprekingen tussen het bednJf en
gemeente over de toekornst va n het b drijf en het terreln
vonden ook in deze periode plaats.
Het bedrijf weet de jaren nE>gentig ternauwernood te
overleven, vooral door zich op kleinschalige productie
van kwallteitsleer voor de duu dere kledlngmerken toe te
leggen en door verdere saneringen 1n gang te zetten . Het
oude onderkomen wordt, ondanks alle emolies. de er aan
verbonden zij n, een steeds grater blok aan het been, en In
2000 komt dan ook de mededellng dat het bedrijf, in een
laalste paging tot overleven, il)n hell ergens anders gaat
zoeken Slechts enkele maanden later blilkt echter dat ook
een verhuizing geen soelaas meer kan bieden; d KVL sloot
het Jaar 2000 a met een mlljoenerwerlies, en moest het
fal lissement aanvragen. De poorten glngen dlcht; na 84 jaa r
Oisterw ij ks leer was de KV L nlet meer.

De Kon inklljke is doodl Lang leve de Koninklljke?
Deze gebeurten is was een ingnJpend moment in de
cu lt uurhisto r ie van Oisterwijk; de fabriek vormde gedurende
lange tijd het be langrljkste bestaansrecht van het dorp .
Daarnaast kwam er In een keer een voor Oisterwijkse
begrippen enorm geb1ed vrij, met bebouwing die qua sfeer,
korrelgrootte en cultuurhistorie iijn ge lijke n1et kent In
Oisterwijk.
Ondanks het fe it dat het fa1l lissement van de fabrrek een
lngrljpende gebeurtenis was was het verre van een schok
voor de bevolkfng eri belanghebbende partlJen Het bedrijf
was de laatste decennia nog slechts een schim van wat het
vroeger was. Besprekingen over de toekom t van dat stukje
Oisterwijk waren al lang aan de gang en de gemeente had
zelfs al strateglsche grondposihes verworven. De KVL vellde
de lnboedel, en bood het terre1n te koop aan. Er we.rd
met verschl llende lnvesteerders en projectontwlkkelaars
besprekingen gevoerd, maar uiteindeHJk was het de
plaatselljke ondernemer J Copa l, uit Met nab1Jrige dorp
Haaren, die eind 2001 een overeenkomst stoot met de KVL
Copal, eigenaar van een loodgleter- en installatiebedr!Jf,
staat in de omgeving bekend al!> een gewiekste zakenman, en
heeft al meerdere vastgoedprojecten in de omgeving op zijn
naam staan . Copal leek echter met e ontwlkkellng van dit
terrein niet zo'n haast te hebben; verkennende onden.oekeri
omtrent vervwllng, mon umenten en ecologie Helen lang op
zich wachten, en werden mondejesmaat uitgevoerd. Copa !
verklaarde al bij aankoop van h t terretn da de invulting die
hij in gedachten had voor het terrein athankelljk was van
'andere omwikkelingen ·, waarmee h1j doe lde op hel wel

votgen wordt er getrach om het lerrein te verkopen aan
verschillende partijen . Even gaa n er geruchten rond In het
dorp dat het terrein verkocht zou zljn aa n Bouwfonds, maar
de verkoop ketst op het laa ste moment af. Op dat moment
geeft Copal de gemeente de garantle dal ze het 1exclus1eve'
recht op het aankopen van het terrein hebben. Een beslissing
die door de gemeente, gezien de omvang van het proje ·,
log1scherwijs niet llchtzinn ig wordt genomen. Daarnaasl
za l het gegeven dat deze 'exclus1vlteit' nlets anders was
dan het onvermogen van Copa! om het gebied aan derden
te verkopen zeker een rol gespeeld hebben. Er wordt tot
aan het aflopen van het ultimatum op 1 december achter
gesloten deuren rege!matig over vergaderd, uiteindelljk
zonder beslu it Maar ook na het ultimatum melden zich geen

of niet toesternming kriJgen van de gemeente Haaren voor
het verhu1zen van zijn bedrijf bu iten de bebouwde kom .
Het verrnoeden bestaal dat de aankoop van het terrein
voora l bedoeld was als press1em1ddel voor andere zaken.
De feiteli1ke ontwikkel1ng en planvorming voor het terrem
schoten 1n ieder geval weinig op. Als in januari 2006 de
plannen voor het terrein word en gepresenteerd, lijkt de weg
vrij te zijn voor de start van de ontwikkell ng van het terretn .
Maar ook dan vertraagt Copal het proces door een aantal
van de laatste nag benodigde ondermeken n!et te willen
financieren.
Uiteindelijk komt in mei 2008 het ni1wws dat Copa I, zogezegd
om gezondhe1dsredenen 1 u1t het proiec wil stappen en van
het KVL-ter rein af wil . Gedurende de maanden die daarop
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andere partijen voor het project. Ondertussen probeert de
gemeente haar positie in het gebied verder te versterken
door e n overeenkomst te slulten met het bedrijf Speedl iner
aan de Gasthuisstraat, waa rln het grondbern van het bedrijf
ten westen van het KVL-te rre in wordt gerulld tegen een ~tuk
grond op het nieuwe ind ustrieterreln Laarakker met rnee r
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De gemeente Is de1e Tantaluskwelli ng ondertussen meer dan
zat, en zle t met lede ogen aan hoe het terrem steeds verde r
verpaupert De bevolking wacht met spanning op de afloop
van deze klucht. Wat ooit een kans was op het rea liseren van
~n mooi prestigieus proj ect in het hart van het dorp en het
verzllveren van een stuk cultuurhbtorie, begint steeds meer
op een gebed zonder einde te lij ken. De gemeente besluit
daarom ultelndelijk 1n april 2009 om toch tot de aankoop van
het terreln over te gaan . De resterende 8.4 ha wordt voor
een bed rag van 18,4 ml ljoen euro overgenomen van Copa I.

Conclusies
Het fei t dat Copa l een vertragende fac or is g~weest in de
o ntw 1kkellng van het terrei n is rnerkwaard 1g te noemen .
Marktpartijen hebben immers baat blj een snel proces;
geinvesteercl ge ld moet terugverd iend w orden, en wachten
betekent gederfde pote nti ele inkom sten of oplopende
rentel asten. Daamaast is het een teken aan de wand dat
andere parti;en ni et ge"interessee rd waren, en het terreln
moei lijk bleek te slijten. A!s het gebied relatief ronder al
te grote problemen ontwlkkeld had kunnen warden, en
financlee l levensvatbaar was geweest, waren er 1n een
eerder stadium al meer gegadlgden geweest. De slech t e
marktpos itie va n het KVL-terrein is de eerste aanwfjzing voor
ee n geforceerde herstructurerlng.
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De gemeente ziet het proj ect op het KVL-terretn niet als
een losstaande opgave . Uit de structuurvlsie Plu · 2005 blljk l
dat het terrein in meerdere projecten op dorspschaa l een
belangrijke rol moet gaan spelen . De belangrljkste hiervan
zijn de herstructurering van de spoorzone, en de BBSC-pilo t
van de provmcie .

Spoorzone
De voornaamste doe lstelling van de herzieni ng van de
spoorione lljkt het verhoge n van de representativiteit van
het dorp aan het spoor te zii n. Het KVL-terreln manlfesteert
zich pontificaa l aan het spoor en is een van de grootste,
opva llendste en daarmee belangrijkste elementen langs
het spoor. Het rnonumen t ale karakter van de bebouwing
biedt de grootste kans tot het rea li seren van een prestigieus
project m et een kwa litatief hoogwaardige ultstraling.
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Overige doelstellingen bij het aanpakken van de spoorzone
zijn het terugdringen van overlast van het spoorverkeer
op omringende functies, het verminderen vt1n de barrierewerking en een verbeterde aansluiting tussen het noorden
en widen van Oisterwljk. Ook de spoorwegovergangen,
die vanu1 het noorden de entree lot het centrum vorrnen,
warden aangepakt om de Uitstraling, aansluiting en
toegankelljkhe1d van het c~trum te verbeteren . Deze
ov rgangen bev1nden zich aan weerntjden van het
grondgeb1ed van de KVL. Reeds uitgevoerde proje en
bestaan ult een drietal wooncomplexen (geb1ed D op
de kaan), en het bedrliventerreln Laarakker, dal zich
duidelijk richnng spoor presenteert. He KVL terrein en het
verouderde stuk1e bedrijventerreln langs het spoor (gebied
F ZJjn projecten die momenteel In ui voer ing zijn In een
volgende fase wordt gedacht aan een project op het terrein
van de Boerenbond en het woonwagenkamp (gebled G).
Daarnaast wordt de mogehjkheld ondertocht om het oude
lint tegenover het KVL- terrein aanpakken, dat nu met de
rug richting het spoor is georienteerd. Aangez1en het hier
voornamel i; k woningen in particulier eigendom betreft is dit
laatste project echter een lastige.

BBSC
De afgelopen paar Jaar heeft er vanuit de provincle een pilot
plaatsgevonden met betrekklng tot wonlngbouw In een
aantal kleinere gemeenten. D pilot Bouwen Blnnen S rakke
Contouren geeft gerneenten de mogelljkheid om meer
woningen te bouwen dan in eerste lnstantie toegestaan
vanuit de wonlngcontingenten, mfts er een strakke
contour wordt getrokken om de huldlge bebouwde kom
Herstruc ureringen en inbreidlngen binnen de bestaande
dorpsgrenzen kennen kwantitatief geen restriclies. Ool< de
gemeente Oisterwijk was onderdeel van deze pilot en heeft
een aantal projecten in dit kader gerealtseerd Officleel Is de
pilot a gelopen, en wordt er voorlopig weer teruggekeerd
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naar het oude systeem, maar een aantal projecten die nog
niet z1jn uitgevoerd va!len nog wel onder de pilot. Het KVL·
terrein is er daar een van, en oak verreweg de grootste
Daarmee 1.s dit project de laatste mogeiljkheid om een flink
aantal woningen te realiseren in de gemeente, en daarmee
om te groe1en .

geen 1deale begmsituatle voar een pro1ect waar (grate)
projectontw1kkelaars geen brood in zagen
Het belang dat de gemeente hecht aan de rol die het terrem
voor het plaatje van het dorp kan spele.n, de hoge ambities
die daaraan gekoppeld z1Jn, en de manier waarop het terrem
is aangekocht vormen de tweede aanw 1jvn3 voor een
dreigende geforceerde herstructurermg,

Ambities & belangen
Oat de amb1ties en de beJangen vanu1l de gemeente
hoog llggen mag duidelljk zljn; het KVL-terre1n ls zowe l
representatief als st ructureel een belangrijk schakel in de
p!annen. Daarnaast belichaamt het project de voorlopig
laatste grate groeimogelljkheid. Daarnaast Is het leeg
bl11ven van de locatie een doorri 1n het oog onder andere
a!s het gaat om presentatie naar bu1ten toe, en het herzlen
van de noord-zuid relaties in het dorp. Het is dan oak niet
verwonderl1jk dat de gemeente een bepaalde urgentle
ervaart bij het uitvoeren van het project. D1t werd at
duldelijk toen de KV L-gebouwen op de gemeenteltJke
gronden b1j na direct werden ges loopt toen 1n 200 1 bekend
werd dat het bednif fa il l1et, en het terre 1n verkocht was;
men wllde beg1nnen. Daarnaast heeft de gemeente de druk
op Copal opgevoerd door de eerste onderzoeken en het
stedebouwkundig plan te initieren. Ulteraard is oak in dit
geval de ambttie, het belang en de haast van de gemeente
omtrent dit project duidelijk af te lezen aan het felt dat het
terrein is aangekocht . Ult stukken van een van de raadsleden
blljkt daamaast dat de begroting alles behalve sol de is,
en posten als renovatie van de vervallen monumenten,
eventuele extra rlslco's en infrastructurele werken niet zl)n
meegenomen . De vervuding van bodem en grondwater
wordt 'opgelost' door midde l van het aanbrengen van een
ieeflaag. Het saneren van de vervuiling was met de huld1ge
explo itatieopzet niet te betalen De verwachtte lnvestermgen
om het terrein bouwri jp te maken gaan hoogstwaarschijnllJk
de SO mil oen euro rulmschoots passeren , wat het KVLterrein een megaproject maakt voor een gemeente met
een eigen ve rmogen van ;. 25 milJoen euro Het te
investeren geld moet daarom geleend worden, met zo'n 8
mlljoen euro aan rente lasten als gevolg. Het llJkt al met al
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In de voorgaande paragrafen 1s du ide lijk gewarden dat
marktpartiJen het terre ln links laten liggen. In de loop der
tijd z.ijn er verschlll nd projectontwlkkelaars afgehaakt,
en oak investeerders stonden niet bepaald In de rij om
het project vlot te trekken . De ultelndelijke e genaar (de
gemeente Oisterwljk) heeft veel belangen bij het project,
en legt de amblties wat betreft prestige en invulll ng hoog,
met het risico zich daarbij als klelne gemeente financiee l en
organisatorisch te verga lopperen Maar I oe zit het met de
daadwerkelijke potentie van het terrein? Is er een goedf'>
invulllng te vinden? Zljn er wensen en elsen vanuit bevolklng
en organisaties? En z.ljn er belangrijke programmatische
tekorten die wellicht een plek kunnen krijgen op het
erreln? Kortom, in deze paragraat zal gekeken worden naar
de mogelijkheden om tol een invulilng van het gehied te
komen.

Wonen
Zeals al eerder aangegeven fs het project op het KVL terrein
voorJop!g de laatste grate mogellJkheld om wonmgen bij te
bouwen voor de gemeente In de huidlge plannen wordt dan
ook voorzlen In de bouw van 550-600 wonlngen Oi~terwljk
is een populalre woongemeente, wat onder andere te z.ien Is
aan de hoge gemiddelde WOZ-waarde van 366.000 euro ten
apzichte van 253.000 euro voar de rest van Midden-Brabant.
Vooral de wijken len zulden van het cent rum, rnet veel
rulm apgezette (half) vrljs aande woningen In een gmene
omgeving, dragen hi er aan bl) . de gemiddelde WOZ-waardes
li ggen hier gemiddeld tussen de vier en v1erenha lf tan (bran.

CBS). Jn de Vastgoedmonitor van 2007 wordt echter reeds
vermeld dat de eengeztn~woningen in het midden- en
hogere segemenc minder 1n rrek ziJn vanwege de gestegen
pri)Zen daarvan ln combmatie met een tegerwaJJende
111komensontwikkeling in de regio Daarnaast neemt de
verkoopbaarheid van dit soort woningen door de huidlge
crisis nog verder af. Naast deze meer markttechnische
oorzaken IS er noge een ander ontwikkeling te onderkennen
dle de ontwi keling van (duurdere) eengezlnswon 1ngen
op het KVL
erre1n minder interssant maakt. De
bevolkingsprognose.s van Oisterwijk wijzen u1t dater sprake
gaat ziJn van een dal1 11g van de bevolking, in combinal1e
met een verdergaande vergrijz 111g en een toename van
het aantal een- en tweepersoonshuishoudens (CBS ). Dtt
zorgl ervoor da het totaal aanta l inwoners afneemt maar
het aanral huishoudens toeneemt. Deze comb1nat1e van
factoren leidt tot een wezen lijk andere woningbehoefte. Oak
Woonstichtmg Stromenland voorziet een stijging in de vraag
naar woonruimte door een- en tweepersoonshuishoudens.
Deze 1rraag (85% van de totale 11erwachtte woningvraag bij
de stichting) wordt veroorzaakt doo r sta rters en sernoren,
waarb1J de starters op zlchzelf w1l len gaan wonen, en de
de senior n graag kle. ner (Companen Adv1seurs. 2005 )
Beide groepen hebben z1cht verenl d in een stTchttng om
op te komen voor hun belangen De ouderen :zetten zich
gezarnen lij k In voor hu isvesting de zowe l kwantitatief
als kwalttatlef aansluit bij de behoefte van de senloren in
OisterwlJk. De situatie rondom de arters lljkt drlngender te
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zljn . De dure woni ngen en de re latief lange wachttijde n voor
ee n huurhurs (zo'n drie jaa r) hebben ertoe gele idt dat de bij
de lnitiatiefgroep Starters Woningrnarkt Oisterw 1jk {ISWO )
aanges loten starters een drelgement aan de gemee nte
hebben geuit. Ze hebben kenbaar gemaakt dat de stichting
en haar achterba n van plan zljn om massaal naar een andere
gemeente te verhuizen ndien er op korte termijn ni ks wordt
gedaan aan net gebrek aa n starterwoningen \J acobs, 2008)
Een minder wenselljk voor scenario voor een gemeente die 111
de toekomst toch al met een fllnke vergrijzing geconfronteerd
gaat worde n. Zowe l u1t de cijfers va n de Vastgoedmorntor
als van de ISWO blljkt een sterke voorkeur te be~taan voo r
appartementen of won igen van onder de 175.000 euro . Wat
betreft woningen doet de gemeente er verstandig aan om in
te spelen op de nabije toekomst va n starters en sen ioren in
plaats van koste wat kost in te wl llen zetten op prestigieuze
appartemente n of dure eengezinswoningen

Bedrijvigheid
In het dorp zij n twee bedrijvente rein aanwezig: Kerkhoven
en het nleuwere Laarakker. De llgging van de KVL in
bedrljventerre in Kerkhoven zo u een aan leiding kunnen zijn
om na te denken over een invull ing met bedr ijvigheid. Er
zi1n echter een aanta! ontwikkeli ngen die laten zien dat het
inspelen op deze sec tor twi1felachti g i.s . en eerste zijn er nog
ee n aanta l plekken vrij op het terrern Laara kker Ondanks de
n.i imte en de hoogwaardige u1tstral111g is het terrein neg niet
opgev uld en ziJn de bedrijve n die er we l een plek hebben
gevo nden voor een groot dee l overgekomen uit Kerkhove n
vanwege de behoefte aan uitbreldrngsruimte of een nieuw
onderkomen. Tegel ijkertijd zij n de prijzen d ie per vierkantC!
meter warden gevraagd op het oude bed rijventerrein
dramatisch laag In ve rgelljklng met andere terrein in M 1ddenBrabant: 35 euro tege nover een gem iddelde van 120 eu ro
voor vergelijkbare locaties {Fontys Hogescholen, 2007) D1t
geeft duidelijk aan dat de aantrekkelijkheid en vraag van
dlt terrein ver beneden het regionale peil ligt. Daarnaast
lijkt het rev italiserlngstraject dat door de gemeente is
opgeze t voor Kerkhoven geen daverend succes te zijn In
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het onderzoek dat door BRO 1s uitgevoerd kornt een grate
desinteresse voor de revitalisering naar voren vanuit de
zittende bedrfJven. De conclusie 1s dan oak dat de bedrijven
hun, mlsschien wat laagwaardige, locatie pruna op prijs
stellen vanwege de goedkope beschikbaarhe1d van ru1mte
Er was wemig behoefte om samen te investeren in een
betere mfrastructuur, openbare ruirnte of In duurzaarriheid.
De bovenstaande zaken leiden tot de conclusie dater weinig
ruimte is voor n1euwe bedrljvighe1d, in ieder geval waar het
gaat om grootschallge of hoogwaardige ontwikkelfngen. Oat
is 1ets wat duidelljk naar voren kornt uit de situatie op de
twee bestaande bedrifventerremen.

'het L1ndekwartier' nabij het centrum slecht verkoopbaar
bl11kt te 211n. zowel wat betrelt woningen als de voorgesrelde
wmkels m de plint

Cultuur en Sport
Ook op het gebied van cultuur en sport li jken er welnig
mogeliJkheden te zijn , De meeste recente en opvallendste
pro1ecten in dit kader zijn de oplevering van het
cultuurcentrum Tihander met o.a VVV, muz1ekschool
en theaterzaal en het geneedkomen van het nieuwe
sportcomplex aan de Moergestelseweg. Het dorp b z.it
nu drie sportcomplexen, rnet ruimte voor zowel Indoor als
outdoor sporten en een zwembad.

Detailhandel
Ii"\ de de allhandelsector zijn twee a5pecten die lelderl
tot de conclusie da ook deze invulling In leder geval niet

als hoofddrager voor hel gebied kan dlenen Als eerste
Is er het planologisch detallhandel onderzoek voor de
dagelijkse sector (BRO, 2007), waarult Is gebleken dat
er, rnctusief toeristische bestedingen en groeiprognoses,
geen ruimte is voor een llitbreiding van de detailhandel
in de dagetljk5e sector. Ten lweede is er de roep vanuit de
lokale middenstand om toch vooral geen detallhandel te
ontwlkkelen op het KVL terreln; ze zijn bang dat het dorp
wat betreft aanbod van wlnkeloppervlakte ni t meer aan
zou kunnen. Het verschralen van het oude dorpsllnt zou ook
een verslechtering van de (toeristische) aantrekkelijkheid
lnhouden Ook bestaat er nu een goede bala11S tussen
de aanwezighe1d van publ1ek5trekkende supermarkte11
en een aantal grotere ketens en avenge detadhandeL
Als wordt gekeker1 naar recente ontw1kkelingen op het
gebred van detailhandel in het dorp valt nog op dat er
een cluster aan doe-het-zelf winkels 1s opgeleverd op
bedrijventerrem Kerkhoven, en dat het presttgieuze proiect
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Welzijn en Educatie
Uit de WIJkschetsen (Porte , 2007) komt naar voren da er
voldoende loca ti es zijn voor onderwijs . Het basisonderwijs
is in vrijwe l alle wijken goed ve rtegenwoordigd . Recent
is er nog een brede school opge leverd met daarbij ook
ruimte voor allehande buu rtactiviteiten en kinderopvang en
dergel1ike. Het middel baar onderwijs word t verzorgt op een
gecentraliseerde locatie in het da l van de Voorste Stroom en
biedt onderwijs \/Cl n VMBO tot VWO aan.
Op het geb ied van welziJn is er wet sprake van ee n duidel1 jke
behoefte (Porte, 2007). Tandartsen, fysiotherapeuten en
huisartsen warden in elke w iJk als behoefte aangegeven.
Daarn aast is er een tekort aan locatles voor kmderopvang.
Met de naderende vergnjzing in het voorw1zicht 1s het
ontw1kkelen va n extra rn imte voor zorg en welzijn wellicht
een goede optie.
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Toerisme en Recreatie
Het toe ri me is een belangrljke economsiche drager van
het dorp, en daarmee ook een elangrljke potentiee l
ruimtevragende functie. Het toeristi che product bestaat
voor het grootste dee l uit de bossen en vennen ten zwlden
van Oisterw ijk. Daarnaast zijn ook het centru m met een
relati ef groat aanbod aa n (lu xe ) detail hande l en horeca, de
culttJurvoorzieningen ·n de vorm van de Ti1 1an der en diverse
evenemen ten zea ls Oisterw ijk Scu lptuur en de fac il 1teiten
die in en rondom het dorp te vinden ziJn met betrekkmg
tot zake!ijk toensme de sell in g points van Oisterw11k . Met
deze attracties is het toeristisch product voo ral aantrekkelljk
voor actieve senloren , gezinnen met kinder en tot 12 jaar en
2akel1Jke toensten . In de rest van de regio is veelal hetzelfde
beeld te zien : accomodanes gekoppeld aan een interessante
natuurlljke o mgevi ng met ee n dorpscentrum, een
stadscentru rn en veelal ee n attracnepark op korte afstand .
OisterwiJk profiteert In de elgen toerisbsche regio mee van
de Efteling blj Kaatsheu vel en Safaripa rk Beekse Bergen nabij
Hilvarenbeek. (Majolee & va n Hummel, 2005)
Met betrekki ng tot het KVL terrel n ka n gesteld worden dat
het project In beperkte mate geb ruik zou kunnen ma ken van
de mogelij kheden di het toerisme biedt aan programma .
Wat betreft accomodaties ligt het terrein nlet optimaa l
gezinnen met kinderen zullen eerder de rust en natuu r
van de bu nga lowparken en ca mpings opzoeken die direct
ln de bossen gelegen zij n. Voor de zakelijke toerist iou de
locatie beter geschlkt zijn: goed bereikbaar, In de kern,
met mogelljkheden tot uitstapj e ~ naar de nat uu r. Ook kan
er getrach t warden een andere doelgroep aa ngeboord te
warden, bljvoorbeeld die van kleine gezinnen zonder auto,
of de wa t jongere natuurli efhebber. Voor deze groepen is
de llgging aan het spoor een positieve eigenschap. Me
een verbred ing va n de aangesproken doelgraep is echter
ook een herprofi lering, of een toevoeging, nod ig. De
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2. Binnenslad Breda
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4. Binnenslad Tilburg
5. Safaripark Beekse Bergen
6. Binnenslad Den Bosch
7. Noord-Brabanls Museum
8. Binnenslad Eindhoven
9. Van Abbe Museum
10. Nationaal Zwemcenlrum de Tongelreep
11. IJsbaan
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Nederheide, Stippelberg en Beestenveld
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gemeente zet vooral in op luxe, groen en rust; typi~che
produdelgenschappen voor de zakelijke gebrulkers en de
gezinnen die een midweek weg wlllen van de hectiek van
stad en werk. Andere groepen :zul\en :zlch welllcht minder
aangesproken voelen door het rustige gezinsklimaat en/of
de luxe inste lling.
H t KV L terreln zou ook een rol kunnen sp len n de vorm
van het opnernen va n nleuwe attracties. Ook hler is echter,
net als bij detailhandel, voor:zlchrfgheid geboden, een
verschraling van het oude dorpsll nt rnoet voorkomen
worden. Het programma moet dus echt een aanvulllng en
toevoeging zijn in plaats van een vervanging. Als kansen
warden in het Beleidspla n Toerisme en Recreatie (Majolee
& van Hummel, 2005) het aanbleden van arrangementen in
een ketenstructuur en he vermarkten van cu ltuurhi orie
genoemd.

Overig
Met het bestuderen van de voomenmgen en behoeftes
in het dorp z1jn ee n tweetal zaken duidehjk geworden die
minder goed 111 de h1erboven gehanteerde indeling passen,
maar die wellicht potentie bieden om 1ets rnee te doen op
her terrei n.
Als eerste bleek u1t de Wijkschetsen dat er in vniwel elke
buurt overlast werd ervaren door i ongeren en va nuit de
jongeren werd een gebrek aan speel- of hangp lekken
geconstateerd (Porte, 2007). Ook in het Speelplan van 2004
(Gemeente Oisterwij ) wordt er bij een aanta l spee lplaatsen
voor jonge kinderen m lding gemaakt van overlast of
onbruikbaarheid door de aanwezigheid van oudere jongeren.
Er lijken dus te wem1g plekken voor de jeugd te zi1 n waar ze
elkaar ong-estoord kunnen ontmoeten en hun 'ding' kunnen
do n. De nabijheid en het toezicht van de oudere bewoners
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r;'!

------____ -:...-:......___

Loonse & drunense Duinen
' ' ' '
' '
r;'! ' '

,,

''
' \

'~

Efteling

~

'

''

I

I

I

'

I

I

I

\

,'r;'!

\' .!.
'

r;'!

I

''
'

',
.... -

1

-

-

llor-

'

\
\
\

''

\

I

\

I

r;'!

I
I

I

r;'!

Tilburg '
~

I
I

\

I

I

Oi~terwijkse Bo,ssen

;'-.-

I

I

,''{-;z ',tl.: 2,

,'

'

__ _,..en Kampina

Cl

\~

I
I

I

,'~

Safaripark Beek-s,~ B'e;gen ~
''

....

-- -

_.

,

-----g---11

J

/

r;'!,

I

r,"'

I
I

,

~

\------

~

,
,,

,

& Vennen

en de activiteiten die inht!rent zijn aan het jong zijn en
volwas.se.n worden leiden tot con fl icten. De af'geiegen llgglng
van het terre n in combinatie met de aan hlstorie en verval
lnherente aantrekkelijkherd kan een mogelijkheid zijn om
zowel de leugd al5 de volwassenen in Orsterwijk een gunst
te veriene.n.
Het tweede aspect Is het aanwezig lijn van een AZC in
de gemeente. De goede man1er van samenleven tussen
dorpsbewoners en as1elzoekers wordt geroemd (Anon.,
2008) en de verhoudlng II) kt goed te zijn . Toch l1gt het
centrum een heel stuk bulten het dorp, in de bossen Het
complex is lngericht met ba,akken en kleine huisjes, een
soort compound Welllcht dat hier sociaal en prograrnmatisch
kansen ligge.n wat betreft het KVL terrein. Het betrekken van
de asielzoekers blJ het dorp. n ze echt te laten lntegreren is
polltiek een mooi gebaar en sociaal gezlen een kans voor de
dlversiteit in het dorp
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Samenvatting & Conclusies
Het lijkt erop dat de programmatlsche moge li jkheden
binnen de gemee nte niet overdadig zijn. Wat betreft wonen
profileert de gemeente zic h normaa l gesproken met ruim
opgezette woningen in een groene omgeving. Oisterw jk
als 'de Groene Pare! van Brabant' Ju 1st deze woonsector
I fkt, vanu1 t de lnrichting van het terrein maa r vooral
vanult de markt, geen logische optie te 2ijn. Tegenval iende
lnkomensontwikketing, dure huizen (in het algemeen,
maar zeker in Oisterwijk) en de recente risis zorgen voo r
een fli nke stagnatie ln deze sector. Markttechnisch lllkt het
niet alleen handiger te zijn om op een andere doelgroep
in te spelen, ook sociaal en demografisch liggen er hele
andere behoeftes. Vooral starters en seniore n roeren zirh
als het gaat om woonruimte, Juist twee doelgroepen waar
minder opbrengsten uit te verwachten li]n als het gaa t om
de herontw1kkellng van het terrein . Met de aankomende
vergrij zing van het dorp lijkt lnspelen op de senioren echter
een goed ldee. Maa r j ulst vanwege de vergrljzing moeten
ook de starters tevreden geste ld warden; zlj dreigen en
masse uit het dorp te vertrekken als er op korte termlJn nlks
verbeterd . Zowel econom isch, sociaa l als demografisch Is het
voor Oisterwljk zaak om he.t wonlngaanbod en pnofilering
eens fllnk onder de loep te neme n. Een lastige klus omdal
de gebruikelijke se lling points {rmt, rulmte en green ) minder
waard ZiJ n gewo rd en en er dus op iets andere ingeze.t
moeten wa rd en . Met Til burg om de hoek is het inzetten op
een soort van stedel jkheid met standaard-appartementen
en dergelijke een farce.
Dok op hel gebied van bedrijvlgheid is er een omslag
waarneembaar. Hel nleuwe (en duurdere) bedrljventerrein
lljkt nletopgevuld le gaan word en en de zittende bedrijven op
Kerkhoven lijke n prima te.vreden te z1Jn met de goedkopere
laagwaardtge omgeving waar z.e z.ich 1n bevmden . De enorm
lage grondpriJS geeft aan dat het terrein niet aantrekkehjk
is voor nieuwe vestigingen. Bedrijv1ghe1d als opt:ie om het
KVL terre in mee in te vul len 1s dus mmimaal en beperkt z1ch
tot laagwaa rdige en kJeinschalige bedrijfsmogelljkheden .
Wederom geen mogelijkheid om hoge mkomste n te
genereren .
Zoals we op kunnen maken uit onderzoeken en re.acties van
winkellers lijkt het deta llhandelaanbod van het dorp aan
z1jn max te zltten . Bij verdere toevoeginge n wordt leegstand
verwacht en/ of een verpaupering van het oude dorpsllnt.
Vanuit toeristisch oogpunt in ieder geval geen goed idee,
aangezien dit de belangrijkste trekker binnen het dorp Is
Alleen als er ingespeeld wordt op een niche die nog niet
wordt bediend is het wellicht een optie om naar een invulling
met detailhandel te kijken
Wat betreft culturele en sportieve voo ieningen
heeft de gemeente zich de afgelopen Jaren lelijk iii de
vlngers gesneden door onder andere een fonkelnieuw

cultuurcentrum met muzlekschool, heaterzaal, blblotheek
en VVV te openen Typsiche functies die prachtig een plek in
de KVL hadden kunnen krljgen Daarmee hadden subsidies
naar het gebied toegetrokken kunneri warden en was het
terreln makkelijk een onderdee l van he dorp geworden.
Gezien de omvang van het dorp en de voorzieningen die er
reeds zijn is het niet aan nemelljk dat er nog rulmte Is voor
extra (grootscha!ige) voorzieningen voor cu lt uur en spo rt.
Ult de Wljkschetsen van Porte wordt duldelljk dat er op
het gebied van welzijn een du 1delijke behoefte is aan
zaken als Fysiotherapeuten , huisartsen en landartsen. Oak
ondersteu nende facll iteiten als kinderdagopvang warden
genoemd als voorzlenlngen die in verschll/ende wijken
gemist worden . Hier ligge n, oak vanwege de centr.ile llgging,
wellicht kansen voor het l(VL te1 rein .
Ook vanuit het toerisme. is er potentie voor een 1nvulling
op het KVL terrei n Omdat het project echter rllimte!ijk
minder sterk ls verbonde.n met de belangrijkste trekker
van het dorp, de bosse.n en vennen, is de tocatie minder
geschikt voor de meest prominente doelgroep in de vorm
van gezinnen met JOn ge kinderen. Er zo u sterker ingezet
kunnen warden op de doelgroep van de zake l!Jke toerist
die met interessante arra ngementen, de bere ikbaarh e1d
en een a-typs1che omgevmg verleid kan warden . Dok 1s het
ee n optie om de aangesproken doelgroepen te verbrede n,
waarbiJ wel opgemerkl moet worden dater dan ook gezocht
moet warden naar alternatieve .artracties.
Vanuit verschillende onderzoeken 15 verder naar voren
gekomen dat de oudere ;eugd een plek voor zichze lf mist
waar ze ongestoord hun gang kunnen gaan en bepaa lde
activiteiten kunnen ontplooren Tegeflikertijd ervaren andere
bewoners van het dorp overlast van deze groep. Als !aatste
ls het KVL project genoemd Is paten. tie om het buiten het
dorp ge!egen AZC beter te lntegrere n In het dorp.
Aan de hand van de inventarisatie va n de programmatische
(on )m ogelljkheden in het dorp wordt duidelljk dat de
mogelljkheden die er liggen voora l In een segment te vinden
zijn dfe minder opbrengste.n genereren. De standaard cashcows in de vQrrn van wlnke ls, horeca, dure appartementen
en kantorencomplexen !ljken geer1 valide optie le iijn,
terwljl zake11 als starterswoningen, jongerenspee lplekken en
fysiotherapeuten hoger op de agenda {horen te) staan Het Is
de vraag of de gemeente bereid is om l1et ambi tienivea~1 en
de flnanciele bel•ingen van het project bij te stel len aan de
hand van deze programmatische en sociaa l-demografische
context. De beperkte programmatische mogelijkheden ZiJn
de derde, en laatste, aanWIJZing voor een waarschijnlljke
geforceerde herstructurering en de noodzaak tot het vi nde.n
van een allernaheve herstructurerlngslog ica.
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In het voorgaande hoofdstuk Is door middel van een analyse
van de marktposibe van het terreln, de amblt!es die er liggen
en programmatsiche (on)mogelijkheden plausibe l gemaakt
dat er hier sprake gaat zijn van geforceerd hers ructureren.
Het geforceerd herstructureren van Urban Wastelands
ls, 1n het kader van dit afstuderen, met name ongewenst
vanwege de negatieve effecten die dit heeft op het publiek
dome in. Hel uiteindelljke doel is het vinden van alternat!eve
manieren tot herstructureren, om het publlek domein te
stimuleren en functionee l en ociaal lets toe te voegen aan
het dorp.
Om het publiek domein te kunnen stimu leren moet er
eerst lnzicht worden verkregen in de ruimtelijke inrichting
van het dorp met etrekking tot het publlek domein, en
de werking daarvan. Dlt hoofdstuk tracht dat te doen, met
als startpunt de ontstaans- en groeigeschiedenis van het
dorp. Een wellicht op het eerste gez ich t vreemd startpunt,
maar gedurende het hoofdstuk z.al duidelij k worden dat de
landschappelljke onderleggers en geschledenis van het dorp
nauw zijn verbonden met de huidige indeling van het dorp,
en daarmee de mnchting van het publtek domein.
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Oi~erwljk

is ontstaan door het aaneengroeien van twee
verschl llende nederzettingen; het kerkdorp Oost-Tilborgh,
dat opgebouwd was rondom een kerk (het huidlge
Kerke1nd), en e n handelsnederzetting rondom een burcht
(het huidge de Li nd ). Deze handelnederzetting werd door
Hendrik I van Brabant in 1210 gestlcht, en kreeg al snel
stadsrechten De naam, Oisterwijk, is een verbastering van
Oost ter Vicus, wat ten oosten van het landgoed, betekenl.
De twee nederzettingen vonden hun locatie op de overgang

Vroege Middeleeuwen

van de lager gelegen, en natte, graslanden rondom de
Voorste Stroom en de hoger geJegen zandgronden. De
beide stromen rorgdt>n voor overvloedige graslanden voor
het vee, drinkwater en transportmogelijkheden, terwijl
de hoger gelegen zandgronden goede landbouwgronden
waren De llgglng van de burcht en de handelsnederzetting
had daarnaast te makeri met het feit dater prec;ies op deze
plek een aantal belangrijke handelsroutes kruisten (namelijk
Antwerpen -Den Bosch en Maastricht-Holland), en de
Voorste Stroom een belangnjl<e ranspor route nchting Den
Bosch was. Op deze handelsroules ken door de kasteelheer
tol geheven Worden en er ontstond een pleisterplaats voor
hande laars. In eerste instantie waren deze marktactiviteiten
nog voornamelijk lokaal van aard.

Late Middeleeuwen
In deze periode ward Oisterwljk een plaats van importantie
1n de streek, als een van de 'hoofdsteden' van de vier
kwartieren van de Bossche Mei rij. Het dorp werd een
'heerlijkhe1d', een nedenetting met stadsrechten. maar
zonder de verpllchting tot vestingswerken Het dorp
kreeg het recht op zellbestuur, en hierdoor ontstond de
mogeli)kheid tot het bepa len van wetgeving en belastingen.
Daarna.ast werd de kerk een be langrlJk regionaal rellgleus
centrum. Door de goede b relkbaarheid, de llgging langs de
stroom en een aanta l privileges op he gebled van handel
bloeide de textie l- en leerambacht op . D rtroom zorgde
nlet alleen voor vervoersmogelijkheden, maar ook voor het
productiewater dat noodrakelijk was veer het leer en textiel.
Het gebruik van de stroom werd dan oak gemaximallseerd · er
ontstond een lint met sma lle diepe kavels tot aan h t water
tussen het voormalige kerkdorp en de handelsnederzetting,
waardoor de de twee dorpen lot een dorp samensmolten,
waarbij de naam van de handelsnederzemng ging

Late Middeleeuwen
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dommeren. Door de belangrijke pos1tte op het gebled van
religte, bestuur en ambacht werd ook de hand Jsfun tie van
hetdorp van steeds meer gew1cht.

De Nederlandse Opstand en de Bataafse tijd
Zo rorid de Nederlandse Opstand (ook wel de 80-Jarige
oorlog genoemd) werd het dorp terug m de tijd geworpen.
In Braba nt woedde er een langdurige strijd tussen de
Gelders ve ldheer Maarten van Rossum, en de M e1eri . Kott
daarna began de Neder landse Opstand Gezien de reglonale
importantie op het gebied van bestuur, ha ndel en reilgle
wa~ het dorp in de 16" en 17 eeuw meermaals het lijdend
voorwerp van gevec:hten, plunderingen en verwoestmgen.
Hee verhaal gailt dat de bewoners er in het Jaar 1600 zelf-s
ciusdanig ge noeg van hadden dat het hele dorp besloot te
verkassen, metals gevo lg dat Olsterwijk nieerdere jaren een
spookdorp I> geweest. Als vervo lgens tijdens de Opstand
wordt besloten dat h t onderhouden en verbeteren van
wegen In geheel Braba nt wordt opge.schort In verband rnet
het bemoeilljken van de doortocht van vljandelijke troepen
rich ting Holland , betekent dll de nekslag voor 1,et dorp. Va n
de regionale functie waar het dorp zo van heett geprofiteerd
blijft niets over, en er wordt weer teruggegrepen naar
de inltiele bestaansgronden ; de landbouw op de droge
zandgronden en de ve teel op de natte gras lan den.
Tljdens de Bataafse tljd werd er weer geinvesteerd in de
bereikbaarheid van Brabant, en ging hel 1ets beter met de
handel en bedn jvigheid in het dorp Echt tot bloe l kwam
he dorp echter n1e meer doordat de Tllburgse (textiel)
1ndustrle een aantal priv leges en belastingvoordelen kreeg,
waardoor de 01Sterwljk.se laken· en vlaslndustrie vernietigd
werd . Tilburg troefde Oisterwljk at op economisch geb1ed,
en daardoor ook wat b tref\ groel.

Nederlandse Opstand & Bataafse Tijd
titgl"!Upoed

~n

!"rug in de lijd

lndustriele Revolutie
Olsterwijk bll)ft gedurende de 18, 19 en beg n 20 eeuw

een redelijk armoedig dorp In de rook van Tilburg. Het
sociaa l-econornische klimaat was beroerd en 1:iektes en
roversbenden teisterden de bevolklng. Het lnwonersaantal
loopt zelfs terug tot 1615 in 1830. De n(jverheid neemt toe,
maar voornamelijk als noodgedwongen aanvulllng op het
karige bestaan dat door de agrarische sector rnogelljk wordt
gemaakt. Na een lange tijd van voornamel jk agrarische
bedrijvigheid waren de landbouwkavels en -gronden door
overervlngen dusdanig klein geworden dat ze niet meer
productief verdeeld ko nden warden onder de boerenzonen.
Het gevolg was dat slechts een van de zonen verder kon
boeren en de overige zonen op een andere manier in hun
broodwinn ing moesten voorzien, of dat de kavels niet
meer genoeg opbrachten om het hele gezln te voeden en
van inkome n te voorzJe.n Da. rnaast werden de boeren
ge roffen door onder andere verschll lende mlsoogsten en
goedkope lmportproducten ult het bultenland in die tijd. De
huisnijverheid, in de vorm van het produceren van schoen n,
leer, o ( !.igaren, vormde dus een welkome en noodzakel!Jke
aanvutl ing op het inkome.n.
Al s het dorp in 1865 wordt aangesloten op het
spoornetwerk ontstaat er ee n nie uwe impul:. voor
industrie en bedrijvigheid. Doo r de bevo lklngsgroei en
vele oorlogen groell de vraag naar leer en schoenen, en
Midden-Brabant zou zich ontw1kke len tot het belangrlJk.ste
gebied 1n Nederland wat betreft de productie daarvan. Er
ontstaan tal loze werkplaatsen waar men zich, meesLa l nag
handmatlg, roelegt op de productie van leer, schoenen
en sigaren Door de armoed1ge omstandlgheden waren
de arbelders echter bere id om voor een zeer laag loon te
werken, wat ook meteen de grootste reden 15 het voor het

lndustrlele Revolutle
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ontstaan en opbloelen van deze vormen van lndustrie; de
lonen waren laag, net als de lnvesterlngskosten . Vooral voor
sigarenmaken was zo goed als geen apparatuur nodlg. en
leer maken gebeurde vaak nog handmatig In het zachte en
stromende water van de Voorste Stroom, met loorstoffe n u1l
de bossen .
Ondanks het feit dat deze vorm van huisn ijverheid voor veel
mensen een lnkomen betekenden, maakt Oisterwijk door de
lage lonen "Gedurende de 19de eeuw (...) een pro lerarisering
door (...) Met de groei van de ledernijverheld en de komst
van de sigarenfabrieken zag Oisterwijk de groep groeien
die onder het bestaonsminimum maest /even" (De Vries,
Th iessen & Van den Oord, 1988, p. 7). Naast het feit dat de
lage lone11 armoede veroorzaakten, zorgde het oak voor
een traag op gang komende rnechanisatie van de industrie.
Arbeid was dusdanlg goedkoop dat investeringen in, toen
nog min of meer experlmente le, mach inerle nlet rendabel
waren In het begin werkten werknemers vaak nog thuls
voor de patroon, en leverden ze een keer 11'1 de week hun
productie af. Later ontstonden er werkplaatsen 1 waar we!
nog steeds ambachte lijk werd gewerk t. Pas In 1916 ontstond
ender druk van de encrme gespecialise rcJe fabrleken in
Duitsland, en de opkomt van chemische looisto ffen, de
eerste fabriek waar arbeid geleid lijk aan gespecialiseerd en
gemecha niseerd werd; de Koninklijke Verenigde Leder.

kleine, specialistische, neden:ettingen heeft gevormd tot
een belangr1jk prestigleus reglonaal centrum, dat vervolgens
zowel fysiek als economisch door externe omstandlgheden
verwoest wordt en In verval raakt Ultelndelijk blijft er niet
veel meer over dan een armo dig agrarisch dorp met de
huisniJverl'leid als noodzakel1jke aarwulling op het bestaan.
Ondernemer> zlen vervclgens kansen om munt te slaan
uit de lage lonen waar de bevo lking genoegen mee neemt,
waarop het grootste gedeelte van Oisterwijk zich mag
rekenen tot het proletari aat
Twee constateringen zljn hierbiJ van belang. Te11 eerste bliikt
de ruimtelijke strnctuur van het oude Oisterwilk erg sterk
te zljn . Oni1anks het Feit dat de Aufriss meerdere rnalen Is
verwoest, soms verregaand, 1s de Grr.mdriss min of meer
onveranderd gebleven (Schreurs, 1975). Elke keer als het
dorp geheel o f gedee ltel!Jk werd verwoest, is het dorp
In io geed als dezelfde structuur weer opgebouwd. De
morfo loglsche en Infrastructure le onderleggers van het dorp
lijken dusdanlg dwingend te zljn dat er slechts een manier
van lnde len logisch Is Ten tweede bl1jkt ult de geschiedenis
van het dorp dat de hedendaagse bee ld van 'rijk' dorp,
met veel natllurschoon 1 goed wonen en een bloeiende
toeristiscl1e sector er een is die ver verwrjderd Is var1 de
sit uatie zoals die 11og geen 75 jaar geleden was.

Startpunt

OisterwiJk ontw1kkelde z1ch in de Jaren 20 en 30 van de 20"
eeuw tot een industrredorp op het plarteland Voora l de
s1garenfabriek 'de Huifkar' en de KVL ontwlkkelden zich tot
grote bedriJ Ven die aa n veel mensen werk boden Erontstond

Andere tijden
Deze kcrte samenvatting van 700 jaar Oisterwijk s
voornamelijk bedoeld als lntroductie en beeldvorrnend
startpunt. We hebben een dorp gezlen dat zich vanL1it twee

\

Oisterwijk in 1830

Olsterwijk in 1900

een hernleuwde relatieve welvaart In het dorp, en de
bevolk1 ng en het dorp groeide gestaag mee met de benodlgde
arbeidskrachten. Rond 1945 woonden er alweer zo'n 8.000
mensen in het dorp, waarvan een kleme 70% afhankelijk was
van de KVL, waar op dat moment UOO mensen werktel'\.
Op de groeikaarten op de voorgaande pagina's is duidelljk
zichtbaar dat de groel van het dorp In eerste instanne
voornameliJk plaatsvondt langs bestaande infrastructuur,
en tussen beperkende landschappelijke en infrastructurele
elementen. De bestaande lnfrastructuur werd opgeladen en
opgevu ld, terw1jl de oversteek over het spoor en de Voorste
Stroom op een aanta l u1tzonderingen 11a nog vermeden
werd. De KVL is wat dat betreft een van de eer.;te 'pion iers'
aan de noordzjjde van het spoor. D1t had voornameJijk te
maken met de benodigde n1imte en het fe1t dat de fabriek
zijn eigen aansluitmg kreeg op het spoornetwerk. De
wonmgen die brjgebouwd zijn tot 1955 waren voornamet1jk
bedoeld voor de arbelders In de fabrieken wat du1delrjk te
zien is aan de dlchthe1d en verkavelrng. In eerste 1nstantie
ging het om particuliere initlatl even , na de oorlog begonnen
de eerste wederopbouwplannen vonn te krijgen volgens
modernistische princlpes.
Vanaf de jaren dertig werd ook de toeristisc.he ral van
Olsterwijk steeds sterker De kenmerkende bossen en
vennen waren vooral een gewaardeerde bestemming voor
dagrecreanten, en baden substantiele werkgelegenheid.
Toe n als gevolg van de crisis van de )a ren dertig, en de tweede
weretdoorlog veel van de sigarel'I· en schoenenindustrie etnd
jaren veertig en begin jaren v11ftig ten onder glng in het dorp,
werden de meeste werklozen dan ook opgeva ngen door de

KVL en de toeristische sector.
Als n de jaren vijftlg de woningbouwproductle op volle
toeren draai om het wonlngtekort weg le werken, wordt
het geb1ed ten zuiden va n Oisterwljk ontdekt Door de
trein en het wijd verbre1d raken van de auto als algeme n
vervoermiddel komt het suburbaan wonen In zwang.
Oisterwijk word met zij n bossen en vennen, toeristische
aantrekklngskracht en een aantrekkelijke oude kern een
gellefde plek om te wonen. Tussen 1955 en l.980 worclt het
hele gebied tussen de oude kern en de bosrand volgebouwd
met suburbane woningen. In eerste instantie voora l wa
ruimer opgezette stempels met halfvrijstaande wonignen en
enkele rijwoningen. Al sne l volgden echter ook de mensen
met meer geld die het z.ich konden veroorloven om grote
woningen op rulme kavels te bouwen, al dan niet In de
bossen . Het karakter van het dorp veranderde h1erdoor
van een (armoedig)arb 1dersdorp in een dorp op stand. De
nadruk kwam steeds meer te \lggen op de toeristische sector
en d1enstverlen111g.

Oisterwijk in 1955

Oisterwij k in 1980

Conclusies
De ruimtelijke opzet van het dorp is duidelljk terug
te herleiden op de ge.schiedenis In eerste tnstantie
was er het verb ndend lint tussen het kerkdorp en de
hande lsnedenetting. Dit lint verdichtte zlch gedurende
de middeleeuwen enlgzlns. De bevolklngsgroei in de 19
eeuw werd opgevangen door het lint te verbreden, en de
ruimte ussen spoor, stroom en de beide noord-zuid llnten
te verd1chten Gedurende de bloelperiode van de KVL en de
sigarenindustrle werd tie bestaande 1nfrastructuur verder

PnTIH Trn llr
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opgeladen en uitgebre1d De twee be langnjke noord-zuid
linten werden overgestoken, maar men bleef voornamelijk
nog tussen het spoor en de Voorste Stroom . Vanaf 1955
werd zowet in het Noorden als het Zuiden het bu1tengebied
ingevuld, in het Noorden met 1ndustrie, het Zuiden met
woningbouw. Ook h1er bl1jft de ondergrond een belangrijke
rol spelen; de iu1delijke uitbre1dingen wo1den mill of mee r
opgespannen tussen, wederom, de bestaande noord-zuid
verbin dingen . Vanaf de jaren '80 wordt het dorp eigenlijk
'afgemaakt ' door de uitbreidlngswijk Pannenschuur
n het Noord -Westen, en de verder invu lli ng van het
industrleterrein. De groeigesch iedenis heeft voor een
duidelijk onderscheid gezorgd tussen de verschil lende delen
van het dorp, zowe l wat betreft karakter, ontstaansrecht als
een fysiek onderscheid .

Oisterwijk in 2008
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Vanuit de groeigeschieden1s van Oisterwij k is gecondudeerd
dat het dorp door een aantal opeenvolgende maar zeer
verschfllende fases in combinatie met een aantal !tterke
ruimteli jk blndende en scheidende elementen een
gefragmenteerde opzet kent. Gebieden tussen de lijnvormige
elementen zijn telkens vrijwel ineen!t opgevuld met een
specifiek (eenzijdig} doel in gedachten. in deze parc1graaf
wordt er gekeken of deze ruimtelijke opdellng vanutt de
hlstorie ook nu nog zijn weerslag kent. Dit wordt gedaan
door een indicatieve studle van een aantal CBS gegevens die
meer lnzicht v~chaffen over de sociaa l-econmische status
va n de bewoners van de verschlllende wijken.
De indeling van het dorp wals die op de volgende pagina's
zichtbaar is koml van de lndeling in wijken en buurten van
het CBS. Er Is echter een kleine wijziging in aangebracht: het
uiterst oosteli]ke en zu idooste lijke gebied vorm en volgens
het CBS een enkele wijk. Deze wijk wordt echter gevormd
door twee uiteenlopende buurten; een (voormallge)
arbeidersbuurt als extensie va n het lint en een suburbane
woonomgeving van ruim na 1955 . Het versch il in bebouwing
(en dus prijsklasse } tussen de twee is zo groat dat het bijna
onmoge!ijk 1s dat de bewonersgroepen uit de twee buurten
binnen eenzelfde socia le-econo misch e categorie vallen .
Daarom is bes loten om de WIJk fictief 1n twee stukken
op te krn ppen en de gegevens, rekening houdende met
het gemiddelde, aan te laten sluiten op de wijken waar
de bL1urten het meest op lijken qua ruimtelijke opzet en
ontstaansgeschiedenls: Bunders en Westend.

l1nksb1wt·n p.:rc11nt.1g, v.in rl h1•volk1ng 1wrkza:im In de tntliMrlc.
Link.,midtlt•n: J\. 11t.1l ll i~kt'ri11gP11 pc-r I OOll lnwon<•J"li
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Hc1'htsboven: gemrddcld mko rnell pe1 lnkorncnso1uvang~1
H•'t'ltU111id1l1·11 · P••t ·enlag • h1111rwn11lng<·n
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Conclusi es
Nlet alleen ruimtelijke, maar oak soc aal-economisch is
er een duidelijke onderverdeling en scheiding tussen de
versc:hl llende delen van het dorp. Vanu1t de CBS-gegevens
blljkt dat er een 'verborgen' laag ender het welbekende
imago van 0 1sterwijk als toenstisch en rijk dorp in de
bossen schu ilgaat. De voormalige arbe1derswijken scoren
erg slecht ten opzichte van l1et zuldelijke deel als het gaat
om gem ddeld inkomen, woningwaarde, aanta l uitkeringen,
etc. Ook werken er gem rddetd neg re latief vee l mensen
in de \ndustriete sector. Er blljkt dus nog een soort van
'proletariaat' achter te z!jn gebleven In het dorp, en 'de
Pare I van Brabant' beperkt zicht vooral tot het zuidel jke
deel. Olsterwijk kan zowel ruimte!ijk als sociaal warden
gez1en ats een 'dorp In delen'.
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Pannenschuur
- forensen
- huurwoningen
- uitkeringen
Centrum
+ forensen
+ uitkeringen
- huurwoningen

Waterhoef
- inkomens
- woningwaarde
- dichtheid
- huurwoningen
- uitkeringen

Klompven
+ koopwoningen
+ woningwaarde
+ inkomens
Westend
- inkomen
- woningwaarde
- dichtheid
- huurwoningen
- uitkeringen
- industriearbeiders

Bunde rs
+ uitkeringen
+ woningwaarde
+ koopwoningen
+ inkomens
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Na het bestuderen van groe1gesch1eden1s en soc aal·
economische verdeling van de bevo lklng wordt er nu
gekeken naar de verdeling van voorzienlngen in het
dorp. Er is vastgesteld dat er zowel sodaa l ru1mtelt k als
sociaal-economisch een gesche den milieu In OisterwtJk te
onderkennen is. (Commerclele) voorzieninge n fungeren
als bestemmingen en de concen ratie of spreidmg daarvan
geeft aa waar de hotspots in het dorp zlch bev1nden. Zijn er
plekken waar de versch1llende 'soorten' Olsterwij kers elkaar
tegenkomen? Oftewe l'. if> er sprake van een w1jkov rstijgend
publlek domeln?
Op de onderstaa nde kaart is z1chtbaar dat elke w1ik of
buurt 21jn ergen voorZJenlngen heeft In de vorm va n school,
welzijn en buurtcentrum. In sommige buurten (Westend,
Pannenschuur) ls oak ee n eigen supermarkt aanwezig.
Doordat deze voorzienrngen in elke buu rt aanwezig zijn

1s er sprake van een bepaalde mate van autonorn1te1t 1n
de wijken, voor veel van de dagelijkse bezigheden ka n
men 1n de e1gen w11k terecht. Bu1ten de w1jkvoorzienr 11gen
llggen vrijwel alle voorzieningen in het centrurn Er mag
dus aangenomen warden dat het grootste gedeelte van de
(functionele) verplaatsingen btnnen het do1 p die nie b111nen
de eigen wiJk zijn, nchting het centrum plaatsvinden Het
centrum is daarmee het ernge potentiee l w iikoverstijgende
publlek domein van belang in het dorp.
Verde r kan nog opgemerkt warden dat alle w1jken warden
ontsloten aan een van de twee belangnjkste doorgaande
(Noord Zurd) verbindingen door het dorp. Dit heeft tot
gevolg dat men bij het verlate n van het dorp voor werk,
recreatie of shoppen niet door de avenge delen van het dorp
komt.
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Er ka n geconcludeerd worden dat het dorp Is verdeeld In
een aanta l (door lnfrastructuu r en de Voorste Stroom) van
elkaar gescheiden delen met een e!gen typlsche bevolklng
Voor veel van de dagelljkse bezlgheden kan men terech n
de eigen buurt en bij het verlaten van het dorp voor werk o f
andere activlteit en Is er vrl jwel geen interactie met het dorp
door de ontsluiting van de wijken aa n de twee Noord-Zuid
ve rbindi ngen die in een soort non-place tussen centrum
en wijken llggen. Door de ruimte l1jke opzet van het dorp
is contact met een ande r 'soo rt' wljk tot een minimum
beperkt. Het centrum is het enige wijkoverstijgende
potentiel e publiek dome.in. Op de buurtvoorl' ieningen na
llggen bijna alle overige voorzien ingen in het centrum, wat
leidt tot de uit.spraak dat het centrum de grootste gedeelde
bestemm 1ng is van de verschill ende wij en .

A

N

LH. ll] 11,n.i TITIHTYCIHll

mm

Behalve dat het centrum van het dorp het belangnjks e
voorzieningencentrum en wi1koversti1gend publiek dome1n
is, heeft nog een andere functie: het 1s de belangrtjkste
identite1tsdrager van het dorp. Uit het geschieden1sverhaal
in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk Is al gebleken dat
het dorp een rijke historie kent. Het grootste deel daarvan
is verbonden met het cemrum. Het centrum is de plek
die typlsch 1s voor het dorp, dat wat 01sterwiJk, Oisterwijk
maakt.
ldenn e1tsdragers zijn belangriJk. le verschaffen ldentiteit
en sense of place aan een plek. Zeker in het geval van
Oisterwijk, waar een groat deel van het dorp een soort
van eenvo migheid bezit als gevolg van het feit dat het na·
oortogse planmatige uitbreidingen zijn, zijn de elementen
die het dorp een bepaalde uniclteit geven van belang.
De idenrtteit van de woonplaats is verbonden met de
ldentitell van de bewoner n zorgt voor een gevoel van
onderscheid en bi1zonderheid. Een groot deel van de
bevolkilig zal waarde hechten aan het spec1fieke beeld en
de historlsche el menten var1 hun woonplaats. In het geval

van Oisterw1jk ligt het rnerendee l van deze identite1tsdragers
1n het centrum, en geeft het centrurn daarrnee een tweede
belangnike rol in het dorp. Op de kaarten en foto's op de
volgende b1adzi1des zijn de belangnjkste 1dentiteitsdragers In
beeld gebracht.
Er 1s onderscheid gemaakt in pfimaire en secundaire
identiteitsdragers. Primaire 1dentite1tsdragers zijn de
meest in het oog springende en voor de hand llggende
elementen. Zij verzorgen het beeld van 01sterwiJk naar de
bu1tenwereld toe. Het 1s het Oisterwl1k van de ans1chtkaart
en het beeld waarmee de Oisterw11ker z1ch naar bujten
toe kan ondersche1den van andere dorpen en steden
Secundaire identiteitsdragers zijn de elem nten 1n het dorp
die b1jzonder zijn en sterk verweven met het spec1fieke
karakter van het dorp. Deze ziin echter nog niet als dusdan1g
onderkend, of warden nlet gebruikt voor de 'ans1chtkaart'.
Wehswaar niet van een even duidelijke importantle voor
het beeld van het dorp als de prima1re dragers, zijn de
secundaire 1dent1teitsdragers toch van belang. le geven
ongemerkt ~pecificiteit aan het dorp; zonder de secunda1re
elementen verliezen de primaire elementen een deel van
hun betekenls.
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Primaire identiteitsdragers:
1. De Oli de lint'ilTL1'tl.l ur
2. 0 Lind: trouwlaanlie
3.
4.

Met oude raadshuis
Duizendiarige Maria!inde

5. Station

(Aj11eeldin9: Vincent Mauritz]
(Afbeeldmg: AB Oistenvijk)
(Ajbee/d1119~ Vincent Mauritz)
lAfbeeldi11g: Schi/026)

6. Tillander

7. Park aa11 de Voorste St:room
8. Klooster Catharinenberg
9. Petrus Sanden kerk
10. Oude hoeven Kerkhoven
11. Kerkhovense Molen
12 . Natuu1-tl1eater
13. Bossen en venne n
14. Voorste Stroom

(Afl1eeldin9: n.b.)
(Ajbeeldi119: Andre Cools)
(Afbeelt/1119: Frits07]
{Ajbeelt/i119: U1li11Bralw11t.nl)
(Ajbeelding: l?d Bruynzeels)
{llfbeeldinJ.J.' Duu/58)
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Secundaire identiteitsdragers:
15. Tillrnrg eweg
t6. Kerkstraat en Hoogstra l
17. Gemullehoekenweg
18. Peperstraat
19. Boxtel. ebaan
20. Oude hoeven Kerkhoven
21. KoninkJ ijke Verenigde Leder
(Afbee/dingen: Andre Cools)
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Zoals eerder al een aantal keer naar voren is gekomen
genereert het toerisme voor een belangrljk deel het
bestaansrecht tegenwoordlg. Deze toerlstische funclie
genereert uiteraard ook een bepaalde rulmteclalm . Als we op
de onderstaande kaarten kijken naa r het toeristisch netwerk
In Midden-Brabant in de omgeving van Oisterw ijk, d n Is le
zien dat een belangrljke concentratie aan accomodaties en
attracties ten zu iden van het dorp te vinden is
in het toeristisch netwerk functioneert het centrum van
Olsterwijk als belangrijke bestemming voor de toeristen
vanwege een aant.i l bezlenswaardigheden, maar voo al
vanwege de voonieningen rn de vorm van Winkels, banken,

cafe's en restauran . De bewon rs van campings en
bungalowparken zulle regelmatig In het dorp te vinden
zljn voor een hapje, een dranKJe en meer functionele
aangeleg nheden . Daarnaast Is Oisterwijk de plek waar wee
belangrijke provlnclale wegen die als verzamellljn dienen
voor verschl ll ende toeristische bestemmlngen In de reglo bij
elkaar komen.
Het centrum Is samen met de bossen en vennen de
belangri1kste toeristJsche trekker Historie, identiteit,
representattvitei en voorzieningen worden daarmee van een
(nog gro er) economlsch belang Gez1en de aangesproken
doelgroep van het loeti$tisch product, gezinnen en zakelijk
toerisme, heeft dit een weerslag op het gewenste karakter:
het moe vooral dorps, gezellig, gastvrij en veilg zijn.
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Er kan geconcludeerd warden dal het dorpscentrum een fllnk
takenpakket op zich heeft genomen. Het is de belangrijkste
functionele,
1dentiteitsdragende,
representaneve
en
toeristische piek die er in het dorp te vinden is, en zou
daarnaast moeten fungeren als net enige potentieel
w1jkoverstijgend publiek domein .
De functionallteit, central1teit en 1mportantie van het
centrum vertaalt zich oak in een behoorlijke ommerciele
druk. Winkelhuren liggen in het kemwinkelgebied van
Oisterwijk hoger dan men van een dorp van deze omvang
in eerste instantie zou verwachten ; son15 zelfs boven
vergelljkbare locaties in T1 lburg. Versch illende (inter)
nationale franchises hebben zich er een plek verworven, en
ook de horecagelegenheden aan de Lindt vallen over het
algemeen in de duurdere prijsklasse . De extra inkomsten
die er te halen z.ijn door de aantrekkel1jkheid van het
centrum en de aanloop van toeristen legirimeert well1cht
de hoge huurpnjzen, maar vergroot we l de noodz.aak tot
ris1coverkleining. Allee n ee n reeds goedlopende zaak of een
brandsrore ts in staat de prijzen te beta len. Representativiteit
en aantrekke lijkheid warde n op deze manier alleen maar
belangrijker. De middenstand in Oisterwijk heeft voor het
grootste deel ook de organ1satie van de evenementen die
er in het centrum (op de Lindt) warden georganiseerd op
zich genomen, waardoor ze wat er wel en niet gebeurd zelf
kunnen regu leren .
De hoge prijzen en het gebrek aan lager geprljsde
'aanloopstraten' zorgen er voor dat er we1nig ruimte i voor
de beginnende, experimenterende ondernemer, of anderzins
opstartende activiteiten I bedrl1vigheld.
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Olsterwijk kent sterke ruimte lijke onderleggers in de
vorm van het oude lint tussen kerk en marktplein, het
spoor; de Voorste Stroom, de Moergestelseweg en de
Gernullehoekenweg. Deze hebben door de geschiedenls
heen gezorgd voor een duidefljk nedenettingspatroon .
Daa rnaast hebben ze oak gewrgd voor een segmenteringvan
het dorp; voora l de infrastructurele onderleggers zij n harde
sch idslljnen die de groeirir:hting hebben bepaald en het
grondgebied opdelen . Doordat deze verschillende gebieden
telkens vrijwel in een keer zijn ingevulcl met een duidelijk
doe! voor ogen (huisvesten van arbeiders, l1et opvangen
van suburbane migratiestrome> n, ru imte voor economlsche
ontwikke ling en bedrijvigheid), is er per gebied sprake
van een bepaa lde homogeniteit wat betreft invulling en
karakter Deze is ech ter tussen de delen onderlmg behoorlljk
versch ill end. Hlstorisch gezien heeft er m de afgelopen eeuw
een belangri]ke functionele trans itie plaatsgevonden van
lndustrieel arbeidersdorp, naa r toeristisch woondorp m hel
groen. Daarmee veranderden oak de identite.it van het dorp
en de motivatie voor het invullen van de nog rest erende lege
segmenten, waarmee, oo k ruimte lijk, een duideliJk contras t
ontstond tussen l1et OisterwiJk van 'teen' en liet Oisterw1Jk
van 'n u'.

Sociaal-economische indicatoren
Dit verschl l In groeloorzake n en ruimte lljke lnrichting
heeft oak nu nog inv loed op de samenstel llng >n locatie
van de bevolklng. Uit sociaa l-economische indlcatoren
blijkt dat de voormallge arbeiderswljken een duldelljke
andere sarnenstelllng hebben dan de suburbane wijken
Jn het zuiden Ook de meest recente uitbreidlngsWiJk,
Panne nsch uur, scoort op sommige punten opvallende
resul taten. De gemlddelde cijfers lijken in Oisterwijk niet zo
veel te zeggen, omdat deze het midden aangeven van een
brede 'range' aan cijfers, maar niet representatief ZiJ n voor
welk deel afzonderliJk clan ook. De cijfers en de geschieden is
doen vermoeden dater sprake Is van een 'vergeten' dorp en
een soort achtergebleven 'prolerariaat' ten opzichte van de
nieuwere suburbane uitb reidi ngswljken In het zuiden , we.Ike
beter aanslu1ten blj de nieuwe rol van het dorp en de daarbij
horende representativ1teit. Pannenschuur lijkt door de grote
hoeveelheid torensen ee11 echte 'suburb' of 'non- place'
te zijn, vergeliJkbaar met VINEX-wij ken: een verz.ame l1ng
van voormalige stede lingen die op zoek z1jn n;rar een
(wil lekeu rige) suburbane woonomgev 1ng in de buun van
hun werk. Dil deel heeft door het gebrek aan geschiedenis
en verbondenheid met ken mer ke nde 1dentiteitsdragers,
zoaf5 oude l1 nten of het beboste bultengebied , de minste
bind ing met het dorp zelf.

Autonomi e en druk
Als vervolgens wordt gekeken naar het voonieningenaanbod,
plekken die zouden kunnen dienen als bestemmrng en dus
ontmoeti ngsplek voor de bewoners, word t du1de l1jk dat er
sprake 1s van een bepaalde auto nomie van de wijken . Elke
w1jk heeft voor een groot deel zijn eigen basispakket aan
dageli1kse voorzienlngen in de vorm van basisonderwijs,
welzijn en een buurtcentrum . Het oude centrum nee.mt
voor een belangrijk deel de overige voonieningen Jn de
vorm van (cornrnerciele) dienstverlen!ng, deta1lhandel,
supermarkten , horec:a en religie In zich op, en is daarmee de
belangrijkste bestemming bmnen het dorp Het overgrote
de.el van de (functionele) verplaatsingen die irch niet binnen
de eigen wlJk afspelen. maar we l binnen het eigen don>, zal
daarmee richting het centrum zijn. Het c:entrum is het enige
wrjkoverstijgende pctentiele publleke domeln van bela ng,
een plek waar vrijwel alle bewoners cm versch llende
redenen en op verschl llende tiJdstippen gedurende de week
t.e vinden zl]n .
Tegelij kertijd kenl datzelfde centrum, doordat het
verschillende ro llen speell, een bepaa lcie druk die de werking
van het publlek dome n ueYnvloedt Ten eerste is het centrum
niet al leen het belangrijkste voorzienlngengebied, maar ls
het ook voor het overgrote deel de prl malre ld entiteitsdrager
van het dorp. Een groot dee ! van de bevolking heeft belang
bij dat stukje Olsterwijk, omwllle van represe ntativltel t.
ldentiteit en functioneren
Ten tweede 1s het centrum, samen met de bosr.en en
vennen, de belangrijkste asset als he gaat om toerisme.
De representativlteit en uitstral ing wordt daarmee van
economische belang. Gezlen de huidlge toeristische
doelgroepen bestaat deze represental1v!te1t uit een
gezellige en h1storlsche, maar voora l ook dorpse, vel lige en
beheersbare sfeer.
Als derde 1s julst de commerciele central ite1t die er voor
zorgt dat het cen rum een plek van wrjkoverstijgeod
belang 1s, tegelijkertijcl een belemmeri ng voor een 'vrlj'
publlek dome.in. De commerciele belangen iijn hoog, en
de m1ddenstand maakt de d1enst uit. De overlap tussen
toeristtsche en lokale commercrele belangen, en de daaruit
voo rtvloe 1ende hoge huurpriJlen , leidt er toe dat de
w1nke l1ers nog meer dan normaal gebaat zijn b1J een goede
presentatie naar bu1ten toe van het he.le kernwinkelgeb1ed.
Ris 1co's moeten warden vermeden en er is geen ruimte voor
initiatieven die fina nciee l niet sterk ingebed ziJn .

Samenvattend
Samenvattend ka n Oisterwljk gekarakteriseerd warden als
een gefragmenteNd of gesegmentee.rd dorp, me.t du idelijke
ruimtelljke maa r ook soc.iale verschlllen tussen de onderlinge
delen Er is sprake van een bepaa lde auto11om ie als het
gaal om wijkvoorzieningen en het e11ige wljkoverstijge11de

N
potentlele publiek domein ls het oude centrum, Daar rust
echter representatieve, commerc1ele en toeristlsche druk
op waardoor het enige w1jkoverstijgende publiek domein
tegeli1kertijd een strak gereg1seerde plek wordt zonder
ru1mte voor experlmenteren.

Positionering en opgave KVL
Ult het bovenstaande kan geconcludeerd warden dat
het KVL-terrein van duldelijke toegevoegde waarde kan
z1jn voor het publlek domeln van het dorp. Gezien de,
voorn11mehjk economische, belangen die er op het enige
huidige wljkoverstijgende publlek domein llggen, is er
behoette aan een pl k met wat meer vrijheld. Een plek
die een bepaald centrallteit bezit en dienst kan doe als
podium voor de gehele bevolking en welllcht de wat minder
glad gepolijste kanten van hel darp zichtbaarheid en rulmte
am te e.>cperlmen eren geeft. Het KVL terrein past In deze
prlma in het plaatJe dat In hel eel'!tte de.el is geschetst
Daar i de hypothese opgez.et da Wastelands geschlkt zi]n
om tot de creatie van een laagwaardlgere en dynamischere
invulling te komen dal een diverser en interessanter pubhek
dome.in mogelijk maakt. lets wat een interessante en valide
doelstelflng bl!Jkt te zljn ln het Olslerw1jkse.
De geforceerde herstructurering zoals die ts geschetsl in
het tweede hoofdstuk an dlt deel slaat een ontspannen
en laagwaard1ge ontwJkkelmg van hel terreln In de weg.
De belangen, ambities en benodlgde invesceringen 21jn
gewooriweg te hoog om niet ook rneteen tote n bepaalde
(commerc1ele) druk op het gebied te le1den. lnvesteringen
moeten terugverdiend worden, wat bij hoge 1nvesteringen
le1dt tot een grote behoefte aan (ris1co)beheersing
en zekerheid , Daarnaast wordt er van het terrein ook
bepaalde prestaties verwacht op het gebied van prestige en
representativitelt. Een goed recept voor een ontw1kkellng
waarbil het publiek dome1n op het KVL-terrein een extens1e
wordt van die in het centrum Verder ziJn er in de omgevlng
van het gebied nag ta l van andere ontwikkelingen aan de
gang die een herpositionering van het noorden ver.;us het
zuiden van het dorp In gang zetten, en een herprofilering
van Oisterwijk aan het spoor E"r ts daarom ook behoefte
aan flexlblliteit In tijd en lnvulllng, zodat de nieuw
gepositioneerde geb1eden Zich ten apzlchte van elkaar
en het dorp kunnen 'zerten'. Een scenario dat door het zo
snel rnogelijk opvullen van het terrein in verband met een
geforceerde herstructurering onwaar!>chijnlljk wordt.
Zowel voor he publlek domeln als een gebalanceerde
ontwikkellng van het dorp Is het de opgave om met behulp
van de eigenschappen en weerbarstigheden die het terrein
bei1t zowel een (commerciele) 'onderdruk' te creeren, als
het gebied een b paalde mate van centraliteit te ge11en
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Na verloop van tijcl ne mt 0ok le natuur weer bezi t van c.I Urban Wasteland
foto van het KYL te rre in
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In de voorgaande hoofdstukken is er vooral lngegaan p de
context waarin het KVLterreln wordt ontwlkkeld. We hebben
gezlen dat er sprake is va n een potentie le geforceerde
herstructurerlng. De marktpositie van het terrein is verre
van optimaal en de belangen vanuit de gemeente zijn hoog,
zowe l op financieel gebied als vanu it de profilering naar
bulten toe. Tegel ijkertijd zijn er (programmatisch) weinig
mogelijkheden om het terrein (hoogwaardig) in te vullen
en daarmee de gemaakte en/of noodzakel1jke 1nvesterlngen
terug te verdlenen . Daarnaast hebben we in het derde
hoofdstuk gezien dat her dorp een ruimte mist waarin vrljer
initiatieven ontplooid kunnen worden dan in het huidige
centrale wijkoverstijgende centrum, dat onder druk staat uit
voornamelijk economsiche motieven.
Zeals in het eerste deel reeds is vermeld bieden de
Wastelands de mogelijkhe1d om tol een lternatieve
herstruct urerings- en investeringslogica te komen. Handvaten
om geforceerde herstructurermg te voorkomen, de
Wastelands gebalanceerder opnieuw in de stad In te schrijven
en tegelijkertijd de ersmalling van het publlek domein, wat
vaak samengaat met de geforceerde herstructurering, tegen
te gaan. In dlt hoofdstuk zal geinventariseerd warden welke
van de eigenschappen die in het eerste dee! genoemd zij n als
potentie.s en weerbarstighede n op het KVL terrein aanwez1g
zij n, en In welke mate . Dir is n1et puur en alleen bedoeld om
ingangen voor een alternatieve herstructurering te vinden,
maar 1s ook een goede methode om meer inzicht te krijgen
in het terrein en de positie in het dorp.
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Oisterwljk is theoretisch gezien vanult de regio prlma
bereikbaar Vlak b1J Tilburg, en In de <,nelwegen-driehoek
tussen Tllburg, Elndhoven en Den Bosch. Prakti.sch gezien
komt rnen echter niet snel in Oisterwijk, ind ien men er
niet hoeft te zl)n . Een korte studie naar de belangrljkste
bewegingen tussen steden in de regio, en de routes die daar
bij horen toont aan dat er weinig doorgaand verkeer door
Oislerwljk heen komt. Wat betreft openbaar vervoer is het
dorp rede lijk berelkbaar, maar ook hier geldt weer dat men
alleen in Oisterwijk komt als men er echt moet zijn. Een
reden om aan te nemen dat he terreln, mits er geen sprake
is van een belangrijke regionale trekker, weinig aan loop zal
kennen van bu1ten he~ dorp. Vanuit het OV ls er echter wel
sprake van meer doorgaand verkeer. Vooraf treinreiz gers
hebben goed zicht op he KVL terrein . Ats men uitstapt op
het station o bij een bushalle n Olsterw1jk Is het terrein
goed bereikbaar; zo goed als hel gehele dorp ligl binnen l5
minuten !open, of 5 minuten netsen van het gebi d af.
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Blnnen het dorp gezien heeft het terrein een cent rale
posltie. Her ligt Juist aan de andere ant van het spoor,
tegen het oude dorpscentrum aan. Op de plattegrond lijkt
het een ideale locatie te zijn, als men de Jigging echter
11erder bestudeert wordt duidehjk dat dez.e posltie ook ee!'I
aantal problernen met zich meebrengt. Zo 1 de positie aan
de overzijde van het spoor niet 1deaal. Het traject TilburgBoxt I wordt druk bereden en de verwachting is dat dit In de
toekomst aIleen nog maar meer zal warden. De spoorbomen
staan In OisterwiJk meer naar beneden dan naar boven.
Naast de spoorlljn als barierre zijn ook de eenrlchtingsstraten
In het centrum, de positionerlng van de overgangen en de
ligging van het lerreln In de 'ok.sel' va n het bedrljventerreln
r de oorzaak van dat de routing vanuit het zuiden van het
dorp nchhng de KVL niet optimaal is Voor automobilisten
1s het veel makkelljker om via de Moergestelseweg om te
ri"den. Fietsers en voetganger moeten ook altijd omrljden als
ze de KVL als bestemming hebben. lndien dlt niet h t geval
is komt men, behoudens d route vanu it Pannenschuur
lchting centrum . vrljwel niet langs het KVL terreln.
Concluderend kan ten eerste gesteld worden dat de ligging
van OISterwijk geen aanleiding geeft tot doorgaand verkeer
vanuit de regio . Ten tweede is de positie van het terrein op
de plattegrond weJiswaar centraal, maar wordt de1e J oor
mfrast ructurele randverschijnselen In het dorp n!et als
dusdanig ervaren.

Omit•• W1!t'.J1!.iV1! \Jn Je- bt·rPlkh.wrh 1<1 m •1 hi!! op 11h.1ar' 1•ivo ·r
bu1ron het dofll (rl'{'ln en IIlls] Pn we ''1:•We v.111 u llAJllll!I' n ltct
h 1 In met lw1rl!kki11g lOl tit' - ••n 1v;i11(J.•I f,1o111rt •11

van
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L111ks/wvn1 huidlg · log1st lrl! lodsruutcs v•111111t lwl dorp nd11rng
her KVl. ten 111 HcL 1s i.:ovd z1chtba.11" da1 er In ~c 1 ba1u.I met de
11u111w1·gov••rR.111g n .1lrijd •t•ll m1~ omgell' I ·11111111!1 wunkn
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De Koninklijke Veremgde Leder heeft is van grole
cultuurhistorische waarde voor het dorp en de bevolking
vanwege de verbintems met de geschiedenis en groei van
het dorp. Lange tijd waren bedrijf en terrein drager en
beeldbepalend element van het dorp. D amaast is er ook
Sprake van een meer formele nadonale cultuurh istorische
waarde vanwege een aantal kenmerken van de gebouwen
en de aard van bedn1v1gheid die er plaats heeft gevonden.
Zo behoorde de KVL lange tijde tot de tien grootste
lederproducerende bedrijven op het continent en I ~ daarmee
van waarde als een van de hoogstandjes van de toenmahge
Nederlandse industrie. Een uitdrukking van sociaaleconom1sche ontwikkellng. In 1925sch1tterde het bedrijf neg
In het boek Neder/und's grootste bedrijven vanwt de Jucht.
Een boek om enerzijds het vl1egen te promoten, anderzl1ds
om de trots van de Nederlandse industrie te Lonen. Oak
heeft het industneel-archeologische waarde vanwege het
gefaseerd opbouwen van het terrein. Er zijn versch1llende
stromlngen ter1.1g te vmden zoals het Trad1tionalisme,
Functionahsme en Kubistisch Expressionisme Daarnaast
geeft het terrem een tijdsbeeld van het toenma lige
industrieel en efficient bouwen; het was een van de eerste
complexen die op deze schaal werden vervaardlgd met
gewapend beton en staal. Door de gefaseerde opbouw van
het bedrijf zijn er niet alleen verschillende bouwstijlen te
herkennen. het geeft ook een beeld van d veranderende
manleren van produceren en de schaalvergrotingen die
er in de bedrijfstak hebben plaatsgevonden. Vanwege de
faserlng, en daarmee het verloop Jn bouwstijlen, schaa l en
industriele processen, heeft het complex ook ensemblewaarde gekregen (Bron Borgman, 1999)
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Deze meer formele cultuurhlstorische waarden hebben
ertoe geleidt dat er op het terrein een aanta l gebouwen
als g~eentelijk en rijksmonumenl zljn aangewezen . In het
kader van de herstructurering van het terrein zijn dit de
gebouwen die sowieso bewaard moeten blijven. Door de
ensemble--waarde meet een groot deel van de bestaande
bebouwing In de nieuwe plannen pgenomen warden.
De meesl oostelijke bebouwing is zeals aangegeven in het
tweede hoofdstuk al vrij snel door de gemeente ge.sloopt na
aankoop van hel terrein . Van de oude lakfabriek (gestippeld
omfij nd op de foto) is met helemaal duidelijk wat de status is
aangezien het gebouw op eerdere kaarten wel als monument
wordt aangewezen, maar later niet. Het gebouw ln het
midden van he comp lex (foto 12) wordt niet als monument
beschouwd . Waarsch ijnlijk door de s!mpele bakstenen
opbouw zonder echt karakteristieke details. Deze loads,
waar vroeger de huiden werden onthaard en ontvleesd, is
daarnaast helemaal wit geschi lderd, en past daardoor niet in
het beeld van de rest van het terrein.
In het eerste deel is al aangegeven dat de aanwez1gheid van
monumenten op de Was telands een behoorl!Jke investering
noodzakelijk maakt om het op het gewenste kwal iteitsnivea u
te krijgen. Monumenten ZJjn daarmee een grate kostenpost
en mede oorzaak van een geforceerde herstructureri ng.
Op de volgende pagina's wordt door middel van een serie

foto's een beeld gegeven van (de staat van) he! terrein en de
aanwezlge monumenten

Om/ 1 In l'O\ld de 11••h(lll\' en tllt• In ll" ltu11tlg• t1Jl'!.l,.111l als mu11um••11l
1i111 ht•· •onpelil r> hd>011w11111 di · .11lv n oil or11l11nd ts 111 e«r I
in. t.1nlir als munumcnt a:in1i..-m1·rkr m.iar nu vnn tit" ll1s1 ~ti::ch:i .. lli

Uitersc 011dar. wecrgav ·van de munurm:ritl'n nfl cc11l11d1Hoto1111 19 U
(A/fl c•lt/111,q. Rvgimwul drthf~[Tl//iurq )

PO
IGHEID

8111·.-11 W '"rgJve v.111 l1<•l t•'J'l"I! 11 m~l di.J,1ri11
foto's •ll11 genU111 •11.

d~

posllles wa.1rvn11rf,i;m d •

P~J l gI l' mllr
HJ I! I! ll Bfl ll g1' IBHI! 11

f
'

I

PO
IGHEID

PJTIH Trn &
UJ Ugll Hfl ll gTI HHU 11
Beha lve de meer forme le vorm van cultuu rh1 storische
waarde Is de persoonlljke cultuurhistorlsche waarde en
verbondenheid met de identiteit van dorp en bevolklng
wellicht een be langri/ker item. Gezien de geschiedenis
van het bedrij f en het dorp is de binding met OlsterwlJk
bijzonder groot. De KVL is de voornaamste reden geweest
van een op!Pvlng van he dorp, een gradue le overgang van
een geprole arl seerd dorp naar ee n hemle uwde rela tieve
welvaart. D afgelopen honderd jaar is het bedrlJf de
belangrijkste werkgever geweest en heeft werkloosheid
in het dorp opgevangen in tijden van nood in andere
industrietakken. Rand de jaren veertlg was zelfs zo'n 70% van
de bevolking afhankeliJk van de inkomsten die gegenereerd
werden u1t de fabriek. Wer. nemers werkten soms hun hele
!even bij het bedrij f en kregen passie voor de KVL en het leer
maken. Ult een tweedelige reportage In de Volkskran t (De

Graaf, 2000) blljkt dat de laatste werkMme rs het vertrek van
de KVL oak op persoonlijk vlak als een verlles beschouwen.
en
Naast een belangrijk beeldbepa lende elemPn
lnkomensverstrekker had de aanweilgheid van het bed rijf
ook sociaa l ge21en impact op het dorp. Er werden a.a. sporten gezelllgheidsvereniglngen opgericht voor werknemers,
waar Feitelijk het hele dorp lid van kon warden omdat
vrijewel iedereen d rect of Indirect blJ het bedrijf betrokken
was. Op de werkvloer of daarbuiten, de KVL heeft tijden
gekend dat het de bindende factor van het dorp was Naast
verenigingen en dergel iJ ke heeft het bedrljt ook voor een
deel van de huisvesting van arbeiders gezorgd In het begin
werden er gewoonweg bestaande huizen opgekocht, maar
later werden er ook speciaa l huizen gebouwd voor de
arbeiders.
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kantine, brandweer,

won ingen, etc.
1918 - Verkrijgen van
Hinderwetvergunning
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Lederfabriek Oisterwijk
door Chris van der Aa
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1920 - Gefaseerde
overname van de NV
door Amsterdamse
ledermaatschappij NV
(Almij)

1930 - Econom isch
moeilijke tijden door
de beurskrach . Kvl is
<!en van de weinige
nog steeds
groeiende bedrijven

1'130

1941 - Overlijden
Chris van der Aa,
KLO onder
curatele van de
Duitse bezetters

1944 - De Duitsers
werden door operatie
'Market Garden' verrast,
en lieten de machinerie

1940 - Personeel

9
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naar Amsterdam,

hoofdkantoor en
kapitaal naar
Curacao
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van de fabriek staan . Ats
gevolg daarvan kon de
KLO weer snel opstarten

na WOii

Jaren 'SO - Productie valt ter
door vertrek personeel naar
aantrekkel ijkere bedrijfstak~
lnvesteringen in machinerie
motivatie personeel
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1990 - 75% van het

1974 - Eerste winstjaar sinds

: urrentie met kunstleer, en

tijden door stoppen met
produceren van Aquillon
lakleer, centralisatie en het
beter inspelen op de mode

~kopere

door het vergoten van de

n '60 - Moeilijke tijd door
productie uit
!-Europa. lntroductie van
ilon lakleer is succesvol, en
het bedrljf

1980 - De Kvl
produceert een kwart
van het Nederlandse

aangepast als gevolg van

in de top-10 van
grootste lederfabrieken in Europa

de zware verliezen

1986 - De voorraden
en verliezen lo pen
vanaf deze periode

ongeveer een derde van de

""'"~"?'

arbeidsplaatsen

l l

1966 - Verkoop van de lederfabriek
aan Haaemeyer en Co. lnvesterlngen

het productiepakket
wordt wederom

leer en staat wederom

flexibiliteit. Dit kost tevens

197(1

personeel moet weg, en

1995 - Productie en
personeel is gedecimeerd
t .o.v. de afgelopen
decennia. De behuizing is 2001 _De acht
te groat, en milieugebouwen die zijn
wetgeving drukt steeds
voorgedragen als
zwaarder op de

Rijksmonument

bedrijfsvoering.
Verschillende delen van

warden in de selectie 2008 - Gemeente
koo pt een aantal
belendende percelen
opgenomen

het terre in warden
onderverhuurd

1980

1972 - Overname van de Konlnklijke
Chroomlederfabriek de Amstel om

2000 - De Kvl vertr

van dat jaar niet

I
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in nieuwere machines en Jooivaten
om productiekosten omlaag te
brengen

2001 - Onder leidina van
de Haarense dhr. Copa!
koopt de
' belegginasmaatschappij
Kvl' het nag 8 ha grate
terrein

2009 - De
koopt het
het t errei
Copal ave
nadat bou
geweiger

Werknemers
Bevolking
Percentage bevolking
afhankelijk van Kvl
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voor 18,4 min,
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heeft
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De verbintenis tussen de l<VL en 01sterw1jk is evident. (en
enorm terrein dat met zijn statige bebouw1ng al honderd
jaar het gezicht van het dorp is aan het spoor. De directe
link tussen het bedrijf en de groei en welvaart van het dorp,
de impact op her sociale !even, de huisvestmg, etc. Het
KVL terrein zi t bij iedere Otsterwijker da n ook in net hoofd
geprent. Het Is een belangrijk onderdeel van de collecneve,
en in veel gevallen ook 1nd1v1duele, identite1t.
De centralitelt die de KV L in de Oisterwij kse identi teit bezi is
ruimtelljk echter niet (meer) aan de orde. Zoals in de vorige
paragraaf al even is aangehaald, ligt het terre1n eigen liJk
in een 'dode' hoek, of een 'oksel'. In de begindagen was
het complex een van de weinige pioniers aan de overkant
van het spoor, en daarmee al van ver zichtbaar. Ook was
het uiteraard een belangrij ke bestemming, zowel voor
mensen van binnen als van buiten het dorp. Mettertljd
is de 1mportantie van de KVL als bestemm 1ng echter afen uite111delijk weggenomen en hebben andere soorten
bedrfjvigheid het gebied langzaarn ingekapseld. Het KVL
terrem ligt nu dan ook ingeklemd tussen een woonwijk in
het westen, het industrieterreln Kerkhoven in het noorden
en oosten en het spoor en oude dorplint aan de zuldkant.
De orientatie van de omringend bebouwing is structureel
van het terrein afgeri cht en zorgt er daa rmee voor dat de
KVL effectief een achterkant is geworden. D z1chtbaarheid
en voelbare aanwezigheld van het terrein is mlnimaal in
het dorp vanwege d barierres di in de loop der tijd zijn
opgeworpen. De lintbebouwing is met de rug naar het spoor
en het terrein gesitueerd, waardoor het letterlijk aan de
achterkant van het dorp ligt. De hor izontale structuur van

Flrlvcw Fnl(I \' maf h •I l•'•Tcin richl111~ h •t lu111 Ouul li jk 1rhtb;u1 is de
;u hte>rk:mt van ht>t hm
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het lint, omringende bedrijfsb bouwing en de situering ten
opzichte van belangrijke uitvalswegen zorgen ervoor dal hel
terrein slecht zichtbaar is. Ondanks de grootte en hoogte is
de KVL op de meeste plekken pas zlchtbaar als je e met je
neus voor staat.

Conclusies
Concluderend kan gesteld warden dat er ten eers e sprake
is van een behoorlijke formele cu ltuurhistorische waarde
met een groat aantal monumenten als resultaat Dit heeft
gevo lgen voor de herstructurering van het terrein . De
monumenten zijn over het algemeen In een niet al te beste
staat Kosten voor renovatie zijn nog niet bekend n warden
berekend op basis van het hergebruik. Er mag echte r

'

aangenomen warden dat de rencvatiekosten aanz!entljk
zullen zljn lndlen er wordt ge.streefd naar een li oog
kwaliteltsniveau.
De meer lokaal gebonden cultuurhistorische waarde en de
verbondenheid van het terrein en bedriJf met de identlteit
van dorp en bevolking is groat. Jarenlang was de KVL een
bepa lend element in het beeld voor het dorp en naar
buiten, inkomsten en sociale structuren De fys1eke setting
van het terrein is tegenwoordig echter van dusdanige aard
dat deze cen tralite1t in 1denbteit niet voe lbaar is in het
dorp. Ondanks de pos1tie en a metmgen van het terrein is
het slecht zichtbaar door de inkapse!ing door infrastructuur;
bedrijvigheid en wonen,
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De redenen veer de oprichting van de KVL waren de
voordelen die schaalvergroting en het overstappen op
chemische in plaats van natuurliJke looistoffen met tich
meebrachten In eerste instantie werd als looi;tof 'tun'
gebrulkt, een stof die verkregen werd u1t de bossen ten
.iuiden an Oisterw1Jk. Naar buitenlands voorbeeld werd
er bij de KVL echter gewerkt met het toendertljd nieuw
chroomleerproces. Het is dan ook niet verbazlngwekkend
dat er vooral chroomvervulhng aanwezig is. Vooral ondom
de huidige waterzuivering, waar vroeger de chroornputten
gesitueerd waren, is een grate spot aanwez1g. De
chroomvervuiling kan bestaan uit chroom Ill en chroom
VI twee verschillende fases van de stet. waarb1j chroom Il l
e~n gedegradeerde mat van chroom VI 1s. Of en hoeveel
chroom VI er In de grond en het grondwater aanwezig ts
Is niet bekend, maar voorzlchtigheid Is geboden Chroorn
Ill is weliswaar voor mensen ongevaarlljk, maar chroom VI
staat bekend als kankerverwekkende stof. {o.a. Amsterdams
Steunpunt Wonen, Centrum veer mlileukunde)

Naast chroom z11n er mtnerale olieen, BTEX en aromaten
aanwezlg 1n grand en grondwater. Er wordt 1n pnncipe
uitgegaan van een diffuse verontreiniging van het hele
grondgebied met de bovengenoemde stoffen. Op enkele
plekken ziJn er hogere concentraties aangetroffen die ook
dieper tn de grond zirten en in somm1ge gevallen eek tot
het grondwater ziJn toegetreden . Op de onderstaande
kaart ZtJn de plekken aangegeven die 111t twee verschtllende
onderzoeken als het meest en diepst vervuild naar voren
komen (Heidemij, 1991 en Arcad1s, 2007)
Het sanenngsvoorstel dat er momenteel ligt ls het hele
terretn met een meter tot anderhalve meter af te graven,
en een leeflaag aan te brengen Een onuettend kostbare
operatie en eigenlijk meer een beheersmaatregel dan een
oplossing De dieper gelegen plekken en het grondwater
worden h1ermee met aangepakt, maar hoogstens geisoleerd.
Van it de politiek zijn er dan ook al vraagtekens gezet b•J
de mate van opschonen en de kosten dte dat met 21ch
meebrengt. (Algemeen Belang Oisterwijk, 2009)
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Hel terrein kenl, vooral aan de bu1ten2ijdes, een open en
groen karakter. Oi l is inherent aan de leerproductie die 1n
de fabnek plaats vond: er waren zgn . droogvelden nodig.
Oak zijn er reeds een aantal gebouwen afgebroken wat een
verdere toename van open, groene, ru tmte verklaart
Op het terrein is weinig van forme le ecolog1sche waarde
aanwezig. Door de ingekapselde liggtng word t het n1et door
dleren als doorgang of stepping stone gebrutkt. Oak de
aanwezige flora bezit geen formele bijz.onderhetd. De open
groen ru 1mtes verschaffen de zware bakstenen gebouwen
echter wet 'lucht '. De openheid is een van de blJZonderheden
van het terre1n en in herent aa n het fabricageproces.

Daarnaast Is er door de lange gesc.hiedenis van het bedrlJf
een behoorll)ke voorraad aan volwassen groen ontstaan .
Wellicht van weinlg formele waarde, maar door lnwoners
potent erg gewaardeerd en daarnaast een kans voor
onlw1kkelaars om een project op te leveren dat reeds in het
bezi t is van een flinke portie volwassen groen.
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Zeals In het eerste deel van dlt werk Is aangegeven ZIJn
interimgebrulkers zowel potentie als weerbarstigheid blj de
herontwikkellng van Urban Wastelands . Weerbarstigheid
omdat ze claims op de ruimle kunnen leggen die ondersteund
worden door rechl en/of bevolklng. Potentie omdat ze
eventueel ingezet kunnen warden als pion iersvegetatie om
op die man1er het nieuwe project sn lier bestaansrec.ht te
geven en in te schrijven in het stedel1jk register.
Het KVL terre1n ken t ook een aantal van deze
interimgebru1kers. In verhoud ing met de totale oppervlakte
aan beschikbare rulmte, is de hoeveelheid interimgebruik
echter minimaa l. Formeel gezien is er sprake va n een
autobanden-handelaar (fo to 1), het st.alien en benjden van
paa rden (foto 2 en 4) het opslaan en verwerken van meta.a l
(fo to 3), een bli jartveren iging, een auto-tuner waa rvan

nlet zeker Is of deze zich nog steeds op het terrein bevindt
(foto 6) en een verhuurbed ri jf van tnkes en motoren (foto
7). De reden van de minimale interimbe.zetting ondanks de
aantrekkelijke uitstraling, langdurlge leegstand en de luwte
die het terrein biedt is niet geheel duidell]k. Is er vanult het
dorp en de omgeving gewoon simpelweg geen behoefte aan
d1 soort ru1 mtes? Welllcht heeft het me r le maken mel
het feit dat getracht is het 1nterimgebruik al vanaf een vroeg
stadium officieel te organ iseren. Er zi1n makelaars in de arm
genomen om de ruimtes tijdelijk comm rcle I le verhuren
en politie en gemeente blljken het tetrein regelmatlg te
controleren p oneigeh1k gebru1k.
Naas een meer formeel gerulk In de vorm van mensen of
bedrijven die er voor langere termljn een onderkomen
weten te vinden, z.ijn er ook sporen gevonden van lnformee1
gebru1k Kapotte bierflessen, graffitl· tags, gesloopte hetsen,
gedumpt atval en zelfs een toeva lli ge live-on moetmg met
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e n steJ fongeren tonen aan dat het terrein ook gebrulkt
wordt als hangplek De spannende orngeving, het gebr k
aan soclale controle en ju1st het feit dat het eigenlljk nl t
mag, maken het een lnteressante plek voor de jeugd. Een
b1jversch1jnseJ van deze lnformele bezoekjes is echter ook de
aangetroffen vemlellngen van vooral ramen
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Bu1ten de in het eerste dee! aangegeven potencies en
veerbarstlgheden die de Wastelands bez!tten, Is er 1n het
geva l van he t KVL terrein nog een nd re weerbarstighetd
aangetroffen . Het feit dat het project z1ch in een
industriegebied be indt heeft als gevolg dat er een aantal
bedri;ven in de omgeving aanwezig z.ijn die een zogenaamde
'h1ndercirkel' om zich heen hebben. Dit wi l zeggen dat de
aard van bedrijvigheid dusdanig is dat er overlast is wat
betreft geur, geluid of gevaarl1jke stoffen. De consequenties
voor de herstructurering z.ij n dat er binnen de hieronder
getoond hindercirkels beperkende maatrege len geJden,
waaronder het gegeven dat er geen wonmgen gebouwd
mogen warden (Bron: gerneente Oisterwijk, 2005).
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Samenvartend ka n er gesteld warden dat het grootste deel
va n het terrein met een bepaalde mate van oltlasten te
ma ken heeft. Deze a/tlasten geven in het geval van 0 1sterwij k
een s.pecffi ek spectru m aan potenties en weerbal"!ingheden.
Hleronder warden vooral de weerbarstigheden met
betrekking tot de herstruc:turenng van het terreln toege llcht.
In de volgende hoofdstukken zal er verder warden
ingegaan op hoe deze weerbarstigheden ook als potentie
kunnen fungeren in het vlnden van een alternatieve
herstructureringslogica.

Vervuiling, Monumentaliteit en Geforceerde
Herstructurering
Het meest in het oog sprlngend zfjn hierb j de aard en mate
va n aanwezige vervu 1ling en de aanwez1ghe1d en staat van
de monumente n op het terrem. De vervuillng kent een
diffuse verspreiding over het gehele terrein van chroorn,
BTEX, rninerale olieen en aromaten, met een aantal hevlger
en dieper verontrei nigde spots waarbij de vervulling oak tot
het grondwater is doorgedrongen Het hu idlge saneringsplan
bestaat ul het afgraven van het ongeveer 12 hectare grate
terreln met zo'n anderhalve meter, en dit te vervange n door
een zgn 'leeflaag'. Een kostbare operatie die Jn ieder geva l
voor de meest vervuilde plekken niets oplost
De mo numenten op het terrein zijn in een nlet al te beste
staat en ken nen een groat oppervlak. Ze vertegenwoordige.n
daarrnee niet alleen een potentie door de karakteristieke
en aantrekke lij ke uitstraling, maa r z.ijn oak weerbarstigheid
door de inAexibl liteit en hoge renovatiekosten die zljn
verbonden aan het (genormallseerd) hergebrulken van de
locatie. De vervufl ing en de monumenten z1;n door de male
waarin ze aanwezig zij n be langrtjke potentiele startpunten
voor een gefo rceerde herstructurerlng: hel normaliseren van
deze twee z.aken gaa hoge !rwestenngen vergen met een
noodzaak tot hoge opb rengsten van het lerrein als gevolg.
Dit brengt een proces op gang met alle consequenties voor
stadsontw ikkehng en publlek domein zeals die in het eerste
deel van dit werk beschreven zij n.

Zichtbaarheid, Bereikbaarheld, ldentiteit en
Publ iek Domein
Naast deze twee be langrijke weerbarstigheden is er in
dit hoofdstuk ook geconcludeerd dat de manier waarop
het terrein in Oisterwijk l!gt nie t optimaal is. Op de
plattegrond heeft de KVL een centrale positie, vlakblj het
oude dorpscentrum. In de praktijk blljkt echter zowel de
zichtbaarheid als de bere1kbaarhe.id van het g bied ernsog
belemmerd te warden door omringende bebouwing en
infrastructurele 1nbedding. De ro l die het voormalrge

bedriJf en het terrem spelen In het dorp en bij de bevolk1ng
1s tegenwoord1g vooral een mentale. Het terrein l5 geen
besternm1ng rneer en men komt z.e lden langs het terreln,
of ziet het van een afstand l1ggen. De belangnjke rol van
het terrein in het dorp is daardoor ruimtelij k geenszi ns
vertegenwoordigd. Een bepaalde mate van centralite1t,
21chtb;:iarheid en een goede bereikbaarheid zijn essentieel
om het terre in opnieuw in te schrijven. Men moet
geconfronteerd warden met het geb1ed en het gevoe l
hebben dat het een fundamentee l onderdeel van het dorp
rs voordat er daadwerkelijk bottom-ua belang en initiatief
ont>taat. Zoals m het eerste dee! i5 aangegeven zijn de punten
' locatie & bere1kbaarheid' en 'cu ltuurhistorie & 1dentiteit1
twee belangnjke aspecten va n de Urban Wastelands die
aanloop, herkenbaarheid, belang en mitiatieven kunnen
laten ontstaan Belangrij ke iaken als het om de creatie van
een breed, diver;, publiek domein moet gaan in plaats van
het creeren van een nieuwe enclave .

Overige eigenschappen
De hierboven genoemde punten vertegenwoordigen
de belangrljksre potenties en weerbarstigheden op het
KVL terrein met betrekk!ng tot de herstructurering.
Daarnaast 21Jn ook het interimgebrulk en groen & ecologie
gelnventar1seerd. Voo r beide geldt dat ze ntet direct potemie
of weerbarstigheid zijn. Het aanwezige green op het terre1n
heeft geen forme le ecolog1Sche waarde, maar 1s de moe1te
van het behouden waard omdat het ve.e lal over volgroe1de
bomen gaat die het project karakter en volwassenheid
kun nen ver5chaffen in de eerste fase .
Het forme le en informe le interimgebruik dat op dit
moment een plaats heeft gevonden op het terreln is in
eerste mstanti e welrng substa ntieel. Er zijn geen gebru ikers
gevonden die direct nuttig kunnen zijn om het gebied te
laten !even, diversite1t aan het pubhek d-omem toevoegen or
een verandering teweeg kunnen brengen In de manter van
herstructureren Oit zal vooral te make n hebben met het feit
dat het in terirngebrulk door de voormalige elgenaar Copa!
formeel gereguleerd is door het inschakelen van makelaar;
die tijdelijke ru lmtes verhuren Op dez.e manier kan er
invloed ultgeoefend warde n op wie er wel en geen ge.brul k
kunnen maken van het errein Substantiee l lnfonneel
lnterimgebruik Is voo rkomen door de aanwez1gheld
van forme le iterlmgebruikers en controle van politie en
gemeente.
Een ex ra weerbarstigheid is op het terre 1n aangetroffen In
de vorm van overl appende hind rci rkels vanuit het aa n de
noo rdz iJde grenzende lndustrieterreln Oeze hindercirkels
hebben gevo lgen voor de.keuze aan lnvulling van grofweg de
noorde lijke helft van het terreln.
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In dit hoofdstuk wordt de problematielc nog eens
samengevat, een conceptuele strategie gerormuleerd en een
voorschot gegeven op een ruimtelljke Uilwerking hiervan
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U1t de analyse van Oisterwijk en de ontwlkkel1ngen rondom
het KVL terrein kunnen een aantal conc lusies getrokken
worden . Ten eerste is vanu1t de analyse omtrent het
pubhek dome1n 1n het dorp is naar voren gekomen dat er
behoefte 1s aan een centrale plek met een wi1koverstijgende
functie die Iran dienen als een laagwaard1ge, dynamische
en experimente ler publiek domeln. Het historlsche
dorpscentrum vervu lt een aantal belangrijke functies op
het geb1ed van voonieningen, identiteit, rep1esentativite1t,
toeristische aantrekkellskheid en staat daannee onder grate
commerciele en econom1sche druk. Het is weliswaar ee n
wijkoverstijgend stukje publiek domein, maar biedt geen
mogelijkheden voor laagwaardige, beginnende initiatieven .
Het KVL terrein zou een mogel 1jkheid kunnen zijn om de
minder glad gepoli jste en toeristisch verantwoorde groepen
en activiteiten een centraa l podium en de mogelijkhe id tot
het oritp looien van alternatieve activite iten te geven.
Ten tweede Is er behoefte aan een flexlbele lnvul ling
wat betreft tijd en programrna. Het KVL te1rein is het
middelpunt van een groot aantal ontwikkelingen. De
uitstra li ng in de spoorzone en de oversteekbaarheid
daarvan, de positionering van noord· vs. zuld-OisterwiJk en
de revitaliserlng van het bedrijventerrein Kerkhoven z1jn
lopende projecten , Een relatief groat oppervlak van het
dorp is daarmee aan veranderingen onderhevig en het iijkt
versta ndlg om het KVL terre in niet meteen helemaa l op
te vu llen met programma en/of een deflnitieve lnvu lling
Een flexibele, gefaseerde lnvul Ing van het terrein geeft de
mogell]kheid om de gebleden te laten 'zetten' ten opzichte
van elkaar en het terrein zo optimaal mogelijk in e zetten in
dorpsweefsel en -ontwikkeling.
Ten derde geven de programmatslche context en
demografische prognoses aan dat er In Olsterwijk weinig
mogelijkheden zijn wat betreft hoogwaardlge en financieel
lucratieve functies. De gemeente ziet zichzelf geconfronteerd
met een vergrijzende bevolktng en georganiseerde starters
die dreigen het dorp le verlaten. Daarnaast 1s er behoe.fte
aan gemeenschappelijke (zorg}voorzieningen . Niet alleen
vanu it het vorige punt van een flexibele invulling, maar
Boven ·

Mlrl1fr11 .
0 111/t•1.

Relatt,.I a111onornc, L'n Vl'I. rh1ll~ncl1.· wl1ken, rnN h1. t
l1isL01istltti wnu urn ah; cmg wijkovcr-i.ijgl'ntl pu lJ li~·I<
d1.rnwlr1 1)\1 i1i,l 1>iis !u.' · ·~1 1r1u111 slaJt t1•i:id11kcrt1jd t!rh u•r
onder cnnir11erci/;lc rind< wu.11 lour hel unk cen ~i111k
11e1.Tgb-.;1•1nd;• plL•k i~
r>e v1<l"· pro)e1•1en dlt! .1,m dt• nn11rtlr.1Jdt' \lilll he! clu rp •'11
random het spoor n:i n de r;iarig z11n.
IJ;•rng1'1li~d1e wr11nilP1 Jngt•n "" b~volld11gskr Inip Ind~
11ahi1c· tn<.>l llm 't.

_ ___
= .
--==-----

..V.ttibrinl ,_._.,...,,..__,
"

_..
.....................

........... f"""'9""" .. -~i...--.

-----~--......~
~

...._

............ _a-1 . . . . . . . . . . . . ._

_._..._

... _

.. - . . - - :

-----~

=-~-

®

-·

(i)

. -''.
-~

'

@ .

.

@''

25000

10000

5000

...

svJ IESE

&S~GIE
ook anui de programmatische {on)mogelijkheden Is het
niet verstandlg om het KVL terrein op te vullen met veeJ
en hoogwaardi~ programma. Voor de gemeente llgt er de
opgave om het dorp en het terrein In de komende periode
opnieuw te profi leren en het arnbitieniveau en financiele
belangen biJ te , ellen aan de hand van de demografische en
programmatiscl1e con text
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loa ls eerder al is geconcludeerd, en uit het bovenstaande
nogmaals op£emaakt kan warden, zijn er vanul~
het theoret1 sc1e kader uit het eerste deel en de
s1tuanespecdie~e context
in Oisterwifk een tweetal
complementairP (en schiJnbaar paradoxale) strateg1sche
doelstellingen r1oodzakeli1k: het creeren van 1) centraliteit
en 2) 'onderdru c'.

Centraliteit
Het creeren v.111 e n cent rallteit heeft te maken met
f nctionalitelt, IJetekenls, zlchtbaarheid en bereikbaarheid
Het terrein moet een bepaa lde central lteit bezitten voor
er sprake zijn van het w!jkoverstijgende karakter en de

pod iumfunctie waar naar wordt ge2ocht. Het zorgt ervoor
dat het terreln mentaal en fysiek duideh1ker deel ui gaat
maken van het dorp en haar bevolking. Het laat het terrein
meer '!even' n kan zorgen voor bottom-up inmatieven.
Hiervoor is het nodig om het KVL terrein morfologisch en
infrastructureel beter met de structuur van het dorp te laten
integreren, de zichtbaarheid te vergroten en het geb d een
bepaalde functionaliteit te geven die vanuit het geheie dorp
(en wellicht daarbulten) voor bezoekers zorgt.
Op dlt moment wordt de centraliteit van de locatie
belemmerd door een aanta l aspecten die in het hoofdstuk
'potenties en weerbarstigheden' na.clr voren z1jn gekom n.
Door de typsiche morfclogie en groeigeschiedenis van
he dorp is er een situatie ontstaan waarin het terrein
weliswaar centraal Jn het dorp llgt, maar wordt omgeven
oor achterkanten. De zichtbaarheid en bereikbaa rheid
zijn hierdoor alles behalve optimaal Er kan gezegd worde
dat de hoge mate van cultuurhistorische aanwezigheld,
1dentiteitsverwevlng en centrale locatie nlet optimaal
warden lngezet om betekenls en binding te genereren Ook
de bereikbaarheid is als gevolg van de structuur van het dorp
en de locatie van het lerre1n n et dusdanig da de KVL een
entrale posilie inneemt

\
\I

t ".
I

\,
\

\

\

achtc-rk:mt1·11_!!i!flnc 11t "''rti nd1t111)< h11t KVL t.errem
D1: su uciuur van hcl d u 1pt 11 uc b1•langrljl 'l"
vcrh111d1r1~~\\ gi:o zurg>'n \I " " c •11 le• Ith• 1.wht\m~rh 1rl t'l1
erva~rllaarlt ·tel on hcl tt rrl:1n
L-011c/1•1 . Di· 111frn. lnH I Ulll v.111 lll'I durp ls V<'nlN lW gcn:gt>IJ il.H
dt: ro111< nd11 l11~ hl't l\VL t..•neln. vooml rn ·r Ji' auto), eri:
< n1sl.1cl1t 1i: i~. Mt-11 kontt d.] hclL•lllaal nicL 'wcvall i· l.111g.~ lwl
gcb1•d.
8ovr•11:

l·£lu11t•11.

De um1h1111.1Lit! van tll• kaarti•n

p laat~t

l1ct t<VI t •1 rem Inc •11 'Llu!.11 luu:k'.

PJl'IH TIU l!r
l1J ~ I! ll lJ Fl ll gTIBHll Ill
De functiona lllelt Is log1scherwijs met het vertrekken van de
vorige elgenaar voor het grootste deel komen te vervallen .
De lnterimgebruikers zijn van dusdanig margina te aard dat
ze het terre in niet de functionele importantle geeft dle hel
nodig heeft om het tot een belangrijke wijkove rstijgende plek
te maken. De.ze funtionallteit is echter wel van groot betang
als het KVL terrein als bestemming meet gaan functioneren .
Er meet dus gezocht warden naar een specifieke en deels
pu blieke invultlng voor het terreln. Moellijkheden, maar
ook kansen, llggen op dit vlak in de programmatsiche (on)
mogelijkheden die 1n eerdere hoofdstukken al z.ijn geschetst.

Onderdruk
Met het creeere n van onderdruk wordt in principe
het wegnemen of laten afnemen va n de (overmatige)
ontwikkelingsdruk dle veelal op de Wost.elands llggen
bedoeld. Deze ontwikkelingsdruk heeft in het geva l van
de Wastelands meestal te maken met de financiele en
representatieve belangen en ambltles van de ontw kkelende
partijen. Oil levert, zeals we in het eerste deel gezien hebben,
een geforceerde herstructurering op. Hoge investeringen,
grate risico's en een wens tot profilering en groe i zorgen
voor een project met een overmaat aan hoogwaard ig
programma dat ni et verder kij kt dan de harde plangrenzen
van het gebted.
Een fl exibele en laagwaard ige marn er van ontw ikkelen zo1gt
voor een hogere dynamiek en een gebied dat kan groeie n,
21ch aan kan passen aan verande rende omstandigheden en
dat ruimte bledt voor beginnende of rlslcovolle inibatieven .
Dit Is zeker van belang in Oisterw iJk, aangezien het dorp
te kampen heeft met een veranderende demografi e, een
gebrek aan programmatische behoefte in het hogere
segment, ee n fhnk aantal lopende plannen en projecten
random de spoorzone e een wljkoverstijgend publlek
domein dat onder commerciele druk staat. De hoge
ontwlkke lingsd uk die er op de te herstructurere n terrelnen
aanwezig is voorkomt deze manier van herontwikkelen.
Ook In Oisterwijk is een flexibele, laagwaardige
herst ructurerlng van het KVL terreln minder waarschi)nlijk
door een aanta l aspecte n en omstandlgheden. Ten eerste
zijn de ambities vanuit de gemeente erg hoog. De spoorzone
wordt grondlg aangepakt vanul de wens tot profileren
naar buiten toe. De KVL is het meest promlnente deel van
deze zone en bledt aanlelding tot een prestigleu.s project.
Daarnaast Is het terreln een van de laatste mogelijkheden
om bi nnen de BBSC-rege llng een fli nk aantal wonl ngen te
mogen bouwen, en daarmee hopelljk te groeien .
weede is uit het hoofdstuk 'potenties en
Ten
weerbarstigheden' naa r voren gekomen dat er op he
lerretn sprake Is van een substantiele grond (water)vervuiling
en een Oinke oppervlakte aan te behouden monumenten ln

slechte staat. Het normaliseren van d ze weerbarstigheden
is een voorwaarde voor het kunnen creeren van een
hoogwaardig milieu en voert de benodlgde investerlngen,
naasl bouwkosten en aankoop van de grand, fllnk op.
Het scenario van een ge orceerde herstructurering in
comblnatie met een geollede vastgaedmach 1ne wordt op
deze manier erg aannemelijk. Het naodzakelijk achten van
hoogwaardigheld en profilering, gecombineerd met de hoge
lnvesteringskosten die ervoor nod1g 21Jn om dat te bereiken
le 1den tot een hoge ontwikkelingsdruk. Nlet al leen wordt
het dorp op deze manier overvoerd met programma waar
geen behaefte aan 1s en word t de flexibil 1teit (d ie gez ien
de antwikke lingen rondom hard nodlg is) op slot gegaoid,
ook wordt het KVL terretn op deze manier een extensie
van het dorpscentrum wat betrett publlek domein Hoge
mvesteringen, grate risico's en hoge segmenten zargen
voor een omgeving waarin zawel in de antw1kkellngs- als
explailatifase grate behaefte en noodzaak is aan beheersing.
Dit maakt vervolgens een meer experimenteel, dynamisch
en laagwaardig mil ieu onmage lijk.
Om de benadrgde onderd ruk te laten ontstaan is een
alternatieve herstrnctureringslogica nodig. Een waarm grate
risico's en hage investerl ngen voarkomen warden en w.iarin
een andere man er wordt gezocht om te profi leren. He is
het temperen en anders ·nterpreteren van de ambiti s en
bela ngen. Zeals we hebben gezien 1n het laatste hoofdstuk
van het eerste deel zijn er Juist in de weerbarstigheden van
de Wastelnnds mogeliJkheden te vlnden om dit te berelken
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Het creeren van centralltei t en onderdruk geeft het KVL
terrein opnieuw een plek geven in het dorp, voorkomt
geforceerde herstructurering en stimuleert het pubhek
domein in het dorp. Twee strateg1sche doelstell 1ngen dte
nog erg abstract z1Jn . Hieronder zal samenvattend uitgelegd
warden hoe de problematiek die uit het eerste dee! en de
locatiespec1fieke analyse naar voren komt ru 1mte l1jk handen
en voeten krijgt 1n de 01sterwijkse Urban Wasteland. In de
volgende hoofdstukken za l per onderdeel verder warden
ingegaan op deze concrete ru 11ntelijke strategie. In deze
paragraaf wordt al voorultgelopen op deze hoofdstukken
door een kor te samenvattlng van nut en noodzaak.
De rurmteliJke strategie bestaat uit ee n drleta l ruimtes of
interventies. De al eerder genoemde gecomprimeerde
constellatie van agorale en parochlale ru1mtes, toegespitst op
de Oisterwijkse situatie en aangev uld met een derde ruimte:
de kreukelzone. De locatiespecifteke weerbarstlgheden
worden ingezet om geforceerde herstructurering en een
smal publlek dome1n te voorkomen.
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Paroch lale Ruimte
De eerste van de drie typen ruimtes of mterventies is
de paroch iale rulmte Dez.e b staat uit een venameling
verschlllende losse parochies en heeft een drieledlg doel.
Ten eerste wordt de basis gelegd voor een soort mmimumheterogenitelt in het pubhek domeln door parochles
te faci literen voor doelgroepen die bij een standaard
(geforceerde en hoogwaard1ge) herontwikkeling geen plek
hadden gekregen . Ten tweede wordt een ongebalanceerd e
ontw1kkel ing va n het dorp tegengegaan door de bestemming
van de parochies af te laten hangen van een bestaande
behoefte of reele mogel ij kh 1d in plaats van ambitie of
financiele noodzakelijkheid . Het laatste doel is tevens
voorwaarde voor de eerste twee doelen : het voorkomen van
de noodzaak tot hoogwaardigheld en grote hoevee lheden
programma door het voorkomen van hoge investeringen.
Het type en de mate van weerbarstigheid bepalen de
lnvulllng van de speclAeke paroch es. Door bepaalde typen
'plonlerwegetatie' van gebrulkers met rulmtebehoefte Le
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koppelen aan de weerbarstigheden ontstaat een scenario
waarbij geen of een minimum aan investeringen noodzakelijk
is. Hierdoar ontstaat de mogeli1kheid tot laagwaardige
ontwlkkellngen, krljgen de alternatieve gebru1kers een
kans en ontstaat er ruimte voor een experlmenteel en
hoogdynamisch milieu

Ago rale Ruimte
De agorale ruimle wordt over en tussen de parochies gelegd
en haakt het terrein aan op de structu ur van het dorp. Het
is de interventie die voor de entrallteit en toegankelijkheid
van de KVL moet zorgen. Door de zJchtbaarheid en de
bere.ikbaarhe1d te vergroten warden het terrein en de
b1jbehorende cultuurhistorie en identite1t n1et alleen
mentaal maar ook fysiek onderdeel van het dorp. D1t
genereert binding, belang en bottom·up inltiatieven. Het
terreln gaat meer 'leven' in het dorp Het toekennen van
algemeen brulkbare of zelfs noodzakeliJke tuncties aan
deze rulmte schr1jft de KVL niet al leen als onderdeel, maar

ook als bestemming opnieuw m het dorpsregister in. Door
het creeren van een meer neutrale safe-space tussen de
gekleu rde parach1es ontstaat een veilige, aangename
ruimte voor niet-paroch1ale gebruikers van het terrein. Het
waarborgt de openbare toegankelijkheid, de breedte van
het beschikbare publrek dome1n en daarmee de 'podiurn'·
functie van de parochies,
Daarnaast opent de agarale ruimte, door de hem1euwde
aansluiti ng op het dorp en de KVL als bestemmi ng, nteuwe
ontwikkellngsmogelijkheden voor antwlkkelingen buiten het
plangebied De potentiele nkomsten h1ervan kunnen worden
ingezet om de noodzaak tot geforceerde herstructurering op
het terrein zelf af te laten nemen.

Zachte Transitie & lnteractie
Zachte overgangen russen parochiale en agorale ruimtes
werken posit'fer oor de verbreding van hel publiek domein.
Ook op het KVL errein wordt getracht de grensvlakken
poreus te ma ken door een graduele overgang te introduceren
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van privaat of parochiaal naar agoraal.
Door verschtllende ru1mtes toe te kennen aan steeds
verschillende combinaties van gebrulkers ontstaat er een
raamwerk cian ruimtes die In steeds meer of m1ndere
mate aa n de eigen groep toebehoort De identitelt en
aanwezJgheid van de verschrllende parochiale groepen
wordt door combinaties van gedeeld gebruik van ru1mtes
diffuus verspreid over het terrein. De elgen ruimte krijgt
een extensie ln de publleke ruimte en dit heeft als gevolg
dat de gebruikersgroepen het groepseigen gedrag ook
gaan vertonen op plekken die in con tact staan met andere
parochlale ruimt s of de agorale ruimte. Daarnaast warden
er observatie- en interactiemogelijkheden gesciiapen door
secundaire agorale routes door of langs de invloedssfeer
van de parochies te Jaten voeren en de positionering van
verblijfsrulmtes en beplanting.

Kreukelzone
Dez.e is ingencht al.s funtionee l niemandsland, bedoeld als
flex ibele ruimte met voorlopig eigen bestaansrec t door de
kostenbe.spar ing die het gebruik ap!evert. Geeft het KVLterre in en ornringende ontw1kke lingen hJd en rulmte om zich
te '-i:ette n', en op elkaar in te spelen . Het voorkomt daarmee
geforceerde herstructurerlng en het 1neens mvuflen van
het terrefn. Daarnaast plaatst de specineke invulling ervan
het geb1ed in een regionale niche en d1 aagt het bij aan de
profilering aan het spoor.
In de volgende hoofdstukken zullen de verschlllende
geb1eden (parochiaie ru imte, agorale rurmte en kreukelz:one )
en hu n Jnvulllng apart behandeld warden In tegenste lling
tot wat de opbouw hlerboven doet vermoeden, wordt het
verhaal In omgekeerde volgorde opgebouwd · kreukelzone,
agorale ruimte, parochiale ruimte. Voor een li neaire opbouw
van het verhaal is deze opbouw duidehjker.
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Olifanlenpad in een koolzaadveld
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De zone rondom de bes aande bebouwl ng wordt
aangemerkt als 'kreukelzone'. Dit gebled wordt vrljgelaten
van bebouwing en btijft 'leeg'. Dlt heeft een twee al doelen·
ten eerste is het leeglaten van de kreukelzone bedoeld als
bufferzone voor de omliggende tn transitie zijnde gebieden
zeals de spoorione en industrieterrein Kerkhoven. De
kreukelzone geett lucht en ruimte aan het terreln, en biedt
de mogelijkheid om de verschillende ontwikkelingslocaties
rondom het KVL-terrein zich ten opzichte van elkaar te
laten 'zetten'. Het tweede doe! van het leeglaten bestaal
uit het voorkomen van geforceerde herstructurerlng. Naasl
deze twee hoofddoelen ls de invulllng van de kreukelzone
dusdanig a-typsich dat het bijdraagt aan profilering, zowel
puur in ultstra!ing als In protesstonele krlngen.

Weer barstigheden & Bestaansrecht
Het gewoonweg braak laten liggen vari het gebled Is geen
optie; de ambities met betrekklng tot herstructurering zijn
te hoog om dat te kunnen verantwoorden Er is daarom
gezocht naar een alternatieve lnvu lling die de zone
bestaansrecht geeft. De aanleid ing voor de alternatieve
invulli ng Is wederom gevonden In de weerbarstigheden ter
pl aatse. met name de vervu ili ng en de hlndercirkels .
De aanwezlge hinderdrkels aan de noordzijde van het KVL
terrein zorgen ervoor dat er op een groat gedeeite van het
terrein nie geschlkt is voor woningbouw. Gezien het felt

dat dit gebied momenteel voor bedrljven alles beha lve
aan rekke l1]k is (n .a v. de geldende grondprijzen) is het nlet
aannemelljk dat de noordkant met nleuwe bedrljvlgheld
opgevuld kan worden . Behalve wonlngbouw, wat dus nlet
mogellJk is, lijkt er welnlg ander programma voorhanden
te zljn dat baat heeft bij die exacte locatie Het plegen van
nieuwbouw Is rislcovol vanwege de ondantrekkeJijkheid va n
de locatie en de beperklngen die er gelden
Daarnaast wordt er ultgegaan van een diffuse verontrein iglng
van het geheie (onbebouwde) grondoppervlak en Is er
sprake van een aanta1 stevig verontreinigde plekken,
waarvan er een aantal in de lueukelzone liggen. Het pl gen
van nieuwbouw brengt dus niet alleen grote ri.sicn's vanwege
verkoopbaarheid, maar ook hoge investeringen met zich
mee voor het saneren van de bodem
Er is al meerdere malen genoemd dat het leeglalen van
de kreukelzone verstandig zou zijn in verband met de
flexlbili eit die gewenst ls ten opz rchte van de omrlngende
ontw ikke lingen en hel voorkomen van een overvoerd
programma en daarmee gefor.ceerde herstrunurerlng. De
locatiespecifieke weerbarstigheden ln de vot m van vervu if 1ng
en hmdercrrkels zorgen er t c.m. de programmatlsche
behoefte vanui het dorp echter ook voor dat hel bebouwen
van de kreukelzone niet alleen een 'minder verstandige'
keuze zou zijn; het is ook een risicovol le keuze die om
hoge investeringen vraagt. I-let alter natief invullen van het

- -~ a
~

,.)

Ri>t/11$ ilf1' kr •Ul<l'lzune ,1h huffen" rll' tus~P ll KVI 1t•1Tt•l 11 1:11 ti"
ornhggenc!1 g ·hll.'J n. Hct g~n..,re1•rt lurhr ' fl rulrnr~ np ti ' t t1' ITT1n.
u ·ee\'r l tlcxilrililell "" vowkomt ge turc~<1nfo h trULLUt-ering

Bnw11 d<1 ~ pcnlt l!kt' lo(.Jlt es op het KVL tl! rrl!rn dt e 1ngezet wordcm als
k1·c uh'lzonc

n

'

\ :''·.

gebied kan dus ook markttechn i ~ch interessant zijn, als de
aangrenzende gebleden de komende jaren veranderen kan
d1t meer mogelijkheden en een betere verkoopbaarheid van
het gebied mogelijk maken.
Er is daarom gezocht naar een alternatieve lnvulllng die
zichzelf legitimeert door rlsico's en investeringen drastisc:h
te verlagen, De lnvulling Is gevonden In het beplanten van
het terrein met wee verschl ll ende gewassen; koo lzaad en
populleren

Fytoremediatie & Energie
De populier valt onder de pion iersoorten, en is vnj breed
1nzetbaar. De reeds aa11wez1ge bomen op het terrein z:iJn
voor een groot deel ook popul1eren . De reden van het

aanplanten van zowel de popullere als het koolzaad is In
eerste lnstantie het feit dat ze gebrulkt kunnen warden voor
fytoe tractie en fyrotransformatie, oftewe l het opru men
van de aanwezlg bodem· en grondwa ervervu illng (Bron:
o.o. Goovaerrs et al., 2007). Dlt zorgt voor een bepaalde
functionallteit van het voorlopig vrljwaren van deze zone
va n bebouwing. De precleze duur van het schoonmaken van
het terrein op deze manter zou nader ondenoch:t moeten
warden, maar aangenomen mag warden dat deze ergens In
de orde van grootte van 15 ot 20 laar llgt. He biologlsch
opru lmen van de bestaande vervu lllng kan een flmke
kostenbesparing opleveren ten opzicht e van conventionele
sanerlngstechnieken In de vorm van afgraven en zand
suppleren.

V.rtolM1111
•
~

.....,_
... ,_.,._.,._...-....."'-·• ........
.............
__... l'.'4 - . -.......

_,......,_...._,,.........
----__..___ .._.-·.--·-i....... . . . . - . . . . . . . . . . . .
~

~.,.....

...._

~._........,_,

_ ._,.. ..........,.~

_..,,...
...
--·-

...,._._......

®

P1JVr11: l)p ml'•:~t heltlg v1•Mrl\1•m1gd•11ll•kkt•n 1111 h111 lf!rtt•m Uuld •lijk

al

ZKhtbaar z1l11 de plckken ront.lom d WJtcrzuivering 1n hct noorifon
v.111 lwl lNTd1 1. V<'rd •r 11101•11:r 1 kl'rllng 11d111ud •n word 11111 •I
al~f'mCM dltf11~ vem nti •rnlgrng V;JU hcl ge lw lr WTt:>m

I.'

.•• ·1,
r·'

11

trkob vm1ul1 lwt d•lll •l'l!m:.. 11d" l11dn,trll;'i:~h1t, tl
bedel<kc·11 (!eri ljront i,ic declte var1 h~t n11bebot1wd1• qchied D •
him.I"' cir I ...1, 1n lwl ·1.uldw ~ •11;i;11 Jl ,•n lwog.'itw.w1 ~rh1j11llJk v •nlwlj111•n
aa11~··1h·11 d11 brtlnJI i
·rhul II

R·Bcm:11. 11<' lii11dt•tv

R ., /tis I(• I
1· 11

rtlW1kk1•li11g<' n

mndt•m ht'l l<' ITI'fll !;l' Vl'll Iii· ll •lin1•fl,

1lwn cht.•nde hnudmg ~n <· ·n lwp.1.ilde mall' vnn II •xrh1ht»rt.

<loll •

@\

-

''

-~'

@)

.

-

·1

. ,..~~..;.;

r

.,,.

pJTIH rrn &
Ill I~ 11 ll l1 fl ll g1' IGIi 11 11
Een bljkomend voordee l Is dat zowel de populier als het
koolzaad snelgroelende soorten zljn, Dit heeft tot gevolg dat
de gewassen regelmatig ge.snoeid moeten worden, maar
heeft als biJkomend voo rdeel dat er naast de besparingen
op de saneringskosten ook daadwerkelijk geld opgebracht
wordt. Voora l koolz.aad wordt veel gebrulkt voor biodlesel
e.d., en bevat relatie f grote hoeveelheden energie . Een
hectare aan koolzaad levert door middel van verschillende
producten zo'n 38.000 KWh op, wa betekent dat er
met de kleine zeve n hectare die op deze manier wordt
ingeplant genoeg energie opgewekt zou kunnen worden
voor zo'n 75 huishoudens. (bronnen o.o.; www.inforse.
org en www.electrobel.nl) lndlen er ij de desbetreffende
verbrandingsoven van de juiste afvangtechnieken gebruik
wordt gemaakt rs het ze lfs mogeliJk om met name het
chroom terug te winnen ult de planten.

lnzetbaarheid
Beide gewassen kunnen op een ander man ier worden
lngezet. Koolzaad is relatief goedkoper. makkelijker te
onderhouden en levert meer geld op dan de houtproductie
van de populferen. De wortels van het koolz.aad gaan echter
minder diep, en op plekken waar de vervui lirig dleper zit, of
in het grondwater is doorgedrongen, kan er gebruik word~n
gemaakt van pop ulieren. In het geval van vervu iling op
plekken die bl nnen de agorale of parochiale ruimte vallen
zijn popu lleren ook een goede keus vanwege de diepte
en breedte van de wortels; nlet het hele grondvlak hoeft
gebruikt te worden, waardoor er brulkbare ruimte tussen de
bomen ontstaat
Als de vervuiling op een nlveau Is aangekomen dat
bebouwing en bewoning weer mogelljk is kan er opnieuw
geevalueerd worden hoe het gebied het beste ingezet kan
warden. Tegen die tijd hebben de ontwikkelingen rondom hel
KVL terrein vastere vormen aangenomen en ook is er meer
21cht op de gevo lgen van vergriJzing en bevolkmgskrimp voor
het dorp. De beplanting kan relatief makke!ljk en goedkoop
verwijderd warden en plaats maken voor andere zaken .
Nieuwe invullingen kunnen ook gefaseerd en naar be hoefte
plaats vinden . De hoop is dat zowel bewoners als gemeente
tegen die tiJd de meerwaarde van hun omgeving inz1en en
dater welltch initfatieven ontstaan om het te behouden als
unieke (woon)omgevi ng.

Beeld & Region ale nich e
Naast de het verminderen van rfslco'!> en 1nvesteringen en
de bl]drage die de gewassen leveren aan nexiblllteit en het
voorkomen van geforceerde herstructurering Is het natuurlljk
ook gewoon een prachtig gezicht. Een schitterende locat!e
om te wonen of te verblijven; een monumentaa l ensemble
van donkere bakstenen gebouwen in een wuivend gee!
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koolzaadveld van m t hler en daar een groepje populleren.
Als het gaat om representatlv1telt langs het spoor, en het
profileren als groene en/of duuriame gemeente is dlt
behoorlljke eye-catcher voor passanten. De groeisnelheid
van de gewassen zorgt daarn;iasl voor een snelfe cycius aan
veranderend beeld; kortgewiekt, green. geel Het op deze
manier welds en duurzaam nrichten van het terreln k n
b1jdragen aan het plaatsen van het project in een regionale
niche en helpen het terreln ook op andere vlakken dan
alleen via het verled n en plek te geven in Oisterwijk. De
kootzaadvelden geven daarnaast ook prima mogelijkheden
voor k nderen en jongeren om in te sp len en rand te hangen.
Door de velden zullen talloze ollfarrtenpaden ontstaan en
verzamelplaatsen b1J de bomengroepen. De kreukelzone
heeft daarmee ook de potentie om geparochiallseerd te
warden .

Duurzaamheid & Community
Naast het beeld naar buiten toe zi]n er nag andere opties
om het terrein te laten leven ender de bewoners en
de bevolking van Oisterwijk. In het oude ketelhu s 11jn
twee grate stoommach ne5 aanwezlg, waar momenteel
een groepje vrij wllllgers hard aan werkt om deze weer
operationeel te krijgen Deze machines werden vroeger al
stroomgenerators voor het hele terreln gebrulkt toen het
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elektrlciteitsnet nog niet betrouwbaar genoeg was. Het zou
de voedlngsbodem kunnen liin voor een tweemaal per 1aar
terugkerend moment. het ritueel opstok n van de beplanting
(lncluslef de vervulllng) 1n de stoommachine!., waarbij de
stoommachlnes bljvoorbe Id de stroom zouden kunnen
leveren voor de Oisterwijkse variant van het Eindhovense
GLOW-festival ~n monumentaal en gezamenlljk moment
van duurzaamheid; het vleren van het oplossen van de
lasten van het verleden en de komst van het nieuwe. Hel
zou de basi kunnen z.ijn van een duidelljke proftlering en
groepsvormlng van de bewoners van het terrein en reden
van trots voor de bewoners van het dorp. Duur1aamheid
en het streven na r een bete.re omgeving kunnen bljna nlet
tastbaarder worden
Een ander punt waarmee de kreukelzone zijn eigen
be.stc1ansrecht zou kunne.n verkrijgen en bij zou kunnen
dragen aan de duurza111e. profilerlng en hel groepsgevoel
is wateropvang en -zuiverlng. De KVl heeft naasl zljn eigen
stroomvoorzlenlngen vanar de jaren '80 ook gezorgd voor z1jn
eigen walerzuiverlng. Door de gest gen eisen op het gebied
van milieuvergunningen en dergeliJke was het voor hel
bedrijf noodzakelijk om een eigen wateriulveringsinstallal:le
aan te leggen. Deze kan lngezet worden om oak het
afvalwater van de nieuwe gebru1kers te behandelen .
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De Agorale ruimte representeert de ingreep die het KVL
cerrein de beoogde centraHteit en openbare toegankelijkheid
moet geven Met deze interventie warden zlchtbaarheid, en
bereikbaarheid verbeterd om op die manier de identiteit en
cult uurhistorische waarden beter z!chtbaar en ervaarbaar te
maken. De KVL wordt hierdoor niet atleen onderdeel van het
collectieve of persoonlljke gedachtengoed, maar wordt ook
fysiek beter ervaarbaar en daarmee z chtbaar morfolog1sch
onderdeel van het dorp. Dit zorgt ervoor dat er meer
binding, en daarmee meer belang en eventueel bottom-up
initiatieven, vanuit het gehele dorp ten opzlchte van het
terrein onstaan . De KVL gaat tot het dagelljks 1£>ven behoren
en mensen gaan zich bekommeren om de ontwlkkellngen
rondom het project. Daarnaast moet de agorale ruimte er
door mlddel van functional iteit en lnrichting voor zorgen
dat het gebied een aantrekkelljke en openbaar toegankelijke
bestemm ing wordt. Het is de safe-space voor de nietparochla le gebrulkers van het terrein. De r~en waarorn niet
bewoners het gebled bezoeken.
Door het gebied aan te sluiten op de structuur aan het dorp
heeft de hernieuwde lnschrijving en publieke functie ook
buiten de harde plangrenzen oegevoegde waarde. He
genereert ontwlkkelingspotentle in aangesloten gebieden
en helpt daarmee de noodzaak van een geforceerde
herstructurering voorkomen en reeert nieuwe rulmtes In
het dorp.

Lintdoorbraak
Om het KVL lerrein beter op het dorp aan te sluiten ls
besloten om een lintdoorbraak van het historsiche dorpslinl
te forceren. Ter piaatse van de krulsing van de Hoogstraat
met de Poststeeg zullen ee.n vijftal huizen gesloopt warden
om plaats le maken voor e n doorgang richting het KVL
terrein. Op deze manier onlstaat ee.n nieuwe noord-zuid
as door het dorp. Deze as bestaa al voor het grootste de I,
maar wordt nlet al!. zodanlg herkend omda re accentuerlng
en bestemming mist. Aan de zuldz.ijde loopl de as diffuu.s ult
met een y-splitsing naar het bultengebied, aan de noordzijde
slaat ze 'dood' tegen een \Ian de dorpsllnten waar ter plaatse
weinig specifieke bebouwing of functies aanwezig zljn.

Linh Rulmll' 111 1M h t pliingrpu~d 1ls ~!{oral TU!lntl' wonlt>n
aangern rk1 De u11i.!Hr\Jrolo!11 lijntm w·v •11 t.lt> wrn11tl.1in .tjlu th.•
r 11h11tcs .1.111 •11 h •tr-erfwn vc111r.d 11 111 g.m~r Ille'> t.r11akt clil L' k
1ve1 hhJfsllu11rt1eo voor nlt'l·bewoners
Reclir.;. Nog111.1.il

11 .1the •ld111g It• dt• 11wtJh: n11m1e ind str.it••gt ·
De agora! 1u11111" hg1" 111ss<'n en 11p dt' 111t'C't 11.1 rudn~le rulmte. ~ ' '
wo1 dl a;u1g h.1. kl 1111 di• v:in 11\'I •lurp.
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Zichtbaarheid

Het doorbreken van het lint en het aansluiten van het KVL op
die locatie heeft ee n aantal voordelen ten opz!chte van de
huidlge situatie. Ten eerste verbetert het de bereikbaarheid
van het terrein. De nieuwe doorsteek over het spoor zorgt
er ender andere voor dat er niet meer omgereden hoeft te
worden om het terreln te be reiken Omdat de routi ng niet
meer zo 'di ffuus' Is als in de huidige situatie ontstaan er ook
een aant al duidelljke, logsfche routes vanuit de verschlllende
delen van het dorp. Vanul t het zuiden gezien zal de as
over de hele lengte een belangrijkere func tie krljgen dan
voorheen, waardoor de as oak ee n verzamelfunctie krijgt
Daarnaast maakt de llntdoorbraak het aannemelljk dat hel
aanta l 'toevalllge' passeerbeweglngen van dorpsbewoners
langs of over het KVL terreln toeneemt vanwege het felt dat
er een (beter) alternatief wordt geboden voor verschillende
noord-zuld verplaats lngen.

Ten tweede vergroot het de dagelijkse zic.htbaarheld va n de
oude fabriek. De plek waa r de doorbraak plaatsvindt Is er
eeri die door vee l Oisterw1jkers met regelmaat gepasseerd
wordt. Het gal in de lintwand, met het kolossafe KVL terrein
als ultzlcht, meet een imposant en potentieet beeldbepa lend
gezich t worden in Oisterwijk. Ook als er over de as richti ng
het noorden wordt gereden is het gebied al van ver
zichtbaar.
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Cultuurh istorie en Alternatieve ldentiteit
De !lntdoorbraak zorgt er dus voor dat het KVL beter
ervaarbaar, zkhtbaa r· en bereikbaa1 wordt. De as haakt
het geb1ed aan op de dorpsstructuur en geeft het terrein
een duide!iikere plek in het dorp. Het geeft 01sterwijk de
gelegenheid om de waa1de en beteke111s dle het terrein
heeft (gehad) voor het dorp te erken nen, 1n plaats va n het
weggestopt te hebben achter het llnt.
Daa1 naast versterkt de doorbraak de cu!tuurhistorische
'leesbaarheid 1 van het do rp. De 'n ieuwe' as staat loodrecht
op het oude dorpsl1 nt en kri jgt daarrnee elgen, spec1fieke
1denl'lte1t en betekenis. liet is letterlijk ee n doorsnede doo r
de gesch1eden1s 11 opbouw van het dorp. Het venamel t
niet alleen mensenstrome n ric hting centrum en KVL, maar
ook verhalen . Het laat een meerd!mensiona le doorsnede
zien van de ontstaansgeschiedenis van het dorp, en n;gt
meerdere identiteiten aaneen . Er is ee n opeenvolging va n
hrsto1 1sche karakters van 0 1sterw 11k te herkenne n.
In het zuiden het luxe sub- of zelfs ex-urbane wo n en In het
green . De representatie van het meest recente 01sterw iJk.
Het Oisterwijk va n natuurschoon en toerisme, maa r ook
van veel geld en een tikkeltJe decadentie. Grote vrijstaande
hu!zen op grote st~tk.ken grand. in so mm ge gevallen dlr ct
in het bas. Een 1dy lische woonomgev ing. al dan n iet
afgescherrnd met hekken en hagen.
Vervolgens de al wa t m inder ruimte stempelwij ken u1t de
ia ren zestig. Het modernisme en de wederopbouw op ziJn
best: de universele mens. in eigen (maar identieke) huizen
In t'.'en omgevlng van licht, lucht en ru1mte Ook de opkomst
van de auto en her suburbane wonen, waardoor woon- en

Uni<>" ll(mr de n1cuw1: routes rl1e de lim.Iourhr.mk 11. ·n1•11·
1!11 de
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werkomgevlng niet meer same11 hoefden te vallen.
Daama zlen we h t beekdal, waarin sporen te zien zijn van
de verlegglng van de Voorste Stroom; een ulting van hel
technocratisch denken waarblj natuur naar de hand van
de rnens werd gei.et. Op di:! oevers staan grootschallge
gemeenschappelll ke, gebouwen. Hier s tegelljkertild
als i:!nlge plek In het dorp de figging en oorspronkelfike
ontstaansreden van het dorp te zien 1 het hoogteverschll
lussen grasland en zandgronden. Dan kru ist de as loodrecht
op het oude lint, de oudste st ructuur van het dorp. De smalle
s raatjes en dlverslteit In llUizen Is kenmerkend voor dit
gebled, evenals de verspre1de aanwezigheid van winkeltjes
e:n bedrljfjes.
Ulteindelljk komt de as aan bij he spoor en he KVL
terreln . Dit representeert de lndustriele geschiedenis
van Oisterwljk en de overgang van een armoedig dorp
gebaseerd op landbouw en lndlviduele ambacht naa een
geTndustrialiseerd dorp Een herlnneri ng aan een tijd waar n
Mldden-Braba n en Oisterwf]k bekend stonden om de
productle va n sigaren, textiel, leer en schoenen. Het spoor
en de fabri ek representeren een hernieuwde welvaa rt,
de hernleuwde aantakklng van Olslerwijk op fande lijke
netwerken en het Oisterwljk van de arbeiders.
Deze as, die verblndt eri verzame lt, wordl op deze manier
6ok een as die herinnert. Er ontstaa t e n meerd menslona le
doorsnede door het dorp t.o.v he 1-dlmensionale beeld van
de 'ansichtkaart' Olsterwijk De as geeft ni et al leen het KVL
terrein een hernleuwde, en meer ce ntrale, plek in het dorp
en de dorpslnJentitei 1 maar maakt ook de geschiedenrs en
ldentiteit van het dorp beter ervaarbaar.
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lndividualiteit - het luxe suburbane wonen

De universele mens - het suburbane wonen

Tedinocratisch landschap - Het 1rote vuka\lelen
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Cultuurhistorlsch erfloed • Ontst.aansceschiedenis

lndustrieel erfloed - Exoa:een din1
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Publi ek Domein & Ontwikkelingspotentie
De lintdoorbraak creert een hele nieuwe ruimte in het
dorp. De as verzamelt (verschillende groepen) mensen op
weg naar cent rum, KV L terrem, sporthal of buitengeb1ed .
Het herpositioneert het KVL terrem waardoor deze beter
ervaarbaar en bereikbaar wordt . En daarnaast wordt een
groot dee \ van de identite1t en geschiedenis van Oisterwljk
aan een ilJn blootgelegd, die de s1gnificantJe daarvan
verhoogt door ten eerste het opnemen van de KVL, en
ten tweede de nieuwe (functionele) posil:le van de gehele
as. De as kan daarmee ook gezien worden als een nieuw
stukie w11kover.;timend publiek domein, complementair
op de oude kern. Een agora le ruimte, tot op het KVL
ter rein doorgetrokken, die 1n de nieuwe positle meer, en
meer versch il lende, mensen aantrekt. De 1nfrastructurele
en symbo\ische waarde geeft d1t stukie publiek dome in
betekenis en estaansrecht.
Deze nieuwe functiona liteit, betekenis en grotere aanloop
van mensen heeft potentieel een ze lfversterkend effect.
Meer mensen en een significantere beteken is van
deze weg genereert ook ontwlkke li ngspotentie: veel
rnensen is simpelweg potentieel goede business Deze

ontwlkkellngspotentie heeft vervolgens twe
positiev
effecten Ten eerste zorgt de ontwikkelingspotentTe als
gevolg van de llntdoorbraak en de hemleuwde functionali e1t
van het KVL terreln ervoor dat er ook 1nkomsten buite n het
harde plangebled van het KVL terreln gegenereerd warden,
waardoor de noodzaak tot geforceerde herstructurenng op
het terrein verder afneemt . Ten tweede heeft het ontstaan
van bedrlJfjes en andere 1ni tiatieven aan de as positieve
gevolgen voor het publiek domein: de slgnlficantie van de
weg als centraal, wijkoverstirnend traject neemt aIleen maar
verder toe .
Het gebied tussen de Voorste Stroom en het KV L
terrem is naar alle waarschijnlijkheid de plek met de
rneeste toegevoegde on wlkkellngspotentie. Hier wordt
de aanslultlng met he oude dorpslint gemaakt, wat
zowel functioneel, toerlstisch als infrastructureel (voor
langzaamverkeer) al een belangrijke plek is Daarnaast
Is het de 'aan loopstraat voor het KVL terreln en zijn er al
verschlllende functies aan gelegen zoals de sporthal en
en hypotheekshop Hoewel het niel de bedoeling is om
de ontwikkel1ngen aan de as te sturen, zou het mooi zijn
als de as een wat functioneler en laagwaaridger karakter
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krijgt ten opllchte van het oude dorpsllnt. Op die manier
kan dlt gebled complementair zljn aan het lint. in rilaats van
een extensie. Aangezien het gebled in de luwte ligt van de
toeristische hoofd-lnfrastructwur is deze mogelijkheld 1.eer
we! aanwezrg.
Oak aan de noord:zljde ontstaat ar een bepaa lde mate van
ontwikkelingspotentie, al is deze nog minder voor de hand
llggend dan In het zuiden Ten westen en noorden va n het
KV L zijn een tweetal oude linten te vinden. Aan deze linten
ligge11 overwegend wonlngen en een paar historlsche
boerderijen gesitueerd, met een aantal groene plekken .
Nadat de KVL een nieuwe invull1ng krijgt, waarvan het
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achtergebfed voornamelljk als kreukelzone (en da.;rmee
groen) Is ingerlcht. zien de bedrijfspanden aan de noorclzijde
zlch met een nleuwe omgeving geconfronteerd. Doordat de
lrwullfng van het KVL ter rein stukken bedrijventerretn inslult
ontstaan daar mogelljkhedef1 om strategrsch te beglnnen
met ee n karakterverandering Grondprrjzen zul len ter
plaatse stijgen als gevolg va n de mgrepen en de a heeft de
potentie om in de toekomst doorgetrokke te worden en
daarmee af te wijken van de huidige irwulling. Dlt bledt op
termijn ook kansen op het KVL terre n doordat een aantal
van de hindercirkels komen te vervallen waardoor er meer
mogeH1kheden zljn op dit gedeelte van het terreln

f.111k• . Tus:. n rl • Vuur~1~ SllfltJtn tm ltt:I KV I. Lt•111•in untstaJI 1 1l~ 11 wt- on! v1kkt!llngspoU!rtl1t1 di,
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11 iu1 km11t·n

Boven: Ver~c hlll 11dc pns11 i ' \II" numt<'illk" 1<wall1e11c11 :rn11 ti, n<11irdzfltlc v.111 hct KVL
lt'rrein ku111wn 111 uml1111;itlt' m •t \I'° 11i••11w • lnvulllng v;in hct l\VT L"ITc'i11 zorg 11 om 'C' ll
karaktcrvei 111d •1mg. \UJJ;ing va111!1: 1mir11lw;:i ..11d • l'n d1.1::11111t'c n11rw1kkch11gspo nti<•1•I op h •t
lJCllri jVl'nti•1-r ·In K1•1 I h11~11

P JTIJ 11 Trn &

UJ I! I! ll Hfl ll gTIHHU Ill

Toeristisch Netwerk
Naast het aanhaken op rnteme dorpsstructuren is er nog
een ander netwerk va n belang in het dorp; het t oeristisch
netwerk. Zoals al eerder ge21en !open er op regionaa l
niveau een aanta l belangrijke toeristische verbind ingen
door het dorp. Doorgaande auto-bewegingen zijn voor
het publlek domein niet zo interessant. Als we echter naar
het toerlstisc cluster van midden-brabant kijken is wel
zicht baar dat er een aantal attracties op fietsafstand van de
toeristische accomodaties In het ZUJd-oosten van Oisterwijk
ligge . De belangrijkste daarvan zijn rechtsonder op deze
pagina weergegeven. Als verder in d tail wordt gekeken
aa r hoe het regionale toeristische fietsnetwerk door het
dorp heen loopt is ten eerste zichtbaar dat dit netwerk niet
optimaa l gebruik maakt van de prlmaire identitettsdragers
van het dorp. Niet het hele lint, en daarmee de Sint Petrus
Bandenkerk, maakt onderdeel ult van de routes. Ook de
oude nederzetting Kerkhove (ten noorden van het KVL
terreln) en het karakteristieke driehoeksllnt in het noordoosten behoren nlet tot de tussenstations. Een gem1 te kans
om het dorp toerlstisch breder te profileren. Daarnaast is
ook, geheel loglsch, het KVL terrein nie opgenomen in de
routes.
Door een kleine aanpasslng in de routes, is de routing
logischer, warden de meeste representatieve stukken van
het dorp gebruikt, en wordt het KVL-terrein ook aangehaakt
en ingezet in het t oeristisch netwerk. D1t zorgt er ten eersl e
voor dat r meer passerende toer1sten over het KVL terreln
kJ.Jnnen komen, wat aanleidlng geeft tot bljvoorbeeld een
klelne horeca-uitspanning of lets dergelijks. Daarnaast wordl
het op deze manier aannemelljker om ook op het terrein

speclfiek 1et!. met toemten te doen. Er moet met deze
vorm van functionaliteit echter u1tgekeken warden: een
uitgebrelde toeristische aantrekkel1jkhe1d en functionali e1t
is hoogstwaarsch1jnlijk niet bevorderliJk voor de luwte m de
parochiale ruimtes. Toerisme brengt meestal de noodzaak
tot representativlteit met zich mee en het Is de vraag in
hoeverre deze beperkt kan blij ven tot alleen de agorale
rulmte op het terreln. Verder loopt een gedeelte van de
routes ook over de hernie.uwd gepositioneerde as, wat het
ontwlkkellngspotentieel ter plaatse verder verste1 kt.
Behalve wat meer fu nctionele mogelijkheden, zijn de
toeristen ook de enige signlficante groep mensen in het
dorp die van 'bultenaf' komecn. Daarrnee zijn ze ook een
toevoeglng aan de breedte van het publiek domein, zowel
op de as als het KVL terrein
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Ook op het terrei n zelf moet een n1euwe functionallteit
geint roduceerd worden. Dit heeft ten eerste te maken met
de doels ell1ng van cent raliLeit die eerder is geformuleerd. Als
er geen reden 1s om het KVL terrein als bestemm lng te zien,
zullen we1nig mensen vanuit het dorp het terrein bezoeken.
Hiermee zouden het wijkoverstijgende karakl er en de
publiek domein funct:ie van het gebied komen te vervallen.
De functlonahteit zorgt in combinatie met de agorallteit van
de centra le rlllmte voor de algemene toegankeliJkheld van
het geb1ed, en 1s daarmee voorwaarde voor het mogelijk
maken va n de interactie tussen paroch1ale en agorale
rulmtes. Ten tweede is een bepaalde functionaliteit m het
gebied noodzakelijk om de ge1ntroduceerde as als zodanig
te laten werken. Als het KVL terrein als bestemrrnng en
sterk (voorlop!g) koppunt ingezet kan worden za l dit de
signlficantie van de as positief be'l nvloeden.

Nieuw bouw
De grool ste ingreep In de agorale ruimte bestaat ult de
sloop van de voormalige onthaar- en ontvleesloods in het
midden van het terrein. Het gebouw wordt vervangen door
nieuwbouw, wat een aantal redenen hee~ . Ten eerste is
dit een van de weinige gebouwen in het gebied dat nlE>l in
aanmerk ing komt voor de monument nstatus. Gezien de
staat, uit strallng en grootte van het gebouw heeft het welnig
bestaansrecht: het doet afbreuk aan de uitstraling van
het terre1n en is slecht te hergebrulken. Daarnaast ligt het
gebo uw op een centrale en belangrijke posltie In het gebied,
m1ddenin de agorale ru1mte, frontaal op de hoofdlngang

gerkht. De nieuwbouw genereert opbrengsten die gebrui t
kunnen worder1 om in het terrein te lnvesteren en kan een
bijdrage leveren aan de profi lering aan het ~poor. Het maak.t
ook lnvesterlngen in de omringende agorale ruimte nodige,
waardoor deze en meer algemeen geaccepteerde en
prettige uitstrallng kan krijgen
Het nieuwe gebouw zal vervolgens door de in11ulling aan
een weetal dlngen een bijdrage leveren. Ten eerste wordt
er plek gemaakt voor een specifieke maatschappelijke groep
mel ruimtebehoefte: senioren. Zij stellen hogere elsen aan
de inrichting van hun woning en nieuwbouw is daardoor een
meer voor de hand liggende optie dan het aanpassen van een
van de monumenten. U1l de analyse Is naar voren gekomen
dat er behoefte bestaat aan woonruimte voor deze groep,
en dat di in de toekomst alleen nog maar toe zal nemen
vanwege de vergrl]zing die het dorp hoogstwaarschijnlijk te
wachten staal. De senioren z1jn een aanvulllng op de breedte
van het publlek domein op het terrein
Daarnaast ziJn zlj ook aanl iding tol de irwulli ng in de
plint: zorgvoor21en1ngen. Uit de programmatslche context
1.s duidelljk geworden dat er in het dorp behoefte is aan
zaken als hu isartsen, fysiotherapeuten, tandartsen,
kinderdagopvang, etc. De nab ijheid van deze voorzieningen
is vanuit de senioren gez1en U1teraard een pre'. zij maken er
meer gebruik van en zijn in veel geva llen minder mobiel.
Een volgend, en belangriiker, punt is echter dat het centraal
plaatsen van voorzieningen. die als noodzakeltJk in plaats
van vriJblijvend gezien kunnen warden, ook zorgt voor
de penetratie van niet-bewoners tot in het hart van het
gebied lnteractie wordt daarmee makkelfjker, en het
aantal secundaire routes dat door de paroch1es heenloopt

0

•

Oulln~o. l .n:ttn

•Ulllitid!,i.atff"C
GIOl'u.""""11e
Pub!lltlc. ~,

(1fanllllldl •oth1M

AG~LE
R'iLTE
groter. Daarnaast geeft het de hoofdroute naar deze
zorgvoorzieningen toe de status van 'aanloopstraat', met
voldoende passanlen om ook daar andere ontwlkkellngen
z.ichtbaar en mogelijk te maken. Daarmee wordt de kans op
een goed werkende funtionallteit en central itel van het KVL
terrein vergrool, waarmee ook de potenrie van de gehele as
en het KVL terreln als wljkoverstijgend publlek domeln en
ontwlkkelingslocatie groter wordt.
Het n1euwe gebouw genereert dus opbrengsten, geeft
mogelljkheden tot profilerlng aan het spoor, trekt mensen
bet geb1ed in, functioneert als voorloplg koppunt van de as,
en geeft een speclfieke doelgroep een plek in het geb1ed.
I et is een belangrijk startpunt als het gaat om de central Itel
en f\Jnctionalltell van het gebied

Deze rulrnte bledt plaats aan een aantal bomen die de
geplaatst warden om de spot vervulling die bij dit gebouw
te vinden Is op te kunnen schonen. Door de beplanting en
de rulmte ontstaat een voorplein voor de functies In het
nleuwe gebouw, dat op termij n een verblijfsfunctie zou
kunnen krijgen . De ontstane rulmte gee.ft ook lucht aan
het nleuwe gebouw om wat verder de hoogte n te gaan.
Rich lljn hiervoor Is ongeveer eenze!fde hoogte als het
U-vormlge gebouw. Aan d oostiljde is het ter ugleggen va
de gevel bedoeld om In de toekomst een secundalre routing
mogelijk te maken rlchting het bedrljventerrein Op dlt
moment is deze aanlsuiting nog nlet mogelijk vanwege een
aantal zittende bedrijven
Vllri.<11! fl"glnw
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Stedebouwkundige Randvoorwaarden
De precieze uitwerklng van de meuwbouw wordt h1er niet
bepaald. Dtt is een mooie klus voor een architect om uit te
werken. De gemeente kan naar wens een bekende architect
inhuren om de ontwikkelingen op het terrein wat meer
prestige en bekendhe!d te geven.
Vanult dit stedebouwkundig plan zijn er echter we t een
aanta l randvoorwaarden voor het gebouw op te ste llen
lo wo rdt ten eerste d rooiliJn van het bestaande gebouw
aan de 2uid-, west-. en oostkant teruggelegd. Aan de 2uid·
en westzijde creert dit een ruimte in plaats van een route,
waardoor er een zwaartepunt in de agorale n.Jlmte ontstaat.
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Aan de zuld- en westkant van het nieuwe gebouw moeten de
genoemde voorzieni ngen In de pllnt verwerkt worden. Naast
de algemeen loegankelijke voorzlenlngen aan de agorale
rulmte, zou er binnen de bouwenvelop ook een luwte
gecreerd moeten worden waarln een senioren-parochie
zou kunnen ontstaan. In het kader van de doe lstell ng van
interactie en zi htbaarheid heeft het sterk de voorkeur
als deze ruimte vervolgens doorsneden wordt door een
secundaire agorale ruimte.

Overige ge bouwen
Voor de overige gebouwen aan de agorale ru1mte gaat het
niet zozeer om het doen van concrete rngrepen, maar is

Becld YJn de a11o rale ru1mto met de wrµv1Hn-1.1l 111111-:~n 111 de
nlL'11wl>c111w 1ls 11n111l tt.• 1r"kkrr·111 L-t'r,lc h1\t.111U<'. lo tlc 1ulml•' "I
11;1arl(I • kllmlt'n U11 tc11rl~bcdrijlJ •. t!l1 dlllil•N! lmtiJli<-V•Jn 'l'll pk·k
v111,fo11 tile go.rnd .. wt'g cvolucnm . De Iner ~coocrnd~ tnnur ~s nan
1l1• '..1anlo <>p~u , at' k11m1·11 voort ult scen~rlo's di1• In !wt l1oufd~tu
'parncl11 I• 1u1m.,·111t~llwurkt 7.l)fl .

er sprake van scenario-bulfdfng Er meet op zoek gegaan
warden naar instellingen of bedrljven di met he KVL terrein
een kans krljgen om zlch te vestigen of ontwikkelen die
ze anders niet gehad hadden lnltiatieven die baat hebben
bl) een laagwaardigere omgeving, die potentie hebben om
te groeien . Maar ook initiatieven die duldelijk een publieke
waarde offuntionaliteit hebben in verband met de gewenste
posltie van het KVL terrein.
Vanuit de programmattsche con e>et zo Is die Is beschreven
in hoo dstuk twee zijn er een aantal invullingen denkbaar
die enerzljds zelf veel baat hebben bij de ruimte die wordt
geboden en anderzijds oak passen binnen het karakter
van het KVL terrein. Te denken valt aan een toeristische
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component, startende bedrijijes of detailhandel in een nog
niet opgevulde niche In het hoofdstuk over de pa roch1ale
rulmte za l er voor een aantal gebouwen een uitgebre der
scena rio opgesteld warden, waar 1n ook de raakvlakke n aan
de agorale ru mte aan de orde kornen. Scenario's omtren
de verdere invu lling van de agorale rulmte zullen dus in het
volgende hoofdstuk behandeld worden .

Openbare Ruimte
De en ige ingrepen die er In de openbare ruirnte worden
gedaa n zijn het aanbrengen van uniforrne straatverlichting
(i n het kader van veiligheid en herkenbaarheid ) en het
planten van een aantal bomen (vanwege de vervu iling). Op

TE

korte termijn is het denkbaar dat er, afhankelijk van het
gebn.11k van het terrein, inrichtingsmeubila ir 1n de agorale
rulmte wordt gezet om het geb1ed een wat vriendelijker
verblijfskl 1maat te geven. Ovenge investeringen in
bijvoorbeeld gevels of bestrating kunnen op Jangere termiJn
een rngang vlnden, afh ankel ijk va n hoe het terrern en de
omgevrng evo lueert. Geve ls ru llen opgeknapt warden naa r
ge lang de eigenaar of u1tba ter daar voordeel bij denkt re
hebben. De aanwezige bestra tlng in de vorrn van ste lconplaten blijft s1mpelweg liggen; het geeft her terrain een
lekkere industr!ele feel en daarnaast zou het aanleggen
va n ar~ dere bt>strating investeringen vergen waarvan 1uist
getracht wordt deze zoveel mogeliJk te voorkomen.

011dcr 1rnµ1es il' v.m ti· .1g 1,1k 1ulmt" v.11 101f di' h11(1fdi11g. ng
lml 1t?lc mve~termgen hesl.liUJ uil het aJ11brcn1tcn van 1milo r111e
lra.11verlkht1ng. h l plnnll n v.111 h11111 1111p tll.! spntvr1on1rr1nig!ng l.!11
d!'tlWlll ' hOllW
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De parochiale ruimte bestaat uit een verlameling
verschillende losse parochies en heeft een drleledlg doel
Ten eerste wordt de basis ge legd voor een soort minimum·
heterogenltelt in het publlek domein door parochies
te faciliteren voor doelgroepen die bij een standaard
(geforcee.rde en hoogwaardige) herontwikkeling geen plek
hadden gekregen. Ten tweede wordt een ongebalanceerde
ontwikkeling van het dorp tegengegaan door de bestemming
van de parochie.s af te laten hangen van een bestaande
behoefte of reele mogelijkheid in plaats van ambitie of
financiele noodzakelijkheld. Het laatste doel is tevens
voorwaarde voor de eerste twee doelen: het voorkomen van
de noodzaak tot hoogwaardigheld en groce hoeveelheden
programma door het voorkomen van hoge investeringen.
Het type en de mate van weerbarstigheid bepalen de
invulling van de specifieke parochies Door bepaalde typen
'pionlersvegetatie' van gebruikers met ruimtebe hoefte te
koppelen aan de weerbarstigheden ontstaat een scenario
waarbij geen of een minimum aan investerlngen noodzakelijk
ls. Hlerdoor ontstaat de mogelijkheid tot laagwaard1ge
ontwikkelingen, krlJgen de alternatieve gebruikers een
kans en ontstaat er ruimte voor een experimenteel en
hoogdynam1sch milieu.
De overgang van paroch1ale naar agorale ru1mte wordt
op een graduele manier uitgevoerd met zachte transit1es.
Versch1llende rulmtes, zowel binnen als bu1 en, kennen
gradaties 111 gedeeld gebruik door versch1llende groepen
Daarmee wordt de mate waarin deze rulmtes onderdeel
uitmaken van een specifieke groep steeds diffuser, Het
doel hiervan 1s om de gebruikersgroepen die de parochies
bezetten te verleiden om het gebied buiten de harde grenzen
van hun eigen parochie ook te gebruiken als 'e1gen' ruimte.
Op die manier wordt specif!ek groepseigen gedrag ook
buiten de parochle 21chtbaa r en ontstaan er moge lljkheden
to interactie. De velligheid en geborgenhe1d van de efgen
capsule wordt gewaarborgd, terwijl de ervaarbaarheld van
de verschlllende identiteiten in het gebied vergroot wordt.
Tevens warden er vanuit de agorale rulmte secundaire routes
langs en door de parochles gelegd om verdere interactie en
observatfe te stimuleren.
De parochiale ruimte heeft dus zowel een belangrljke rol in
het tegengaan van geforceerde herstructurerlng, als in het
stimuleren van een breed publlek domein. In het komende
hoofdstuk Z<ll aan de hand van voorbeeldscenario's uitgelegd
Worden hoe dlt werkt. Voor een gedeelte van het gebied is
een wat uitvoeriger scenario opgezet, oar de anderen wordl
hier volstaan met en indicatieve invulling en werking.
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Dit gedeelte van het KVL terrein zal als eerste behandeld
warden en is tegelijkertijd ook het gedeelte waar.-oor het
meesl uitgebreide scenario Is opgesteld. Het draalt om het
U-vorm1ge gebouw, inclusief het gebouw aan de spaornjde,
het gebouw ten westen van de ' U' en de rulmte er tu.ssernn
en omheen.

Potenties & Weerbarstigheden
De weerbarscighe1d In het herbestemmen van deze
gebouwen 1s gel gen in het Feit dat het om een grote
gebouwen cq opp rvlaktes gaat en dat de gebouwen
wellswaar monumentaal, maar ook in slechte stlat zijn .
In totaal is f'f een kle1ne 25 000 vierkante meter BVO dat
herbestemd moet worden Deze grate oppervlakte zorgt
er In combinatie met de monurnentale status en slechte
staat voor dat het ' kant en klaar' op wlllen leveren vaM
het gebouw grote risico's en hoge investerlngen met zich
mee gaat brengen. De programmatische context leert ons
dat er geen grote ruimtevragers in het dorp aanwezig zijn.
De gebouwen warden In de meeste recente plannen dan
ook geherstructureerd als wonlngen. Vanwege de grote
risico's en hoge investeringen zullen dit noodzakelljkerwijs
voor het grootste gedeelte wonlngen of appartenienten in
het hogere segment zij n. Een ontwikkeling waar ten eerste
geen behoefte aan bestaat. maar die ten tweede geen
meerwaarde oplevert in op het gebied van publlek domein
o de nex1bilite1 an het terrein . Een on wlkkellng di naar
alle waarschijn lfjkheid geforceerde herstructurerlng en de
versmalllng van het publlek domein zal sttmuleren.

De potentie van het gebouw is de vrije kolommenstructuur
die het mogeliJk maak1 0111 het gebouw in vee l verschillende
cornbinaties van kleinere ru1rnt s op te de len 1n combinatie
met een voldoende aanta l ingangen en trappenhurzen
Hlerdoo1 1s het ensemble nog op meerdere manieren
111 te letten. Door de gebouwen in een aanta l kleinere,
zelfstandige, units op te delen kunnen de risico's en
mvesteringslasten verdeetd warden onder de toekomstige
gebruikers. Zij kunnen ieder op verschillende manieren de
mvesteringen naar behoefte op zlch nemen, waardoor de
gemeente niet het gehele last op zich hoeft te nemen, wat
hoge nsico's en daarmee geforceerde herstrucrurenng met
zlch meebrengt.

een scenario opgebouwd warden waarin het voorkomen
va.n investeringen, groe1potenties, flexib1llte1t en (gedeeld)
gebruik van de ruimtes centraal staaL Voor de mvulling
word t gedacht aan een comblnatie van kluswoningen,
sociale huurwoningen, een hostel/bed & breakfast en een
half-way /1oU5e van het as1elzoekerscentrum dat buiten het
dorp gelegen is. Een samenkomst van toegankelljke groepen
in trans itie.
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Gebruikersgroepen
Hleronder zal met de lntroductie van versch ill ende
gebruikersgroepen die een plek kunnen krijgen In hetcomplex
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een hoge mutatiegraad kennen en dat d bewoner> zich
wein ig verbonden voelen met de woonorngeving; ze zijn er
immers slechts tijdel ijk. De weerbarstlgheden die bij deze
specifi eke gebouwen op het KVL terrein een ro l spelen
en de wens om r!sico's en investeringen zo laag mogelijk
te houden creeren een prachtige kans voor de starters in
Oisterwljk. Mits ze z.lch voor ee n langere ti1d aan het dorp en
deze plek wilien verbind n kunnen ze relatief goedkoop een
woning kopen in U-Bulld(lng), S el, hypothetisch gezien, da
de gemeente de 18 miijoen die ze hebben ge"fnvesteerd om
het terrein aan te kopen alleen met dit gebouwencomple
terug wli verdlenen . Het bijna 25 000 vlerkante meter grote
gebouwencompfex zou daardoor zo'n 720 euro per vlerkant e
meter op moeten leveren. Een appartement van 100
vierkante meter Is daarmee. 1nclusief gedeelde ru imtes als
trappenhu is en gangen, te koop voo1 rond de 100.000 euro .

Kluswonin gen
Vanuit de program matische conte t in het tweede
hoofdstuk is al gebleken dat de behoefte aan betaalbare
starterswonmgen erg hoog is. Door de starters, georganiseerd
in stichting STEM, is aan het adres van de gemeente zelfs
het dreigement ge uit dat ze massaal zullen vertrekken
mdlen er niet op korte term ijn woonru1mte beschikbaa r
komt voor deze groep. De normale gang van zaken rondom
srarterwoningen is dat e binnen een beperkt budget
nieuwe woningen speciaa l voor hen worden opgeleverd.
Deze won ingen zijn vaak net te klein, te onhandig of
ziJn in een minder aantrekkelij ke omgevlng gesitueerd.
Omstand!gheden die de prijs weliswaar drukken, maar die
er oak voor zorgen dat starters vertrekken zodra ze zich dat
kunnen veroorloven. Deze ma nier van woonru imte verzorgen
voor starters leldt ertoe dat de desbetreffende woningen

-I

I

A

I
I
I

~

0

I
I

I
I

I

I I

I

I

I I

I 1_
I
I

I
I

I

I

;

1-1- ~.-

/

I
\
\
\
\
\
\

-

-0-~------~.

-- , - -

Eer1 schijntje, zeker voor Dis erw ij kse begrippen . lndlen de
gemeente de lnkomsten van de andere (nieuwe) gebouwen
en de potencieJe lnkornsten uit de ontwlkkelingspotentie en
de geleidelijke stijging van de WOZ·waarde op het terrein
zelf meeneemt kan het allemaal nog goedkoper. Er moet
uiteraard een hoop gebeuren aan de woningen, wat oak
investeringen vergt. Maar deze lnvesteringen zijn gesprefd,
zowel wat betreft tijd als de personen die de !nvester!ngen
moeten doen Oak zlJn de fnvesterlnge11 nlet alleen
economische lnvesterlngen : een gedeelre van de le maken
kosten kunnen opgevangen warden door tijd en energle.
Mensen die hier kamen wonen b!nden zlch aan het gebied
door investeringen in tijd, geld en energie. ZIJ zul len hier
alleen instappen al ze ook van plan zljn er !anger van te
blljven, en er iets van te maken . Het kan een belangrijke
niche warden om JOnge mense n weer naar het dorp
te trekken; het is heel wat anders dan de standaard
starterswon ingen. Daarnaast is het dorps wanen in een
a-typsich dorpse setting, op korte afstand van het station en
centrum . D gemaakte investeringe n 1n L1jd, geld en energi e
zorgen voor een sterke binding met het gebled . Deze binding
vertaa!t Zich na ver loop van tfjd In het bekammeren om de
silUatle In de h~ l e parochie. Men~en zulle n ulteinde lijk ook
zelf ge2ameli1 k 1nvestt>ren in de gedeelde bu tenrulmte.
De kluswoningen zti n op deze specl fi eke plekken in de
gebouwen ge!ocaltseerd vanwege de onentane op het ruime
m1ddengeb1ed Hier ontstaat een gedeeld gebruik van het
plein voor de tijde l11ke apslag van bouw- en sloopmateri aaL
Er 1s ru1m e om wat grotere elementen b11iten te verwerken ;
er kan n<iar hartelust gezaagd, geschaafd en geschuu rd
warde n. Daarnaast is er een vr1i makkelijke aanvoerrnute,
die niet over de hoofd1 ngang !oopt.
Het m1ddengeb1ed wordt vnj las ingern:ht met mimte am
te parkeren op de aanwezige verharding, en een bestaand
gebouw als fietsenstalling voo r het gehele ensemble. De
met verharde ru im e omvat een aantal volgroeide bomen.
en wordt tevens beplant met kool2aad om de diffuse
bodemveraritrein 1gi ng op te lossen . Met dez:e constructie
kan het langdurig op het terrein wonen nog aantrekke lij ker
gemaakt worden op het rno rnent dat de vervulling opge lost
is wuden de oorspronkel1jke bewoners een tulr in het
vooru 1tzlc.ht gesteld kunnen worde n De gemeente krijgt
deze 'gift' op terrn iir terug door een StiJglng van cle WOZwaarde.

AZC & Sociale Huurwoningen
De bewoners van het AZC ziJn een rijke cultu rele toevoeging
aan het gebied, maar met mate. Door enkele van de
asielmekers de kans te geven om op een betaalbare rnani r
in het dorp te wonen, in plaats van in barakken in de bossen ,
zullen zij sneller integreren . Door de positie waar ze z\ch in
bevinden hebben ze er belang bij om cantacten aa n te gaan
met medebewoners van het gebied. De combinatie met
de sociale huurwoningen is gemaakt om meer betaalbare
wonmgen toe te voegen , flex1biliteit moge lijk te maken
in bewonerssamenstelling en een derde doelgroep te
introduceren in het ensemb le.
Een andere reden voor het pfaatsen van de asielzoekers en
sac ale huurders In dlt d~I van het g-ebauw is gelegen in
het feit dat deze vleugel grenst aan de agorale ruimte. De
minimum-representativiteit die de-ze ruirnte nodlg heeh
om tot algemene bestemming re verworden maakt her
noodzakelijk dat hel gevelbeeld In ieder geval aan deze
kant wordt opgeknapt. Er is op deze plek behoefte aan een
eenmalfge grotere investering om raml"n te reparerl"n, de
gevel op te lappen er de rulmtes bewoonbaar te maken
Een woningbouwc.orporatie 1s beter in staal deze eenmalige
investering te doen dan losse bewoners. Daarnaast kan eeri
won 1ngbouwcorporatie zorg drage n voor de verhu~1 r van de
voarzieningen/ detallhande l-/expositieru 1mtes op de begane
grand

Hostel/Bed & Breakfast
Het hostel rs een verb reding van de toerist:lsche doelgroepen
waar het darp op mikL Er kan hierb11 gedacht warden aan de
gez innen die wat krapper biJ kas zitte n en dus geen midweek
in een bunga low kunnen betalen, of groepen wande laars
die Midd n-Brabant met de rugzOlk en/ of fiets doorkrnisen.
Daamaast kan er verder ingezet warden op een groep
die voar ee n deel al bediend wordt: de zakeliJke toerist.
In combinatie met een aantal potentiee l toe ristisch en
zakelijk interessante voonlemngen In het meest oostelfjke
gebouwencomplex. het 01sterw1Jkse centrum, de nab1j heid
van natuur en de gaede bereikbaarheid kunnen er hter
diverse zakelijke arrangeme nten aangeboden worden voar
vergoderingen en/of tea mbuilding.
De positionering van het hoste l op deze plek heeft eveneens
te ma ken met de locatie aan de agorale rulmte. Deze publieke
functie kan daardoor een front krijgen aan de agorale rulmte
en daa r voor aan loop en levendigheid zorgen . Daarnaast Is
ook de posltie aan het spoor een goede in verband rnet dl"
proftlerlng van het hostel. De zlchllocatie aan zowel spoor
als agarale rulmte heeft als pas1tief gevolg dat de elgenaa r
van het hostel In ieder geva l zal proberen om te lnvesteren
in de ultstrallng.
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De sociale huurwonignen, de dependance van het AZC
en het hostel verhogen dus enerzijds de dlversiteit aan
doelgroepen die gebru1k maken van het gebied. Anderzijds
wordt het gedeelte van U-build(ing) dat a n de agorale
ruimte grenst opgedeeld ender een aantal grotere lnstanties
die in staat zljn direct en eenmalige investerlng in het pand
te doen.

Gedeeld Gebruik, Graduele Overgang & lnteractie
Door de situering van verschillende (semi-)pub lieke ruimtes
20wel binnen als buiten ontstaan verschillende constellaties
van gedeeld gebruikte ru1mtes.
Binnen worden er b1j de trappen huizen gemeenscha ppelijke
ruimtes ingericht, voorzlen van keuken en sanitai r. Deze zijn
sowieso noodzakelijk voor het hostel, maar kunnen in de
beginperiode zeker van toegevoegde waarde z1jn voor de

klussers die druk bezig zljn met het aanleggen van leidingen,
en het plaatsen van sanitalr en keuken Voor de asielzoekers
en sociale huurwoningen kan er, ook i.v.m de kosten,
gedacht warden aan gem enschappelijke voorzreningen.
Daarnaast kan het voor de bewoners prettig zrin om een
blnnenruimte buiten hun (kle1nere) studio's/appartementen
te hebben. Op deze man1er onlstaat aan de ene kan t de
comblnatie tussen klussers en sociale huurwoningen/AZC,
aan de andere kant een combmatie mel cle Bed & Breakfast.
De rulmte tussen de 'U' word waarschiJnllj k als buitenrulmte
gebrulkt voor de direct aanliggende woningen, en wellicht
het hostel. De ' U' kan worden afgesloten met een hek/heg
om een bepaalde toe-eigening te benadrukken, maar ls
wel openbaar toegankelljk. De lnrichting van het gebied Is
vrij te bepalen . De rulmte kan door een aantal groepen als
verblijfsruimte warden gebruikt en Is daarnaast hoe dan ook
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Gem! enschappelijke ruimtes

transportru imte vanu1t het trappenhuis naar buiten . Hoe
meer deze ru1mte gebruikt en mgericht gaat worden door de
bewoners, hoe 'parochcaler' deze ru1mte zal warden.
Oak bij de achteringang van het hostel Jigt een ruimte die
door een bepaalde groep niensen gedomineerd wordt aan
de sem1·agorale route . Roken, hangen, wat eten of drinken
en wachten z11n acllvite1ten die door hostelbezoekers
a.an deze kant gedaan kunnen warden . Afhanke l1 jk van
de inrichtmg binnen de 'U' kan er sprake ziJ ll van gedeeld
gebru 1k tu.ssen de toeristen en de bewoners.
De ruirnte aan de zwdzijde van het gebouw 1s op het
moment aan de stroatkant afges loten door een hek,
en bestaat u1l gras met een aa ntal volgro eide bomen .
Deze rwrnte ligt op het zuiden en ken prima diene n als
bul[enruimre voor de klu swo nigen. De enige toegang is
via een onderdoorgang (onder de gemeenschappelijke

ru1mte) en daarmee 1s het ovemchtellJk ve1lig en
beheersbaar voor de wat kle1nere spelende kinderen. Het
kleine gebouwtJe (oude brandweerkaz.eme) kan warden
gebruikt voor gemeenschappelijke op.slag van speelgoed en
onderhoudsmatenaal.
De grote open ruimte wordt gedeeld door het hele complex
maar zal in eerste 1nstantie voora l door de klussers gebruikt
gaan worden voor (afval·)opslag en kluswerkzaamheden.
Na de inillele periode van het 'grote' klussen wordt deze
ruimte wat minder gedom1neerd door klusmateriaal en
auto's en kan er gekeken warden wat er door de bewoners
aan 1nrichting gewenst wordt. Het kleme gebouwtJe in
deze ru 1mte wordt rngezet als gezamelijk fietsenstalling, de
11erhard i11g er omheen kan dienst doen als parkeerruimte
Aile hierboven beschreven ru1mtes worden met elkaar
verbonden door de een tak van de secunda 1re agora le

l1 11kr:rµugl1m 11vt>17.lt ht VJll ilt g<.-de •lei• mtn\lcs bi111wn en huitcn •11
de s1rne11111: aan >Cll!l·a1101Jle routes. OnOJ een i:ic lcillell1ke Lrans iu"
11 p Ive 11 ••1r 11oll1!1llg 11p •nh•.11 ti! 111.11< •11wurr1<·11 g •brulktt• vtrl lil1
cl nah1 jr bul 'lTllllmt!! ,1ls "eigen· ti.• 1i n en rl,1:um"e h<.'l grr1 ·ns · i ~ 'f1

Hr1wn c11 /111k.1how,,. hrng-1.1rn<.'1hdnrl zullt:n ,1ukkt>11 '.·,111 hel hmn •hor
e1gen emaakc won.Jen en wnrden p,cc la1m1I. Dr w~mernsch:iprrlljlc
rul111tt· kr11gt L1·11uhluu p11aarhu1t1,111·11 d~ g1• 11 1t•t'n~rh,1pp<· l i]lu~
"looJ1n1irnt>' T..11 ~ ·mien lng1·ncht. Dll rc~ulttnrt in el!nstcrkc1 i«JrJkt111
v.111 de nilmto- 1•11 J.wl lkt. • 111E'er hi) Jr lwwcmer 11 01 ell. DI! 1tllmlc
v •r.:indt•rL v 111111111 uf rneer rno11ll.'1111! Lr.111s1u111t11ln1te i11 J.\~clel'ld•·
v •rbl11ls· 11 tr.:1nsporru1mte.
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ruimte. De ru1mtes warden telkens door andere combmatles
van gebru1kersgroepen gecla1md. De ruimtes en activite1ten
zijn echter allemaal zichtbaar en toegankeliJk. De mnchting
van het ensemble met een graduele transltle van prive naar
openbaar meet er voor zorgen dat de publieke ruimtes ook
als gedeeld verlengstuk van de pnve-ru1mtes gebruikt gaan
warden om op die manaer het groepseigen gedrag naar
buiten te trekken en interactie mogelijk te maken.

lnvesteringen & Flexiblliteit
Mensen binden zich aan het gebled door de lnvesterlngen In
tijd, geld en energie die er gedaan warden Daarnaast zullen
in ieder geva l de klussers voor een iangere tijd onderdeel
uitmaken van het gebled. De setting en inrichting Is dusdanig
a-typsich dat ook dat een bepaalde binding met het terrein
opleveren Bewoners voele.n zlch verbonden met 'hun'
KVL terrein; ze hebben het per slot van rekening met e1gen
handen gemaakt tot wat het is! Naast de.ze persoonlijke
binding me.L hel terrein is er sprake van een bepaalde ma e
van community-building. Het Legelijkertijd met dezelfde
g1ga-klus bez1g zijn schepl oak onderllng een band. Mensen
warden onderling afhankelijk van elkaar op het gebied
an advies, materiaal, maar ook begrip en acceptatie. Als
de grootste klussen in de eigen binnenruimte zijn gedaan
wordt daardoor oak gezameliJk de buitenruimte aangepakt:
men heeft lmmers al lemaa l samen een aantal maanden of
jaren het grote binnenterrem gebruikt als bouwput. Ook
spelen alle kinderen van het gebied waarschijnlijk in de
tuin aan de widZiJde. Vrijwel alte buiten ru1mtes kennen
gedeelde belangen van de omringende bewoners omdat ze
een rol spelen in gebru1k, ultstrallng, uitzlcht of transport.
Ook zu llen de meeste wonlngen geen eigen buitenruimte
hebben. waarmee de gezameli)ke ruimte aan importanhe
wint Nlet alleen de gebouwen zelf dus, rnaar ook de ruirntes
er omheen, zullen geleidel!j k aan vanuit de bewoners
opgeknapt en geclaimd gaan warden. D1t proces kent oak
een zelfversterkend effect als de een lets onderneemt om
de boel te verbeteren of een stukje rulmte 'eigen' te maken,
zal het waarschijnlijker aij n dat de buurman dat ook doet.
Doordat de investerlngen in de binnen- en buitenrulmte over
een langere tijd uitgespreid warden wint het gebied ook aan
flexlbllite it. Het Is een gradueel groeiproces waarin zowel de
elgen woning als de gezamenlljk rulmte steeds beter wordt
aangepast aan de wensen van de bewoners.
Op de volgende paglna's zal door mlddel van mpressles
een bee.Id worden gegeven van hoe de investeringen, en
daarmee het gebrulk, van verschlUende plekken random
'U-bulld(lng)' kunnen veranderen in de tijd.
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Recht·:

In erste in tantie zal het ronclom h l hofje 1n de
'U ' provisorisch aan toe gaan. De kl us ers in de
w slelijke vleug I gebruiken het binnenterr·ei.n nog
m materia I <1an te v r n en hebben an die kant
ruimte n dig om de evel op l knappen. Ook de
eigcnaar vai hel hostel en le won111gcorporat1e z.ijn
nog druk bezig orn de buiten- n innenk nt p le
knappen van Je oo telijke vi ugel n h t zuideU1ke
gebouw. De bt1itenrnimte zal vooral als klus1 uimte
gebruikt word n en bij mooi we r als rusLruimLe.
e ruimte bij hel hostel zal vourlopig pr visori ch
ingericht word en voor d bezo ker · a·rn ezien de
renovatiewerkzaamheden van de klussers !anger
dur n en er vo ir zorgen d t dete k. nl og niet
de representa ivit it b zit m inve~leringen in de
buitenruimte te doen. Ook voor cl menscn uit de
sociale huunvonignen en de dependance van het
AZC zullen het ho~e nog vooral informeel gebruiken
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Rech ts:
Na verloop van tijd wordt de buitenruimte
teeds meer ingericht en 'eigen' gemaakt. De
hos teleigenaar za l zijn bezoek rs een fijn , rustige
buitenruim e willen geven (en dus niet bij de
boofdingang aan de agorale rulmte) en zal daardoor
aan deze zijde investeren in de representativiteit
en gebruikswaarde van de ruimte tus en het pad
en de gevel. In het hofje zullen d •men.sen op de
begane grond welltcht en individuele in-/uitgang
reeren n daarm oak een eigen stukje van h t
hofje laimen. Ook de gemeenschapp lijke ru1mte
op de kopse kant kunnen een wtloop naar buiten
krijgen. Het midci ngehl d kan ingeri ht warden
als representatieve gt:>bruiks- en verblijfsruimte. De
hoofdi ngan van de klu woningen warden formeel
ingericht en sommige eigcnaars van de parli uliere
wo111ngen zull n b sluiten Lot de aanbouw van
een balkon. Al deze ingrepen zorgen ervoor d;:it
verschillende gebru1kers samen of naast elkaar
gebruiksruimtes creeren die aan elkaar gelink d
zijn, vi ueel of g bruiksmatig. De . et:undaire
route dle door het gcbiedje heen loopt zal in dcze
periode ook freq uenter gebruikt worden omda het
ecn aangenamer alternatief is geworden inds de
verbouwingen zijn afgerond.

de grootste klussen binnen
daan zijn, is de gemeen1appelijke buitenruimte aan
beurt
1
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De oude brandweerkazerne kan gebruikt worden
als opslag voor speeltoestellen en onderhoudsmateriaal en gereedschap

\
Rech ts:

De gezamelijke tui1 aan de zuiJzi jd van h t
ensemble. Dit gebi dis langs de opcmbare weg
gelegen aan cen zichtlocatie, maar doordal bet met
e n he k is afgesloten behoort bet duidebjk Loe a n
de bewone rs. Viad poort in het midden van het
gebouw is het echter openhaar toegankelijk. De
b lotenheid 7.orgt er in cornbina ie met het toez1ch l
vanu it de bebouw ing voo1 dal dil een i<lealeplek i ·
om de klnderen vrij le la ten pelen. Ouders kunnen
hi er zitplekj s ma ken 0111 onderling wat te klet en
en tegelijkertijd de kind ren ind gat n te houd n.
De beslotenheid zorgt er ook voor dal er pmna door
bew ners inve teringen geda n kunnen warden in
de vorm van meubi lair of speeltoestellen Typ ich
een plek waar
f1
no ballen n1e1 lei ken
opgeb rgen hoeven te w rden, maar g woon
kunnen hlijven liggen. Eventueel kan er aan gedacht
warden om de onderdoorgang 's avonds af luitbaar
Le maken. De oude brandweerkazerne [l inks pt.le
foto) kan dienen I gezamelijke opslagplek voor
peelgoed en onderhoudsmateriaal. De dagelijkse
b zighed n van de bewoner knjgen alle rust,
ru imte en beslotenheid om zich h1er t ontploolen,
m ar zijn tegelijkertijd duide lijk zichtbaar va uit
de Lrei11 en µa sanlen op weg 11a, r het centru111 vm1
Oi terwijk of het agoraJe cl el van hel KVL lerrern .

------------

De ruimte is door het hek afgesloten van de openbare weg.
De manier waarop ouders, kinderen en andere bewoners
de ruimte gebruiken is echter duidelijk zichtbaar
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Boven:

De centrale open rulmte van het ensemble. In
eerste instantie zal deze ruimle vol liggen met
puin n l>ouwnmleriaal. Klusser uit ver chillende
milieus zu ll en elkaar hi r treffen: van hel handig
stel zonder g Id, tot h t ri1kelu1szoontje dat <lllcs
door aannemers kan laten doen en a lies water
tu senin zit In leze ruiml zullen veelvuldig ideeen,
adviezen en materia I uitgewis eld worden. m ar
mensen zullen ook rek ning met elkaa moeten
houden wat betr ft ruimte ebrulk en verl l.

1-lel kleine gehoU\. tje link op ct tolo wordt ingezet
Is tietsenhok voor h t hele ensemble en zorgt er zo
vnor dat ook de uewoners van het gedeeJ t! met hel
AZ n de sociale huurwoningen mee krijgen water
gebeurt c.n d< ar betrokken bij blljwn.
Daarnaast ligt het terrein a n een secundaire route
en de route naar het ketelhu1s. Zowel de ouder
beren van de billartvereniging in het keteU1ul ,
als famllie n voormalige werknemers van het
bedrijfkomen reg lmatig langs h 'l terrcin ofzullen
bewust een kijkje komen nemen. Oil genereerl

nwgelijkheden voor de klussers om het adv1es
of bet netwerk van 'mann ljes' van d oud ren
in le zettcn. Daarmee wordL ook n d el van de
ontwikkeling op het terrein verbondet1 met het
dorp.
Als het opknappen van d g vels is voltooid kan er
gedadtt wore.Jen aan het inzaaien va11 d stukjes
grond voo de gevel m l koolzaLld. Ort maakt
het op te1111ijn mogeliJk dat de bewoners p de
benedenverdte1 ing bun eigen tu111 krijgen.
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Boven:
Na verlooµ van tijd zullen de kluswonmgen

hun voltooilng naderen. Ook hier 1s het dan
tijd om de buitenruimte aan t pakken. In het
gunstig te gcval is er door het Ju verleden
en wederz1Jdse commitment met het gebt cl
en duscJanig g me nschapsgev el onLsl'aan
clat de open ruimle wordt ingeric.ht met ee1

gemeensc:happelijke v rblij slunctie. D1t komt de
uit traling, vastgoedwa rde en gebruikswaarde
tea go de, maar garandeert oak de ervm1rbaarhe1d
van de Vl!rS hillende gro pen nderling en
tussen agora I en parochi al publiek Er zou
een g m en ch· ppelijl<e op n ruimte kunn n
ontstaa11 die wordt doorsncden door een aanlal

rou Le- rich ting de gorale ru inH . Bewoner van
de begane grond zouden ~en eigen stukje tuin op
een dusdanig mamer claimen dater we! ruimte
nt taal voo e pers onlijke buirenruimte, z nd r
de openheid en t gankelijkheid va 11 het gebi d
in g vaar t br ngcn. Optimale zic:h tba arheid en
knns op inleraclie. Deze mamer van mrichten zorgt

ervoor dat d b won r h t terr in nog me r als
eigen bezit zien; men vo It zich thuis In hel gehele
ens!:! rnble.
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Het
ketelhu1s
wordt
gedeeltell/k
ingericht
als
horecavoorzien ing. Een rustpun
langs de ANWB·
fietsroutes. De opbouw en explo 1tatie komt In handen
van de biljartvereniglng dle op d it moment t!jdelljk In het
meest westelljke gebouw iftten. Oeze mensen, dle allemaal
wat ouder zij11, hebben waarsch i1n l jk een groat netwerk
in het dcrp, en l<unnen fllnk wat sweat-equity op de been
brengen om dit lastige proiect af te ronden. Hlerdoor wordt
de betrokkenheid met het project oak vanult de directe
kennissen en dorpsbewoners grater. Eventueel In cambinatie
met een beginnende onderoemer Ult het dorp kunnen er
afspraken gemaakt warden over wie wat nvesteert, en het
gebruik van de ruimte. Doordat de bl ljartvereniging dlt als
vast honk heeft ontstaat er een duidelijke geclal mde ru 1mte,
waar de fietsers die stoppen voor een kop koffie te gast zijn.
Het 'standaard'terras krijgt een plaats langs de doorgaande
route aan de oostkont, en eventueel zuidkant van het
gebouw. H1erdoor opent de publieke kant van de voorziemng
zich aan de agora l ru 1rnte. De biljarters kri1gen hun eigen
buitenruimte aan de westkant. Er ontstaat een voor het
grootste gedeelte van het jaar een bepaalde mate va n
prtvacy en omsioten heid door de koolzaadvelden random
het gebouw. Er ontstaan re laties tussen de bt11arters en
de jongeren op de vel djes, en t usse n de bi ljarter.; en de
klussers, va nwege de pos1tionermg van bu1tenruimte
en aan looproutes. Wellicht dat de biljarters zelfs van
toegevoegde waarde kunnen zijn voor de klu ssers; het z-ijn
de type mensen die gaan kfjken naar bouwwerkzaamheden,
en een praa j maken . Mlsschlen dat het netwerk van de
blljarters oak ingezet kan warden voor de klussers Daarnaast
bestaat de mogel ijkheid dat er sprake IS van een sterk
soclale binding met het nreuwe gebouw met de zorgfuncti~
en de seniorenwonmgen Het cafe en de biljartmogelijkheden
kunnen van toegevoegde waarde z!Jn voor de senloren
Als hang- en verzamelplek, of als tijdsbesteding op de dag
of tijdens het wachten voor de dokter of fys io. Door de
comblnatie van won ingen, zorgvoorzleningen, blljart en cafe
bestaat de potentie da dlt een levendige ontn1oe ingsplek
voor ouderen wordt.
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Deze gebouwen heeft een behoorliJk front aan de agorale
ru lmte en zou daardoor geschikt zijn voor comrnerciele
functies . De staa t en 11rije indeelbaarheld van de
gebouwen zi] n echter dusdanig slecht dat er op zoek
gegaan moet worden naar fu ncties die 11anult een redeliJk
laagwaardlge s1tuatie met veel open en onbestemde
ru1 mtes kunnen starten, om 11an daarult e11entueel in de
loop der tijd te groeien De invulllng zou kunnen bestaan
ult motorverhuu rbedrlif Trike & Bikes, die nu tijdelijk in het
gebied gevestigd Is, en een Turkse markt hal . Er Is al lnteresse
geweest vanul t een dergelijke groep mensen om rulmte te
huren In het gebied, dit is echter door de gemeente Oisterwijk
afgewezen . Verder is er rulmte voor een kle1nschalige
congres-ivergaderfacil i ell met verschillende ruimtes en
keu ken. De combinatie van het hostel in het U-vorm ige
gebouw, de vergaderfaci lltelten, het ho reca-gedeelte,
de t urkse markthal en Trikes en Bikes bied kansen 11oor
gelegenheidscomb inaties in groepsarra ngeme.nten . Trikes &
Bikes bied t al arrangementen aan il'I com blnatie met andere
ondernemers uit de buurt. Nu kunnen er voor de (za kel ijke )
recrean t verschi llende paketten worden sarnengesteld niet
overnachtingen, eten, motortochten, Turkse kookworkshops,
etc. In het gebouw is oo k ee n gemeerischappelij ke gedeelde
ruimte aanwe.zlg die b1jvoorbeeld d1enst kan doen als
workshopru1mte, als u1tbreidi ng van de turkse markthal b1j
specia le gelege nheden of als workshop/ expos1tleruimte
van de ate liers en werkplaatsen die 1n het nieest westel1jke
gebo1JW va n het gebied ru1mte krijgen .
Aa n de vo orkant onstaat een representatief front van
verschlll ende ingangen van de bed rij ~es . De achterkant
wordt gedee ltefiJk afgesloten doo r het koolzaad, en b1edt
zo samen met de gedeelde ru 1mte binnen een wat meer
beschut klrmaa t waar ongestoord de actlvlte iten van de
desbetreffende groep u1tgevoerd kunnen wa rden. Door de
overmaat bestaat er ru1mte voor uitbreiding en verbredlng
va n het toerlstische en recreatie ve programma .
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Het ach ergebied kan warden gezien als combinatie tussen
kreukelzone en agorale ruimte. Als leeg en vervuild gebied
In de hindercirkelcom:our valt het onder de kreukel?one
De aard en mate van vervuiling zorgt er echter voor dat
er gewerkt kan en moet word n met bomen fn plaats van
koolzaad . Dit zorgt voor d mogelijkheid tot het deels
vrijlaten van het grondvlak en geeft daarrnee aanleiding om
na te denken over het gebrulk van die ruimte, en daarmee
aanleiding tot het creeren van een volgende parochie.
Er kan bijvorrbeeld gedacht warden aan een invulling met
verschillende sportveldjes en een skatevoorz ienlng. Daarrnee
is het meteen een tweeledige oplossing voor het probleem
dat o.a. in het Speelplan (Gemeerite Olsterwijk, 2004) en
de Wijks hetsen (Porte, 2007) naar voren is gekomen; de
jongeren ervaren een gebr k aan geschikte plekken en
voorzien ingen, terwljl de rest van het dorp overlast ervaart
van rondhangende iongeren Het probleem kan opgelost
Worden door de jongeren hier rurmte te bleden. Daarmee
warden de longeren ult de wijk gehaald en krijgen ze de
bes lotenheTd en het relatieve gebrek aan sociale controle
dat nodrg is om de groepseigen activiteiten te kunnen
ontploolen . De ufferzone tussen het bedrijventerrein en de
bebouwl ng van het KV L terrein Is groat genoeg om overlast
te voorkomen . Ook kunnen de jongeren via de noordzljde
het gebied ongestoord betreden, terwij l de hoofdingang
van de senioren· woningen In het nleuwe gebouw aan de
zuidzlJde is gasltueerd. D t zorgl ervoor dat overlasl en
sociale veiligheid tot een minimum warden beperkl. Het wet
of niet betreden van de paroch1e van de jongeren door de
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oudere en vice versa is dus een keuze in plaats van een niet
te vermijden doorgang. Daarn ast kan er met de beplannng
een scheidlng aangebracht worden tussen de veldjes en de
agorale rulmte, en de veldjes onderllng. Zo kunnen er ook
verschtllend jongerengroepen (afhankell)k van sport- en
hangvoorkeur) naast elkaar bestaan en fs er sprake van
zijdelingse, in plaats van harde, interactie tussen paroch1es
en agorale ruimte.
Het inrichten van dit gebied voor jongeren genereert een
extra doelgroep In het gebied en geeft een functie aan de
kreukelzone. Daarnaast is het een kans voor de gemeente
om redelijk eenvoudig, op een plek die anderes toch geen
directe (valide) bestem m ng zou hebben, twee problemen
uit het dorp op te lessen zonder dat er op een andere plek
een lastige afweging van rulmteclaims gemaakt hoeft te
worden .

Door deze vorm van interim-gebru1k (tot de vervuillng is
opgelost) ontstaat er ook een meuw belang 1n het hebied
waardoor de ru imteclaims aan het eind van de interim
periode nogmaals afgewogen moeten warden Het voorbeeld
van Mellow Park in het laatste hoofdstuk van het eerste deel
laat zten dater ult iets wat in eerste mstantle slechts tijdeliJk
1s, iets sociaa l, en op tennijn sociaal-economi:sch, waardevols
ka n ontstaan.
Otuh r 1 d~c v.111 hol' 1.h pun-, sk;itt.L on h.111gveld1cs voor de iongi:n:11
1us~i:11 l{Vi, l'it l.Jedtijvl.'llll'm:ln gr-'llUl.'.cnl ku1111cn I• nJen Omgcvrn
tlu 11 bonw11 I <'I pr:1kr ~.111 een ll1•pJ,1l.J lt11\ k w.iarin •le iong1•nm
hun e1i:e11 ding kunncn docn en amlere nicnsen geen overl;isl erv ren
!1.mtP t 1>11tn1111a11t•• wo i:n vom k mw11, maar Pr blijh i:cJI b.isb<11111
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Na een lang verhaal is het Lijd om even kort erug te blikken
Wat draagt de voorgestelde manier van herstructureren b1j7
Welke effect heeft de alt ernatieve herstructureringsJogica
op de voornoemde geforceerde herstructurering? Wat is de
toegevoegde waarde op het geb1ed van het publiek domein?
En in hoeverre hebben de locatiespecifieke context en
e1genschappen van het KV L-Wasteland een rol gespeeld it1
het verhaa l7

Historie, Locatie, ldentiteit & Agorale Ruimte
Door middel van de lngrepen onder het kopje 'Agorale
Rulmte' zijn de cultuurhistorie, identiteitsverweving en
centrale locatie van het terre n ingezet De llntdoorbraak
heeft de z.ichtbaarheid en berelkbaarheid van het terreJn
verbeterd en het daarmee lntegraal onderdeel gemaakt
van de structuur en zichtbare geschiedenls van het dorp.
Het opnieuw lnschrijven van het terrein op deze manier
genereert binding n hopelljk bottom-up inltiatieven vanult
het dorp.

4; . -,.-
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Het toekennen van een sp clfieke funtionalltei rri de vorm
van de zorgvoonieningen In de voorgestelde nieuwbouw
genereert ten eerste aanloop richting het terrein en laat
de 'nieuwe' as ook als zodanig fur,ction ren door er een
valide koppunt en bestemmlng aan te geven Zowel de
gehele as al.s het KVL terreln on s1ch gaan functioneren als
wijkoverstijgende centrale plek en verzamelend element.
Oisterwijk krijgt er daarmee een nieuw Wijkoverstijgend
slukje publiek domein bij. Daarnaast opent het aanhaken
en functioneel maken van het terre1n op deze manier ook
ontw1kkelingspotentie t~sen de Voorste Stroom en KVL In
een later stadium geldt dit welllcht ook voor d noordz.ijde
van het terrein. Door ontwikkel1ng te stimuleren en de
potentiele opbrengsten va n ontwlkkelinge-n buiten de harde
pla ngrenzen mee te nemen in de begroting, warden de
opbrengsten die direct uit het project binnen de plangrenzen
gehaald dienen te warden verlaagd.
Zender de speclfieke l1 gglng, u1 traling en historie van de
KVL in het dorp was het ontstaan van de nteuwe a en het
doorbreken van het oude dorpsl1nt niet plausibel geweest.
Door deze eigenschappen kan het KVL erre1n Is hel echter
een belangriJk dragend element van d~ organ isatie van deze
nieuwe structuur.

co
Door de as en de plaatslng van de zorg- en
welzijrwoon.ieningen n het midden van het terreln, ontstaat
er vanaf de hoofd!ngang een 'aanloopstraat' op het KVL
terreln Orndat het gebled logisch In de dorpsstructuur Is
lngeschreven en er vanwege de nieuwe voorzieni ngen een
mlnimale hoeveelheid bezoekers wordt gegenereerd hoeven
de bestaande gebouwen zlch in eerste nstantie geen piek In
het dorp te verwerven en/of bezoekers te trekken door een
hoge aantrekkellJkheld of afwerklng. Hoge lnvesteringen in
de bestaande bebouwing kunnen lo voorkomen worden; in
eerste lnstantie Is het functioneel maken van de gebouwen
voldoende. Dit heeft als gevolg dat de pnjzen, zeker
ten opzlchte van het oude dorpscentrum, relatief laag
Kunnen blijven. Dit zorgt rvoor dat kleine, startende en
experimentele bedriifjes en initiatieven een kans krijgen om
hun ideeen te ontplooien tegen een gunstige prijs terwij l
een bepaa lde hoeveelheid passanten gegarandeerd is. De
kwallteit van de bebouwing en de inrichting van de agorale
ruimte groeien vervolgens mee met het suc.ces van de ptek.
De agorale rulmte draagt bi) aan het publiek domeln door
de organisatie van een central w1jkoverstijgende plek waar
ten opiichte van hel oude centrum meer mogelijk is. Het

biedt rulm e aan laagwaardlge, en daarmee dvnamische,
fle.icibele en experlmentele, ontwikkellngen Daamaast
leldt de voorgestelde functfonalllel t tot een plek di voor
de gehele 0 1sterw1jkse bevolklng als bestemming gaat
dienen In het kader van de geforceerde herstructurering
worden de cultuurhrstorische waarde, identiteit en ligging
tezamen met de nieuwe functiona li ell ingezet om enerzijds
een nleuwe structuur le vormen die aanleiding biedt tot
inkomsten op andere plekken en anderzijds op her terrein
zelf lnvesteringen le voorkomen.

Vervui ling, Hindercirkels & Kreukelzone
De programmatische, demografische en ruimtelijke
context vragen om terughoudendheid en flexlbiliteit bij het
invullen van het KVL terrem. De aanwez1ge ervu iling van
bodem(water) en de hindercirkels die het terrein overlappen
vanuit het aangrenzende bed rijventerrein worden ingezet
om het onbebouwde gebied (voorlopig) leeg te laten en deze
flexibiliteit rnogeliJk te maken en te verantwoorden. Koolzaad
en populiere warden gebruikt als alibi voor het afwachten
van demografische en ruimtelij ke ontwikkelingen In het dorp

/.111/is/JtJvcn. unrwlkkd111J{.~potellliL ,l.m d1: .<Uiclk,1 nt van h1!1 WIT

It •l 11rg;i111hl'l t'll va11 Ll1• nll'UWI'

,,

l 11tk.• : am1tre kk.e111fo w~rk111g va rr .Je t ul'g

t111•uwhouw

ot1J Llcillllgcn

111 d P

1t1

ctonr

P'l 1' IH TIll &

IU I~ l~ ll Hfl ll gTIrIi I~ 11
en rondom het tenein . Een alibi voor het ongebrulkt laten
an de grond ook, iets waar we in Nederland een fkeer van
lijken te hebben. Tegelijkertijd lever dit kanse op In het
kader van profilering naar bulten toe, duurzaamheid, het
vormen van een regiona le niche en wellich zelf's het creeren
an een potentieel sociaal bindend symbool.
Het effect op een potentiE!le geforceerde herstructurering is
evident: de fytoremed1atie voorkom t de hoge inve.steringen
van het standaard-saneren en voorkomt daarmee de
noodzaak tot een veelheld aan hoogwaardig programma
1n de kreukelzone, maar ook daarbuiten. Dit voorkomt
ongebalanceerde en parasitalre stadsontw1kkeli ng doordat
er ten eerste minder investeringen terugverd1end hoeven
te worden, en ten tweede vanult de slmpele reden dat
er op deze manier geen ruimte is om veel bij te bouwen .
De invulling met koolzaad en populleren s een plausibel
alternatief t en opzichte van het standaard afgraven en
volbouwen, zowel 111 het kader van kosten en risico's, als
door de kansen die het oplevert.
De 1nv!oed van de kreu kelzone op het publ1ek dome in is iets
subtieler. Ten eerste wordt er door de kreukelzone zowel
een rulmtetijke als financ1ele buffer georgan 1seerd waardoor
het ontstaan van de luwtes 1n de parochiale ruimte wordt
bevorderd . Daarnaast is het potentieel een bindend en
onderscheidend element voor de identite1t van het terrein
en welllcht ze lfs het dorp.

Maat, Monumentaliteit & Parochiale Ruimte
In tegenstell ing tot de agora le ruim e en de kreukelzon
die met een aantal oncrete ingrepen gereallseerd kunnen
warden, is de parochiale ru imte meer scenario-building .
Het schetsen van wat r zou klinnen gebeuren als bepaalde
groepen of ontwikkellngen kansen geboden zouden word n
in het project.
Met het invullen van de parochiale ru1mte worden de
maat en monumental iteit van de gehouwen ingezet om
geforceerde herstructurering te voorkomen en het publiek
domein te stimu!eren. Door de gebouwen as Is op te leveren
en ze opgedeeld te verkopen aan verschillende groepen
pion iersvegetatle en instanties met een daadwerkelijke
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ru1mtebehoefte warden de lnvesteringen zowel in de
tijd als onder verschlllende actoren verdeeld en wordt
ongeba lanceerde stadsontwikkeling voorkomen . Op deze
mani~ ontstaan er achter het front van de agorale rulmte
een aantal luwtes waarin (groepen) mensen met tijd, energle
en geld een dynamlsch en flexibe l gebled creeren .
Naast het voorkomen van een geforceerde herstructurerlng
en het mogelijk m ken van een laagwaardlger en dynamlsch
gebied door een minimum aan lnvesteringen, 2orgt
deze manier van herbestemmen ook voor een grotere
diver lteit In gebruikersgroepen. De lage lnstapkosten en
de mogelijkheid om de lnves eringen over een iangere tijd
uit te sprelden maakt het ook voor groepen zonder grote

nnanciele mlddelen moge lijk om een plek te verwerven op
het terrein Groepen die hoogstwaarschlJnilJk geen kans
hadden gekregen als het gebied lneens door gemeente en
projectoncwlkkelaars zou worden geherstructureerd. Het
levert een backstage op waar mensen zich voor een langere
erlode aan 11et gebied verblnden . In deze perlode wordt er
door m ddel van lange-termljn lnvesteringen een carierre
of wooncarierre mogelijk gemaakt, en word het gebied
eigen gemaakt. In een langere lijdsperiode zai er geld, tijd
en energie ge"investeerd warden om in eerste lnstantie het
eigen bezit, en daarna de gedeelde ru imte op te knappen en
aan te passen . De gemaakte lnv~teringen zullen afhangen
van gezins- of arrierefase of hel succe.s van de business.

PJTIH Trn &
llJ I~ I~ ll HFl ll gTIGHI~ 111
Deze diverse groep aan mensen In de luwte van de agorale
ruimte wordt verleid om ten eerste het groepseigen gedrag
buiten de strikte eigen ruimte te vertonen en ten tweede,
al dan nlet In samenwerklngsverband, ook te investeren
in de gemeenschappelijke- (buiten)ruimte. Een stelsel van
ruimtes die op verschlllende manieren gedeeld gebrulkt
worden of claimbaar zijn zorgt voor het 'eigen' ma ken van en
investeren in de bultenruimte. Dere ruirntes zljn de buffers
van de veilige eigen ru1mte n tegelijkertijd de ruimte waarin
lnteractie en gedeelde belangen tussen de verschillende
parochiale gebrulkers optreedl en waarln de parochiale
gebruikers zichtbaar warden voor de 'agorale' bezoekers.

Totaalbeeld
Door het inzetten van de weerbarstigheden Is er een geb1ed
ontstaan dat geforceerde herstructurering voorkomt en
daarmee een gebalanceerde stadsontwikkeling en een breder
publiek dornein mogelijk maakt Hoge mvester ngen hoeven
niet terugverdiend te warden waardoor het programma
reallstisch kan blijven, er ruimte blijft om in te spelen op
toekomstige ruimtell]ke en dernografische ontwikkelingen en
waardoor er een fiexibeler en dynamisch gebied ontstaat. De
importanti en beeldbepalendhe d van het terrein Is ingezet
om een wijkoverstijgende plek te creeren en te koppelen
waardoor er ook op andere locatie ontwikkelingspolentieel
ontstaat. Daarnaast heeft het gebruiken in plaats van
normaliseren van de weerbarsttg,1eden geleidt tot een
onderdruk die een breder publlek domein rnogelijk maakt.
Ook doelgroepen met een minder grote beurs of bedrijven
met een hoger rislco op fallissement kunnen een plek
krijgen op het terrein omdal de lnitiele lnvesteringen relatief
laag zijn en gradueel in tijd energie en gelu opgebouwd
kunnen worden. Pionlers worden niet slech gebruikt om
een gestroomlijnde vastgoedoperatie mogelijk te maken.
Ze warden ingezet om geleidelijk het terrein opnieuw in le
schrijven en soclaa l en ru1mtelijk kapitaal op te bouwen.
Doordat ze een langere tiJd aan het gebied te verbonden
zijn en een scala aan niet-ingerlchte, lnformele ruimtes ter
bes,hikking hebben, warden z.e uitgedaagd om ruimtes te
claimen en zich tot elkaar te verhouden. Op deze manier
ontstaat er interactie, gedeeld gebrulk en belang en worden
11westeringen 1n de open bare ruimte uitgelokt.
Dez.e alternatJeve manier van herstructureren heeft voor
de gerneente geleidt tot minder rnvesteringen, minder
nsico's en daarmee tot het afnemen van de noodzaak tot
een beheersbare geforceerde herstructurering. In het kader
van de dorpsontwlkkeling le1dt dit tot een ontspannenere
herstructurenng waarb j het KVL terrein niet aIleen nu, maar
ook late r nog ingezet kan worden. Het gebied is Oexibel,
dynam1sch en heeft de tiJd, ru imte en mogelijkheden
om zich aan te passen aa n demografische, ruimtelijke en
economisc:he ontwikkelingen. Voor de bevolking wordt het

KVL terreln opnieuw een plek van kansen. Kansen op sociale
en economische groei. Er is ruimte om te experlmenteren
met wonen, werken en andere inltiatieven. De lage initiele
lnvesteringen maken een centrale ruimte voor rneer mensen
bereikbaar: Ruimtes die door de inzet van tijd, geld en
energle ln een langere tijdsperiode naar e1gen wens in te
rlchten zljn, die flexibel en dynamisch zijn en een carierre of
wooncarlerre mogelijk maken.
Vanul het publfek dornein gezlen ontstaat er zo een project
waarln mensen en groepen mensen ruimte krijgen om een
eigen plek te kunnen creeren en zlch le kunnen ontwikkelen.
Het gebrek aan formele inrichting vari een aantal gedeeJd
gebruikte rulmtes nodlgt ult tot interactie en lnvesterlng
in, en claimen van, de openbare ruimte. He groepselgen
gedrag wordt op die manler bulten de harde grenzen van
hel private getrokken en zlchtbaarheid en ervaarbaarheid
van dlversl teit in het gebied grater. De combinatie van de
toegankelljkheld en runctionali telt v;in de agorale rulmte met
het u1tgesproken paroch1ale karakter van de .:ichterliggende
ruimte zorgt voor een breed publiek domein met een mix
van Juwtes en podia.

PJTIH Tm

~r

UI uDll BFl ll gr II} HnIll

Dankwoord
Het afstud eren 1s we hswaa r een indiv1dueel project, maa r een proces als dit wordt noo1t Il een doorlopen . E.en woord va n
b11zondere dank rs daarom op z1j11 plaats voor een aanta l perso nen:
Kees Doeve ndans:

voor zijn vakk11ndigheld en nuchtere kijk op het onderwerp.

M ich 1el de Haene:

vanwege het brede, en sne lle w1sselen van, perspectief, de 1nteressante gesprekken , het
gedeeld laten t verzet en het sturen van proces en 1nhoud

Hans Snijders:

voor zijn enthousiasme, interesse , fr1sse k1Jk en het te ru gb rengen van een stukje plezier
en relativer ing in het project.

M ij n ouders :

zonde r hun onvoorwaarde lij k steun, begnp en vertrouwen de afgelopen jaren was dit
pu nt nooit bereikt.

Bas Smets & Guus van Mi l

gedeelde smart is halve smart . Dank voor het delen van mooie en heft1ge ti1 d van
emotionele, psych1sche en vakinhoudelijke momenten, met of zonder pizza's

Cees van Nu land :

voor z:ijn noort aflatende hulpvaardigheld, inhoudelijke gesprekken en andere moole
avonden.

M atties Eversdijk

laat me noo it rn de steek als het gaat om een goede dosis pos1tlv1sme en ge loof. Ook
voor het oeverloos aan kunnen horen van stedebouwku ndige onderwerpen.

Verder w il ik alle mensen bedanken die hebben geholpen met l1et afstuderen door het bfeden va n een luisterend oar,
ondersteuning, interesse of Juist het afstuderen even naar de achtergro nd hebben weten te kr!jgen door andere activ 1teiten
en gesprekso nderwerpen .

P~J TIHlTrn

~'

lll I~ I~ ll Hfl ll gTIHHl~ IIJ
odf/dPmO>·l5· 0 1 - ba~man.pdf !Acres• d 10 dec1>mber 2009 1

Geraadpleegde Literatuur
/\alber~. M., 2006. aven myrhes over gorl!d comm11111hel !onl•neJ (updJt
14 07 2006) Beschlkbaar op. http://www.zieda<tr.nl/article.oho71dc=250

(Ac

d

esml 10 deeember 20091

Bayer, M , 2006. De oplosslng lit em in de pmcesinMvatie RQ. okt ber

2.006, pp 34-39

Ada.ms, D el al., 2001 Owne~hip onsiralnts to brownfield
redevelop ment Environment and plonnrng A, m.1art 2001. pp. 453477

Bennett, ., 1979. Book rtMew· The fail ot Public Man and The Uses of
Disorder. Journal of lht> American Planning As.soc:iflrion, 4S ( l), IJnuary
1979 pp. 85-86

AljOemeen B!!lan~ Olsterw1jk. 2009 Reome op ver Scoop KVL aon gemeent
(onllne) (Accessed 26 me1 2009] N1et meer beschlkbaar.

Sergl'r, A., 2006. Drouc:ape. wasting lands 1n urban Amerrco New York,
Princeton ArchltectLH<ll Press

Amsterdams5tel!npunt Wonen, '·Steffen e.11 risic:o's [onlineJ (updated.,)
Beschlkbaar op : htto://www.bOdem.info/?itl=S87<.l [Accessed 10 deci>mber
2009).

Blumrner, N . 2006. Planning for rhe vnplanned: tool~ and techniques for
rnrerim use In Germonv ond the Unrted Srote [pd~ Besclllkbaar op : l:.!J.!.!LLL
w "'dlfu.de/enelish/ c .~slon « l /06·blu mner pl. nnlng.pdl [Accessed 10
decemb er 2009]

Anon., 1998 Verhu1zing. NRCiunll11e), fe!1Jr"lar11998 Besehl~baarop: h!!QdL
www nrc.nliw2/L.ih/Profl~l/Phrllps/verhu1tme html [Accessed 13 januari
20101

Boddy, t , 1992. Undergrouncj anrl overhead b111ld1ng l11e nalogo~ crtv.
In: Sorkfi1, M. ed., 1994. Var10t10t1S on a t11eme patk. rhe new American city
and rhe rnd of public )pace
d Ney, York: Hill Wa:11g Pp. U3-.153

s·

Anon., 2000 Huurders van KVLkunnen bhJVen ' itt n Brobonts Dogblod,
[onllneJ. t 7 november 2.000 Besch1kbaar op: http;//www.brabantsdagblad.
!l! (Ao:ce..sP.d 10 december 20091

Boq:man, I., 1999. Hf'Cbe.rtemming van de Krmmklijke Verenigde
Leder(/abnek) In Oisr rwl/k. Ir Techmsche Univer;1tert E1 n dhoven

Anon 2001 KVL niet op li1st n1ksmonumenten. Broboflts Ooqbll!d,
Jonlinel, 2001. Beschikbaar op: h ttg'.//www.bcab nts , rblorl .nl [Ace ss •d
10 december 2009]

BRO 2003 Duurz-ofJm Kerkhoven w~1e en pro1ecum fpdfl Besc.hrkbaar op :
http· //www. o"terwi jk.nl {OocsWPbsit /Be,llJur%LOe11%20or2<1nlsat1e/
R dsinformatiesvsteem/ omml~,j P<J.;20MA8ZNPrgadertng 2005-05·
31/Kerkhoven%20rappon:.ige-lo200r!\!,erwj jk%20120x00.!59 080541 pdt
[Accessed : 10 decernber 2009)

Anon ., 2001 Schetsen wat al buna verdwenP.n rs Brabonrs Dogblad,
[onllnej, 200L Be.schikbaar oµ: h tlo //www rabantsdagblacl.nl [Acc<>~sed
10 decemb ·r 20091
Anon .. 2001 Terreln l<VL door Copal uekocht . Brobonts Dogb/11d, [onllnel,
2001. Be1ch1kba r op. http.//www b r•b~nKdapblad . nl (Accessed 10
december 20091
Anon ., 2002. 'KVL Oisterwi)k een gemeentel1 jk monument mak~'.
Brobonts Dogblod, [onllneil, 26 febru ri 2002 Sfo~c.:hlkbaar op hrtp ./fo w.
brab a ntsd gbla .rll fAcc s<;ed 10 december 20091
Anon 2002. KVL-archlef iat ~erstopt achter 'wat rouoo1' Bro/Jams
Daqblad, {onhnel. 20 maart 2002 Beschll<baar op: nrtp //w,wJ,
llr b antsrl aablad.nl (Accessed 10 decembPr 20091
Anon., 2006. Dokkerslloven: update roadsCDmmis.sie [pdf]
Beschlkbaar op: httQ.//w w vlis 1ruien nl/1 l;/~how/fllP/id= 05970/
!lle-n.1me; Dokker~ha11Pn pre~entatie comm1ss1e 0060874 pdf/
p ~gg;297118 (Accessed 10 dee.ember 20091
AMn • 2008. Complirnenten voor COA en Oisterwljkse bevolking.
Nleuwsklak, lonlrnel. 13 November 2008 beschlkbaar op http./lwww.
1no1sterw1!k.nl/n1euwsklgk artTkelen / archief/w084 htmU(om pl1menten
oor COA en Oister i !kse e lklng (Accessed 10 d cember 2009].

Anon, 2008. Nieuwe winkelruimte Wie du,fP. PZC, (onliru~J • .10 ma.an
2008 se~thlkbaar op: http'/!www wr..nl !Accessed 10 di;cember 20091
Armurong, H , ? Posr-Urban/Suburbatr land5ropel deslgnrng and planning
the edge, rhe cenrre (Ind ln-berween (pdfl Besthlkbaar op: hrtp ://www.
uws edu.~u/ data/asse!s/pdf Hle/0011169 0/1\rmstrong Fin.ii lldf
(Arcess d 10 dtcernber 2009]
Avans Hogescholen, 2005. Hondboek 't!l'll succe!>vol v1me1 tegl?ll
cammerciele orc-hitecrvur'. Tllburg, W van de Ven C. Pruoil!res
Baarsma. J. Cools.
&Srnets. B , 2006. /-/ t dig/tale p11blreke dome1n
vs. her fysreke publteke domein. Essay voar h et vak strategie ~n gebruik
openb.are rurrnte. doc:em · K Oorvendans
Bargeman, N , 1 Kr1mp in Brabant Demos, [pdfl 25 (1) Be.sc:h1kbaar op

http ://www.nidl lcnaw.nf/en/out put/d!'rrw,/ ()n9/d~mos- 25·0 l. ·bMge m an

BRO. 2005 Structuurvisie Plus Oisrc1wi1k [Online! Beschikbaar op h!!o.lL
w w.IJr,, plJn.nl/olsterwllk st111 t1Ht1"1MI . plus/d~f.nrlt.ht:m IAcCe55ed 10
december 20091

BRO, 2007 Acrual1wtie DPO d.agel/j/c.SI! ecror !Pdfl 6esd 1lkbaar op : nret
beschrkbaar [verkregen via de gemeente 01nerw1jkl
Brodin, J • 2006 The strvcture of p11blic space (on line] Beschlkbaar
op: h1lo ://www ~llnc.idemit. c:crml/mPt, /p ml;t ' P ~ res . ~ rch
itation/1!3/8/9/'i/nJge> I 3895 l/pB895 H ohn !Accessed 10 december
20091

CABE. 1003 The vulve of public space, how h19h quo/Icy porks ond pub/Ir:
spoces reote economic, $OCiai and environmental vol11e [pd~ Beschlkbaar
op: http !/w""w. bf'.oi g uk/ publlc·sp ce [Acr:e~~ d tO december 2009[
Cast! , H, 2004 ExrrPme Sit s Ardllh!cturol dC:l1Qn. f'\'1aarr/april 2004, pp.
4·6
c.entm m voor milievkund ?. FycoremediOfTl! [on!ine) 1updated
?) Beschlkbaar op. htto:l/alpha uha~_elLberltm:lk/CM~/l.%20
M1ll~ubiolor1"/Fvtnro>me 1ar1 c• htrn! (Accessed 10 de<em ber 2009]
Companen adviseur>, 2005 Woo11V1s1i- 1005 m opdra ht van Gemeenre
01srerwl}k en woonst1chtmg Sr Joseph. rpd f] Beschlkb.iac op: h!!.ELLL
www oiMerw1ik.n l /Dor~Web5ite/Bestuuf'<,20en%20orga11isatie/
R;,arl. inforrnati w~teem/Commos . e .2011u1mt lilk·•%20Z.ok•. n/
Vern. d"ring 2005 11·24/eindrapnort .]OWWZ.pdf [Accessed 10 december
2009]
Cooper, D., 2006. Sometimes " community and som times a b~tllefl.!!l d.
from thr coi>mdlc public sphert to the common of Speakers' c.om!!r.
Environmenr ond p/annmg D: socrery and ~pace. 2 (2006). pp. 753 775.
Curtin, t.J. Jr, 1977 Book review: The Fall ot Public Man Worldvrew (20) 6,
lune 19n, pp. 53-5~ B<!.Sch1kbaar op: http If or ld11il?w.cce1a O!l!/archlve/
worldvlr•w /J <177 /06 / 288 3 html !Accessed 15 december 2009]
0'11r, C.M & Wiiiiam , It. 2004. Suo;t;ilnablP land reu~e: the influence or
ulflerent ~takeholders in achieving S1Jstil1nabl bi own field development In
England. Eltviro11cmnt and planning A, pr ll 2004, pp. 601-624

De Cauter, L , 1004 . I he wf)l11/ardvllizanon. 011 thr cirv In the agf' of fear
Rotterdam. Unge.verij 010

DI! Graaf, P., 2000 . De laa te mohlkanen In I er en hun itAfd voor
hu1 den. Volkskrom Jonllne) , 22 1anuar1 2000 Beschikllaar op hrtp;// www
vo lk~~ra n t n l !Acce'\sed 10 december 20091

D Jong, J • 2005+ V<' verar1de1e11de rol vnfl d< of)cflbatt:. ruimre ifl de
neger1t1e11cie en de eerstt> heift van de rw1ncigsr.. eeuw lpdf] B ~ch1kb.tdr
op : http://dn pp.eldoc:,11b rug nl/Fll P.>lroot/ pubs/deKlbundelfK l ·deJong.pdf
!Acr: ssed 10 decPmber 2009!

Fenty HogesLhclPrl, 2007 Vo~t(JOl'dman/tor Midden-Brobonr [pdfj
Bach1kbaar o r : http ·//www.ver11· m-brabil nt nl / [Accessed 10 december
2.0091
Gans, D. & Hoffman Btnadt, D . 2004 Bro 11ning M;:ips An;hitecWt0/ Des;q11 ,
niaart/aprll 2004, pp 87-89

Geh l J, 2006 Ufe bf'Cwee" bullrllng• using public 5poCI" 6 h ,.d,VertaJ l<i
door J Ko.ch !<openhdg n . Oari1sh Ar hitectural Pr ss
G rne.,nte H ngelo, 2004 Rvimte/ijlr. ve1lc~m1ingsdocumenr Hcngelo Wl().
2030; opz:oek naor ru1mce voor meuw elan (pd!) bescl 11kbaar op : http:/I

De Sousa, C A,, 2002. Measuring th C.O>t nd benefits of brownfi~ld versu
sreenf!~ld de11~lop rrH!11 1 in the gre.iterToronto ITT"ed Envlronmenr and
planning 8, maart 200 2, pp.251 280

ep, rv 1 d=t·lnform~11e&d o<,vn l oa =5: n1e uw·e lan ltem1d=78 [Ac;ressed 10

D Vries, J., Th iessen, S. & Van den oord A. , 1988 De Hu1fkar een
ge thiedenfa van de slgafPf!fabriek en floor persaneel )pdf] Besdllkbnar
op . hno:l/www ,iiob~fh 1 ssen ne t/MdIB1M~l 1 .. /1 9R8 D Hu1fl<Arf1r1d,, , htm
[Accessed 10 december 20091 .

Gemeente 0 1 terw1Jk 2004 . 5pec!pla112004 (pdfl 6eschlkbaar op: http:J/
w v • .ol-.te vllknl/D csW..bsite/Zorn%20wel21fn%20e11%20le rrn%20!n%'0
d w. 20wiik/ J eugd /Soeel pl ~n %2 00 1 s 1e rw1 1k%l02 0 D4%20mef"A>::'()foto pdf
(A c e~ d 24) nUJ:n 2010 1

Dixon, J et al • 2000. Locating m prop ri ety: street drinking , rnoral 0 1·der. .and
the ideoJogiC<JI dllemma of pub lic spacf'. Po/i'1'rn/ Psychology 27 (() , pp

Gemeente 0 1st:el'\Nilk, 2005 . Har willen WI' wo11en in Oisterw1jlt.
Bes hikbaar op htt p .I/ w;wn1'tPr ~ l 1 ~ .r1l/l'lnc-;Webs 1 te/B vu ur%2 0 n%20
p rea n 1 sane/RaR dslnfo m 1a n€w'\tee1n/r:ornm 1 ~'ile9'20 R uimt'llll j k e 70Zake n/
Verea dering 2005 11 24 / woonyl•ie%2 0200S%20d efinltief%2011l.od f

187· 206
DNW· De-5tri/d om de stoep
99 idocumentJlrel Van den Bergh,
J, NedNland . VPRO Beschikba.ir op : hrtp :l/www hollan-ddoc nl /
d o~siers /3 6 3~894/11 !Ac,essed lO dPrt>mb r 2009]
Ooron , G , 2.000. De dode rant> en grensoverschrljdMde arc.hitl'Ctuur.

An:h1s, ap rll 2000, PP- 8-57
Doron G., 2001. A gl bal derlvr Arr:h1l:f>c1ural df'sign, lun 2001, pp. 82-87
DlZ Zalh>lho ff. 2006. Wll'lkelmor4t ll1ld Nrder/and In pl!!t pectief [pdfj
Be-1c-hlkbaar op: hrtp.//www dt7. nl !Accessed 10 d •emb~ 1 2009)
DTZ Zad11lho ff, 2009. Facrshl!!et!. kontorenmnrkr 2009 [pdfj Beschlkbaar op
htt1r//www dtLnt/ page asp?1d=5554&p =3 IAccl!!Ss d 10 dl'Cember 2009!
Oynam1~ BV, 2008 Sprekende c1Jfers: Aontorenm'1rkren

[pdf] Besctiikb. ar
op hrtrl'//www dynarnis.nl/Content /Files/l/55117/S587[5CK%202008 pdf
(Ac~sed 10 d&ember 2009)

Edwards.

0 . ~t al, 2005 . RESCUE Manual best p1achce guide for

$U.\tO/nob/e brownfield regeneratlan. fpdfl i'les~h lkbaar op: hUp-//www
re cue-e urootcom{!ndex mf.t1tml fAccessed 10 decamber 20091
E1kenaar. H 2008 . Gemeente w it regie op KVL houden . Brabants Dag/Jlad,
[on hnel. 13 d"cembe1 2008 Bl!'ch1kbaar op : hrtp://www.b rabant<d rlgblad .
...!! [Access d 10 december 20091
EJk.,na r, H. 2008 KVL·terre•n fst< rw11k biil~ ,, d 1elfde harnler1
Brobants Daoblad, lonli neJ, 2o 1un12008 Bescl11kbaar op : http.//www
brab. nt daf!b l" d nl !Ace ,sed 10 dee mb .t 2009!
Elkenaar, 11., 2008 O!Sterwljk l<;in KVL 'eicc lu>ief' aankopen. Elmbonts
Dogblod, [onlln J, 9 oktob~r 2008. Be~cti i kbaar op http ://www
l:>rab~nt~rl~gblad nl (Ac cessed 10 december 2009)

Erke naa r, Ii

2008 . Olsterwtjk koopt 'KVL' voor 18,4 m11joen Brabants
Oagblod, (onlln~l . 29 i!prll 2009 B!!Schikho~r of): hrt p ://w w.
br;ib ,m t~ d . ab l. ,; nl [Accei,ed 10 decemli<'r 20091

v, ijkc,, ntr um · ~ h s.n l/ lnde .p h p ?o pt ion~m photadow11 load

111e,•.r=, al

december Z009]

Jpufj

(Accessed lO december 2009)
Ge meente 01sterw1jk, 2005 Noto mdusttlrlowaol gemeenre Olsrerwijk
lpdfl Seschlkbaar op http ://www.0 1sr.,1wilk nl/Do<:5W!lbsrle/8ouwen 70
en%20WOnen/8ele1d/nou1'H.20 indLMrlel Wac l%20oemeent n%20
versfe:,U02005 .pdf [Accessed 10 decemb r 2009)
G.erneente 0 1sterw11k. 2006 OndPrTO<'~ noa1 dP (PPf'Sle) effe r n van dF
pilo t bou w n f)mnen srraklce conrauren •n de gemeenre Oisrerwljk 1Pd0
BeschlkbJar op. l1rtp ,//wwwoisterw1Jk .nl/Dots Website/Bouwen%20en'.1610
won 11/Pm1 cten/Ondi>r1aelc.svrdg!'Ji%'.' Opllot%20 rnn erl g~
bouwen. pdf [Acces~d 10 december 20091

Gemeente 0 1sterw1Jk, 20()6 Srcmd 1111n mken. pl/afpro1eC11M Ipdf]
B~ r:l iikb aar op· http:f/www<:1iste1w11k .nl/DocsWebslt9/Bou 1en%/O n%20
won n/Proiedl!ti/bnlage%20' pd f !Accessed 10 decembt> r 20091
Gemeen fe Olsl'.£!1w11~ 2007 Bouwf11t< KVl-tPrrein (pdf] Beschlkbaar
op httr //www 01s!Pr.·d!k nl/Do sWeb s!te/8ou we o. ?Or>n%20won 11!
Prn jertE>n/llou wnits%20kvl%2020070H)4%20al< p ull.pd f [Acces.sed 10
dee.ember 2009)
G1tmeente Yll~ingen ).009. Von ~rhee(lswnf 11cor 5C003W/Jk (b1ochu1el.
l7 maart 2009 Besc.h1kbaa 1 o p : http :l/www.yh ssmg<'n nit ta t1 ~d1/
seh l dekw~rlit'r/pdf/b1ochure s.c heldekwarti f'1 r1df

(Accessed 10 decem~r

20ll9l

GoovJ m. L et

~I

001 hi.1 Vid~l11~ Kenniro:.nrrum . 2007 Br~r be~cf11kbort'

techni ken (98T} voor het u1tvoeren vcrn bad£'msanerlngsprojecum en by
grandre1nigmrisce11uo [pdfl Be··ci11kbaar op: http /fwwwem 1s v1to .be/
EM1SIM1'Cf1.1/bh1. bc;demsanerinv:i df [Acze~sed 10 december 2009)
Habernrns, J•. 1962 fhe srr11ct11ral tra11farm11no11 of fhe pub/it ~phere:
an mqu1iy Into o category of bourgeois socierv 12th ed Ve rta ald door T,
BtirBei Cam~ndge , Polity Press
Ha1er M . & /-lij lsema, r eds. 1997 . Land in 1ic/1r. een cultuu rpo/1tieke v1s1e
op de wlmtl'll/ke 1nrichtin9 .\rn$terd arn; Ben Bakker.

Eik,,na~r, H , 2009 KVL brengt io' n 18.4 m1floen op Brobants Dogblorl,
(onh11 l. 29 ap 11 I 2009. Beo;e;fl1kbaar op http;//www brnbantsdanb lad n l
(Acrl!~Sed 10 detl!mb ,, 2009]

e11 s1ratPg1

Eikenaar, H., 2009 Oi<ae viJk l<oopt Rrond in ' l(yi' Brobonb Dagbtod,
[onl ne ! 30 )anuari 2009 . B schlkb ar op: http ://www.h .. bJ nt~d J~bl ad nl

Hilnnlsan, l., 1998 Follfo>y c:iry.· pl as11re and prop1 in the po tmodern
metropolt5. London: Routledge.

H ~J

r M. & Rl!!ljdorp

., 2001. Op mek n'11'>r nieu•V µub//l!!k domein. onalys
Rotterdam, NAr u tgever>

[Acce•sed 10 dee.ember 1009]
He1dem1J 1991 Eeme globale ondi:rzoek nonr vef\l(Jt/ing KVL-terr m

P!J TIH Tm~'

1111~ I! ll Hfl ll gTIBHI! 111

l'!eschikbaar bij het Regionaal Arl'.h iet Ti Iburg
Hessen, R . l008 Cap1ta/1sm (onhneJ Besdi1kbaar op· htlo;//www econhb
org / libr ry/En / C pitalism.html [ Acces~ed 10 dee.ember 20091
Huizlng~ J, 2006. leegstand oa kantoorlocones. veel aanbod. welnlg
a011dach1 Ing. Amsterda1n School of real estare

Hulsm;in, 81 2001 Hedendaags wonf'n streeft na r een verwnn n verled,.n,
de nieuwe kast.,Jen NRC, [onllne) l me12001 Beschikbaar op: ht1w//www
nrc.nl/W2/Nleuw,J200l/01/0S/Vo/cshtml 27-10- ZOOa
tacobs. 11., 2005 . krakers snuffe lene 111 pe<o;on elsdoss ers oude leerfabnt!
Brabants Dagb/ud. [onhnej, 3 aURU5tu s 2005. Beschlkbaar o p : http:/iwww
h r;ibenrsd~g b l ad . n l

Mini!.terie van binnenlandse z.ake11 P. n k.onlnkrljksrel at1e.~. 2009. Wat is de
gemeente7 lonhne) (1Jpdated 11 december 2009) 81tschlkbaar op'.
www ov!'r he1d n l/rn wt>rktdeovNhe1d/wievormt'11deoverhe1d / degemeent G
[Atce-ssed 11 december 2009]
Mmlstene van verkeer n waterstaat. 2007 Lnndelifke mnrkren copor:treitsonn/yse spoor (pdf'J B sd11kbaar op http ·/lwww
verkePrenW>1ter5 t~a! . nl/trn age~/L MC.A ,~? O~ pu o r%20ei ndra p p orr% 20 1 9%20

h!!.ll1L

noy%<02007%20nam.,t2 0TI< tcn !.1 95 21!!030.pdl [Accessed 10 decernber

[Accessed tO d C\>ITlber 20091

2009 ]

Jae.obs, P, 200L Oisterwijker wll an:hlef leerfabriek schenken. !lrobonts
Dagblod, [onllne), 3 jnnu rl 2006. Be!.Chlkbaar op: hrtp./(www.
brabantsdm1b lad .nl [Accessed 10 dt'cember 20091

Jacobs, P., 2008. Co paI beheer w1i megaproject KVL arstoten Braboncs
Dagblod, [online], 15 mei 2008 BeschlkbaJr op: http://w w.
bra ban t ~ d ae b l ad.nl [Accessed 10 december l009l

Nefs. M ., 1006. Unused urban spore: conservnnon or rron<formononl
Poli>mla about thl' /uture of urbon wa.srelonds and abondoni>d buildings
Cltv & tlme l onl/nel 2 (1); 4 Beschikbaar op btrp ·l!www rf'Cl-b rllrn.Lillrml
revista/httlude/getdoc .php?1d'=304&art1 le=4;2&mode=nd f [Accesse<.110
d"cember 2009]

la'obs, P. ZOOS. Jong Orsterwlik 'vlucht weg' Brabancs Dogblod, Jonllne]. 8
1anuan 2008. Besch1kbaa r op htlp:l/www.brabantsda!!bl'd nl [Accessed 24
Januari 2010]
Jacobs, P. , 2008 Jong O i~terwijk "vlueht weg ' Brabanls Dagblad, {on\lne] , 8
januarl 2008. 81!.Sch ikbaar op: http //wwwbrnb~ nl"id agb lad nl [Accessed 10
december 2009]
1,1nnen, C, 2000 Brabant> leer nos nlet verloren Valkskrant, lon\lnel, 6
september 2000. B~ch 1 kbaar op : htto :l /www.v olkskrnntn l [Actesscd 10
dece'1"be1 l009I
Jelam, M .. 2004 Port!. nd Or gon, the new modd
Archfrectural design, maart/april 2004, pp 7-lL

or redevelopmPnr

O'Be1rne, E. l.99' . Mapping 1h non lieu in Marc Auge's writings. Forum
for the modem /angvoge nvdies 42 t lJ, pp. ~8·50, besch1kbaar op: Oxford

Journals l1np.//fmls ..,xforrfl ourn;ib.cr11/rn1/r~nrint/42/108 . pdl" 1Accessed
10 december 2009)
Ondprw1jsraad & VROM . 1007 LPern·rrk/ondschappe11: m1plra1ie voor
lererr fm werken in een werwmde omgevina Ipelf) Beschikbanr op : http-/I
www.ont.lerwi11read .r 1 l/u o l oacli1lubl1raties / JCIO/do L Umenten/adv1e~

IP

rw

rk land di, pp1;n.pdf [Acress.,d 10 december 2009)

Oreel R l008 Vll~lngse binnen tad 1aa kl IPPg. PZC, [online J, 18
novembN 2008. Bes ch ikb~ar op: http //www.pzr.nl ! ci;essed 10
december 2009)

\( I Kenn is entrum, 2005 Pro;ecrbe>chri1vm11 Zonrparc [on line)
Besch1kbaar op: http.//www.ke1 centr11m nl/vt w rlm711 g_,,__
ld=l 897&ltem tvpe=proj e t&l!em Td=340 (Acces~ed 10 december 2009]

Oswalt, P. 2002. Die Stadl srlmulreren. SrandortontwicklunJl m it
k11p11alschw;ichten Akteurr>n und IYlpo~ren Programmen Werk, Elauen,
Woh11en, jun i 2002, pp 44-49

Kenn is10-5l1tuut voor mobilltelt, 2007. Morktontw1kA-e//ng In het
goederenvervoerper spoor 1995-2020 [pdfl Be>chlkbaat op· hnp-//www.
vt>rkeerenwaterstaat n l /ken111s p Je 1 0/ p R~1> kenmml 1n.~spx?ld =3 619218i0o
sslerUR l"'tem .195-33458·4 (Acces~ cl JO decembt>r 2009]

Pore, A R.. 2007 Wljhchi?tsen gem i.nu 0/5ten.vr;k lndfl B~chlkba-ar
op: http · /!www.0 1~terwi11< nl / t1ocsWeb~ite!Zllre%10weli1 1 n%?0en%20

l<.Joostermaf', R., 1997. Face l o face, .en pleldoo1 voe• congestie. 111 Hitjet,
M . & Hal~ema. F. eds , 1997. land rn zichr een cu.lruiirpalm k v1s1e op de
ruimtell1ke mnchtmg. Amsterdam: Bert Bakker

Projectbureau Hart Vljn Zulcl, W03. V11n mo~rerplan noor 11/tvoering. de
verdieplngsslog van net masterplon [pdlJ Seschlkbaar op: hrtp://www
hartvanzuid.n l/?892 d349 .m. 'tern Ion •. rdle p1 ng sl, g 030S22 pdf
(Ac.cessed 10 december 2009]

lelyveld. A .. 2004 The 'brown' :;ind the conrradKrory: an 1nterv1ew with
Renzo Piano. Architecruro/ De~/(Jn, maart/apri l 2004, pp. 12-19.
lockton, D., 2007. Anti-user seonng in Oxford Jonllne) [updoted 6 ma;irt
2007) 61?.Schl kbaar op: http .//arch 1rectur !'S.d~n odton.co uk/ IAr.ces.sed 10
ecember 2.009j
Lock ton, D 2008 Srcp> ar like reruiy mode seats (so let'> make th<>m
uncomfortable) (onllne) (updnted 30 me1 2008) B1?Sch1kbaar op· hlliLL1
~rch 1 tPC:llll'"F'~ dan lockto n. co .uk/ [Acc11~sed 10 d c •mb"r 2009)
Lockton , D . 2009 Anti-teenager "pinA 119/11 ro show up acne• [onliMl
(upddted 16 m a~rt 2009) Be-sch1kb<1ar op : hrt r ; (/,1n;t 1 ! 11•ctl, r~s d .. r1locktnn
co.uk / !Accessed 10 dee.ember 20091
LPV, 2007 Krnpselverzamelmg lokate part1J Vllssmgen met betrekkmg
lol Scheid kwartler Beschlkbaar op. http://w111w lok;1I p, rtil11\lss1neen.
n\/Mlik,.lt'n%JQP7 /M1l1oenentrkort%20dreiat'< ~Odoor%20
soraakverwamng.%2016-07-07 doc (Atcessed 10 d cember 2009)
Majolee, M R. & van Hummer, R. voor Marktplan Adviesgroep . 2005

I PV<>11%70fn~20de%20wl!k/l.'v~rk'll.20'1~n%20de%20

wll~•.ch ~

~~

2020070n8 .odf

IArces~ed

lik/R .~ pp art ,l>W

10 decem ber

wu~J

Prolectbureau Hart van Zu1d, 2008. Mru.tt:rplan 1.008 deeJ Jen 2 [pdfJ
8esch1kbaar op: htto://www l1artvanzu1d nl/7892 8~ documenten htm
(Accessed U decPmbPr 2009)
Property N~ . 2009 Het 9rote gemt'ellreboe/.; 1009 lpdf] Niel meer
beschikbaar

Provincie Noord·B rabant, 2.004. llirwerklng!.plan landelijhe regio
Hllvart·nbeek f.'fl Oi~terw11k (pdf) besch1kbaar op: htto:l/www brabant. nl/-/
medl /docum!'nte.n/p /cmr. plcmotil/pla nt!'kst'll>70uit"' PrklnP-5 p l.1n~~- 20
h1IV111'f'nbeek%20 %20oi,t erw11k d,h x [Au:e~ed 10 d •ce mb er 20091
Provu\CJP Noord-Brabanl, 2008 Eindropporroge 'Bauwen btnneo ma~ke
(:l)ntouren " lpdf] 6eschlkbaar op: http·/ /www 01sterwi jk.nl/DllC'\Webs1te/
Bouwen%20en%2 0wMen/Pro!Prt1>11/Ev ~luc.:itier pport'%20 oilo t .pdl
[Am!~>ed 10 d~cemb.?r 2009]
~en~man . L et al • 2007. ueftmorht!ld m Vl1ssingen, vervolgmenng
(pdf) 81!)Ch1kbaar op; ht1p://www.lemom nt!'lmetrl/l mannNN/

Wu

(Ace ssed 10 dec.,mber 2009)

V 11 d Hurk, W .. 2008. Vlrssi ng~ moet w111kelend publlek een rorldJe
geven. PZC. (onlinej, 20 noW?mber 2008 Best..hlkbaar op. http .//Www.pz nl

chn ider, ~, .Z002. 1ze und meosuremenr of r/re mformal t:COflomy in 110
ountries around the world [pdfl Besd1ikbaarop. http ://rru worl bank om /
Oocum~nb/Pdp 1'5 1mk!./lnf rm al cCM my.ndf [Acce~~ed: 10 decemb r

Van d Hutk, W., 2008. Weerstand tegen le<!g<.tilnd PZC, !on llr1 l. 2l juni
2008. B sch1kbaar op: http:/(www me nl [Acc.essed 10 december 2009)

d

l.topmodul s/ documPnt ri/vl i s~ r n gen/rnppo.t•tlis Ing n7007 pdf

2009]

S hreurs, A., l!PS. fen aude kern: Oisterwr1lc van 1832. Ir Technische
u n1versitell Elndho l"l1
Sennett, R.. 19n. Tile {nil of public man. New Yer~: Krtopf.
Sep, M ., 2007. Dure hereniluizen random een duur dok1e PZC lonllne) 25
oktob£>r 2007 Be~chrkba 1 op: http U
w. p~c.nl 1Acce5sed ll dec:ernbe1

2009)
Sep, M • 2007. Tl:'kol'1 Vdl'I 62 milJOen Scheldekw r!l.-1 Vh..-singen PZC,
[onllnej, 2 oktober 2007. Beschikb~ar op. htto:f/ww •1.p1r..nl {Acc5~ed 10

decem

r 20091

Sep, M , 2008. 'G n kort op stheldekwart1er' PZC, [011/lnel, 2 oktober
l.001.l. bes hlkbaar oµ: http ://www p~.111 IAa: ~~ d lO december 2009]

coru:urreren PlC. (onhneJ, 8 november 2008. Besch1kbaar op: http ://Www
pzc.nl [Aewssed 10 december 20091
~h .rne D G, 200L Reromblnont urba11l~m . concC'ptutJI modPl/fng in
orchlte 111re. urban design ond "1Y rheory. Ch1Chester W rley Acadrmy

Smith. N . 1992. New City, Nl'W Fronti r\. the Lower Ea~! Srde as Wild,
Wiid we.1 In Sorkin, M ed .• 1992 Voriannns 011 a theme pork: the new
American city and tire errd of pub/le space S e~. New York. Hii i & WilnJ!.

at brow11nelds Arth•tectutal

lfeccrd. ju111 2003, pp. 185-188
Sor~ln,

M. ed .. 1994. Vur10C1ons on o themP pctk· /trl"new Americon city
and rll• end of publropo(f' 5 d Ntw York: 11111 & Wang
Southwonh, M, 2001 Wosrelaritb in thl' !!Valving ml'tropolls. lnsimute
of •n·ban & resion..il development. IURO Working paper series. PapN WP·
2001 01 (pdfl B1:schlkb ar op: http·//r 0 po~itorleudllb.grn/hrrd/ p~/ I'·
2001 l [Accessed 10 d~rnbet 2~1
Stalder. F, 2005 Arnkelen van t'll ow-r M Castell lonlinel (updated 7 )uni
Besch 1 ~baitr op: htto-//willem mmderhout .1>11/castells/springen htm
[Accessed 10 deccmb(!) 2009).

lOOS)

Sumrt Yadav, 0. P. Shukla & U N Rai. lnternattonals society of
rnvlronmental bot.in~ts, 2005.
rom111m poilutran and biorcmedlatron
Lonlrne) [updat.ed 2005) Besch1kbaar op: http ://lseh1ndra. om/05 O!l/05
01 I .htrnl [Acce..sed 10 denlmber 2009J.

Te Krefte B & Van Haefterr, P., 2008 ReQionole woorwerkennmg regio
Breda-Ti/burg [pdf) Be~~h1kbaar op. h1tp ://<1wwytten-lern.nl/d c? -geto
b ject&s =ob 1&l!<es~lonid= .! W~RO l!(;,1Sdbr>SW187Wno7tl8nhbdoWMdxX
GwuCB PekM35Uu lJ (WRVl.zyOvofxag &obl~rtid~22315

lr!~n

Van d H1,1rk, W. 2008. Winst voM Schl!ldekwamer PZC, (onllneJ 6
november 2008 Beschlkb aar op: hnu J /www pZ! .nl [Accessed 1U
d&ember 20091
V n dPn Bergen, M 2000. Clw s ·park Bredo, f'.1.'n schoflf' M vei/Jg rompus
(dnh11ej (updated 21 novemb r 2000) Beschlkbaar op: http-//www.da ic
archrned.nllnew /0011/cl'lils e.hlm l IAi:.cessed 10 decembl!I 20091

Van den B<and, P. 2006. Uefde voor ln-<il u groeit sdioocvoote.nd Mil•cu
Moqaz/tie, sepremtJer 2006, pp. 16-l1
van del'J Broek. M Raad Vlissingen wil &l uren Pl tonllnel 2 nov~mber
2007 Seschlkbaar op: f tto / / www. prr.nl [Acee sed 11 december 2009]
Van den Bro k, M , 2007. Lee11 Bakker en Edah Y rtrekken ult Vh>>rngen.
PZC. [onlrnel, 27 rrraart 2007, Beschrkbaar op· http ·//www pl nl (Accessed
10 december 2.009!

Sep, M . 2008 We gaan natu1Jrl1jk rtlrt onze blnnen)Wd kapot

Solomon . N B , 2003. Taking the brown out

[Acel'ssed 10 decembl?r 2009)

me=extern

!Actessed 10 december 2009!
Tir>tema. r ' 8aderr - en grnndwarerrem/t]ing door plonten ionllnel
(updated 10 decemher 20091 Bt"sdukbaar op;http://wwwrnmbio. nl/
[Accessed 10 december 2009)

Tra. . J. & Drost, M .. 2005. Detoill1ondcJsMructuurvisll! Middefl en NoordZeelund
Vall de Hurk, W, 2007 M~kelaars wees ~I rt bij S hl'ldekwarurr PZC,
(onllne], 17 februari 2007. Seschikbaar op: bttnJtww v pK nl [Access d 10
december 20091

Van den HeuveJ, D. 2006. Het potjeslatljn vantJ Nt.o-trodition11/i.sten lonllnel
Besc.hlkbadr op: http //www .irrhln d.nl/l:'p nl.,/het- poqnlanlr,- an-de·
neo-tradltl011Rlisten !Acces~ lS december 20091
Van den Hurk, M., 20(}1 Ovenlracht l<VL pas ei•1d ZOOL Brobotlt5 Doghlad
[onlrl'lel 2001 . B scliikb4dr p: http ://www hrnbanbdagbl d nl (Accessed
10 december 2009]
Vari den Hurk. W. 2007. Vaart achter Scheldekwanier. PZC (orrlrn el 25
oktober 2007 BJ?S.thikba r op · hrt.n://www pz nl !Accessed U d&rmber
2009]
Van der Wo1Jden H.C ed 1999. De stad op srroor de openbare rulmie m
pe('jpecoef l•~boo~J Den H<1ag· S P/ Flsevier bedriifsinlormaM.

Van Doorn el <ii , 2008 Oe op~·n/url1tsacu!re1r. hongoudert:n en de kwahreu
van de apenbore ruimte (onllne) (IJpd;)ted 01·2008) 0escltlkbaar op:
http:Uwww k!'i- _Pntnim nl/vlew cfm . t!'mpl.lte-=d wnlM,1&w~ h"re
1d= 59~ d wnlo. d rl'l-1 [Accessed 10 december 2009!
V.m H steren, S et al. 1998 Mimmole bodemkwo/1teit. ten
qPbrwksger1chte berradet111g vaflwt l:!t. ualog/,. (pufl Besthlkbail• up~
l1ttpl/www.t bo j n 1.nl/ftie>/R09
911.pdf !Accessed !O decem r 2009]

v. n Kei.sel, J.H.J. 2006. 8en1oml11 Fror klm

the pi>r~nlfrcaoon of Ma•

~~ bers' splnr of C11P1to/lsm fpdfl llesc:hlkbaar op: http'/fxroad' vrrnrma.

edu.t"hyoe1/WEBER/rra.nkrln Weber pdl [Acea sed 10 decernber 20091
Van Ueshout, I., 2006. BlrJ/ uit m'rr b11urt! lonlin ) (11pdated 30 maart 20UG)
Besch1kbaar op: htte://www bright .nl/ 08-blltf•ull-mn-btnJJ l (A c ssed 10
decembet 2009!.

an Toom, R & Wendt, 0., 2001 Oio/oglsd1 · rulmten.· l!en mtervrew m.,1
Xaveer de Geyter en Ueven de Boeck: (onlrnel Ni et meer besd1ikbaar.
astgoedrapportage 1\v nre, 2008 Va•tqoedropparroge Twente 2008
(pdf} Beschlkbaar op. htl p;ljvgr.p1o fltv nl/Medi /downioad/?7243/
VdsU1oedRapp OM Lltprlf !Acc~ed 10 dece(liber 20091

HP, Tauw et '11. 2005. On.twerp ma)tt>rpla!! dokli£>r5haven l.pdf], dee mber
2005. Beschikbaar op, hl'Tp;//www.belvedere nu/download/B03..JJ38
Ontwerp masterplan%20 Dokl<er~h aven .pd f !Accessed december 1009]
Vr11e Universrteit Brussel 1995+. 8odl'msanc1ing [do J Besch i kb~ilr
op; t tt //homepae "-.vul.ac be/-kf\/ldemi/Cll1"U5tfl t rl~.il/
Bodemqo<>nngWk\I dor IAccessed 10 detember 2009)
VROM,

7 Urban Brownfield~ .

nederlandse case Sf(1dles voor OECD stud1e

11nr1i1 rm

~

HJ I~ I~ ll IJ fl ll Y1' IHIf I~ 11
fpdf[ Be:.chlkb<lar op' http://ln temanonal rom nl/tlocs/tntPrn ..non,1. I/
urban.odl (Accessed JO december 2009)

VROM, 2007. Oude oeb1ede11, nif!uwe func;ue5 lpdfl Be.schikbaar op : http;//
w wvroni nl (Accessed 10 december 2009}
Wat- r'!;, M., 2001. Globolirotion 2nd ed . London, Roulledge.
Wt!ber. M ., 1905 Protestant ethic and the ·~p1m ' of capitalism [onl ne] Nlet
mel!I' be.schlkbaar
Whire, fl . 1996 Sanitary cities. how d~ 1gners banish the young and the
poor fro m the pub li c realm Arrhrterrure Australia, mel/Junl 1996, pp 3841.
Wlkipedia. 2006. /..Jsr of hyperaccumulorors [onlinel (updated 24
november 2009) Beschlkbaar op : http:// .n.wi klpedl mg/wlk1/I ist of

hyperaccumulators [Arcessed 10 december 2009).
Zlr.it, R., Joanelly, T & W!htl!rmann, R., 2008 Warang lands ~trareg/en fiir
indu triebracher1. Zurich, Niggll.

