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Voorwoord
V~~r

u ligt het afstudeerverslag "Tussen gevel en straat", een onderzoek
naar de overgang tussen openbaar en prive in naoorlogse wijken. Dit
verslag is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek bij de master track
"Urban Design & Planning" (stedebouw) aan de Technische Universiteit
Eindhoven. Na zes jaar studeren komt het einde in zicht.
De laatste twee jaren ben ik bezig geweest met het afstuderen en
dit was voor mij de moeilijkste tijd van mijn studie. Tot het begin van mijn
afstuderen liep ik nominaal. Deze vier jaar leefde ik van deadline naar
deadline en had geen moment rust. Het begon mij te slopen en vanaf dat
moment ben ik het iets rustiger aan gaan doen. Het afstuderen heeft
immers geen vaststaande deadlines. Alles is vrij: van het formuleren van de
afstudeeropdracht tot en met het einde. Dit was voor mij het moeilijkst:
geen deadlines, geen veeleisende projectgenoten, zelf beslissen hoe je
verder moet, enzovoorts. Ik heb afgelopen twee jaar veel geleerd, ook over
mezelf, en misschien nog wei meer dan de eerste vier jaar, en sta nu op
het punt mijn studie Bouwkunde af te ronden.

Ik wil mijn afstudeercommissie bedanken voor de begeleiding tijdens het
afstuderen. Ook wil ik de deelnemers van het afstudeeratelier Civic Space
bedanken voor hun commentaar, de mensen van vloer 5 van Vertigo voor
hun commentaar en gezelligheid en tens lotte mijn ouders en mijn vriend
voor hun steun.
Anja Rutten
Eindhoven, augustus 2007

De keuze van mijn afstudeeronderwerp was redelijk snel gemaakt. Ik was
altijd al ge"interesseerd in het raakvlak tussen stedebouw en architectuur.
V~~r mij was de Bachelorrichting Stedebouw en Architectuur een perfecte
uitvinding. Ook ben ik erg ge"interesseerd in de openbare ruimte en hier
wist ik nog te weinig van vond ik zelf. Mijn keuze voor het afstudeeratelier
Civic Space was dus logisch. Binnen dit atelier waren enkele onderwerpen
gedefinieerd. Mijn onderwerp is eigenlijk een combinatie van twee
onderwerpen. Ten eerste grenszones: de overgang tussen gebouw en
openbare ruimte en ten tweede openbare ruimte in naoorlogse wijken. In
deze combinatie komen mijn twee interesses terug: het raakvlak tussen
stedebouw en architectuur en de openbare ruimte. Het is geen vreemde
combinatie aangezien van naoorlogse wijken gezegd wordt dat er een veel
geleidelijkere overgang tussen openbaar en prive is dan in andere wijken.
Wat ook mee heeft gespeeld bij de keuze van mijn afstudeeronderwerp was
de grootschalige sloop-nieuwbouw in naoorlogse wijken. Hele wijken
werden gesloopt en bewoners op straat gezet en in de nieuwbouw was niets
meer te zien van het bestaande.
Ik wilde met mijn onderzoek een methode ontwikkelen om te kijken naar
de overgang tussen openbaar en prive in naoorlogse wijken en niet aileen
maar een ontwerp maken. Vandaar dat het ontwerp maar een klein deel
van mijn afstuderen is geweest. Het ging om de manier van aanpak en van
hieruit ben ik tot twee ontwerpvoorstellen gekomen.
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menvatting
Aanleiding
De naoorlogse stad maakt nog bijna een derde van het totale
woningbestand in Nederland uit en is dus erg omvangrijk. Vanaf 1992
worden hele wijken gesloopt, de zogenaamde sloop-nieuwbouw, en
vervangen door nieuwe dure huur- en koopwoningen, de
woningdifferentiatie. V~~r de meeste huidige bewoners zijn deze nieuwe
woningen veel te duur. V~~r dit probleem wordt geen oplossing aelDO(len
Door de duurdere woningen wordt gehoopt hoogopgeleiden te trekken.
experimenten met andere bewonersgroepen zoals
en studenten mislukken en andere bewonersgroepen blijken dus geen
wondermiddel voor een probleemwijk. Tevens wordt er bij nieuwe plannen
amper
naar het bestaande. Volgens verschillende
in
auteurs is de overgang tussen openbaar en prive een van de
Er zou geen duidelijke scheiding tussen
en

Probleem- en doelstelling
dit afstudeeronderzoek is de volgende probleemstelling
Op welke
kan de overgang tussen openbaar en
verbeterd worden zonder he/e wijken te s/open?
De daaruit
is:
Het onderzoeken van de overgang tussen
en
in naoorlogse
en hiervoor
doen. In
van de huidige sloopnieuwbouw
van hele wijken) en woningdifferentiatie (de
vervangen door dure huur- en koopwoningen) is
en prive onderzocht en zodoende zijn
zonder hele wijken te slopen.

V~~r

met een literatuurstudie. Daarna wordt de methode
van de overgang tussen openbaar en prive uitgelegd en
aan de hand van die methode geanalyseerd.
van de overgang tussen
en prive
is de overgang aan de voor-,
en achterkant
en is hieruit een indeling in snipperruimtes opgesteld. Hierna
is een locatie
de wijk Genderdal in
om aan de hand
voor twee delen van deze wijk
van het onderzochte tot
te komen.
van
worden vier
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literatuur
In de literatuurstudie is relevante literatuur voor het onderzoek bekeken.
Allereerst worden de ideeen van het ClAM, het functionalisme en de
wijkgedachte geschetst. Deze zijn van invloed geweest op de ontwikkeling
van
wijken. Vervolgens wordt de naoorlogse stad zelf bekeken'
de
en de ondergang, de bewoners, de
ruimte, het
proces, het programma en dergelijke. Daarna wordt ingegaan op het
ruimte en alles wat hier mee te maken heefi,
en
voor
wijken en tenslotte de toekomst van de
wijken. Hieruit komt naar voren dat er in naoorlogse wijken op
schaal sloop-nieuwbouw en woningdifferentiatie plaatsvindt.

de methode van
uitgelegd. De overgang tussen
straat en woning) wordt uitgelegd aan de hand
van
tussen
en prive en foto's. De
verschillende overgangen worden weergegeven in een matrix, waarin het
het
overgang. In naoorlogse wijken zijn
onderscheiden: de eengezinswoning, de driver,\('llrTl~>l£rl;:or en de
De analyse bestaat uit vier delen:
in vier naoorlogse wijken
en
is onderzocht in vier
overgang tussen
wijken: Kanaleneiland in
Boschveld in's
Veltumse Kleffen in Venray en Genderdal in
Eindhoven.
Deze analyse bestaat uit drie delen een korte
analyse
van de wijk, de overgang van de woning naar de straat en de
overgang tussen openbaar en
voor een specifieke locatie in de
wijk. Bij de laatste zijn meer
tussen
en prive te
zien.
•
Typologie overgang
Uit de verschillende overgangen
en prive in de
geanalyseerde wijken voigt
voor de overgang tussen
voor
naoorlogse wijken in het
De overgang van de woning
naar de straat blijkt niet echt complex en
Soms is er
sprake van collectieve
maar dit leidt niet tot
problemen.
Verschil overgang voor-zij-achter
•
In de analyse naar de overgang
en
voor
specifieke locaties in de wijken,
is naar voor-,
en achterkant
zijn meer gradaties te zien tussen
en prive. Daarom is in deze analyse gekeken naar het verschil in de

to

overgang tussen openbaar en
aan de voor-, zij- en achterkant
van de woning.
Aan de voorkant is de overgang vrij duidelijk en zijn er weinig
prablemen. In de meeste
Hgt de woning direct aan het
trottoir. Ook is er altijd zicht vanuit de woning op de straat. Aan de
zij- en achterkant is er meer onduidelijkheid. Achterpaden en
collectief groen zorgen voor problemen. Vaak is er geen zicht vanuit
de woning op deze ruimtes en is het eigendom niet duidelijk. Er is
hier sprake van een meer
overgang van openbaar naar
prive dan bij de overgang aan de voorkant.
Snipperruimte
Het
vaak de
ruimtes die voor de
in de
overgang zorgen.
deze aan zij- en achterkanten van
over de openbaarheid van deze
woningen, is er
ruimtes en is er geen of
sociale contrale, Deze collectieve
ruimtes heb ik
genoemd, omdat het losse
(snippers)
zonder onderlinge samenhang.
Deze
onder te verdelen in vijf
1.
collectieve ruimte met doorgaande functie
2,
collectieve ruimte met amper doorgaande functie
3. Functioneel collectief groen
4.
bij flats
5.
collectief groen

Casus Genderdal
De wijk Genderdal in Eindhoven is gekozen om aan de hand van het
onderzochte tot ontwerpvoorstellen voor deze wijk te komen. Het
snipperruimte is in kaart gebracht voor deze wijk. Aile vijf categorieen
de keuze voar de uit te werken
komen hier v~~r.
naar het voorkomen van de verschillende
het
en de schaal van het de,eloleb
Aireydorp, bestaat uit <><>1"11"1,"'7'
1, 3 en 5 en is een hele wijk op zich. Het tweede
bevat
bevat
4 en 5
bestaat uit
en is 'slechts' een
fiats. Op deze manier worden twee verschillende
voorbeelden gegeven en kunnen andere delen van de wijk
ook van
andere n::O,!"II'I"II'I(l<:O:>
op een zelfde manier
worden.

Ontwerpvoorstel 1: Aireydorp
1""""n,.... is aangepakt vanuit
ruimte (dit in tegenstelling tot de
van sloop-nieuwbouw en woningdifferentiatie), met als
'normale'
doelen:
..
Het behouden van de stedebouwkundige waardevolle structuur
..
Het verbinden van de losse
..
De auto minder dominant maken en daardoor meer ruimte creeren
voor voetgangers en fietsers
..
Het toevoegen van openbaar groen
en fietsers, welke de losse
Er is een route ontworpen voor
verbindt en ze een
maakt. De route
door
collectieve straatjes met
functie die hierdoor vervallen. De auto
wordt minder dominant; de ontsluitingswegen blijven en hebben
aftakkingen die doodlopen op de route. De stedebouwkundige structuur
behouden. De route bevat veel
de rest van
komt
verbinding met de groenzone
De route bestaat uit een
De lijn dient vooral voor de
de route te
is
van een viertal
to
De bestrating van de route is van hetzelfde asfalt als de
in de
rest van Genderdal
to
Langs de route komt een haag
..
De zijkanten van de bestaande woningen aan de route 1/,.",,...,,,,.. een
accent
..
Kruisingen met wegen
telkens hetzelfde
Op enkele
worden woningen gesloopt en vervangen door
nieuwbouw. Hiermee wordt aangetoond dat er ook andere
en
woningtypes
kunnen worden binnen het plan, zander hier
afbreuk aan te doen.
·1"\
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Ontwerpvoorstel 2: Portiekflats
De
van de
betreft hoofdzakelijk de snipperruimte (dit in
tegenstelling tot Aireydorp). De
en het collectief groen aan de
voor/ - zij- en achterkant worden aangepakt. Tevens wordt het
beeld vanaf de Karel de Grotelaan
de
grond van de portiekflats
aileen bergingen en
worden niet gebruikt. In de flats wonen veel starters en een en
In het ontwerp worden gezinnen en ouderen
zodat er meer draagvlak is voor de openbare ruimte en tevens
meer sociale controle. Op de
grond van de
komen
woningen voor
met tuin. De tuinen komen in plaats van het
collectief groen. De entrees komen aan beide
te liggen voor de
en sociale controle. Aan de zijde van de Karel de Grotelaan
worden appartementen toegevoegd. De appartementen schermen het
af van de Karel de Grotelaan en orienteren zich op het nieuwe veldje l
wat meer de vorm heeft
van een binnenterrein.
Het tweede deel van de aanpak is het eentonige beeld vanaf de
Karel de Grotelaan. Er wordt een
beeld vanaf de Karel de
Grotelaan
Dit kan door het combineren van verschillende
variaties: varieren in de hoogte l in schuin dakl in doorbraken en in kleur en
materiaal. Tenslotte wordt er een voorbeeld gegeven hoe deze combinatie
van variaties er uit zou kunnen zien.
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Terugkoppeling en aanbeveling
De overgang tussen openbaar en prive in
wijken is onderzocht
op een zelf ontwikkelde methode en zo is tot een indeling in typologieen
voor deze overgang
Doordat de problemen meestal niet tussen
de
en de straat liggen l is er ook gekeken naar de overgang aan
de
en achterkant en is
tot een indeling in
snipperruimtes. Uiteindelijk heeft dit
tot twee ontwerpvoorstellen l
is van de 'standaard l sloop-nieuwbouw
waarbij
differentiatie l maar waar gekeken is naar de overgang tussen
prive en zodoende zijn kleinschalige
gedaan om de
verbeteren.
In dit onderzoek is een manier van aanpak ontwikkeld voor
onderzoek naar de overgang tussen
en
in naoorlogse
wijken.

De
is meer te
naar het bestaande (niet aileen naar de
woningen l maar ook naar de bestaande structuren en bewoners) en minder
te slopen
minder rigoureus). Als er dan toch
wordt en er komt
nieuwbouw, moet weer
worden naar de bestaande structuren en
moet er een oplossing komen voor de bewoners. Kijk tevens niet aileen
naar de grote schaal van de hele wijkl maar kijk naar aile schalen.
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IN DE EERSTE PARAGRAAF VAN DIT HOOFDSTUK WORDT
BESCHREVEN WAT DE AANLEIDING IS GEWEEST VOOR DIT
ONDERZOEK. DAARNA KOMEN DE PROBLEEM- EN DOELSTELLING
AAN DE ORDE. TENSLOTTE VOLGT DE OPBOUW VAN HET
ONDERZOEK, EN OOK VAN DITVERSLAG.

1.1 Aanleiding

ijk wandellk,
tudcn ten en

De naoorlogse stad maakt nog bijna een derde van het totale
woningbestand in Nederland uit en is dus erg omvangrijk.
Vanaf 1992 worden hele wijken gesloopt, de zogenaamde
sloop-nieuwbouw, en vervangen door nieuwe dure huur- en
koopwoningen, de zogenaamde woningdifferentiatie. V~~r de
meeste huidige bewoners zijn deze nieuwe woningen veel te
duur. V~~r dit probleem wordt geen oplossing geboden. Door
de duurdere woningen wordt gehoopt hoogopgeleiden te
trekken. Echter, experimenten met andere bewonersgroepen
zoals hoogopgeleiden en studenten mislukken (afbeelding 1.1)
en andere bewonersgroepen zijn dus geen wondermiddel voor
een probleemwijk. Wat verder opvalt is dat er bij nieuwe
plannen amper wordt gekeken naar de bestaande naoorlogse
wijk.
Volgens verschillende auteurs is de overgang tussen
openbaar en prive een van de problemen in naoorlogse
wijken . Er zou geen duidelijke scheiding tussen openbaar en
prive zijn.
Dit alles en mijn interesse in het raakvlak tussen
stedebouw en architectuur (het kleinere schaalniveau) hebben
voor de keuze van mijn afstudeeronderwerp gezorgd.

hog ropge1 ideo zijn geen wand rmiddel voor een probleemwijk

Afbeelding 1.1 : Krantenartikel
Bran: NRC Next, 4 april 2007
11

1.2 Probleemstelling en doelstelling

1.3 Opbouw onderzoek

Voor dit afstudeeronderzoek heb ik de volgende probleemstelling gedefinieerd:
Op welke wijze kan de overgang tussen openbaar en prive in naoorlogse
wijken verbeterd worden zonder hele wijken te slopen?

In hoofdstuk 2 wordt relevante literatuur voor dit onderzoek bekeken.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de overgang tussen openbaar en prive
geanalyseerd in vier naoorlogse wijken, wordt een typologie van deze
overgang opgesteld, wordt de overgang aan de voor-, zij- en achterkant
geanalyseerd en wordt hieruit een indeling in snipperruimtes opgesteld.
Hierna is een locatie gekozen (een van de eerder geanalyseerde wijken;
Genderdal) om aan de hand van de analyses tot ontwerpvoorstellen voor
twee delen van deze wijk te komen (hoofdstuk 4, 5 en 6). Tenslotte worden
in de evaluatie de bereikte doelen van dit onderzoek besproken.

De daaruit volgende doelstelling is:
Het onderzoeken van de overgang tussen openbaar en prive in naoorlogse
wijken en hiervoor ontwerpvoorstellen doen. In plaats van de huidige sloopnieuwbouw (het slopen van hele wijken) en woningdifferentiatie (de
goedkope huurwoningen vervangen door dure huur- en koopwoningen) wil
ik de overgang tussen openbaar en prive onderzoeken en zodoende
kleinschalige ingrepen doen zonder hele wijken te slopen.
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Stad

Hetontwerp
vande
openbare rUlmte

IN DIT HOOFDSTUK WORDT RELEVANTE LITERATUUR VOOR HET
ONDERZOEK BEKEKEN. ALLEREERST WORDEN DE IDEEEN VAN HET
ClAM, HET FUNCTIONALISME EN DE WIJKGEDACHTE GESCHETST.
DEZE ZIJN VAN INVLOED GEWEEST OP DE ONTWIKKELING VAN
NAOORLOGSE WIJKEN . VERVOLGENS WORDT DE NAOORLOGSE
STAD ZELF BEKEKEN : DE OPKOMST EN DE ONDERGANG, DE
BEWONERS, DE OPENBARE RUIMTE, HET PROCES, HET PROGRAMMA
EN DERGELlJKE. DAARNA WORDT INGEGAAN OP HET BEG RIP
OPENBARE RUIMTE EN ALLES WAT HIER MEE TE MAKEN HEEFT,
OPENBAAR EN PRIVE IN NAOORLOGSE WIJKEN EN TENSLOTTE DE
TOEKOMST VAN DE NAOORLOGSE WIJKEN .

A."t\I /IO ... ;",,j,,,~

2.1 Inleiding
Bij de term naoorlogse wijk gaat het om
stads- en dorpsuitbreidingen uit de periode
1945-1970.
V~~r
de
oorlog
telde
Nederland zo'n 1,5 miljoen woningen. In
de naoorlogse periode zijn daar nog eens 2
miljoen woningen bijgekomen. In totaal
bezit Nederland nu 6,5 miljoen woningen.
De naoorlogse stad is dus erg omvangrijk:
nog bijna een derde van het totale
woningbestand.
Tot begin jaren '90 werd de aanpak
van naoorlogse wijken beperk tot grootonderhoud. In 1992 werden de subsidies
hiervoor stopgezet en dus ook het grootonderhoud zelf. Vanaf die tijd worden
jaarlijks 7.000 tot 12.000 woningen
gesloopt en vervangen door nieuwe. De
overheid
heeft
in
2004
zelfs
56
zogenaamde 'prioriteitswijken' benoemd,
de 'meest problematische' wijken in de
dertig grote steden. Met de komst van het
nieuwe kabinet is dit weer iets veranderd:
Minister Vogelaar heeft dit jaar 40 wijken
geselecteerd in 'maar' achttien steden
(afbeelding 2.1).

Negatieflijstje datveel
geld oplevert
MccS[c problccmwijkCIl liggcn in d grote tedcn

Per bus 40 wijken in
lin m:or VogeLur tockt de cd\!c br.mdh.urden

Alles in de naoorlogse wijken lijkt
problematisch: de bewoners, de woningen,
de openbare ruimte.
Gedurende de tijd trokken de meer
draagkrachtige (Nederlandse) bewoners
naar nieuwe (buiten)wijken en bleven de
lagere inkomensgroepen achter in de wijk.
De overheid en de corporaties zijn bang
voor grote sociale problemen. Over de
staat van de woningen wordt vaak gezegd
dat deze slecht is. Er zou geen duidelijke
scheiding tussen openbaar en prive zijn.
Maar is dit allemaal wei zo en is dit per
definitie negatief? Moeten daarvoor hele
wijken gesloopt worden?

Afbeelding 2 .1 : Krantenartikel over de 40 door Minister Vogelaar geselecteerde
probleemwijken
Bron: NRC Next, 23 maart 2007
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Jacqueline Tellinga stelt in 'De grote verbouwing' de vraag "of het wei juist
is dat de naoorlogse woningen en hun omgeving niet meer bij onze 21 e
eeuwse samenleving zouden passen. Renovatieprojecten laten creatievere
en elegantere oplossingen zien dan veel voorgestelde nieuwbouwprojecten.
De afbraak van grote aantallen portiekflats en eengezinswoningen is dan
ook meer dan de sanering van een grote hoeveelheid onroerend goed: het
is tevens de afbraak van een stuk naoorlogse geschiedenis, met al haar
idealen en hoop op een betere toekomst." 1
"Wat nu wordt gesloopt, mag in een aantal gevallen in materieel
opzicht tot in het onherstelbare versleten zijn; niettemin heeft het ook tot
in zijn laatste ogenblikken deel uitgemaakt van een levend organisme. Het
wordt geamputeerd. Met de vernieuwing van deze Grote Verbouwing wordt
een hoofdstuk in de Nederlandse stadsgeschiedenis buiten bedrijf gesteld.,,2

2.2 ClAM

grond van de bevindingen van het vierde ClAM-congres werd het concept
van de functionele stad nader uitgewerkt. Men formuleerde een systeem
van abstracte regels, dat als het Chartre d'Athene grote bekendheid heeft
gekregen. De vier hoofdfuncties van de stad - wonen, werken, recreatie en
verkeer - werden als uitgangspunten genomen voor de nieuwe formule.
Men kwam zodoende tot een stadsconcept waarvan werd gesteld dat als
elke afzonderlijke hoofdfunctie goed functioneert, dit de beste voorwaarde
vormt voor het functioneren van de stedelijke gemeenschap als geheel. Het
concept van de functionele stad, waarin de activiteiten wonen, werken en
recreatie worden verzelfstandigd en geconcentreerd, ruimtelijk van elkaar
gescheiden door groene zones en weer met elkaar verbonden door een
zelfstandig verkeerssysteem, is in 1933 op ClAM-papier geboren. Dit
concept heeft belangrijke consequenties gehad voor de ruimtelijke
inrichting van veel Nederlandse steden. Vooral in de jaren vijftig en zestig
bleek dit concept een bijzonder goed instrument te zijn bij het in hoog
tempo
realiseren
van
stadsuitbreidingen,
aangevuld
door
gestandaardiseerde bouwprocessen." 3

"Eind jaren twintig, begin jaren dertig kwam het tot Europese
samenwerking onder de avant-garde der architecten, met het doel om
gezamenlijk meer invloed te krijgen op de ontwikkeling van architectuur en
stedebouw. Er ontstond een internationale beweging, waarin onder andere
Le Corbusier, Gropius en Van Eesteren op de voorgrond traden. Deze
beweging yond haar organisatorische neerslag in het Congres International
de l'Architecture Moderne (ClAM). [ ... J Op het eerste ClAM-congres, in 1928
gehouden te La Sarraz, werd stedebouw gedefinieerd als: 'de organisatie
aller functies van het collectieve leven in de stad en op het land'. Verder
dienden het wonen, het werken en de ontspanning te worden geordend
door middel van grondverkaveling, verkeersregeling en wetgeving: de
ontwikkeling van de steden mocht niet aan het toeval worden overgelaten.
[ ... J Architectuur en stedebouw werden gezien als de instrumenten bij
uitstek om het leven gunstig te be'invloeden; de begrippen gemeenschap en
gelijkheid waren richtinggevend.
Men ging daarbij uit van de
veronderstelling dat de belangen van het individu in hoofdlijnen
samenvallen met die van het collectief."
"De betekenis van deze ClAM-congressen is vooral geweest dat
architectonische en stedebouwkundige ervaringen met betrekking tot het
Nieuwe Bouwen op internationaal niveau werden uitgewisseld. Behalve de
poging om de 'moderne' bouwopgave collectief aan te pakken, heeft het
ClAM vooral gefungeerd als propagandistisch platform voor het Nieuwe
Bouwen en het stedebouwkundig concept van de functionele stad. [ ... J Op
J. Tellinga, De grote verbouwing: verandering van naoorlogse woonwijken, pagina
23
2 H.J.A. Hofland in J. Tellinga, De grote verbouwing: verandering van naoorlogse
woonwijken, pagina 41

Afbeelding 2.2: De functionele stad, affiche voor de tentoonstelling van 1935.
Bron: Ruimtelijke Ordening, pagina 139

1
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3

K. Doevendans, R. Stolzenburg, Stad en samenleving, pagina 342-344

Ais voorbeelden van het ClAM worden vaak Le Corbusier, Ernst May en
Tony Garnier genoemd. Het bekendste werk van Le Corbusier is 'La Ville
Radieuse'. In deze publicatie uit 1935 staan drie ideeen centraal: hoogbouw
in het stadscentrum, flatbouw met collectieve voorzieningen in de
stadswijken en scheiding van verkeerssoorten. 4 Het ideaalbeeld van een
homogene samenleving van gelijkgerechtigde mensen met gelijkgerichte
belangen en de concrete woningbehoeften waren de uitgangspunten voor
May's nieuwe Frankfurt. 5 De 'Cite Industrielle' is de visie van Garnier op een
nieuwe industriestad. Het uitgangspunt in dit plan is de rationele ordening
van functies, welke logisch ten opzichte van elkaar gegroepeerd zijn en met
elkaar verbonden worden door een verkeersstelsel. 6

Afbeelding 2.5: Plan Voisin van Le Corbusier, 1925
Bran: Col/age City, pagina 30

,
Afbeelding 2.4: Frankfurt van May
Bran: www.ernst-may-museum.de/emg/emgbildergalerie.htm

4

5

K. Doevendans, R. Stolzenburg, Stad en samenleving, pagina 342
Red. H. Heynen, A. Loeckx, L. d. Cauter, K. v. Herck, Oat is Architectuur, pagina

160
6

K. Doevendans, R. Stolzenburg, Stad en samenleving, pagina 341

Afbeelding 2.6: Cite Industriel/ van Garnier
Bron: Oictaat inleiding stedebouw, pagina 55
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2.3
"In traditionele verkavelingen zijn de voorkanten van woningen op elkaar
terwijl de achterzijden op een afgesloten binnenterrein
zijn. Dit resulteert in een patroon van openbare, vaak smalle
straten en besloten achtergebieden. Aanhangers van de
van
steden menen dat er aan deze verkavelingen te veel nadelen kleven'
bebouwing wordt door de jaren heen steeds hoger en
raken bebouwd, waardoor rug-aan-rug woningen ontstaan; de stad is te
waardoor verkeer geen ruimte krijgt en woningen te weinig zon
en frisse lucht krijgen; woningen zijn verschillend op de zon georienteerd,
waardoor er verschillende woningplattegronden en
. enzovoorts. De moderne architecten waren veelal voorstander van een
strookverkaveling, waarbij de voorkanten tegenover de
n<>n,,,,,,n:r zijn. Hierdoor krijgt iedere woning een ingang aan een woonstraat
of -pad en een woonkant aan de tuin- en zonzijde. Door strokenbouw kan
de
t.o.v. de zon, frisse lucht en beplanting
worden.
Hierdoor
zijn
slechts
enkele
aanpassingen
aan
de
woningontwerpen nodig. De woonstraat is niet geschikt voor
verkeer, dus veilig voor de gebruiker."
"De straatwand als het belangrijkste
werd
losgelaten. Het vrijstaande woningblok in de vorm van een rij huizen in
laag- of etagebouw vormt nu het onderwerp van het ontwerp. Het
blijft de basis van het
maar nu worden de gebouwde
elementen daar in geplaatst. Hierdoor wordt geen
ruimte gecreeerd, maar een continuum van groene ruimte tussen de
woongebouwen. Deze manier van bouwen wordt ook
door het
toepassen van prefabricage en standaardisatie. De invloed hiervan wordt
met name in de naoorlogse periode pas goed zichtbaar in het stadsbeeld."

voor het wonen moet worden gebaseerd op
de voorgeschreven dichtheden moeten in
met de daarbij horende woonvorm. Iedere woning
aantal uren bezonning opvangen. Hoogbouw
maakt het terrein
voor grote groene gebieden. Er dient voldoende
groen voor de recreatie in iedere woonwijk aanwezig te zijn. Er dienen
verschillende vormen van recreatieterreinen voor verschillende
en recreatiedoelen te worden
Het bestaande landschap moet
zoveel mogelijk in het groenontwerp worden ingepast. Gebieden voor werk
dienen d.m.v. groene buffers van de woongebieden worden
Het
centrum van de stad dient
te hebben met
woon- en
Wegen voor het verkeer worden
naar hun aard en functie. De verschillende verkeerssoorten
worden zoveel
en kruisen elkaar
De
hoofdwegen worden door groen zones omgeven. Het
van
is
geweest voor naoorlogse plannen." 7

7
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Faculteit Bouwkunde TU/e, Dictaat inleiding stedebouw, pagina 54-55

2.4 Wijkgedachte
Het concept van de wijkgedachte is van grote invloed geweest op de
naoorlogse wijken. \\Het uitgangspunt van de wijkgedachte is dat de stad
geen sociale en stedebouwkundige eenheid is omdat de stad te groot en te
complex is om als eenheid te worden herkend en beleefd. Daarom dient
eenheid gezocht te worden op het niveau van de wijk. Dit concept is
oorspronkelijk gerntroduceerd door de Amerikaan CA. Perry in 1924 in zijn
artikel 'The local community as a unit in the planning of urban residential
areas'. Hierin wordt de 'neighborhood unit' als ruimtelijk en sociaal
herkenbare entiteit genoemd, met de school en het 'community centre' als
kern voor het gemeenschapsleven." 8
In Nederland is de wijkgedachte verder uitgewerkt door een
Rotterdamse studiegroep onder leiding van A. Bos, welke in 1946 een
stedebouwkundige en sociaal-culturele studie over de groeiende
stadsgemeenschap publiceerde in het boek 'De stad der toekomst; de
toekomst der stad '. De individu zou ondergaan in de massa van de grote
stad, een gemeenschapsleven zou zich niet kunnen ontwikkelen.

Doordat de wijkgedachte paste bij het idealisme van net na de oorlog, sloeg
het aan. Rotterdam had zich geheel op de wijkgedachte ingesteld. Wellicht
het bekendste voorbeeld is Pendrecht. Maar al in de jaren zestig begint de
wijkgedachte haar glans te verliezen. De buurteenheid werd een stempel,
wat leidde tot monotone gebieden. De wijkgedachte werd veroordeeld als
\\reactionair in effect, sentimenteel van opzet, antidemocratisch en uit de
tijd, omdat de gezonde richting van de mod erne samenleving wegvoert van
gelokaliseerde 'ingroups' en kleine parochiale gemeenschappen. Volgens de
sociologen hadden territoriale kaders voor gemeenschapsvorming in de
mod erne maatschappij plaats gemaakt voor functionele kaders op basis van
overeenkomstige beroepen, status, interesses en opvattingen. Deze relaties
zouden zich naarmate de welvaart toeneemt, verder buiten het eigen
woongebied ontwikkelen . Ontdaan van haar ideologische lading werd de
wijkgedachte
niettemin
als
ruimtelijke
structureringsprincipe
en
voorzieningenkader het ruimtelijk concept voor de naoorlogse stadsuitbreiding. En zij bleef dat tot in de jaren tachtig." 10

\\Een oplossing voor de gestelde problemen in 'De stad der toekomst; de
toekomst der stad' zagen de auteurs in een uitbouw van de zogenaamde
verschillende 'Ievenskringen' waarbinnen het bestaan van de stadsbewoner
zich naar hun mening afspeelde. Er wordt gesteld dat er 'een reeks van
concentrische cirkels om het individu binnen het stadsgeheel aanwezig
waren, de buurt, de wijk en het stadsgeheel'. Deze concentrische cirkels
worden echter doorsneden door de zogenaamde 'sectoren': de beroepsbezigheden, de vrije tijd, het schoolleven en het spel. De woning wordt als
'voorhof voor aile grotere gemeenschapsleven' beschouwd. Ais tweede
element fungeert de buurt: 'die kring van het stadsleven, die nog geheel als
persoonlijk en eigen kan worden gevoeld'. In de buurt speelt zich het
dagelijks leven af. Het volgens element is de wijk: 'zij is dat deel van het
stadsgeheel, dat door den bewoners nog als een geheel wordt overzien en
waarmee hij zich nog direct verbonden voelt, niet persoonlijk maar wei door
karakter en standing van het geheel'." 9

Afbeelding 2.7: De wijkgedachte geschematiseerd, 1946
Bran : De grate verbauwing, pagina 20

8

9

Faculteit Bouwkunde TU/e, Dictaat inleiding stedebauw, pagina 57
K. Doevendans, R. Stolzenburg, Stad en samenleving, pagina 389

10 H. V.d . Cammen, L. d. Klerk, Ruimtelijke Ordening: van grachtengardel tat VINEXwijk, pagina 194-195
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2.5 De naoorlogse periode
2.5.1

V~~r

de naoorlogse periode

"De hoofdstructuur van de zich uitbreidende stad werd voor de oorlog door
oude en nieuwe uitvalswegen bepaald. [ ... ] Meestal was er van de
compositorische pretenties uit de plattegrond niet veel meer te beleven in
de stedebouwkundige werkelijkheid. [ ... ] Rond de meeste steden woekerden
de uitbreidingen onverdroten voort, zonder een boeiend geheel op te
leveren. Maar dikwijls onderkennen we daarin toch kleine architectonischstedebouwkundige eenheden. De woningen en het stratenbeloop zijn
zorgvuldig ontworpen en door een zorgvuldige inrichting van de openbare
ruimte met beplanting, bestrating en straatmeubilair." 11
Het openbreken van het gesloten bouwblok kenmerkt het interbellum. Bij
het gesloten bouwblok wordt een ononderbroken straatwand gecreeerd
naar aile omringende straten. Zo ontstaat een binnenterrein, meestal niet
openbaar van karakter. Het gesloten bouwblok kende problemen op de
hoeken: slechte plattegronden en geen tuin. Er kwam steeds meer kritiek
op deze gesloten bouwblokken en zo werd de half-open-verkaveling
ge'lntroduceerd. De bebouwing aan de zuidzijde werd hier weggelaten zodat
er een binnenterrein ontstond dat aan drie zijden bebouwd was (afbeelding
2.8).

Afbeelding 2.8: Het openbreken van
het gesloten bouwblok
Bron: Woonwijken, pagina 23

Afbeelding 2.9: Strokenbouw
Bron: Woonwijken, pagina 25

huizen met hun voorkanten tegenover elkaar aan de straat, en de
achterkanten aan een binnenterrein, tegenover achterkanten. Bij
strokenbouw staan 'voorkanten' tegenover 'achterkanten'; eigenlijk staat de
ingangskant aan de woonstraat tegenover de woonkant aan de tuin/zonzijde. De woonstraten zijn dus maar aan een zijde bebouwd voor
optimale licht, lucht en ruimte. De woonstraat was niet bedoeld voor
doorgaand verkeer en moest dus veiliger zijn. Toch bestond er veel
weerstand tegen strokenbouw: de beslotenheid zou ontbreken, de wind zou
vrij spel krijgen, de privacy zou niet gewaarborgd worden en de voor- en
achterkanten zouden verdwijnen. V~~r de Tweede Wereldoorlog werd in
Nederland amper in stroken gebouwd. Ook functioneerde de straat toen
nog als een ontmoetingsruimte, als speelplaats voor kinderen, voor
onderlinge hulp en sociale controle. Voorheen werd ook bijna alles aan de
eigen voordeur gekocht, maar door de opkomst van de supermarkt, de auto
en de koelkast veranderde dit. 12

2.5.2 De naoorlogse periode: jaren vijftig, traditionelen en
modern en
In de jaren vijftig was er sprake van een traditionele en een moderne
stroming. De traditionelen wilden het oude, vertrouwde beeld van de
gebouwde omgeving bewaren. Langzamerhand zijn de modernistische
concepten gaan domineren. De combinatie van de wijkgedachte en het
functionalisme leidde tot een bewuste aanpak. Er was een duidelijke breuk
met het verleden zichtbaar: de straat met de straatwand was niet meer het
belangrijkste, maar een rijtje huizen. Er was sprake van standaardisatie,
prefabricage van onderdelen en zelfs van hele woningen. Dit was steeds
duidelijker te zien in het stedebouwkundig ontwerp. De functionalisten
waren op zoek naar efficiente woningen in rationele verkavelingen, met
behulp van nieuwe technieken en materialen en zonder decoratie. De
funetionalisten legden zich toe op de uitbreidingsplannen, terwijl de
traditionele stedebouwers zich meer bezig hielden met de oude stadsdelen
die veel kleinschaliger waren.

De architecten van het Nieuwe Bouwen vonden dit maar een
tussenoplossing en gaven de voorkeur aan de open verkaveling. De open
bebouwing zou ruimte moeten creeren in de stad en radicaal afrekenen met
het binnenterrein en de voor- en achtergevel. Strokenbouw was het middel
bij uitstek voor de open verkaveling (afbeelding 2.9). Voorheen stonden
11 D. Lambert, N. de Boer, Woonwijken: Nederlandse stedebouw 1945-1985, pagina
12
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D. Lambert, N. de Boer, Woonwijken : Nederlandse stedebouw 1945-1985

2.5.3 De naoorlogse
voetganger

Afbeelding 2 .10 : Plankaart Pendrecht, 1949
Bron : De naoorlogse stad, pagina 101

Kenmerkend voor de rationele wijken was de wooneenheid. De
ontworpen
met
een
gevarieerde
wooneenheid
werd
bevolkingssamenstelling als uitgangspunt en zo is er dus een menging van
woonvormen te zien. Het bekendste voorbeeld van de wooneenheid is
Pendrecht in Rotterdam (1953, L. Stam Beese, te zien in afbeelding 2.10).
Door de wooneenheid te herhalen (te ' stempelen') ontstond stempelstedebouw (afbeelding 2.11). 13

periode:

jaren

zestig,

auto

en

" Aan de grote stedelijke uitbreidingen van de jaren '60 liggen autonome
structuren ten grondslag, ontwikkeld volgens het concept van het blanco
tekenvel of tabula-rasa principe. In het standaard uitbreidingsconcept van
de moderne stedebouw worden landschappelijke en historische structuren
weggevaagd . Het bestaande landschap werd drastisch verkaveld, de
nieuwbouwwijk werd gerealiseerd op 'opgespot en zand' dat mogelijke ,
bestaande landschappelijke sporen had toegedekt." 14
Door de opkomst van de auto verloor de woonstraat nu geheel zijn
sociale functie. De straat werd gedomineerd door rijdende en geparkeerde
auto 's. Kanaleneiland in Utrecht is waarschijnlijk wei het meest bekende
voorbeeld van een autowijk. Er ontstonden ook wijken waar de voetganger
en de fietser centraal stonden. Dit kan bijvoorbeeld zoals in Emmen
(Angelslo, Emmerhout), waar het stratenpatroon doorbroken wordt met
autovrije zones, maar het kan ook zoals in de Bijlmermeer. Hier is een
superieur autowegennet aangelegd op een hoger niveau, zodat het
maaiveld voor de voetganger en de fietser is, in een parkachtig landschap.
De Bijlmermeer kan gezien worden als uitwerking van de ideeen van Le
Corbusier's 'La Ville Radieuse'.

Afbeelding 2.12: Idealistische schets Bijlmermeer
Bran: Ruimtelijke Ordening, pagina 201

---.. ~,~~~~~::.
Afbeelding 2.11 : Stempelstedebouw (Geuzenveld en Slotervaart in Amsterdam,
Presikhaaf 2 in Arnhem en Moerwijk in Den Haag)
Bron: Ruimtelijke Ordening, pagina 198
13

D. Lambert, N. de Boer, Woonwijken: Nederlandse stedebouw 1945-1985

14

K. Doevendans, R. Stolzenburg, Stad en samenleving, pagina 406-407

21

"De stedebouw van na de Tweede Wereldoorlog heeft een paradoxaal
karakter. De aandacht voor de individuele mens, die zich in een intieme en
beschutte sfeer dient te ontwikkelen (de vertrouwde ruimte van onder meer
de wijkgedachte), staat in contrast met de enorme schaal van stedelijke
ontwikkeling en uitbreiding." 18 De naoorlogse stedebouw kan volgens
Doevendans en Stolzenburg in een drietal stedebouwkundige concepten
worden samengevat: de coherente stad met aandacht voor de leefbaarheid,
de open groene stad en de stad als levend organisme, als een reactie op
het functionalisme dat de stad opvatte als een enorme maatschappeJijke
machine. 19

2.5.4 Na de naoorlogse periode

Afbeelding 2.13: Bijlmermeer met verhoogde infrastructuur
Bron: Woonwijken, pagina 66

De eerste jaren na de oorlog stonden in het teken van goedkoop en snel
bouwen in een rationele verkaveling. Maar langzamerhand veranderde dit:
de huursubsidie werd verhoogd, de bevolking kreeg meer inspraak en de
gemiddelde woningbezetting daalde (meer jongeren en alieenstaanden,
nieuwe samenlevingsvormen).lS
"De schaalvergroting van de naoorlogse stad zet de traditionele
verbanden tussen openbare ruimte, blokverkaveling, bouwvorm en gevel op
losse schroeven. [ ... ] De ruimten tussen de vlakken zijn niet te herleiden tot
de gang bare open bare ruimten van de gesloten stad, zoals straten en
pleinen. De tussenruimten zijn groot van maat en hebben een eigen
gedaante, vaak gerelateerd aan groen, recreatie of verkeer." 16
"De open bebouwingswijze verschilt op twee punten ingrijpend van
de gesloten bebouwingswijze. Op de eerste plaats valt de structuur van de
bebouwing niet langer samen met de structuur van grondeigendom. Hoewel
aile ruimten meestal openbaar toegankelijk zijn, zijn grote delen in private
handen. Het tweede verschil is de bepaling van de architectonische
eenheid. Dit is niet langer het afzonderJijke huis, maar de verzameling van
woningen: het woongebouw, de serie van woongebouwen, het ensemble.,,17

D. Lambert, N. de Boer, Woonwijken: Nederlandse stedebouw 1945-1985
A. Hereijgers, E. v. Velzen, De naoorlogse stad: een hedendaagse ontwerpopgave,
pagina 111-112
17 A. Hereijgers, E. v. Velzen, De naoorlogse stad: een hedendaagse ontwerpopgave,
pagina 114
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Er kwam steeds meer kritiek op de naoorlogse wijken: ze verschilden niet
per stad, de bebouwing was eentonig, aile mensen werden opgeborgen
achter dezelfde fantasieloze standaardgevels, er werden vrijwel uitsluitend
flats gebouwd en flatbewoners wilden huizen met tuintjes. Doordat volgens
de Wet op de Ruimtelijke Ordening het bestemmingsplan niet meer hoefde
te worden gedetailieerd, ontstonden er steeds meer 'vlekkenplannen'. De
globale bestemmingsplannen leg den het basispatroon voor de wijken vast
en gaven vlekken aan, die vervolgens door architecten werden uitgewerkt.
Er kwam geen nieuwe heldere trend. Wei werd gebroken met de
autowijk en zijn rechte lijnen en de massaproductie. Hoge woongebouwen
en etagebouw verdwenen grotendeels. Er kwamen zoveel mogeJijk
verspringingen in rijtjes huizen, amper rechthoekige verkaveJingen, geen
herhaalbare ontwerpeenheden, geen strak verkeersnet. Doordat architecten
zich mochten uitleven en stedebouwkundigen wei verdwenen leken,
kenmerken de wijken uit de jaren zeventig zich door onoverzichteJijke
stratenpatronen en opzichtige woningbouw. Bewoners krijgen inbreng in de
plannen, het eengezinshuis komt terug, verkeerssoorten worden weer
gemengd.
Toen bleek dat er van de vlekkenplannen aileen een onoverzichtelijke huizenbrij terecht was gekomen, werd de stedebouwer weer
aangesteld v~~r het stedebouwkundig plan. 20

15
16

18

19
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K. Doevendans, R. Stolzenburg, Stad en samenleving, pagina 411
K. Doevendans, R. Stolzenburg, Stad en samenleving, pagina 475-483
D. Lambert, N. de Boer, Woonwijken: Nederlandse stedebouw 1945-1985

2.5.5 Typen naoorlogse wijken

Afbeelding 2.14: . Ingewikkelde verkavelingvormen en plattegronden met slechte
orientatie in de jaren '70
Bron: Ruimtelijke Ordening, pagina 267

"Eind jaren zeventig erkent het Rijk de problemen en biedt financiele steun.
Vanaf dat moment worden jaarlijks tienduizend naoorlogse woningen met
subsidie verbeterd, midden jaren tachtig loopt dit op tot ongeveer
dertigduizend per jaar. Het betreft altijd aileen de woning, de wijk op zich
voldoet. [ ... ] In 1984 verandert de subsidieregeling van het Rijk. Het Rijk
zet de eerste stappen naar de verzelfstandiging van de corporaties. [ ... ]
Vanaf het begin van de jaren '80 komt echter ook een andere kant van de
problematiek naar voren: de socia Ie problematiek, vrijwel altijd in
flatwoningen. [ ... ] Niet aileen de naoorlogse wijken maken verandering
door, de hele volkshuisvesting verandert sterk van karakter als in 1989 de
'Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig' verschijnt. De verzelfstandiging
van de woningcorporaties is de expliciete doelstelling van deze Nota." 21
Inmiddels is er veel veranderd ten opzichte van vijftig jaar geleden:
"het gebruik van de buitenruimte is veranderd, de positie van de wijken in
het stedelijk netwerk is veranderd, de intensiteit van de infrastructuur is
veranderd, de samenstelling en de aard van de bevolking zijn veranderd,
de voorzieningenstructuur is veranderd, de reputatie ten opzichte van
andere stadsdelen is veranderd. [ ... ] Daarnaast is de buitenruimte niet
eenduidig in zijn functionaliteit en kent vele nuances tussen het privedomein en de openbare ruimte." 22 De naoorlogse stedebouw heeft een
eigen specifiek karakter en eigen specifieke kenmerken, maar er is geen
universeel type naoorlogse wijk te omschrijven.
Binnen een halve eeuw (1950-2000) heeft Nederland drie grote
revoluties moeten verwerken: de demografische (bevolkingsgroei en de
komst van allochtonen), de politiek-culturele (individualisering) en de
economische (consumptiemaatschappij)Y

21

Red. E. Agricola, A. Ouwehand, G.J. te Velde, De naoorlogse wijk centraal, pagina

"Het veld in de naoorlogse woonwijken is in vier verschillende typen onder
te verdelen: het straattype, het stempeltype, het ensembletype en het
parktype." 24
"Bij het straattype wordt de stedebouwkundige structuur bepaald
door het stratenplan. Een netwerk van straten ordent de verkaveling,
waarin eengezinswoningen en portiekflats met hun ingangen naar de straat
gericht zijn. De bebouwing bestaat uit rechte bouwblokken met een
halfopen bouwstijl. De omtrek van de bebouwing is gelijk aan die van het
gesloten bouwblok, waarbij de hoekwoning echter is weggelaten . Ook
strokenverkaveling waarbij de voordeuren worden ontsloten vanaf de straat
of vanaf een woonpad behoren tot dit type. Het stratenpatroon van dit type
sluit aan op de structuur van de vooroorlogse stad, waardoor deze wijken
als een voortzetting van de bestaande stad kunnen worden gezien. [ ... ] Aan
de achterzijde van de woningen liggen de gemeenschappelijke
binnentuinen, die meestal openbaar toegankelijk zijn." Ais voorbeeld wordt
Morgenstond in Den Haag gegeven (afbeelding 2.15).
"Kenmerkend voor het stempeltype is de toepassing van de
wooneenheid. Elke wooneenheid bestaat uit een combinatie van laagbouw
en middelhoogbouw in de vorm van portieketagewoningen en galerijflats .
Door de ruimtelijke samenstelling van de verschillende woningtypen
ontstaat een patroon dat gestempeld en gespiegeld kan worden: de
stempel. De stempel is daardoor de stedebouwkundige basiseenheid van
deze wijken. [ ... ] In tegenstelling tot het straattype is hier veel minder
aansluiting gezocht bij de bestaande stad." Ais voorbeeld wordt Pendrecht
in Rotterdam gegeven (afbeelding 2.16).

24

H. Meyer, F. de Josselin de Jong. MJ . Hoekstra, Het on twerp van de openbare

130-132

ruimte, pagina 167

S. Cusveller, S. Gall, Over culturele planologie in de naoorlogse wijk, pagina 52
H.J.A. Hofland in J. Tellinga, De grate verbouwing: verandering van naoorlogse
woonwijken, pagina 36

De typen zijn afkomstig uit een onderzoek in opdracht van met Ministerie van VROM,
uitgevoerd door Van Empelen Van Aalderen Landschapsarchitecten en Khandekar
Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur, 2004
23

22

23

Afbeelding 2.15: Buurtweg in
Margenstand
Bran: Het antwerp van de apenbare
ruimte, pagina 167

Afbeelding 2.16: Pendrecht
Bran: Het antwerp van de apenbare ruimte,
pagina 164

"In de jaren zestig vond onder invloed van hoogbouw een schaalvergroting
plaats in de wooneenheid. De portiekwoningen verdwenen en maakten
plaats voor hoge galerijflats. De wooneenheid wordt dan een combinatie
van laagbouw en hoogbouw, waarbij de hoogbouw aan de rand van de
eenheid is geplaatst . De laagbouw is in clusters geconcentreerd, terwijl
parkachtige tussenruimten tussen hoog- en laagbouw zijn aangelegd om
overlast in de vorm van inkijk te voorkomen. Ook hovenverkaveling van
grote haken met hoogbouw behoren tot dit type . Hierdoor ontstaan grotere
herhaalbare eenheden: ensembles." Ais voorbeeld worden de Westelijke
Tuinsteden en Buitenveldert in Amsterdam gegeven (afbeelding 2.17).
"In het parktype is een strikte scheiding aangebracht tussen
laagbouw- en hoogbouwbuurten. De hoogbouw is in verschillende clusters
samengesteld, die eenvoudig herhaald konden worden. De tussenruimten
werden daardoor sterk vergroot om voldoende gevelafstand en zonlicht te
waarborgen . Door de grote maat zijn de tussenruimten ingericht als park.
Teneinde deze parkachtige inrichting vrij van autoverkeer te houden zijn
afzonderlijke wegenstelsels ontworpen, die leiden naar parkeerconcentraties of garages. Hierdoor ontstaan drie verschillende fenomenen naast
elkaar: de geometrische figuratie van de bouwblokken, de autonome
parkinrichting met grillige boombeplanting en waterpartijen, en het
zelfstandige verkeersstelsel. De functiescheiding van wonen, recreeren en
verkeer is het tot het uiterste doorgevoerd ." 25 Ais voorbeeld wordt de
Bijlmermeer in Amsterdam gegeven (afbeelding 2.18).

H. Meyer, F. de Josselin de Jong. M.J. Hoekstra, Het antwerp van de openbare
ruimte, pagina 167-168
24
25

Afbeelding 2.1 7: AmsterdamBuitenveldert
Bron: Het ontwerp van de openbare
rUimte, pagina 170

Afbeelding 2.1 8: Amsterdam-Bijlmermeer
Bran: Het antwerp van de openbare
ruimte, pagina 170

2.5.6 Het proces
"De aanpak in de naoorlogse stad is tot nu toe erg versnipperd en deze
overstijgt doorgaans nauwelijks het niveau van een paar bouwblokken.
Pogingen om de aanpak naar een hoger niveau te tillen, stranden vaak in
het proces. Een belangrijke oorzaak v~~r die stagnatie is de opeenstapeling
van veranderingen in het proces. Los van de opgave in de naoorlogse stad
beraden de twee belangrijkste partijen, gemeenten en corporaties, zich
ieder op hun taken en posities. Daarnaast voldoen de fysiek gerichte
vernieuwingsstrategieen niet meer, waarmee beide partijen in het verleden
veel ervaring hebben opgedaan. Er zijn nieuwe strategieen nodig die passen
bij de ontwikkelopgave en waarin bovendien ook nieuwe partijen een plaats
krijgen: de marktpartijen, het bedrijfsleven en de huidige en toekomstige
bewoners en ondernemers." 26
Het proces is complexer geworden, ook de rol van de
stedebouwkundig ontwerper. "Stedelijke vernieuwing geeft geen garantie
op een van tevoren bepaald eindproduct. Het is een bij voorbaat onzeker
proces. Het plangebied is geen tabula rasa of een bevroren situatie, maar
een levend organisme dat niet stilzit tijdens de behandeling ervan . De
dynamiek is groot, de tijdspanne lang. Politieke, maatschappelijke en
economische veranderingen zijn onvermijdelijk. Het ontwerp is in dit
spanningsveld een strategisch instrument dat uiteenlopende aspecten
zichtbaar kan maken en met elkaar in verband brengt." 27

26 A. Hereijgers, E. v . Velzen, De naoorlogse stad: een hedendaagse ontwerpopgave,
pagina 63
27 E. Agricola in De Architect, april 2003, pagina 24

5.7

bewoners

"In de naoorlogse stad wonen op het moment verschillende
bevolkingsgroepen met ieder hun
perspectief. In
er
drie hoofdgroepen te onderscheiden:
•
Ouderen. De meesten
er ooit als eerste bewoners komen
wonen. Zo aan het einde van hun wooncarriere zijn
nog steeds
heel tevreden met hun
•
Allochtone gezinnen.
deels de plaats ingenomen van de
wederopbouwgezinnen uit de
vijftig en zestig. De allochtonen
gezinnen die zich een financieel betere positie verwerven, keren de
wijk meestal snel de rug
net als de oorspronkelijke
Nederlandse gezinnen.
startende Nederlandse huishoudens. V~~r hen is een kleine
•
flat in de naoorlogse stad vaak een doorgangshuis." 28
Gedurende de tijd vertrokken de meer draagkrachtigen naar nieuwe
en bleven de
achter in de wijk. Met deze sociaaleconomisch eenzijdige bevolkingsgroep is bij de overheid en de
de angst gaan leven dat in de wijken op grote schaal
ontstaan.
Arnold Reijndorp zien de oorspronkelijke bewoners hun
terwijl andere groepen
inkrimpen en deels
hun sociale ruimte vergroten en
opzicht een sterker stempel
van de stad. 29
drukken op de voorzieningen en

2.5.8 De
De woningvoorraad van de naoorlogse
grote aandeel
kleine

wordt gekenmerkt door het
steden grotendeels in

7.000 tot 12.000
negentig worden er
woningen
Maar volgens de Nota Wonen (2000) zouden dit er
jaarlijks 30.000 moeten zijn. Toenmalig staatssecretaris Remkes heeft in
februari 2002, op grond van praktische
de ambities uit de
nota Wonen neerwaarts bijgesteld. Het aantal te
woningen werd
teruggebracht van 30.000 naar 20.000 woningen per jaar. Maar ook dit
aantal wordt niet
zoals te zien is in afbeelding 2.19. 30
VROM

Realisatie
2000

2003
13.530
12.700
Vervangende
nieuwbouw
Afbeelding 2.19:
Bron: Haasten en onthaasten in

130.000

tim 2010
stedelijke herstructurering,

13.000

17

"Veel complexen zijn
als duplexwoningen. Er bestaan mooie
voorlichtingstekeningen van de overheid waarin wordt
hoe twee
van deze kleine wooneenheden na de 'oplossing' van de
2.20
samengevoegd kunnen worden tot een eengezinswoning
en 2.21). [ ... ] De oorlog bracht een breuk teweeg met een overgang van
traditioneel bouwen, het metselen van dragende baksteen muren en wat
daarmee samenhangt, naar industriele bouwsystemen." 31
Door de
te differentieren wil men een meer
bevolkingssamenstelling. Ook is er dan een mogelijkheid tot een
wooncarriere binnen de wijk. Maar in de praktijk betekent dit meestal dat
huurwoningen worden gesloopt en vervangen door duurdere
koopwoningen.

30
28

A. Herijgers, E. v. Velzen, De naoorlogse stad: een ne'1er;!aa,ag~;e ontwerpopgave,
73
Stedenbouw en dagelijks
199

VROM-raad, advies 035, Haasten en onthaasten in de stedelijke
18
J. Schilt, J. Smit, laarboek Cuypersgenootschap 2001: De
woonwijk in open bebouwing,
93
25
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Afbeelding 2.20: Het principe van de duplexwoning, deel1, Kees de Cler, 1949
Bron : De organische woonwijk in open bebouwing, pagina 92
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Afbeelding 2.21 : Het principe van de duplexwoning, deel2, Kees de Cler, 1949
Bron : De organische woonwijk in open bebouwing, pagina 93

5.9 Het programma
"Programmatisch is de naoorlogse stad op verschiilende manieren
verouderd en versleten. Het is afgepast
op het gezin met twee
waarin moeder thuis bleef en het huishouden deed en vader
werken op fiets- of brommerafstand van de woning. De woningen en de
woonomgeving zijn op dat principe ingericht. Daarmee werd ook
voor de invulling van de rest van het programma, met name
en
ruimte. Nu
niet meer zo
voldoen de woningen en de woonomgeving niet meer. [ ... J De
programmatische grondslag van de naoorlogse stadT 'scheiding van
functies', verdwijnt met het ontstaan van de netwerkstad." 32
"De naoorlogse stad heeft veel groene ruimte:
recreatief groen. [ ... ]
stond het groen
iedereen die er woonde ter beschikking: het groen was van iedereen. Het
werd als
om het
te houden. Tegenwoordig is het l'I<>n"I<''''
Dat hangt samen met de voortschrijdende individuaiisering en het
informeler en mobieler worden van de samenleving. Mensen zijn meer op
trekken zich
in hun woning of zijn
van huis, kennen
hun buren nauwelijks,
minder met hun buurt. De toegenomen
tussen openbaar en prive maakt de gemeenschappelijke ruimte
n ...' n .... r gebied. Maar daarvoor is het niet ingericht. Hierdoor ontstaan
van beheer en controle. [ ... J En het is door het samenleven van
veel
verschillende
culturen
ook
om
een
gemeenschappelijke noemer te vinden voor het gebruik van die
gemeenschappelijke ruimte." 33
Er
zijn
enkele
tendensen
die
geven
voar
accenten in de woningvoorraad. Allereerst groeit door de
toenemende vergrijzing de vraag naar seniorenwoningen met een hoog
serviceniveau. Ten tweede
huishoudens door
in tijdsteeds meer
activiteiten met elkaar te combineren.
Dat
aanleiding voor het loslaten van de strenge functiescheiding die in
grote delen van de naoorlogse stad nog steeds aan de orde is. Ten derde
wordt onder invloed van de
van de economie de
tussen wonen en werken steeds vager. Ais laatste kan de groeiende
multiculturele samenleving genoemd worden. 34

A.
E. v. Velzen, De
stad: een he(jerldaaa~;e ontwerpopgave,
pagina
33 A.
E. v. Velzen, De
stad: een he/1erldaaa!;e ontwerpopgave,
pagina 87-88
34 A. Herijgers, E. v. Velzen, De naoorfogse stad: een hp,1Pfldaam;e ontwerpopgave,
pagina 90
32

2.6

•

•

•

•

nbare rui
ruimte wordt in de literatuur niet eenduidig
Hieronder zijn enkele opvattingen te vinden.
ruimte is in essentie een ruimte die voor iedereen vrij
is: openbaar is wat niet prive is." 35
ruimte kan het best worden omschreven door het van
twee verwante begrippen te onderscheiden: de
weg en
het publieke domein. De
weg is een duidelijk afgebakend
juridisch en verkeerstechnisch beg rip. De openbare ruimte bevat
wei de openbare wegen, maar is veel meer dan dat
omvat ook
de
beheerde, maar voor collectief
bestemde
zoals de winkelgalerijen, en de 'bewegende delen' van de
stedelijke ruimten voor collectief gebruik, het
vervoer.
Trekt men de grenzen nog wat wijder, dan kunnen ook de
toegankelijke ruimten van winkels, restaurants en
theaters tot de openbare ruimte of de semi-openbare ruimte
worden
Dan wordt duidelijk dat de openbare ruimte niet
is af te grenzen. Tussen de meest private ruimten van de
woonhuizen en de meest
ruimten van de straten en
pleinen bevindt zich een scala van tussenvormen. De openbare
ruimte onderscheidt zich aan de andere kant van het begrip
domein', doordat het een materiele
betekenis
heeft." 36
Openbaarheid is "de in principe vrije toegang van aile burgers tot
die sociale sferen en die fysieke ruimten, waar mensen ongeacht
hun sociale achtergrond op
wijze met elkaar contacten
kunnen
dan wei onderhouden." 37
"Openbare ruimten zijn per definitie voor iedereen
ruimten. In de praktijk zijn er tal van
en worden
groepen
[ ... J Wat
als
dan wei als
ruimte wordt beschouwd,
iets over de socia Ie positie
van mensen en groepen." 38
Publiek domein
"die
maatschappelijke groepen kan
en
plaatsvindt. [ ... ] Daarmee is nog niet iedere openbare ruimte een
publiek domein. Publiek domein stelt extra eisen." 39

M. Hajer, A. Reijndorp, Op zoek naar nieuw pubfiek
pagina 11
Red. R.v.d. Wouden, De stad op straat; de openbare ruimte in perspectief,
10/11
37 Red. W. Blauw, Ruimte voor openbaarheid, pagina 9/10
38 Red. W. Blauw, Ruimte vooropenbaarheid, pagina 14
39 M. Hajer, A. Reijndorp, Op zoek naar nieuw
domein, pagina 11
36

27

•

•

"De collectieve ruimte is veel meer en veel minder dan de openbare
ruimte als we deze beperkt zien tot het openbare eigendom. De
civiele, architectonische, stedebouwkundige en morfologische
rijkdom van een stad is die van de collectieve ruimtes, die van aile
plekken waar het alledaagse leven zich afspeelt, zich presenteert en
als herinnering aanwezig is . En misschien zijn dat steeds vaker
ruimtes die niet openbaar of prive zijn, maar beide tegelijkertijd :
openbare ruimtes die voor prive-activiteiten gebruikt worden of
prive-ruimtes die een collectief gebruik toestaan." 40
"Parochiale ruimten zijn ruimten die weliswaar openbaar
toegankelijk zijn, maar duidelijk de ruimte vormen van een
bepaalde groep: wie er als vreemde binnenwandelt voelt zich een,
vaak ongewenste, gast." 41
Afbeelding 2.24: Plattegrond modernistische stad: Plan Saint-Die van Le
Corbusier
Bran: Collage City, pagina 62

Afbeelding 2 .22: Museumplein,
Amsterdam
Bran: Op zoek naar nieuw publiek
domein, pagina 23

Afbeelding 2.23: Schouwburgplein,
Rotterdam
Bran: Op zoek naar nieuw publiek
domein, pagina 39

40 M. de Sola Morales, Openbare en collectieve ruimte : de verstedelijking van het
prive-domein als nieuwe uitdaging, Oase 33, pagina 6
41 M. Hajer, A. Reijndorp, Op zoek naar nieuw pub/iek domein, pagina 85
28

Afbeelding 2.25: Plattegrond traditionele
stad: Parma
Bron: Collage City, pagina 63

Plattegronden van steden worden vaak zwart-wit weergegeven, zoals te
zien is in afbeelding 2 .24 en 2.25. Een ruimte is zwart (prive) 6f wit
(openbaar). Er zijn geen collectieve ruimtes (tussenvormen) te zien . Ten
opzichte van openbaar-prive deel ik de mening van Van der Wouden dat
zich tussen de meest private ruimten van de woonhuizen en de meest
openbare ruimten van de straten en pleinen een scala van tussenvormen
(gradaties) bevindt.42 Deze overgang tussen openbaar en prive in gradaties
zal in de rest van dit onderzoek vaak terugkomen.

42

Red. R.v.d. Wouden, De stad op straat; de openbare ruimte in perspectief, pagina

10/11

2.6.1 Publiek domein
Volgens Maarten Hajer en Arnold Reijndorp in 'Op zoek naar nieuw pub/iek
domein' vertaalt de archipelstructuur 43 "zich in een parochialisering van
veel openbare ruimte. Mensen gebruiken de ruimte steeds meer la carte,
doen precies die gelegenheden, festivals, scholen en winkels aan die passen
bij hun identiteit en mijden andere plekken. Op deze manier trekken
verschillende groepen in de samenleving verschillende paden door ruimte
en tijd. De openbare ruimte blijkt in feite nauwelijks als publiek domein te
functioneren, maar is een transportzone tussen enclaves van steeds weer
verschillende varianten van 'ons soort mensen'." 44 Publiek domein is "geen
neutrale ruimte die moet worden vrijgehouden van programmatische,
functionele en symbolische aanspraken van verschillende maatschappelijke
groepen en actoren. De openbare en collectieve ruimte kan aileen een
domein van culturele uitwisseling zijn, als die groepen en actoren delen
ervan omvormen in parochiale domeinen die ruimte bieden aan de etalering
van hun levenswijze. Culturele uitwisseling ontstaat in de overlapping en
confrontatie van die parochiale domeinen." 45
Deze parochialisering heeft positieve en negatieve effecten. "Aan de
ene kant wordt de levendigheid en wellevendheid van een bepaalde plaats
gewaarborgd door de aanwezigheid van een identificeerbare 'trekkende
groep'. Aan de andere kant impliceert parochievorming dat sommig gedrag
of sommige groepen worden uitgesloten. [ ... ] Succesvol publiek domein
heeft dus aan de ene kant vaak een relatief sterke groep nodig, zonder dat
de positie van deze groep tot uitsluiting en verdringing leidt." 46
"De essentie van publiek domein [ ... ] gaat niet schuil in formele
kenmerken, maar in de overlapping van en uitwisseling tussen
verschillende sociale werelden. [ ...] Het idee van een 'zuiver' en
plaatsgebonden publiek domein waar aile groepen uit de samenleving
gebruik van maken, moet worden losgelaten. [ ... ] De opvatting van publiek
domein als een gez6chte ervaring van de andere sociale werelden
compliceert de beantwoording van de vraag naar publiek domein als
ontwerpopgave. Het antwoord ligt minder in de bewuste vormgeving van
verschillende rUimten, als wei in het bewuste vormgeven van verschillende
ruimten en de relaties daartussen." 47 "Er zijn drie strategieen denkbaar
voor het ontwerpen van publiek domein: thematisering, comprimering en
koppeling. Thematisering en comprimering zijn gericht op het scheppen van
plekken die voor bepaalde groepen betekenisvol kunnen worden. [ ... ]

a

"De samenleving is verworden tot een archipel van enclaves waarbij mensen met
verschillende achtergrond steeds effectievere ruimtelijke strategieen hebben
ontwikkeld om de mensen die ze willen ontmoeten te ontmoeten, en de mensen die
ze willen mijden te mijden" (M . Hajer, A. Reijndorp, Op zoek naar nieuw publiek
domein, pagina 56)
44 M. Hajer, A. Reijndorp, Op zoek naar nieuw publiek domein, pagina 84
45 A. Reijndorp, Stadswijk: Stedenbouw en dagelijks leven, pagina 204
46 M. Hajer, A. Reijndorp, Op zoek naar nieuw publiek domein, pagina 89/92
47 M. Hajer, A. Reijndorp, Op zoek naar nieuw publiek domein, pagina 113/116
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Koppeling benadrukt hierbij het belang van de wijze waarop verschillende
plekken op elkaar worden betrokken." 48
"Het nieuwe publiek domein komt niet enkel op de vertrouwde
plaatsen in de stad tot stand, maar ontwikkelt zich veelal in en rond de
tussenruimten in de archipel van homogene en gespecialiseerde eilanden,
in omgevingen die deel uitmaken van verschillende sociale, economische en
culturele eigenschappen. Dergelijke plaatsen hebben vaak het karakter van
'liminal spaces': het zijn grensovergangen, plaatsen waar de verschillende
werelden van de bewoners van het stedelijk veld elkaar raken." 49

Afbeelding 2.26: Tompkins Square Park, New York
Door de vele hekwerken hebben verschillende groepen hun eigen plek gevonden in
het park: nop een warme dag bezetten de zwervers de bankjes langs de paden, zijn
de hondenbezitters te vinden op een omheind zaagselveldje, spelen de jongeren in
de basketbalkooi, spelen de kinderen op hun zwaarbetraliede kinderspeelplaats en
zitten de anarcho's, de gezinnetjes en de yuppies ieder op hun eigen omheinde
grasveldjes. De aanwezigheid van die hekken wordt door veel critici gezien als een
bewijs dat Tompkins Square als werkelijk publiek domein is opgeheven. Maar is het
tegendeel niet veelal het geval? Tompkins Square is een voorbeeld van de waarde
van comprimering en gematigde parochialisering." 50
Bron: Op zoek naar nieuw publiek domein, pagina 119

48
49

50

M. Hajer, A. Reijndorp, Op zoek naar nieuw publiek domein, pagina 117/120
M. Hajer, A. Reijndorp, Op zoek naar nieuw publiek domein, pagina 129
M. Hajer, A. Reijndorp, Op zoek naar nieuw publiek domein, pagina 120/121
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2.6.2 Collectieve ruimte
Manuel de Sola Morales gebruikt niet de term parochiale ruimte, maar
constateert wei dat "openbaar en prive verwateren als categorieen en
voldoen niet meer. Zelfs enkele bij uitstek openbare plaatsen zoals de Plaza
Sant Jaume of de Rambla, volledig openbaar vanwege hun betekenis en
eigendomssituatie, veranderen in collectieve ruimtes door de vrije toeeigening ervan door verschillende particuliere activiteiten." 51
Volgens Reijndorp in 'Stadswijk' moeten "de grenzen van en de
verantwoordelijkheden voor de verschillende niveaus van collectieve ruimte
- als het vage gebied dat zowel tussen het private en publieke domein is
gesitueerd als die beiden sferen omspant - opnieuw worden vastgesteld.
Wie is er verantwoordelijk voor een specifieke collectieve ruimte, en hoe is
dat te zien? De concrete vorm van de publieke en collectieve ruimte is niet
onbelangrijk. Met verschillende typen ruimten - straten, lanen en wegen,
plantsoenen, pleinen en parken, binnenterreinen en gemeenschappelijke
tuinen, trappenhuizen en galerijen - zijn niet aileen verschillen in gebruik,
maar ook verschillen in betekenis verbonden" 52
Omdat er geen universeel type naoorlogse wijk bestaat kan "in sommige
buurten een vee I scherpere scheiding worden gemaakt tussen het privegebied van de woning en de tuin enerzijds en de openbare ruimte van de
straat of het plantsoen anderzijds. In andere delen kan juist worden ingezet
op de herwaardering van de collectieve ruimte, zowel wat betreft de
inrichting, als de manier waarop deze wordt beheerd." 53

eenzijdig samengestelde stadswijken van karakter te veranderen. Door
aantrekkelijke woonruimte aan de bovenkant van de markt aan te beiden
wordt geprobeerd de autochtone middenklasse weer naar de stad terug te
halen. Wat uit het oog verloren wordt, is dat er in de steden een
omvangrijke allochtone middenklasse aan het opkomen is die veel
gemakkelijker vastgehouden kan worden, dan de vertrokken autochtone
middenklasse teruggehaald. [ ... ] Ruimtelijke verdunning van de naoorlogse
probleemwijken zou verder een goed instrument kunnen blijken om de
concentratie van sociaal-economisch zwakke bevolkingsgroepen te
verminderen en allochtone huishoudens met middenklasse status aan de
stad te binden." 55
Kenmerkend is het verschil wat Lara Schrijver maakt tussen 'Gemeinschaft'
en 'Gesellschaft': "Een van de centrale vraagstukken in het onderscheid
tussen Gemeinschaft (gemeenschap) en Gesellschaft (maatschappij) is het
verschil tussen relaties die gebaseerd zijn op sociale verbintenissen - die
een basis vormen voor sociaal be'invloed gedrag - en gereguleerde
moraliteit en gedrag." 56
"De meest problematische definitie is hoe 'openbare ruimte' te
definieren. [ ... J De straat begint gewoon waar de prive-ruimte ophoudt,
terwijl de eigenlijke 'openbaarheid' of het publieke 'domein' traditioneel
begint waar wij formele omgang hebben met anderen." 57

2.6.3 Opvattingen over openbaar en prive
Volgens Reijndorp zijn er twee opgaven voor naoorlogse wijken. Ten eerste
het opheffen van een gemis wat er altijd al had moeten zijn. Naoorlogse
wijken hebben volgens hem een niet ingeloste gelofte, welke nooit
gerealiseerd is en dus een utopie is. Misschien ligt er nog heel wat
'verborgen' in de structuur van de wijken. De tweede opgave heeft te
maken met de economische eenzijdigheid en de sociaal-culturele diversheid
van de naoorlogse wijken. De vraag is hoe om te gaan met die diversiteit.
Hier is een belangrijke rol weggelegd voor plaats, publiek domein (culturele
uitwisseling)
en
collectief
domein
(zogenaamde
tactische
verwantschappen). 54
Jack Burgers pleit in tegenstelling tot de overheid en woningcorporaties
voor een ruimtelijke verdunning van de naoorlogse wijken. "In heel West
Europa zien we dat nationale en lokale overheden proberen sociaal
51 M. de Sola Morales, Openbare en collectieve ruimte: de verstedelijking van het
prive-domein als nieuwe uitdaging, Oase 33, pagina 6
52 A. Reijndorp, Stadswijk: Stedenbouw en dagelijks leven, pagina 204
53 A. Reijndorp, Stadswijk: Stedenbouw en dagelijks leven, pagina 209
54 A. Reijdorp tijdens de BNSP-dag Caleidacities ap 11-11-2005 in Amersfaart
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55
56
57

S&RO, 5-2005, pagina 31
L. Schrijver, Van publiek naar publiciteit.. .en terug? Oase 59, pagina 77
L. Schrijver, Van publiek naar publiciteit... en terug? Oase 59, pagina 79

Oorzaken van de bedreigingen voor de diversiteit, de leefbaarheid en de
toegankelijkheid van openbare ruimten volgens Ries van der Wouden:
1 - Door de ruimtelijke spreiding van stedelijke functies en door de
functionele
stadsplanning
zijn
de
stedelijke
ruimten
steeds
monofunctioneler geworden.
2 - Privatisering van de stedelijke openbare ruimte door bedrijven, sociale
groepen en verkeersstromen.
3 - De kwaliteit en diversiteit van de openbare ruimte worden aangetast
door de selectieve migratie van en naar de steden.
4 - De stedelijke openbare ruimte is be'invloed door culturele veranderingen
op de lange termijn. 58

vooruitstrevende ijzer- en glasconstructie, is tezelfdertijd interieur en
straat, privaat en publiek, intiem en afstandelijk." 62
Benjamins uitspraak hierover: "De twintigste eeuw maakte met zijn
porositeit, transparantie, zijn wezenlijke neiging tot daglicht en open lucht
een einde aan het wonen in de oude betekenis." 63

In 'The fall of public man' gaat Richard Sennett in op de veranderingen
tussen het prive-domein en het open bare domein. Tot in de negentiende
eeuw speelde men zijn rol in de openbaarheid door afstand te nemen van
het prive-domein. De balans tussen openbaar en prive verdwijnt in de
negentiende eeuw doordat het gezin steeds belangrijker wordt en mensen
zich hierdoor terugtrekken in de prive-sfeer. De betekenis van de openbare
ruimte is volgens Sennett verdwenen; de publieke mens bestaat niet
meer. 59
Volgens Walter Benjamin en Asja Lacis begint in de poreuze stad "de hechte
en onvoorwaardelijke afbakening tussen binnen en buiten, tussen prive- en
gemeenschapsleven, tussen de huid en het lichaam, te vervagen." 60
Porositeit is volgens Benjamin het vervagen van de afbakening openbaarprive.
In 'Das Passagenwerk' geeft Benjamin "het belang aan van drie
configuraties van het negentiende-eeuwse Parijs: de passages, het interieur
en de boulevards. Wat niet onmiddellijk blijkt uit de tekst is hun
uiteindelijke betekenis en onderlinge verband: de passage is een synthese
tussen twee extremen: de straat en het interieur. Deze dubbelzinnigheid tegelijk straat en interieur zijn - verwijst naar een 'dialectiek in stilstand' en
maakt de passage een dialectisch beeld: zij bevat het droombeeld van
opheffing van de burgerlijke scheiding tussen prive-sfeer en publieke sfeer,
als de woning van een nieuw, ontwaakt collectief." 61
"V~~r Benjamin is de Parijse passage dus een dialectisch beeld, een
droombeeld
dat
de
tegenstellingen
eigen
aan
de
heersende
maatschappelijke conditie opvoert en het ontwaken aankondigt van de
moderniteit. De passage verenigt ouderwetse decoratie met een

Red. R.v.d. Wouden, Oe stad op straat; de openbare ruimte in perspectief, pagina
11/12
59 R. Sennett, The fall of public man
60 www.worldviewcities.org/beirut/porous.html
61 Red . H. Heynen, A. Loeckx, L. d. Cauter, K. v. Herck, Oat is Architectuur, pagina
244

Afbeelding 2.28: Passage in Parijse wijk
Montmartre
Bran: Between the edges

Afbeelding 2.29: Het venster als overgangsgebied tussen de private en de
openbare sfeer
Bron : Oie moderne GroBstadt, pagina
112-113

"Hans Paul Bahrdt acht polarisering in een openbare- en een prive-sfeer
kenmerkend v~~r de stad. De twee sferen vertonen een wisselwerking en
verval van de ene sfeer leidt volgens hem tot uitholling CDenaturierung')
van de andere. Bahrdt is van mening dat het evenwicht tussen
'Offentlichkeit' en 'Privatheit' in de moderne stad is verstoord. De stad
verliest het openbare karakter en de stedelingen trekken zich steeds meer
terug in de prive-sfeer." 64 Typerend v~~r openbaarheid is volgens Bahrdt
de markt (afbeelding 2.30).

58

62 Red. H. Heynen, A. Loeckx, L. d. Cauter, K. v. Herck, Oat is Architectuur, pagina
830
63 Red. H. Heynen, A. Loeckx, L. d. Cauter, K. v. Herck, Oat is Architectuur, pagina
849
64 Red. W. Blauw, Ruimte voor openbaarheid, pagina 74
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4 - 'Multifunctionaliteit'. Kan een ruimte voor meerdere doeleinden tegelijk
worden gebruikt? In zoverre die verschillende vormen van gebruik elkaar
niet verstoren, maakt dat ook een verscheidenheid van gedragsvormen
mogelijk.
5 - De openbare ruimte moet toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor een
verscheidenheid van mensen. Hoe groter deze verscheidenheid, hoe groter
ook de kans op een verscheidenheid van gedragsvormen." 66

Afbeelding 2.30: De markt
Bran: Die mademe GroBstadt, pagina 112-113

"In een ideaaltypische afgesloten dorpsgemeenschap kent iedereen elkaar.
Typisch voor zo een gemeenschap is, dat de achterdeur open staat en dat
mensen uit de buurt vrij in en uit kunnen lopen. In die situatie is er geen
openbaarheid en evenmin een prive-sfeer. In de grote stad daarentegen
zouden mensen zich gemakkelijker kunnen terugtrekken in de prive-sfeer
en juist, omdat stedelingen die mogelijkheden meer benutten, zouden zij
ook meer behoefte hebben aan het opzoeken van de openbaarheid.
Omgekeerd zal het verkeren in de openbare sfeer de behoefte doen
ontstaan om zich '5 avonds terug te trekken in de prive-sfeer, die in de
eigen woning gevonden kan worden. Opgemerkt moet worden, dat het in
de praktijk niet altijd even eenvoudig is om op deze wijze onderscheid
tussen dorp en stad te maken." 65
Voorwaarden voor het functioneren van openbare ruimten zijn volgens
Blauw:
"1 - De mate van toegankelijkheid. De toegankelijkheid dient ertoe, dat
mensen op een vrijblijvende wijze kunnen besluiten al dan niet contact met
anderen te leggen. Daartoe moeten mensen andere mensen kunnen zien en
moeten ook zij gezien kunnen worden. Beperkingen toegankelijkheid: voor
bepaalde soorten mensen, op bepaalde voorwaarden, visuele drempel en
bereikbaarheid.
2 - Veilig voelen. Is dat niet het geval, dan zal men al zijn aandacht moeten
richten op het mogelijke gevaar en niet openstaan voor anderen. Toch mag
verwacht worden dat onderlinge zichtbaarheid bijdraagt aan de vergroting
van de veiligheid.
3 - Ruimtelijke kwaliteiten. Vertoeven mensen graag in een bepaalde
ruimte? Beschutting tegen weer en wind, menselijke schaal, aangename
sfeer Cgezelligheid').

In The Death and Ufe of great American cities' gaat Jane Jacobs in op hoe
een wijk als onderdeel van de stad functioneert en welke voorwaarden
hiervoor belangrijk zijn. Jacobs bespreekt in haar boek het openbare leven
en de inrichting van de stad en reageert daarmee vooral op de wijze
waarop naoorlogse wijken zijn vormgegeven.
Jane Jacobs geeft een aantal essentiele aspecten aan die zorgen dat
straten en stoepen (het openbare gebied) goed functioneren en geen
onveilige, verlaten gebieden worden. Deze aspecten zijn een 'duide/ijke
scheiding tussen openbaar en prive' en 'ogen op straat', wat inhoudt dat de
stoep en de straat vrijwel altijd gebruikt moeten worden en dat gebouwen
naar de straat toe georienteerd zijn. Om dit te bereiken is het nodig dat
mensen een reden hebben om de straat te gebruiken, dus dat er
verschillende functies te vinden zijn, of dat de straat een belangrijke route
ergens naar toe is. De functies werken/handel vlakbij wonen plaatsen en
tegelijkertijd ervan scheiden d.m.v. een buffer is de praktijk geweest van
het functionalisme. 67
"Om een uitbundige diversiteit in straten en districten van de stad te
genereren zijn vier voorwaarden essentieel:
1 - Het district en zoveel mogelijk interne delen als mogelijk, moeten meer
dan een primaire functie dienen, bij voorkeur meer dan twee. Deze moeten
de aanwezigheid van mensen verzekeren die op verschillende tijdstippen
naar buiten gaan en daar zijn voor verschillende doelen, maar die ook veel
voorzieningen gezamenlijk gebruiken.
2 - De blokken moeten kort zijn, zodat straten en mogelijkheden om een
hoek om te gaan frequent zijn.
3 - Het district moet gebouwen die varieren in leeftijd en conditie mengen,
en een goed aandeel oude gebouwen bevatten zodat ze varieren in de
economische opbrengst die ze moeten leveren. Deze mengeling moet
fijngestructureerd zijn.
4 - De concentratie van mensen moet dicht genoeg zijn, voor wat voor
reden ze daar ook zijn. Dit omvat ook een hoge concentratie mensen die
daar zijn omdat ze er wonen." 68

66
67

65

Red. W. Blauw, Ruimte vaar apenbaarheid, pagina 63
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68

Red. W. Blauw, Ruimte vaar openbaarheid, pagina 70-72
J. Jacobs, The death and life af great American cities, pagina 35
J. Jacobs, The death and life of great American cities, pagina 150-151

niveau geloven de meeste
dat een
tussen openbaar en prive een vereiste is voor
straten
1961; Newman,
et al. , 2002). Er is echter een minderheid aan
voor een minder scherpe
tussen de
verschillende domeinen van de stad. De filosoof H. Arendt (1958)
en
introduceerde de idee van een minder scherpe scheiding tussen
publieke domeinen door het introduceren van een collectief domein tussen
beide domeinen, T. Schumacher (1978) zocht voor een juiste balans tussen
gebouwen en de
. J. Appleyard (1981) was onder de indruk van de
voor de
Nederlandse uitvinding van het woonerf; M. Francis (1987)
noodzaak van het democratiseren van het
Habraken (1998) bestudeerde de complexe verhouding tussen
en de straat in Westerse steden. Aan deze kant biedt het standpunt van
P.W. Blauw
dat
noodzakelijk zijn in de nn':..::.r.h
stedelijke problemen het beste argument." 69

69

M. Bobic, Between the edges, pagina 61
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straat, en tegelijkertijd onder de gebouwen. Openbaar en prive
delen het territorium en hebben profijt van hun complexe
ruimtelijke verhoudingen.

2.6.4 Raakvlak openbaar-prive

._-

J
J
J
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Bobic definieert in zijn boek 'Between the
edges' het begrip raakvlak als het gebied
dat tussen het gebouw en de openbare
ruimte gelegen is. Het gaat in zijn
onderzoek niet over de naoorlogse stad,
maar over de stad in zijn algemeen .
Volgens Bobic kunnen aile typen raakvlak
geclassificeerd worden volgens zeven
typen:
ge'integreerd,
overlappend,
confronterend, geassocieerd, ingevoegd,
uitgebreid en aanhangend. 70

C.

D. Geassocieerd
Wanneer elementen van een gebouw fysiek in de openbare ruimte
binnendringen, krijgen deze een ondergeschikte status en moeten
het publieke en private domein fysiek en sociaal naast elkaar
bestaan.

1'"----"

J
J
J

1.

E.

Ingevoegd
Ieder privaat territorium dat gebruikt wordt om afstand te creeren
tussen een gebouw en het publieke domein is een invoeging tussen
beiden.

F.

Uitgebreid
Een claim van een of meerdere gebouwen kan zich soms naar
buiten uitbreiden, van privaat tot diep in het publieke domein. Een
deel van het publieke territorium is op te vatten als een
buitenkamer van het gebouw.

L_

L

Afbeelding 2 .31 : Typen raakvlak
Bran: Between the edges, pagina 87

A.

Confronterend
Dit is de meest strikte scheiding tussen openbaar en prive. De mate
van transparantie op de begane grond heeft een belangrijke impact
op het karakter van de verhouding.

G. Aanhangend
Wanneer faciliteiten van een gebouw aan de overzijde van de straat
plaatsnemen, terwijl ze afhankelijk blijven van de locatie van het
gebouw zelf, ontstaat een aanhangend raakvlak. 71

Ge'integreerd
Openbare ruimte dringt door tot in het bouwblok. Tegelijkertijd is
het een collectieve ruimte voor naar binnen georienteerde huizen of
gebouwen en een raakvlak tussen stad en het ebouw.
'-=r~'"

~r-_'--

B.

70

d,,-Overlappend
Twee domeinen overlappen achter de rooilijn van de bebouwing,
zodat de openbare ruimte zich uitstrekt voorbij de waarneembare

M. Bobic, Between the edges, pagina 86-87
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71

M. Bobic, Between the edges, pagina 88-137

A

B

Afbeelding 2.32:
A, Ensor Mews
Londen
Bron: Between the
edges, pagina 89

C

Afbeelding 2.33:
B, Piazza Ouomo
Bron: Between the
edges, pagina 95

o

Afbeelding 2.34:
C, Rue de
Charenton Parijs
Bron: Between
the edges, pagina
100

E
Afbeelding 2.35:
0, Keizersgracht
Prinsen-gracht
Amsterdam
Bron: Between the
edges, pagina 105

F

Afbeelding 2.36 :
E, Noorderhof
Amsterdam
Bron : Between the
edges, pagina 113

G

Afbeelding 2.37:
F, Comelis de Wittlaan Den
Haag
Bron: Between the edges,
pagina 122

Afbeelding 2 .38:
G, Keizersgracht Amsterdam
Bron: Between the edges,
pagina 124

Afbeelding 2.40: Landschappelijke kenmerken: hoge schutting, laag muurtje, ijzeren
hek, omheining, paaltjes, heg, 'wing' heg en klimplanten
Bron: Between the edges, pagina 135-137

Afbeelding 2 .39: Architectonische kenmerken: poort, trap (buiten), balkon, luifel,
verleiding, erker, groot raam aan straat, muurschildering, portiek/zuilen, afdak,
brandtrap en boog.
Bron: Between the edges, pagina 127-133
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2.6.5 De publieke

en het

van de prive

"De publieke sfeer is een gemeenschappelijke ruimte waarin de leden van
de samenleving
worden elkaar te ontmoeten via allerlei media:
drukwerk, elektronica, en ook
ontmoetingen; om zaken van
algemeen
te bespreken en zo in staat te zijn hierover tot een
te komen." 72 "De publieke sfeer stelt de
te vormen zonder tussenkomst van
sfeer was en is nog steeds "een
-Dlaat:sel
ruimte. [ ... J Het was een
nieuwe
ruimte waarin leden van de
ideeen
konden uitwisselen en tot
opvattingen konden komen.
Ais zodanig vormde hij een meta-plaatselijk handelingsorgaan, maar dan
werd onafhankelijk van de politieke inrichting van de
een dat
samenleving en volledig in de
te bestaan." 74
plaatst privacy in een historische context:
de
cultuur die het eerst
welke de betekenis van
en
heeft bevorderd.
de overheersende
die
afkomstig is van de antieke wereld,
was deze te behandelen als de
infrastructuur van het 'goede leven', gedefinieerd in termen van
veronderstelde hogere activlteiten zoals compilatie of
en
terwijl het middeleeuwse katholicisme overhelde naar een opvatting waarin
een toegewijd celibatair leven gold als de hoogste vorm van christelijke
praktijk, benadrukten de hervormers dat we God allereerst moeten volgen
in ons
en ons gezin." 75 In de achttiende eeuw trekt "het
gezinsleven zich steeds meer
in een intieme
afgeschermd van
de buitenwereld en zelfs van de andere leden van een
huishouden.',76
"In de oud-Hollandse stad was vaak nog geen
van een scherpe
scheiding tussen openbaar en
Enerzijds werd de openbare straat
dikwijls nog beschouwd en gebruikt als verlengstuk van het private domein.
Tot ver in de 1ge eeuw waren eigenaren van private percelen en gebouwen
in de meeste Hollandse steden verplicht het
voor hun
te onderhouden. De straat voor het eigen huis werd hierdoor als
deel van het eigen territorium beschouwd en gebruikt voor het drogen en
bleken van wasgoed, het houden van varkens en ganzen, het plaatsen van
Modemiteit in meervoud: cultuur, sar,nerllev'ma en soc/ale
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pothuizen (wc's), het stallen van koopwaar, enzovoort. Anderzijds was er
vaak
behoefte het woonhuis strikt af te scheiden van de straat. In
veel
en
eeuwse Amsterdamse straten stond de voordeur de hele
dag open, waardoor het voorhuis een gebied vormde waar elke passant
naar binnen kon kijken en bekenden zonder kloppen naar binnen liepen
voor een
en een
[ ... ] Deze diffuse overgang tussen
en
sfeer bleef in veel volkswijken in de
steden tot in
eeuw bestaan." 77
"Vanaf de late Middeleeuwen echter
het onderscheid tussen
"',.."""", .. domein en
straat zich toe. Met de
werd
een
afstand geschapen tussen de
van het gebouw en de doorgaande
rijweg. De stoep is een
deel van de
kavel tussen
woonhuis en straat. Met het bordes werd de entree van het woonhuis
om de overgang tussen straat en huis te benadrukken. Bij de
van stoepen en bordessen werd vaak niet zo nauwkeurig gelet op de
exacte grens tussen
straat en private
; in laatmiddeleeuwse
steden kwamen
en bordessen in aile
vormen en maten
naast elkaar v~~r. De straat was vooralsnog niet meer dan de open
restruimte en uitloopruimte tussen de individuele
en stoepen. In de
loop van de 16e eeuw veranderde dlt beeld, stadsbesturen stelden
op die tot doel had den het straatbeeld te uniformeren,
de
straat een voor aile stedelingen openbaar toegankelijk domein zou worden.
Stoepen en bordessen moesten
deze regelingen worden
rechtgetrokken. Tevens werd in die
met straten te
voorzien van een uniforme bestrating.
maar zeker werd het
beeld van de straat als resterende open ruimte tussen een verzameling
huizen vervangen door dat van een ruimtelijke eenheid. In de
eeuw werden de
en
van straten
de nieuwe
door de
overheid overgenomen. In
plaats van reeksen individuele stoepen en bordessen werden,
door de Franse
trottoirs
die
met een hardstenen band van de
afgescheiden. Om vanuit het
private domein een afstand te scheppen tot de nieuwe
kwam in dezelfde periode in de voornamere straten het fenomeen van de
voortuin in zwang." 78
"Zo heeft zich vanaf de 16e eeuw een proces afgetekend van zowel
een verscherping van het onderscheid tussen openbaar en privaat domein
als een
verstedeJijking
publiek maken van de
van het
stratennetwerk." 79 "In de loop van de 20 e eeuw werd
uitgebreid
met de
van nieuwe relaties
77 H. Meyer, F.
ruimte, pagina
78 H. Meyer, F.
ruimte, pagina
79 H. Meyer, F.
rUimte, pagina
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2.7 Openbaar en prive in de naoorlogse wijken
tussen privaat en openbaar domein, waarbij de 'drempelwereld' een steeds
grotere rol is gaan spelen. In vee I modernistische stedebouw is de relatie
tussen straat en woning echter verloren gegaan. De straat is verworden tot
een route voor doorgaand verkeer en de woning tot een anoniem onderdeel
in een grote bouwmassa die geen betekenis meer heeft voor de vorm en
structuur van het stratennetwerk. Zowel de openbaarheid als de
individualiteit blijken aldus te lijden onder technocratische en op
massaproductie gerichte stedebouwkundige concepten." 80
"De reactie hierop in de jaren zeventig en tachtig van de 20 e eeuw
lijkt terug te grijpen op de dorpen en steden uit de late Middeleeuwen.
Volgens de toen heersende ideeen moest de straat weer zoveel mogelijk bij
het woondomein worden betrokken, en werd er niet meer gesproken over
'openbare straat' maar over 'woonomgeving' en 'woonerven'. [ ... J In de loop
van de jaren tachtig ontstond de behoefte de betekenis van het open bare
domein in de stedelijke samenleving opnieuw te definieren." 81

Afbeelding 2.41: Stoepen en bordessen in Amsterdam (Prinsengracht)
Bron: Het on twerp van de openbare ruimte, pagina 15
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"Bij laagbouw is het ruimtegebruik over het algemeen geprivatiseerd
middels tuinen grenzend aan de woningen. Bij gestapelde bouw ligt dat vee I
minder voor de hand en komt de vraag naar de status van de open ruimte
pregnant naar voren. [ ... J Woning en verkaveling vloeien in feite samen tot
een enkel gebouw. Met het wegvallen van de 'bemiddelende' rol van de
verkaveling tussen woning en open ruimte, krijgt de relatie van dat gebouw
tot zijn omgeving een uiterst globaal karakter, vergelijkbaar met de manier
waarop een klooster of een kasteel ongenaakbaar in het landschap is
gesitueerd. Daarmee verandert de status van de open rUimte." 82
"Het gemeenschappelijk gebruik van portiek-ontsluitingen en
binnenterreinen leverde vroeger geen problemen op. Bewoners maakten
samen het portiek schoon en pasten op elkaars kinderen. Zij hadden in het
algemeen dezelfde normen over het gebruik en beheer van de
gemeenschappelijke ruimten. Met de individualisering van de samenleving
en de komst van nieuwe bewoners met andere normen en leefgewoonten,
kwamen de mini-samenlevingen
in de wijk onder druk.
Het
gemeenschappelijke maakte steeds meer plaats voor onderlinge verschillen
en onverschilligheid. [ ... J Problemen in de leefbaarheid kunnen maar voor
een beperkt deel worden opgelost door privatisering van collectieve
gebieden of ruimten. Daarbij komt dat het collectieve karakter juist een
belangrijke kwaliteit van de naoorlogse wijken is, die niet te snel zou
moeten worden opgegeven. Structurele en voor bewoners zichtbare
aandacht voor het sociale beheer is dan ook van groot belang om de
naoorlogse wijken op peil te houden." 83
Openbaar en prive vervagen volgens Doevendans en Stolzenburg. "De
traditionele straat was in de moderne stedebouw niet langer standaard en
kenmerkend element van het stedelijk weefsel. Integendeel, tegelijk met
het bouwblok wilde men afrekenen met de typologie van de open bare
ruimte van de traditionele stad. De straat werd als het ware vernietigd en
uit het systeem van openbare ruimte verstoten, omdat de straat nog
slechts
een
verkeersriool
was.
De
straat
had
afgedaan
als
ontmoetingsplaats voor mensen. Niet aileen de straat verdween, ook het
plein, dat bijvoorbeeld werd vervangen door het openbaar groen (grasveld).
Moderne vormen van 'openbare ruimte' zouden moeten ontstaan. Ruimte
die de ontmoetingsfunctie van de straat over zou kunnen nemen, zoals: het
onderhuis van het grote flatgebouw, de binnenstraat in het flatgebouw, de
droogloop, de galerij, het trappenhuis, de lift. Het bleek echter dat al deze

82 E. v. Velzen, Over het alledaagse: vorm en betekenis van enkele naoorlogse
stedebouwkundige ensembles, Oase 37-38, pagina 113 en 122
83 Red. E. Agricola, A. Ouwehand, G.J. te Velde, De naoorlogse wijk centraal, pagina
117
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ruimten die contacten zouden moeten bevorderen niet als zodanig
werkten." B4
De opgave voor de naoorlogse wijken is het duidelijk scheiden van
openbaar en privaat volgens Van Velzen. Van Velzen gebruikt een
voorbeeld om dit te verbeelden. "In de Angelsaksische traditie is er sprake
van een duidelijke scheiding tussen stedebouw en architectuur. Het
grondgebruik is georganiseerd door het vastleggen van kavels. De invulling
van de kavels is binnen eenvoudige regels vrij. [ ... J De stedebouw stuurt
hier aileen de structuur en niet het beeld, zoals dat in Nederland
gebruikelijk is. Van Velzen illustreert zijn betoog aan de hand van twee
dia's, van LA en Rietveld (afbeelding 2.42 en 2.43). LA toont de stedebouw
die de structuur vastlegt, de stedebouw van Rietveld doet uitspraken over
de vorm. Bij Rietveld is verder aile ruimte openbaar, in LA vindt een strikte
scheiding plaats tussen openbaar en prive." B5

Van Velzen is niet de enige die vindt dat er een duidelijke scheiding tussen
openbaar en prive moet zijn. Reijndorp deelt deze mening (gedeeltelijk) in
Stadswijk: "In sommige buurten kan een veel scherpere scheiding worden
gemaakt tussen het prive-gebied van de woning en de tuin enerzijds en de
openbare ruimte van de straat of het plantsoen anderzijds. In andere delen
kan juist worden ingezet op de herwaardering van de collectieve ruimte." B6
Ook Jacobs is voorstander van een duidelijke scheiding tussen openbaar en
prive, zoals in paragraaf 2.6.3 te zien was. B7
Volgens De Sola Morales verwateren openbaar en prive als
categorieen en voldoen niet meer. "De collectieve ruimte is veel meer en
veel minder dan de openbare ruimte als we deze beperkt zien tot het
openbare eigendom. De stad is die van de collectieve ruimtes, die van aile
plekken waar het alledaagse leven zich afspeelt, zich presenteert en als
herinnering aanwezig is." BB In de naoorlogse wijken is echter het
tegenovergestelde het geval: het alledaagse leven speelt zich niet af in de
collectieve ruimtes. De collectieve ruimtes liggen er vaak verlaten en
onverzorgd bij. De straat heeft haar rentree gemaakt ten koste van de
collectieve ruimtes.

Afbeelding 2.43: Stedebouwkundige
structuur LA: grondgebruik
georganiseerd; een strikte scheiding
tussen openbaar en prive
Bron : Nu uitpakken! Naoorlogse wijken,
pagina 15
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A. Reijndorp, Stadswijk: Stedenbouw en dage/ijks leven, pagina 209

a4 K. Doevendans, R. Stolzenburg, Stad en samenleving, pagina 458-459

a7 J. Jacobs, The death and life of great American cities, pagina 35

as G. ten Cate, K. d . Graaf, Nu uitpakken/ Naoorlogse wijken, Bijlage Bouw, april
1996, pagina 16
38

aa M. de Sola Morales, Openbare en collectieve ruimte : de verstede/ijking van het
prive-domein als nieuwe uitdaging, Oase 33, pagina 6

2.8 Toekomst van de naoorlogse wijken
Volgens van Velzen moeten de positieve kenmerken van naoorlogse wijken
geaccepteerd worden. Er is een kritische herinterpretatie nodig in plaats
van een tabula rasa. Het gaat volgens Van Velzen bij de naoorlogse wijken
om de onderliggende structuur: "AI die plannen van na de oorlog bezitten
een kwaliteit van structuur, in plaats van een kwaliteit van beeld. Die
structuur is dikwijls heel onopvallend, heel vanzelfsprekend, maar 0 wee,
als je er iets uithaalt, zonder die structuur te snappen." 89
"De betekenis schuilt eerder in de zorgvuldigheid van het ruimtelijk
ontwerp, waarin de verschillende schaalniveaus op elkaar worden
betrokken, de grote aandacht waarmee de buitenruimte in samenhang met
de woningen is ontworpen, de precisie van de verkaveling en de
trefzekerheid van de compositie. De naoorlogse stad laat een zeldzame
combinatie van rationaliteit en nuance zien. [ ...J Een succesvolle
herstructurering van de naoorlogse wijken begint met een herkenning van
haar speciale kenmerken en eigenschappen, en aansluitend met het
formuleren van de opgave als vooral een stedenbouwkundige opgave. De
belangrijkste kenmerken van de naoorlogse wijken liggen immers in de
samenhang tussen de verschillende schaalniveaus en de samenhang tussen
de beplanting en bebouwing. [ ... J Het kleinste onderdeel is tegelijkertijd ook
een onderdeel van een groter geheel. [ ... J Dit maakt de vernieuwing van de
naoorlogse woonwijken tot een lastige opgave: de ingrepen op het ene
schaalniveau hebben direct gevolgen voor het andere schaalniveau." 90

2.8.1 Voorbeeld Osdorp Zuidwestkwadrant
Ais oplossing voor de problemen in de overgang tussen openbaar en prive
wordt vaak gezegd dat openbaar en prive duidelijk gescheiden moeten
worden, zoals in paragraaf 2.7 te lezen was. Ais dit dan in de praktijk
gebracht wordt, wordt dit heel letterlijk vertaald en worden overal hekken
geplaatst. Dit is bijvoorbeeld te zien in de aanpak van De Nijl (van Van
Velzen) voor het Zuidwest Kwadrant in Osdorp. "De aanpak van De Nijl
architecten bij het Zuidwest Kwadrant in Osdorp is het in ruimtelijke en
fysieke zin formaliseren van de gemeenschappelijke ruimte door het
ontwerp van overgangen en grenzen." De uitwerking hiervan valt tegen:
"aile collectieve ruimte, voorheen hoven en groenstroken, zijn toegewezen
aan bouwblokken en begrensd door robuuste hekwerken van 2,5 meter
hoog." (zie afbeelding 2.45)
"Naarmate het plan vordert en er meer hekken verschijnen, rijst
echter de vraag of het plan zijn doel niet voorbijschiet. [ ... J De voor de
Westelijke Tuinsteden zo kenmerkende vloeiende ruimtelijke relatie tussen
park en bebouwing is volledig verdwenen en in het woongebied wordt de
helft van het straatbeeld bepaald door hekken. Er is een vreemdsoortige
opdeling ontstaan tussen straat en tuin. Op straat voel je je uitgesloten
omdat je de tuin niet in kan en in de tuin voel je je opgesloten omdat je de
straat niet op kan. Daar komt nog bij dat de functie van de tuinen niet
wezenlijk is veranderd. Het is nog steeds zogenaamd kijkgroen dat
nauwelijks gebruikt wordt." 91

Ik ben het met bovenstaande citaten eens: er is een kritische
herinterpretatie nodig in plaats van een tabula rasa (de sloop-nieuwbouw)
en er is een duidelijke samenhang tussen de verschillende schaalniveaus.
Door te kijken naar de overgang tussen de woning en de straat (het
kleinste schaalniveau) worden tegelijkertijd ook uitspraken gedaan over
grotere schaalniveaus.

Afbeelding 2.44: Het park wordt
begrensd door robuuste hekken met
daarachter de 'Drie Wachters '.
Bran: Het antwerp van de openbare
ruimte, pagina 237
G. ten Cate, K. d. Graaf, Nu uitpakken! Naoorlogse wijken, Bijlage Bouw, april
1996, pagina 14
90 S. Cusveller, S. Gall, Over culturele planologie in de naoorlogse wijk, pagina 49-54

Afbeelding 2.45: De hekwerken random
de collectieve tuinen van gerenoveerde
portiekflats.
Bran: Het antwerp van de open bare
ruimte, pagina 237

89

91 H. Meyer, F. de Josselin de Jong, M.J. Hoekstra, Het antwerp van de openbare
ruimte, pagina 238-239
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Aan de rand van het park staan de 'Drie Wachters', afgeschermd van het
park door een hekwerk. "Een voorbeeld van sloop-nieuwbouw zoals dat al
vroeg in het proces ontworpen was volgens het idee van Van Velzen. Het is
een voorbeeld van een ingreep uit stedenbouwkundig oogpunt. Er zijn twee
flatgebouwen voor gesloopt. Deze woningen moesten niet weg omdat ze
technisch niet goed waren of zelfs niet omdat er sociale problemen zouden
zijn, maar aileen vanwege de drang om langs de parkrand opvallende
nieuwbouw neer te zetten met onder andere koopwoningen. Onderdeel van
het plan was een vergroting van het park, waarvoor al eind jaren negentig
enkele stroken met bejaardenwoninkjes [ ... ] gesloopt moesten worden. Ais
argument voor de sloop werd niet dit stedenbouwkundige motief gebruikt,
maar de kwaliteit van de bestaande woningen. Die zouden te klein zijn naar
de huidige en toekomstige normen, hoewel de zittende ouderen er graag
wilden blijven. De woningen lag en ook erg mooi, in het park. De
woninggrootte was zeker in dit geval een zwak argument, omdat het nog
mogelijk was woningen geleidelijk samen te voegen." 92
Toch worden deze 'Drie Wachters' ook geprezen. Onder andere door
Ruud Brouwers, 93 maar vooral om de architectuur.
In een ander deel van het Zuidwestkwadrant is een complex, 'complex 50'
genoemd, gerenoveerd door Van Schagen. Hier wonen nu veel van de
bewoners die er voor de renovatie ook al woonden. De renovatie kan gezien
worden als een geslaagd project. Toch "wordt de mening verspreid dat dit
project aangetoond zou hebben dat renovatie vee I duurder is dan sloop. [ ... ]
Van Schagen ontkent echter met klem dat zijn oplossing duurder is dan
sloop-nieuwbouw en dat zijn oplossing slechter zou zijn dan nieuwbouw.
[ ... ] De werkelijke reden dat afgestapt is van de renovatie is zeer
waarschijnlijk dat op deze wijze te veel zittende bewoners in de buurt
blijven, waardoor de gewenste differentiatie niet gehaald wordt. [ ... ] Bij
sloop-nieuwbouw kun je een vee I grotere differentiatie van de bevolking
krijgen, omdat je maar 30% sociaal hoeft terug te bouwen. Dat is makkelijk
als je ingrijpend wilt differentieren en van de zogenaamde overmaat van
allochtonen en sociale woningen af wilt komen. Bovendien denken
bestuurders waarschijnlijk dat de middenklasse niet gelokt wordt door zo'n
gerenoveerde jaren vijftig flat. Nieuwbouw in hedendaagse architectuur zal
inderdaad een hogere marktwaarde hebben." 94

H. Hellinga, Onrust in park en stad; Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse
Tuinsteden, pagina 111
93 R. Brouwers, Stadscahiers, pagina 27
94 H. Hellinga, Onrust in park en stad; Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse
Tuinsteden, pagina 112-115

Afbeelding 2.46: Complex 50 van Van Schagen
Bran: Onrust in park en stad, pagina 112

"De resterende deelprojecten in het Zuidwestkwadrant waarvoor al jaren
lang renovatieplannen bestonden, worden vervolgens na 2002 radicaal
gewijzigd in plannen voor sloop-nieuwbouw." 9S De helft van de woningen in
het Zuidwestkwadrant wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw en er
vindt woningdifferentiatie plaats (van 88% naar 28% goedkope
huurwoningen en duurdere huur- en koopwoningen). Het verschil tussen
het oude en het nieuwe plan met veel meer sloop-nieuwbouw is te zien in
afbeelding 2.47 en 2.48. En dit terwijl in 1995 plannen waren om het
aandeel goedkope woningen af te laten nemen met ongeveer 20% van de
bestaande voorraad. Bij deze afname van 'maar' 20% (van de bestaande
voorraad) werden in 1995 al vragen gesteld. Er werd gezegd: "Opvallend is
dat in dit plan zo expliciet wordt gestreefd naar het verkleinen van de
goedkope voorraad." 96
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H. Hellinga, Onrust in park en stad; Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse
Tuinsteden, pagina 115
96 Red. E. Agricola, A. Ouwehand, GJ. te Velde, De naoorlogse wijk centraal, pagina
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2.8.2 Hoe verder met de naoorlogse wijken?

Afbeelding 2.47: Maquette 1998; donker
is renovatie, licht is sloop-nieuwbouw
Bron: Onrust in park en stad, pagina
118

Afbeelding 2.48: Maquette 2001; blauw
is renovatie, wit is sloop-nieuwbouw
Bron: Onrust in park en stad, pagina 119

Dit is het verhaal van de meeste naoorlogse wijken die geherstructureerd
worden. Er vindt sloop-nieuwbouw en woningdifferentiatie plaats op grote
schaal. De goedkope huurwoningen worden vervangen door duurdere huuren koopwoningen. Er zijn geen oplossingen voor de huidige bewoners. De
woningdichtheid neemt meestal toe ten koste van de openbare ruimte waar
de naoorlogse wijken bekend om staan. Er is een kritische herinterpretatie
nodig in plaats van een tabula rasa en er moet niet aileen naar de grote
schaal gekeken worden. Meestal is het zo dat een stedebouwkundig bureau
een masterplan maakt waarbinnen architecten de gebouwen ontwerpen. Er
moet meer gekeken worden naar de kleinere schaal en de samenhang
tussen grote en kleine schaal.

Er is in 2000 een mondelinge enquete geweest onder de bewoners met de
vraag of ze het eens waren met de sloop-nieuwbouw plannen. I"leer dan
70% van de bewoners was voor sloop, wat raar lijkt. "Nader beschouwd
blijkt de keuze van de meerderheid van de bewoners voor sloop helemaal
niet zo vreemd, want zij kregen een vee I te rooskleurig beeld van de
gevolgen van de sloop voorgeschoteld. Zo werd de bewoners verteld dat als
er gesloopt zou worden, de corporatie een kwalitatief betere woning aan
zou bieden in de omgeving. In werkelijkheid moesten de bewoners zelf
zoeken. Ze kregen eenmaal bezoek van een sociale begeleider die hen
uitlegde 'hoe het zoeken van een woning in zijn werk gaat', namelijk via het
krantje of de site van Woningnet, en konden daarna nog bij de begeleider
terecht voor vragen. Er werd de huurders ook niets verteld over de
toekomstige huurhoogte." 97 Deze was voor veel bewoners veel te hoog.
Tevens werd bij de introductie van de enquete als een vaststaand feit
vermeld dat het stadsdeel wilde slopen.
Ondanks dit alles noemt Jacqueline Tellinga in 'De grate verbouwing' het
Zuidwestkwadrant "tot nu toe een veelbelovende ontwikkeling". 98 Ook in
'Stadscahiers' wordt het plan geprezen. Hier worden aileen de positieve
punten genoemd en wordt de sloop-nieuwbouw en de woningdifferentiatie
als een gegeven beschouwd.

H. Hellinga, Onrust in park en stad; Stedelijke vemieuwing in de Amsterdamse
Tuinsteden, pagina 118
98 J. Tellinga, De grote verbouwing: verandering van naoorlogse woonwijken, pagina
100
97

Afbeelding 2.49: Woningvoorraad in Nederland naar bouwperiode. Geel is naoorlogs.
Bron: De naoorlogse stad, pagina 42 tim 45, bewerkt
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IN DIT HOOFDSTUK WORDT DE OVERGANG TUSSEN OPENBAAR EN
PRIVE IN NAOORLOGSE WIJKEN GEANALYSEERD . ALLEREERST
WORDT DElE OVERGANG IN VIER WIJKEN (KANALENEILAND IN
UTRECHT, BOSCHVELD IN '5 HERTOGENBOSCH, VELTUMSE KLEFFEN
IN VENRAY EN GENDERDAL IN EINDHOVEN) BEKEKEN OM
VERVOLGENS TOT EEN INDELING IN TYPOLOGIE OPENBAAR-PRIVE
VOOR NAOORLOGSE WIJKEN TE KOMEN. DAARNA WORDT ER
GEKEKEN NAAR HET VERSCHIL TUSSEN DE VOOR-, lIJ- EN
ACHTERKANT BIJ DE OVERGANG VAN OPENBAAR NAAR PRIVE.
HIERUIT KOMT DE LAATSTE PARAGRAAF VOORT: EEN INDELING IN
SNIPPERRUIMTES (ZIE VOOR DE EXACTE BETEKENIS IN DElE
PARAGRAAF) .

3.1 Overgang openbaar naar prive
naoorlogse wijken

in

vier
De analyse van de wijken bestaat uit drie delen:

In deze paragraaf wordt ingegaan op de overgang tussen openbaar en prive
in vier naoorlogse wijken: Kanaleneiland in Utrecht, Boschveld in '5
Hertogenbosch, Veltumse Kleffen in Venray en Genderdal in Eindhoven. De
overgang openbaar-prive is hierbij de invalshoek, de wijk dient ter
illustratie. Openbare ruimte wordt gezien als de ruimte die voor iedereen
vrij toegankelijk is, als openbaar ervaren wordt en niet geclaimd wordt door
bepaalde groepen. Private ruimte staat hier tegenover; dit is de ruimte van
de woning. Tussen openbaar en prive zijn vele gradaties.

Een korte algemene analyse van de wijk.
Hierin komen de ligging van de wijk in de stad , de verdeling van de
functies en de overgang tussen openbaar en prive voor de hele wijk
aan de orde .
De typolog ie openbaar- prive van woning naar straat.
Dit is de overgang van de woning naar de straat. Hier wordt gebruik
gemaakt van een matrix waarin de verschillende woningtypen
worden uitgezet tegen de overgang van de woning naar de straat
(afbeelding 3.3). Zo wordt een overzicht gegeven van de overgang
tussen de straat en de woning. De verschillende overgangen
worden daarna verder uitgelegd.
Zoals te zien is in de matrix zijn er vier won ingtypen te
onderscheiden: de eengezinswoning, de drive-inwoning, de
portiekflat (met of zonder achtertuin) en de galerijflat.
De overgang openbaar-prive specifiek.
Dit is meer dan aileen de overgang van de won ing naar de straat.
Hier wordt iets groter gekeken; er wordt gekeken naar voor-, zijen achterkant situaties. Hier zijn meer gradaties tussen openbaar
en prive te zien .

Om de overgang openbaar-prive duidelijk te maken wordt gebruik gemaakt
van zelfgemaakte tekeningen, zoals afgebeeld in afbeelding 3.1. Tevens
worden in een plattegrond de gradaties tussen openbaar en prive
weergegeven, zoals afgebeeld in afbeelding 3.2. Ook is er bij elke overgang
een foto te vinden.

•

Prive groen
Col/ectief groen, struikjes
Openbaar groen
Straat
Trottoir en verhard 'openbaar' terrein
Bebouwing, woningen
Bebouwing, garages/bergingen
Bebouwing, functies
Water

Wo nlngty p e

•

Afbeelding 3.1: Tekening eengezinswoning
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D r1 v~-jnwon l n Q

Po rtJ(tkna t

Portlekfla t

Met achtert u!rl

Zond-.!r Wi n

Ga it-ri Hat

Meest prive: de woning
Geen. coile.cbef
roen

Meest openbaar: de straat

Afbeelding 3.2: Gradaties tussen openbaar en prive

Coltet;[ier orDcn
llan VO()f'- en/ of
zlJkant

Afbeelding 3 .3 :
Voorbeeld matrix met het woningtype uitgezet tegen het type overgang
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3.1.1 Kanaleneiland, Utrecht
3.1.1.1 Aigemeen
Uitvoering: 1956-1964
Woningen: 7400
Inwoners: 15.212

Afbeelding 3.5: De ligging van
Kanaleneiland in Utrecht

Afbeelding 3.6: Ontwerpeenheid in
Kanaleneiland

3.1.1.2 Grote schaal

Afbeelding 3.4: Luchtfoto Kanaleneiland
(Bron: Luchtfoto-atlas Utrecht)
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Er zijn duidelijke ontwerpeenheden te herkennen. Ze zijn groot van
omvang, wei 100 meter lang. De eenheden bestaan uit eengezinswoningen
van twee verdiepingen en portiekflats van vijf verdiepingen. De begane
grond van deze portiekflats wordt meestal gebruikt als berging en garage.
Een enkele keer is er een winkeltje in gevestigd of is het voor de helft
woning en de andere helft berging (zie afbeelding 3.7). De ontwerpeenheden vormen het grootste deel van de wijk en zijn grotendeels privaat.
Aan de randen van de wijk staan enkele hogere galerijfiats. Er is veel groen
in de wijk, verspreid over grasveldjes buiten de ontwerpeenheden en aan
de randen van de wijk. Er is een strikte scheiding te zien tussen de
(private) ontwerpeenheden en de andere vlakken, zoals groen en functies.
Dit is duidelijk te zien in afbeelding 3.10. Op de collectieve ruimtes binnen
de ontwerpeenheden wordt later ingegaan in de 'overgang openbaar-prive
l' in paragraaf 3.1.1.4.
Er zijn veel functies te vinden in de wijk; in het midden van de wijk ligt een
winkelcentrum, maar ook verspreid over de rest van de wijk liggen functies.

I

I
I

II

•

~.

3.7 : Portiekflat met col/ectief
trappenhuis.
Boven: op de begane grand bergingen;
Onder: op de begane grand de
slaapkamers van de woningen op de 1 e
verdieping en bergingen zoals ook te zien
is op de foto's.

Afbeelding 3.8: Topografische kaart
(Bron: ANWB topografische atlas
Utrecht)

•

Wooneenheden

•

Andere bebouwing

•

•

Vrijstaande middelhoogbouw (wonen)

•

Hoogbouw (wonen)

•

Water

Afbeelding 3.9: Functies

Colle-eUeve binnenruimte
Parkeerplaats en speelgroen

•

Functie
Openbaar groen

Functies
Openbaar groen

Wonen (pnve)

U

Street
Water

Afbeelding 3.10: Overgang
openbaar-prive hele wijk
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3.1.1.3 Typologie openbaar-prive
In Kanaleneiland komen de eengezinswoning, de portiekflat met achtertuin
en de galerijflat voor zoals te zien is in de matrix in afbeelding 3.11. Deze
typen worden op de volgende pagina verder uitgelegd.

Eengezinswonlng

Drlve-Inwonlng

Portiekflat
Met achtertuin

Portiekflat
Zonder tuin

GalerlJflat

Geen collectlef
groen

4

Collectlef groen
aan voor- en/of
zijkant

Afbeelding 3.11.' Matrix openbaar-prive Kanaleneiland
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1. Eengezinswoning met voor- en
achtertuin, direct aan het trottoir.

2. Portiekflat met aileen een
achtertuin en met collectief groen tot
aan de woningen en daarv66r het
trottoir.

3. Portiekflat met aileen een
achtertuin en met het trottoir voor
de woningen en daarv66r collectief
groen. Het trottoir net voor de flat is
hierdoor minder openbaar dan het
trottoir aan de straat.
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4. Galerijflat met aan de ene zijde
parkeren en aan de andere zijde
collectief groen.
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Afbeelding 3.12: Tekening, gradaties
openbaar-prive en toto van typologie
openbaar-prive 1

Afbeelding 3.13: Tekening, gradaties
openbaar-prive en toto van typologie
openbaar-prive 2
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Afbeelding 3.14: Tekening, gradaties
openbaar-prive en toto van typologie
openbaar-prive 3

.

Afbeelding 3.15: Tekening, gradaties
openbaar-prive en toto van typologie
openbaar-prive 4
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3.1.1.4 Overgang openbaar-prive specifiek
Overgang openbaar-prive 1
De kleine collectieve binnenruimtes in het midden van de ontwerpeenheid
waren bedoeld om te verblijven . Toch is dit in de loop van de tijd
veranderd: de binnenruimtes liggen er verlaten bij. Daarentegen zie je veel
levendigheid op de straat, ook in de drukke verkeersstraten. Hier spelen
kinderen, maken bewoners een praatje met elkaar. Aile woningen hebben
hun voorkant aan de straat. De woningen staan met de achterkant naar de
binnenruimte. De binnenruimte worden omsloten door hekken, muurtjes,
schuurtjes, stukken afvalmateriaal, enzovoorts. Bijna geen enkele woning
heeft via de achterkant een toegang tot de binnenruimte. De enige manier
om er te komen is via een smal gangetje vanaf de straat. Op de volgende
pagina zijn foto's van deze ruimtes te zien met nadere toelichting.
/

Afbeelding 3.16:
Tekening en gradaties openbaar-prive van overgang openbaar-prive 1

Afbeelding 3.17: Foto's van overgang openbaar-prive 1
De ingangen naar de collectieve binnenruimtes. Ze verschillen telkens, zijn vaak
onduidelijk en nodigen niet uit erin te gaan.
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Afbeelding 3.19: Foto's van overgang openbaar-prive 1
Linksboven: de collectieve ruimte;
Rechtsboven en linksonder: de woningen op de eerste verdieping van de portiekflats
hebben een toegang tot hun prive-tuin via een trap . Op de begane grond liggen
bergingen.

Afbeelding 3.18: Foto's van overgang openbaar-prive 1
De collectieve binnenruimtes zelf zijn nagenoeg allemaal hetzelfde; een betegeld
oppervlak met een speelmogelijkheid en omheind door struikjes en schuttingen. Het
zijn allemaal achterkantsituaties.
De zelfgemaakte schuttingen, schuurtjes en hekken scheiden te binnenruimte af van
de prive-tuinen; er zijn amper doorgangen van de prive-tuinen naar de collectieve
ruimte

S1

Overgang openbaar-prive 2
De straten zijn duidelijk functioneel opgezet, als een soort van
verkeersriool. Deze straten waren duidelijk niet bedoeld als ontmoetingplek
voor mensen; de levendige straat voor sociale contacten verdween. Toch
zijn er enkele straten die wei als ontmoetingsplek dienen: dit zijn de nietdoorgaande straten, voor bestemmingsverkeer. De woningen liggen met de
voorkant aan de straat en er zijn parkeer- en speelvoorzieningen. De
overgang van openbaar naar prive is hier veel directer dan bij overgang 1.

Afbeelding 3.21: Foto's van overgang openbaar-prive 2

Afbeelding 3.20:
Tekening en gradaties openbaar-prive van overgang openbaar-prive 2
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3.1. 2 B05Chveld, '5 Hertogenbo5ch
3.1.2.1 Aigemeen
Uitvoering: 1957
Woningen: 1435
Inwoners: 3343

Afbeelding 3 .23: De ligging van Boschveld in '5 Hertogenbosch

3.1.2.2 Grote schaal
Er zijn in Boschveld geen duidelijke ontwerpeenheden te herkennen en de
overgang tussen openbaar en prive ziet er niet overal hetzelfde uit. In
afbeelding 3.24 is te zien dat er veel verschillende woontypologieen
aanwezig zijn . Een typologie is meestal slechts enkele blokken van
toepassing. Maar er zijn ook enkele gevallen die maar een keer voorkomen
en dus een uitzondering vormen. Deze zijn in afbeelding 3.24 aangegeven
met de letter 'R' en zijn allemaal verschillend. In afbeelding 3.25 en 3.26
zijn foto's van de verschillende woontypologieen te vinden .

Afbeelding 3.22: Luchtfoto Boschveld
(Bron: Luchtfoto-atlas Noord-Brabant Oost)

R

Afbeelding 3 .24: Functiekaart met verschillende woontypologieen
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•

Ais eerste typologie (in afbeelding 3.24 aangegeven met een 1) zijn
villa's te onderscheiden. De vrijstaande eengezinswoningen hebben
een voor- en een achtertuin. De voortuin grenst aan de straat.
•
I\lummer twee zijn portiekflats met een achtertuin. Deze achtertuin
is door middel van een laag haagje gescheiden van een voetpad.
Aan dit voetpad grenst een openbaar grasveldje. Dit geval is
weergegeven in 'overgang openbaar-prive l' in paragraaf 3.1.2.4.
•
Nummer drie bevat redelijk gesloten blokken met aan de lange
zijden portiekflats van drie of vier verdiepingen en aan de korte
zijden eengezinswoningen. Ze hebben aileen een afgesloten
achtertuin en geen voortuin. De woningen grenzen meteen aan het
trottoir.
•
Nummer vier ligt afgezonderd in het noorden van Boschveld en is
het Veenmarktkwartier met woningen uit de jaren dertig. Dit stuk
van Boschveld wordt verder buiten beschouwing gelaten omdat het
niet naoorlogs is.
•
Nummer vijf bestaat uit pleintjes met daaromheen een mix van
portiekflats
en
galerijflats.
De
eengezinswoningen,
eengezinswoningen hebben een achtertuin. Verder zijn er geen
tuinen. De galerijflats hebben op de eerste verdieping bergingen en
de portiekflats hebben op maaiveld een halve verdieping bergingen.
Deze typologie is weergegeven in 'overgang openbaar-prive 3' in
paragraaf 3.1.2.4.
•
Nummer zes zijn blokken die bestaan uit eengezinswoningen en
portiekflats. De eengezinswoningen hebben een voor- en een
achtertuin, de portiekflats aileen een achtertuin. De portiekflats
hebben hier geen collectief groen aan de voorzijde en grenzen
direct aan het trottoir.
•
Nummer zeven zijn galerijflats van vier of vijf verdiepingen met de
woning op maaiveld en portiekflats van vier en een halve verdieping
met op maaiveld een halve verdieping bergingen. Ze hebben geen
voortuin en grenzen direct aan het trottoir. Sommige hebben een
achtertuin, sommige niet.
•
Ten slotte is er de letter 'R'. Dit zijn gevallen die maar een keer
voorkomen en die dus een uitzondering vormen.
Door de grasveldjes bij woontypologie twee en de pleintjes bij
woontypologie vijf zijn deze blokken iets minder prive zoals te zien is in
afbeelding 3.29. Wat opvalt in Boschveld is het geringe openbare groen. In
het Westerpark in het zuidwesten, ten noordwesten van woontypologie vijf,
in de middenberm van de Copernicuslaan (de weg die midden door de wijk
loopt in noord-zuid richting) en tussen de portiekflats in woontypologie
twee is groen te vinden. Wat verder opvalt is dat er amper garages en
bergingen op de begane grond zijn. Dit is aileen het geval bij enkele
galerijflats en enkele portiekflats die op maaiveld een halve verdieping
bergingen hebben.

4.

5.

6.

7.

Afbeelding 3.25: Foto's van woontypologie 2 tot en met 7
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8ebouwing per typologie (wonen)

Afbeelding 3.26: Foto's van woontypologie R (uitzonderingen die eenmalig
voorkomen

8ebouwing rest (wonen)
Niet oil

een IYpC>l o~ 111 Ie delen

Industrie
•

FuncUes
Openbaar groen
Water

Afbeelding 3.28: Functies

•

Wonsn (prive)

•

Wonsn (mondsr prive)

•

Industria
Functie

Openbear groen

Afbeelding 3 .27: Topografische kaart
(Bran: ANWB topografische atlas Noord Brabant)

I

Straet
Water

Afbeelding 3.29: Overgang openbaar-prive hele wijk
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3.1.2.3 Typologie openbaar-prive
In Boschveld komen de eengezinswoning, de portiekflat met achtertuin en
de galerijflat voor zoals te zien is in de matrix in afbeelding 3.30. Deze
typen worden op de volgende pagina's verder uitgelegd.

Eengezin swoning

Drive-inwoning

Portieknat
Met achtertuln

Porti ekflat
Zonder t uin

Galerijflat

Geen collectief
groen

Collectief groen
aan voor- en/ of
zijkant

Afbeelding 3-30 : Matrix openbaar-prive Boschveld
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1. Eengezinswoning met voor- en
achtertuin, direct aan het trottoir .

2. Eengezinswoning met aileen
achtertuin, direct aan het trottoir.

Afbeelding 3 .31 : Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van typologie
openbaar-prive 1

Afbeelding 3.32: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van typologie
openbaar-prive 2
(Bran foto: www.viastedebouw)
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3. Portiekflat met op de begane
grond woningen met achtertuin en
geen collectief groen aan de
voorkant.

4. Portiekflat met half verdiepte
bergingen, achtertuin en geen
collectief groen aan de voorkant.

Afbeelding 3 .33: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van typologie
openbaar-prive 3

Afbeelding 3.34 : Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van typologie
openbaar-prive 4

5. Portiekflat met op de begane grond
bergingen met achtertuin en collectief
groen aan de voorkant.

6. Galerijflat met bergingen op
de begane grond, aan de ene
zijde direct aan het trottoir en
aan de andere zijde openbaar
groen.

Afbeelding 3.35: Tekening, gradaties
openbaar-prive en toto van typologie
openbaar-prive 5

Afbeelding 3.36: Tekening, gradaties
openbaar-prive en toto van typologie
openbaar-prive 6
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3.1.2.4 Overgang openbaar-prive specifiek
Overgang openbaar-prive 1
Portiekflat met achtertuin welke door middel van een laag heggetje
gescheiden wordt van een voetpad. Aan dit voetpad ligt een openbaar
grasveldje. Ondanks dat hier sprake is van een achterkantsituatie, wordt dit
niet zo ervaren. Er moet zelfs goed gekeken worden of het de achterkant of
de voorkant van de portiekflat is. Hierdoor is er sociale controle op het
speelveldje.

Overgang openbaar-prive 2
Deze collectieve ruimte wordt aan drie zijden omgeven door achterkanten
van eengezinswoningen en een galerijflat. De vierde zijde grenst aan de
straat. De ruimte is te zien als een breed achterpad; een pleintje is het niet
te noemen. Je komt er niet als je er niet moet zijn.

1111_1_1_

/

n
Afbeelding 3.39:
Tekening en gradaties openbaar-prive van overgang openbaar-prive 2

Afbeelding 3.37:
Tekening en gradaties openbaar-prive van overgang openbaar-prive 1

Afbeelding 3.40: Foto's van overgang openbaar-prive 2

Afbeelding 3.38: Foto's van overgang openbaar-prive 1
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Overgang openbaar-prive 3
Pleintje met eromheen een mix van eengezinswoningen, portiekflats en
galerijflats. De eengezinswoningen hebben als enige een achtertuin . De
andere woningen grenzen aan openbaar groen. De galerijflats hebben op de
eerste verdieping bergingen en de portiekflats hebben op maaiveld een
halve verdieping bergingen. De eengezinswoningen hebben hier dus als
enige de woning op maaiveld. De bebouwing grenst direct aan het pleintje.
Wei is er een haag geplant met enkele bomen zodat de woningen enigszins
afgeschermd worden van het pleintje.
Deze typologie heeft iets weg van de wooneenheden in
Kanaleneiland, aileen zijn de pleintjes meer uitnodigend: je voelt je er
gewenst, er zijn geen achterkantsituaties en ze liggen aan de straat, die
afgeschermd wordt door een haag.

Afbeelding 3.41 :
Tekening en gradaties openbaar-prive van overgang openbaar-prive 3

.42: Foto's van overgang openbaar-prive 3
(Bron foto rechts: www.viastedebouw.nl)
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3.1.3 Veltumse Kleffen, Venray
3.1.3.1 Aigemeen
Uitvoeri ng: 1960-1970
Woningen: +/- 700
Inwoners: +/- 1700

Afbeelding 3.44: De ligging van Veltumse Kleffen in Venray

3.1.3.2 Grote schaal

Afbeelding 3.43: Luchtfoto Veltumse Kleffen
(Bron: Luchtfoto-atlas Limburg)
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Zoals te zien is in afbeelding 3.46, bestaat het grootste deel van de wijk uit
eengezinswoningen. Er zijn enkele straten met vrijstaande woningen, 2
onder 1 kap woningen en drive-inwoningen. Aan de westzijde zijn zes
galerijfiats in het groen te vinden. In afbeelding 3.47 vallen deze fiats
duidelijk op doordat er veel openbaar groen is en aileen de flats zijn
privaat. Dit in tegenstelling tot de rest van de wijk; die is bijna geheel
privaat, op de functies na.
Er zijn redelijk veel voorzieningen: twee basisscholen, een klein
winkelcentrum, een peuterspeelzaal, een school voor middelbaar
beroepsonderwijs en een huisartsenpost. Deze voorzieningen hebben een
grater draagvlak dan aileen deze wijk.

Afbeelding 3.45: Topografische kaart
(Bron: ANWB topografische atlas Limburg)

VriJstaande woningen

•

Wonen

2 onder 1 kap wonlngen

•

Wonen (galerijllats)

•

Eengezlnswoningen

•

Drive-inwoningen

•

Galerijfiats

•

Functie
Openbaar groen

n

Siraa!

Funelle.
Openbaar groen

Afbeelding 3.46: Functies

Afbeelding 3.47: Overgang openbaarprive hele wijk
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3.1.3.3 Typologie openbaar-prive
In Veltumse Kleffen komen de eengezinswoning, de drive-inwoning en de
galerijflat voor zeals te zien is in de matrix in afbeelding 3.48. Deze typen
worden op de volgende pagina's verder uitgelegd.

Eengezinswoning

Geen collectlef
green

Drive-Inwoning

Portiekflat
Met achtertuin

Portlekflat
Zonder tuin

Galerijflat

7

8

2

9

4

Collectlef green
aan veOr- en/of
ziJkant

6
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Afbeelding 3.48: Matrix openbaar-prive Veltumse Kleffen

1. Vrijstaande woning met voor- en
achtertuin, oprit en direct aan het
trottoir.

2 . 2 Onder 1 kap woningen met
voor- en achtertuin, oprit en direct
grenzend aan het trottoir.

Afbeelding 3.49: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van typologie
openbaar-prive 1

'-J.rt,p"lnI'nn 3.50: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van typologie
openbaar-prive 2

3. Eengezinswoning met voor- en
achtertuin, direct aan het trottoir.

4 . Eengezinswoning met voor- en
achtertuin, direct aan het trottoir en
tussen het trottoir en de straat
co\\ectief groen .

Afbeelding 3 .51 : Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van typologie
openbaar-prive 3

.52: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van typologie
openbaar-prive 4
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5. Eengezinswoning met voor- en
achtertuin, direct aan het trottoir en
aan de zijkant van de woning
coilectief groen .

6. Eengezinswoning met voor- en
achtertuin, direct aan het trottoir en
tussen het trottoir en de straat en
aan de zijkant van de woning
collectief groen.

7. Orive-inwoning met achtertuin en
oprit, direct aan het trottoir.

Afbeelding 3.55: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van typologie
openbaar-prive 7

Afbeelding 3 .53: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van typologie
openbaar-prive 5

66

3.54: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van typologie
openbaar-prive 6

<Jrt'PF',mnn

8. Galerijflat met op de begane
grond bergingen, met aan de ene
zijde een toegangsweg en
parkeerplaatsen en aan de andere
zijde groen.

9. Galerijflat met op de begane
grond funeties, met aan de ene zijde
een toegangsweg en parkeerplaatsen
en aan de andere zijde groen.

Afbeelding 3.56: Tekening, gradaties
openbaar-priv€ en roto van typologie
openbaar-priv€ 8

Afbeelding 3 .57: Tekening, gradaties
openbaar-priv€ en roto van typologie
openbaar-priv€ 9
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3.1.3.4 Overgang openbaar-prive specifiek
Overgang openbaar-prive 1
Galerijflats in het groen met toegangswegen en parkeerplaatsen aan een
zijde van de flats. Er lopen voetpaden door het groen.

Afbeelding 3.58 :
Tekening en gradaties openbaar-prive van overgang openbaar-prive 1

Overgang openbaar-prive 2
Collectief groen aan de zijkant van eengezinswoningen met een doorgaande
functie. Doordat je aan het begin het eind al ziet, heeft het pad een redelijk
openbaar karakter. Vaak zijn deze paden een verkorte route voor
voetgangers en fietsers en worden redelijk veel gebruikt. Ook hierdoor is
het karakter redelijk openbaar. Dit is dus duidelijk geen achterpad .

Afbeelding 3.60:
Tekening en gradaties openbaar-prive van overgang openbaar-prive 2

Afbeelding 3.61: Foto van overgang openbaar-prive 2
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Overgang openbaar-prive 3
Speelveldje, aan drie zijden begrensd door wegen, aan een zijde grenzend
aan de zijkant van eengezinswoningen (afgescheiden door een pad en een
heggetje). Eromheen staan 2 onder 1 kap woningen met een voor- en
achtertuin en een oprit. Deze woningen zorgen voor het toezicht op het
veldje.

Overgang openbaar-prive 4
Collectief groen aan voor- en zijkanten eengezinswoningen . Hierdoor is de
overgang tussen openbaar en prive geleidelijker. Door het groen zijn
meerdere trottoirs ontstaan; het trottoir aan de straat is bedoeld voor de
langskomende voetganger, het trottoir dicht bij de woningen wordt eigenlijk
aileen gebruikt door de bewoners en hun bezoek.

1 ----Afbeelding 3 .62 :
Tekening en gradaties openbaar-prive van overgang openbaar-prive 3

Afbeelding 3.64:
Tekening en gradaties openbaar-prive van overgang openbaar-prive 4

Afbeelding 3 .63: Foto's van overgang openbaar-prive 3
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Overgang openbaar-prive 5
Collectief groen grenzend aan zij- en achterkanten van eengezinswoningen
met een doorgaande functie. Deze overgang lijkt erg op overgang 2, aileen
is minder overzichtelijk omdat het eind niet te zien is aan het begin. Ook
hier is sprake van een verkorte route voor voetgangers en fietsers en dus
meer dan een achterpad . Er is hier doordat de bebouwing de hoek om gaat
ruimte over. Dit is ingevuld als een klein veldje wat geregeld gebruikt
wordt.

Afbeelding 3.66:
Tekening en gradaties openbaar-prive van overgang openbaar-prive 5

Afbeelding 3.67: Foto's van overgang openbaar-prive 5
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....

Overgang openbaar-prive 6
Speelveld dat aan aile zijden begrensd wordt door wegen . Eromheen liggen
eengezinswoningen die georienteerd zijn op het veldje. Deze woningen
zorgen voor het toezicht op het speelveld. Het is een redelijk groot
speelveld wat door de hele wijk gebruikt wordt. Tevens wordt het in de
zomer gebruikt door de basisschool die iets verderop ligt .

Afbeelding 3.68:
Tekening en gradaties openbaar-prive van overgang openbaar-prive 6

Afbeelding 3.69: Foto's van overgang openbaar-prive 6
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3.1.4 Genderdal, Eindhoven
3.1.4.1 Aigemeen
Uitvoering : 1955-1959
Woningen: 1532
Inwoners: 2899

Afbeelding 3.71: De Jigging van Genderdal in Eindhoven

3.1.4.2 Grote schaal
De eengezinswoningen in het hart van de wijk worden ingesloten door
portiekflats en groen aan de rand van de wijk. Zie ook afbeelding 3.73. In
het noorden liggen enkele grote scholen en midden in de wijk enkele
winkels. De appartementen in het groen en aan het water in het zuidwesten
behoren wei tot de wijk, maar zijn van de jaren negentig en zijn hierdoor
niet meegenomen in de rest van de analyse.

Afbeelding 3.70: Luchtfoto Genderdal
(Bron: Cardbase 2004, Gemeente Eindhoven en TU/e)
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Afbeelding 3.72: Topografische kaart
(Bron: ANWB topografische atlas Noord Brabant)

Eengezinsworllngen type 1

•

Wonen

•

Eengezinswoningen type 2

•

Wonen (flats)

•

Portlekfiats

•

Flats In groen (later)
Overige woningtypes

•

FuncHes

Functie

n

Openbaar groen
Straat
Water

Openbaar groen
Water

Afbeelding 3.73: Functies

Afbeelding 3.74: Overgang openbaarprive hele wijk
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3.1.4.3 Typologie openbaar-prive
In Genderdal komen de eengezinswoning en de portiekflat zonder tuin voor
zoals te zien is in de matrix in afbeelding 3.75 . Deze typen worden op de
volgende pagina's verder uitgelegd.

Eengezlnswonl ng

Drive-Inwonlng

Portlekflat
Met achtertuin

Portiekflat
Zander tuln

Galerljfiat

Geen callectief
groen

6

7

Collectief graen
aan vaor- en/ of
zljkant

8

Afbeelding 3.75: Matrix openbaar-prive Genderdal
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1. Eengezinswoning met voor- en
achtertuin, direct aan het trottoir.

2. Eengezinswoning met voor- en
achtertuin aan een woonpad.

Afbeelding 3.76: Teken ing, nr;'n~In"";:
openbaar-prive en roto van typologie
openbaar-prive 1

.lJrJ,,::·,·/ftj'nn 3 . 77: Tekening, gra
openbaar-prive en roto van typologie
openbaar-prive 2

3. Eengezinswoning met voor- en
achtertuin, direct aan het trottoir en
tussen het trottoir en de straat
collectief groen.

4. Eengezinswoning met voor- en
achtertuin, direct aan het trottoir en
aan de zijkant van de woning
collectief groen .

Afbeelding 3 .78: Tekening, gradaties
openbaar-prive en roto van typologie
openbaar-prive 3

Afbeelding 3.79: Tekening, gradaties
openbaar-prive en roto van typologie
openbaar-prive 4
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5. Eengezinswoning met voor- en
achtertuin, direct aan het trottoir en
tussen het trottoir en de straat en
aan de zijkant van de woning
collectief groen.

6. Portiekflat met op de begane
grond bergingen en geen tuin, met
aan de ene zijde trottoir en aan de
andere zijde openbaar groen.

7. Portiekflat met op de begane
grand bergingen en geen tuin, met
aan de ene zijde collectief groen en
trottoir en aan de andere zijde
openbaar graen.

__,_".J

gra da ties
openbaar-prive en toto van typologie
openbaar-prive 5
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Atbeelding 3.81: Tekening, gradaties
openbaar-prive en toto van typologie
openbaar-prive 6

Afbeelding 3.82: Tekening, gradaties
openbaar-prive en toto van typologie
openbaar-prive 7

8. Portiekflat met op de begane
grand bergingen en geen tuin, met
aan de ene zijde parkeren en een
klein beetje collectief graen v66r het
trottoir en aan de andere zijde
openbaar groen.

~I

Afbeelding 3.83: Tekening, gradaties
openbaar-prive en toto van typologie
openbaar-prive 8

3.1.4.4 Overgang openbaar-prive specifiek
Overgang openbaar-prive 1
Collectief groen grenzend aan zij- en achterkanten van eengezinswoningen
met een doorgaande functie. Deze doorgangen worden meestal gebruikt als
verkorte route voor voetgangers en fietsers en zijn onderdeel van een
stelsel van achterpaden. Ze zijn niet echt overzichtelijk. Ze zijn deels
beplant met struikjes en deels met gras. Van dit gras wordt amper gebruik
gemaakt als speelmogelijkheid. Het zijn toch duidelijk achterkantsituaties.

Afbeelding 3.84:
Tekening en gradaties openbaar-prive van overgang openbaar-prive 1

Afbeelding 3.86 : Foto 's van overgang openbaar-prive 1
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Overgang openbaar-prive 2
Deze overgang is een sma I straatje met enkele parkeerplaatsen. Aan het
straatje liggen zeven woningen. Verder grenst het aan achter- en zijkanten
van woningen. Het straatje is niet erg uitnodigend. Mensen komen er aileen
omdat ze er moeten zijn. Je zou het zelfs kunnen zien als een collectieve
ruimte met een doorgaande functie in plaats van een straat.

Afbeelding 3.87:
Tekening en gradaties openbaar-prive van overgang openbaar-prive 2
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Overgang openbaar-prive 3
Rand van de wijk met coliectief groen aan de zijkant van eengezinswoningen. De struiken en bomen schermen de woningen af van het
openbare groen met wandel- en fietspaden.

Afbeelding 3.90:
Tekening en gradaties openbaar-prive van overgang openbaar-prive 3
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Overgang openbaar-prive 4
Collectieve ruimtes grenzend aan achter- en zijkanten van eengezinswoningen met garageboxen en amper een doorgaande functie. De enige
reden dat er mensen komen zijn de garageboxen en enkele achterpaden die
op deze ruimte uitkomen. Er is geen socia Ie controle aangezien het allemaal
achterkantsituaties zijn.

Afbeelding 3.92:
Tekening en gradaties openbaar-prive van overgang openbaar-prive 4
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Overgang openbaar-prive 5
Portiekflats in het groen met rondom de flats collectief groen. Hierdoor
worden de flats enigszins afgeschermd van de meer openbare veldjes en is
er een geleidelijkere overgang. De flats hebben geen tuinen en op de
begane grond liggen bergingen. Langs de flats lopen wegen en liggen
parkeerplaatsen.

Afbeelding 3.95:
Tekening en gradaties openbaar-prive van overgang openbaar-prive 5
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3.2 Typologie openbaar-prive
Uit de verschillende typen overgangen tussen openbaar en prive in de
geanalyseerde wijken voigt een algemene indeling in typologieen voor de
overgang tussen openbaar en pnve. Deze geldt voor naoorlogse
woonwijken in het algemeen. Deze typologieen worden in deze paragraaf
besproken. In afbeelding 3.97 is de matrix van deze typologieen te zien.
Later in dit deze paragraaf worden de typologieen uitgebreid besproken.

Eengezinswanmg

Geen mllectief
groen

Drlve-inwaning

Portiekflat
Met achtertuin

Portiekflat
Zander tuin

Galerijflat

4

5

8

11

2

Callectlef groen
aan voor- en/of
zljkant

7

Afbeelding 3.97: Matrix typologie openbaar-prive
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10

1. Eengezinswoning (voor- en achtertuin) - trottoir en straat

2 . Eengezinswoning (voor- en achtertuin) - collectief groen voorkant trottoi r en straat

Afbeelding 3.98: Tekening, gradaties
openbaar-prive 1

Afbeelding 3.99: Tekening, gradaties openbaar-prive en foto 's van typologie
openbaar-prive 2
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3. Eengezinswoning (voor- en achtertuin) - collectief groen voorkant trottoir en straat

4. Drive-inwoning (voortuin parkeren) - trottoir en straat

Afbeelding 3 .101: Tekening, gradaties openbaar-prive en foto's van typologie
openbaar-prive 4

Afbeelding 3.100: Tekening, gradaties openbaar-prive en foto's van typologie
openbaar-prive 3
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5. Portiekflat (achtertuin) - trottoir en straat

6. Portiekflat (achtertuin) - collectief groen (voor- en/of zijkant)- trottoir en
straat

Afbeelding 3.102: Tekening, gradaties openbaar-prive en foto 's van typologie
openbaar-prive 5

Afbeelding 3 .103: Tekening, gradaties openbaar-prive en foto's van typologie
openbaar-prive 6
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7. Portiekflat (achtertuin) - trottoir - collectief groen (voorkant) - trottoir
en straat

8. Portiekflat (geen tuin) - ene zijde trottoir en straat, andere zijde
openbaar groen

Afbeelding 3.104: Tekening, gradaties openbaar-prive en foto's van typologie
openbaar-prive 7

105: Tekening, gradaties openbaar-prive en foto's van typologie
openbaar-prive 8
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9. Portiekflat (geen tuin) - ene zijde collectief groen - trottoir en straat,
andere zijde openbaar groen

10. Portiekflat (geen tuin) - ene zijde trottoir - collectief groen - trottoir en
straat, andere zijde openbaar groen

Afbeelding 3.106: Tekening, gradaties openbaar-prive en foto 's van typologie
openbaar-prive 9

Afbeelding 3.107: Tekening, gradaties openbaar-prive en foto's van typologie
openbaar-prive 10
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11. Galerijflat (geen tuin) - ene zijde trottoir en straat, andere zijde
openbaar groen

Afbeelding 3.108: Teken ing, gradaties openbaar-prive en foto 's van typologie
openbaar-prive 11
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3.2.1 Conclusie typologie openbaar-prive
De overgang van de woning naar de straat is niet erg complex en
problematisch te noemen. Soms is er sprake van collectieve ruimte,
meestal in de vorm van niet toegankelijke struikjes, maar dit leidt niet tot
grote problemen .

3.3 Verschil overgang voor - zij - achter
De overgang van de woning naar de straat is meestal niet erg
problematisch zoals te zien was in de vorige paragraaf. In de voorbeelden
'overgang openbaar-prive specifiek' van de verschillende wijken (paragraaf
3.1.1.4, 3.1.2.4, 3.1.3.4 en 3.1.4.4), waarin gekeken is naar voor-, zij- en
achterkant situaties, zijn meer gradaties te zien tussen openbaar en prive .

Eengezinswoning

Daarom wordt hier gekeken naar het verschil in de overgang tussen
openbaar en prive aan de voor-, zij- en achterkant van de woning. De
drive-inwoning is hier buiten beschouwing gelaten, omdat deze slechts
enkele malen voorkomt en erg op de eengezinswoning lijkt in de overgang
tussen openbaar en prive.
Geen collectief
groen

Galerijflat

Portiekflat

1
5

3.3.1 Voorkant

9

Omdat in deze paragraaf aileen naar de voorkant gekeken wordt, worden
de achtertuinen achterwege gelaten. V~~r de portiekflats is het hier dus ook
niet van belang of deze een achtertuin hebben of niet.

2

Collectief groen

3

4

6

7

8
Afbeelding 3.109: Matrix voorkant
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1. Eengezinswoning - iets verhoogd
stoepje - trottoi r en straat

2. Eengezinswoning - voortuin met
laag heggetje of hekje - trottoir en
straat

3. Eengezinswoning - voortuin trottoir - collectief groen - straat

4 . Eengezinswoning - voortuin trottoir - collectief groen - trottoir
en straat

a

Afbeelding 3.110 : Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van voorkant 1
Het stoepje wordt toegeeigend door de
bewoners door het plaatsen van bankjes
en planten en is zodoende te vergelijken
met een voortuin .
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b

Afbeelding 3.111 : Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van voorkant 2
Afbeelding 3.112 : Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van voorkant 3

Afbeelding 3.113: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van voorkant 4
Wanneer men vooral op het trottoir aan
de straatzijde loopt, is het trottoir v66r de
woningen minder openbaar en wordt
meer toegeeigend door de woningen (a) .
Wanneer men vooral op het trottoir aan
de woningzijde loopt, is er geen verschil
tussen beide trottoirs in openbaarheid
(b).

5. Portiekflat - trottoir en straat

6. Portiekflat - collectief groen trottoir en straat

7. Portiekflat - trottoir - collectief
groen - straat

..~
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Afbeelding 3.114: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van voorkant 5
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'
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-

Afbeelding 3 .115: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van voorkant 6

Afbeelding 3.116: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van voorkant 7
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8. Portiekflat - trottoir - collectief groen trottoir en straat

9. Galerijflat - trottoir en straat

Afbeelding 3.117: Tekening, gradaties openbaarprive en foto van voorkant 8

Afbeelding 3.118: Tekening,
gradaties openbaar-prive en foto van
voorkant 9

Wanneer men vooral op het trottoir aan de
straatzijde loopt, is het trottoir v66r de portiekflat
minder openbaar en wordt meer toegeeigend
door de flat (a) .
Wanneer men vooral op het trottoir aan de
flatzijde loopt, is er geen verschil tussen beide
trottoirs in openbaarheid (b).
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3.3.2 Zijkant
Omdat in deze paragraaf aileen naar de zijkant
gekeken wordt, is aileen bij de eengezinswoningen
de (zij)tuin van belang en wordt dus weergegeven
in de tekeningen. De portiekflat en galerijflat
hebben geen tuin aan de zijkant en deze worden
dus niet weergeven in de tekeningen.
Galerijflat

Portiekflat

Geen collectief
groen

12

2

5

Collectief groen

15
17

14

18

8
Afbeelding 3.119: Matrix zijkant
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1. Eengezinswoning - trottoir en
straat
Geen zijtuin

2 . Eengezinswoning - zijtuin trottoir en straat
Afscheiding tussen voor/zijtuin en
achtertuin

3 . Eengezinswoning - zijtuin trottoir en straat
Verbinding tussen voor- , zij- en
achtertuin

4. Eengezinswoning - garage met
oprit - trottoir en straat

Afbeelding 3 .120 : Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van zijkant 1

Afbeelding 3.121 : Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van zijkant 2

Afbeelding 3 .122: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van zijkant 3

Afbeelding 3.123:
gra da ties
openbaar-prive en foto van zijkant 4
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5 . Eengezinswoning - achterpad

6. Eengezinswoning - openbaar of
collectief groen

Afbeelding 3.124: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van zijkant 5

Afbeelding 3.125: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van zijkant 6

7. Eengezinswoning - collectief
groen - trottoir en straat

8 . Eengezinswoning - collectief
groen - achterpad

Afbeeiding 3.126: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van zijkant 7

I-trrclPP.lnlrJn 3 .127: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van zijkant 8
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9. Eengezinswoning - collectief
groen - achterpad - openbaar of
collectief groen

10. Eengezinswoning - achterpad openbaar of collectief groen

Atbeelding 3.128:
gra da ties
openbaar-prive en toto van zijkant 9

Atbeelding 3.129: Tekening, gradaties
openbaar-prive en toto van zijkant 10
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11. Eengezinswoning - achterpad openbaar of collectief groen - trottoir
en straat

12. Portiekflat - trottoir en straat

Afbeelding 3.130: Tekening, gradaties
openbaar-prive en toto van zijkant 11

Afbeelding 3.131: Tekening, gradaties
openbaar-prive en toto van zijkant 12

13. Portiekflat - collectief groen trottoir en straat

14. Portiekflat - openbaar groen

15. Portiekflat - achterpad collectief groen - trottoir en straat

16. Portiekflat - achterpad openbaar of collectief groen

f'....,

Afbeelding 3.132: Tekening, gradaties
openbaar-privé en foto van zijkant 13

Afbeelding 3.133: Tekening, gradaties
openbaar-privé en foto van zijkant 14

Afbeelding 3 .134 : Tekening, gradatres
openbaar-privé en foto van zijkant 15

Afbeelding 3 .135: Tekening, gradaties
openbaar-privé en foto van zijkant 16
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17 . Galerijflat - openbaar groen

18. Galerijflat - trottoir - openbaar
groen

Afbeelding 3.136: Tekening, gradaties
openbaar-prive en toto van zijkant 17

Atbeelding 3.137: Tekening, gradaties
openbaar-prive en toto van zijkant 18
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3.3.3 Achterka nt
In deze paragraaf wordt naar de achterkant gekeken en hier zijn
tuinen wei van belang. Wat ook bepalend is voor het beeld dat men
van de achterkanten heeft, is de afscheiding van de tuinen. Zijn dit
hekken, muurtjes, schuurtjes, stukken afvalmateriaal of nog
anders? Ziet de hele rij er hetzelfde uit of zijn het allemaal losse
elementen en ziet het er zodoende uit als een rotzooitje? Dit
element van de afscheidingen kan helaas niet worden meegenomen in deze analyse, aangezien het hier om een typologische
analyse gaat.

.,
Eengezinswoning

Portiekflat
Met aehtertuin

Portiekflat
Zonder tuin

Galerijflat

Geen eolieetief
groen

~

8

Colleetief groen/
pleint]e

11

3

7

9

10

Afbeelding 3.138: Matrix achterkant
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1. Eengezinswoning - achterpad andere eengezinswoning

2. Eengezinswoning - achterpad openbaar of collectief groen

3. Eengezinswoning - pad aan zijkant
- pleintje

~

Afbeelding 3.141:
gradaties
openbaar-prive en foto van achterkant 3

Afbee/ding 3.139: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van achterkant 1
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3.140: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van achterkant 2

4. Portiekflat (achtertuin) - andere
portiekflat met achtertuin

Afbeelding 3 .142: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van achterkant 4

5. Portiekflat (achtertuin) achterpad - andere portiekflat met
achtertuin

6. Portiekflat (achtertuin) achterpad - openbaar of collectief
groen

7. Portiekflat (achtertuin) - pad aan
zijkant - pleintje

Afbeelding 3.144: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van achterkant 6

Afbeelding 3 .145: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van achterkant 7

Afbeelding 3.143: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van achterkant 5
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8. Portiekflat (geen tuin) - achterpad
- openbaar of collectief groen

9. Portiekflat (geen tuin) - pad aan
zijkant - pleintje

Afbeelding 3.146 : Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van achterkant 8

Afbeefding 3 .14 7:
gradaties
openbaar-prive en foto van achterkant 9
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10. Portiekflat (geen tuin) openbaar of collectief groen

11. Galerijflat - openbaar of
collectief groen

Afbeefding 3.148: Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van achterkant 10

Afbeelding 3 .149,' Tekening, gradaties
openbaar-prive en foto van achterkant 11

3.3

Conclusie voor

- achter

Aan de voorkant is de overgang vrij duidelijk en zijn er weinig problemen.
In de meeste gevallen ligt de woning (met eventuele tuin) direct aan het
trottoir. Ook is er altijd zicht vanuit de woning op de straat. Aan de zij- en
achterkant is er meer onduidelijkheid. Achterpaden en collectief groen
zorgen voor problemen. Vaak is er geen zicht vanuit de woning op deze
ruimtes. Deze ruimtes
duidelijk niet
maar van wie de ruimte
dan wei is, is meestal niet duidelijk. Als bezoeker voel je je er niet gewenst.
Er is hier sprake van een meer geleidelijke overgang van
naar
prive dan
de overgang aan de voorkant.
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3.4 Snipperruimte

3.4.2 Ingesloten collectieve ruimte met amper doorgaande
functie

Zoals in voorgaande paragrafen al te zien was, zijn het vaak de collectieve
ruimtes die voor de gradaties in de overgang tussen openbaar en prive
zorgen . Vaak liggen deze aan zij- en achterkanten van woningen (zie
paragraaf 3.3), is er onduidelijkheid over de openbaarheid van deze ruimtes
en is er geen of weinig sociale controle. Ik heb deze collectieve ruimtes
snipperruimtes genoemd, omdat het losse stukjes (snippers) zijn zonder
onderlinge samenhang. Ze kunnen zowel groen als verhard zijn.
Deze snipperruimtes zijn onder te verdelen in vijf categorieen:
•
Ingesloten collectieve ruimte met doorgaande functie (paragraaf

Ook deze ruimtes liggen meestal aan de zij- en achterkanten van
eengezinswoningen, maar zijn matig toegankelijk vanwege de niet
doorgaande functie. Soms is de ruimte functioneel (om te parkeren, zoals in
afbeelding 3.130 te zien is) en soms is het overgebleven ruimte door de
verkaveling.

3.4.1)
•
•
•
•

Ingesloten collectieve ruimte met amper doorgaande
(paragraaf 3.4.2)
Functioneel collectief groen (paragraaf 3.4.3)
Veldjes bij flats (paragraaf 3.4.4)
Kleine stukjes collectief groen (paragraaf 3.4.5).

functie

3.4.1 Ingesloten collectieve ruimte met doorgaande functie
Deze ruimtes liggen meestal aan de zij- en achterkanten van
eengezinswoningen en zijn redelijk toegankelijk vanwege de doorgaande
functie. Soms is de ruimte functioneel (om te parkeren) en soms is het
overgebleven ruimte door de verkaveling, zoals in afbeelding 3.129 te zien
is.

Afbeelding 3.151: 3D tekening en plattegrond van snipperruimte 2

3.4.3 Functioneel collectief groen
Deze ruimtes zijn meestal aan de voorkant van de woning gelegen. Ze
komen bij aile woningtypen v~~r. Het groen, meestal in de vorm van
grasveldjes, bloemen of struikjes, heeft een functie: afstand scheppen
tussen de woning en de straat en bijdragen aan een aangenamere
woonsfeer. Het zijn over het algemeen geen hele kleine stukjes groen,
maar geplande groenplantsoenen en dus zeker geen restjes zoals
snipperruimte 5. Deze snipperruimte wordt niet als problematisch ervaren
en draagt zelfs bij aan een goede buurt.

Afbeelding 3.150: 3D tekening en plattegrond van snipperruimte 1

~

Afbeelding 3.152: 3D tekening en plattegrond van snipperruimte 52
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3.4.4 Veldjes bij flats

3.4.5 Kleine stukjes collectief groen

Deze ruimtes liggen aan de voor-, zij- of achterkant van flats (portiekflats
en galerijflats). Ze zijn redelijk functioneel: ze scheppen afstand tussen de
flats onderling, tussen de flat en de straat en dienen soms als speelveld. De
veldjes zijn makkelijk toegankelijk, maar liggen er meestal verlaten bij.
Vaak worden de veldjes begrensd door struikjes om ze af te scheiden van
bijvoorbeeld de straat of de flats zelf.

Deze ruimtes, bijna altijd in de vorm van struikjes, liggen aan de zij- en
achterkanten van woningen, een enkele keer aan de voorkant. Ze komen
bij aile woningtypen v~~r. Ze zijn niet toegankelijk (omdat het struikjes
zijn) en niet functioneel. Het zijn allemaal kleine losse snippers zonder
onderlinge samenhang.

Afbeelding 3.153: 3D tekening en plattegrond van snipperruimte 4
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DIT HOOFDSTUK BEGINT MET EEN RUIMTELIJKE ANALYSE VAN
GENDERDAL. DAARNA WORDT ER GEKEKEN NAAR DE WONINGEN EN
DE BEWONERS . TENSLOTTE WORDT INGEGAAN OP HET BEGRIP
SNIPPERUIMTE VOOR DEZE WUK EN DE VERANTWOORDING VAN DE
LOCATIEKEUZES VOOR DE ONTWERPVOORSTELLEN .

4.1 Ruimtelijke analyse wijk
Genderdal (1955-1959) was de eerste stadswijk in Eindhoven die 'gepland'
was. De Karel de Grotelaan is belangrijk geweest voor de aanleg van
Genderdal. Langs deze weg werd zogenaamde 'uitvalswegarchitectuur'
gepland. Genderdal is tevens de eerste wijk in Eindhoven die ontwikkeld is
met de auto als uitgangspunt. 99
In 1998 werd een convenant gesloten tussen de gemeente
Eindhoven en de Samenwerkende Eindhovense Woningcorporaties (SSEW)
over de noodzaak tot verkenning van de herstructureringsopgave van de
stad. Hier kwamen tien wijken voor in aanmerking, waaronder Genderdal.
Dit project wordt ook wei de integrale wijkvernieuwing genoemd. Onder
herstructurering verstaan zij: "Het treffen van maatregelen die gericht zijn
op het tot stand brengen van een meer gedifferentieerde woningvoorraad in
gebieden waar leefbaarheidsproblemen mede worden veroorzaakt door een
eenzijdig samengestelde voorraad van overwegend goedkopere huur- of
koopwoningen.
Het behelst meer dan de aanpassing van de
woningvoorraad en de directe woonomgeving. Ook infrastructuur,
groenvoorzieningen, bedrijvigheid en overige voorzieningen binnen de wijk
komen bij herstructurering aan de orde". 100 In 2004 is begonnen met
planvorming voor sloop-nieuwbouw voor een deel van Genderdal en de
bijbehorende woningdifferentiatie. Van deze sloop-nieuwbouwplannen is tot
op heden nog niets concreet.
De wijk wordt aan de noordzijde afgebakend door de Ring, aan de oostzijde
door de Karel de Grotelaan en aan de westzijde door de Gender en het
Afwateringskanaal (afbeelding 4.1). In het noorden liggen enkele scholen
met een bovenwijkse functie. Ze liggen redelijk afgezonderd van de rest
van de wijk. De eengezinswoningen worden door de portiekflats van de
Karel de Grotelaan en de scholen in het noorden afgescheiden. In
Genderdal zijn aileen eengezinswoningen en portiekflats zonder tuin te
vinden. In het hart van de wijk ligt een kerk, basisschool en enkele winkels
(afbeelding 4.5). De appartementen in het zuiden aan de Gender zijn van
de jaren '90 en liggen in een hogere prijscategorie dan de rest van de wijk
Er zijn nog enkele andere mutaties in der loop der tijd geweest, met als
belangrijkste de komst van de scholen in het noorden (afbeelding 4.4).
Genderdal is aangemerkt als een stedebouwkundig waardevolle structuur.
Er is een redelijk groot netwerk van fiets- en wandelpaden, vooral in de
groenstrook langs de Gender (afbeelding 4.6).

I

Afbeelding 4.1: Afbakening Genderdal
Bron: ANWB Topografische atlas Noord-Brabant

www .eindhoven.nl/web/show/id=352162/contentid=30888#genderdal
Gemeente Eindhoven, Sociale kenmerken van Genderdal; een onderzoek in het
kader van integrale wijkvernieuwing, pagina 11
99

100
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Afbeelding 4.2: Luchtfoto begin jaren '60
Bron: Bibliotheek Bouwkunde, TU/e
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Afbeelding 4.3: Luchtfoto huidige situatie
Bron: Cardbase, Gemeente Eindhoven en TU/e

V••anderd In tiJd

•

Wonlngen.> flats

II Groen
•

->

Groen·> parkeerplaats

II Onbekend

III

Functies

woningen

->

Winkels

•

Overlga luncties

•

Flats in groen

•

PortJekflats

wonen vocr Quderan

Onbekend -> wonlngen

II Woningen school
II Groen school
->

D Eengezinsrijtjeswoningen
10 Ovenge wDonbebouwing
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Afbeelding 4.4: Kaart veranderd in de tijd

•

Afbeelding 4.5: Kaart functies
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D Siraat en parkeren
D Functies
D Woningon . naoortogs

Verber

o
o
o
o

BAuia

GBu,
B Fiats an vaelganger
Afbeelding 4.6 Kaart verkeersstructuur
Afbeelding 4 . 7: Kaart met functies en openbaar groen
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Wan lngan. later
Groen . bavenwljks
Groen. In de wijk
Water

In afbeelding 4.8 zijn de voorkomende types openbaar-prive in Genderdal
aangegeven, zoals deze beschreven zijn in paragraaf 3.2. In afbeelding 4.9
staan de tekeningen van deze types.

•

o

o

o

•

•

Eengezinswoning trottoir en straat

Portiekflat (geen tuin) trottoir en straat

Eengezinswoning collectief groen voorkant trottoir en straat

Portiekflat (geen tuin) collectief groen voorkant trottoir en straat

Eengezinswoning collectief groen zijkant trottoir en straat

Portiekflat (geen tuin) trottoir - collectief
groen voorkant trottoir en straat

Afbeelding 4.9: Tekeningen typologie openbaar-prive in Genderdal

Afbeelding 4.8: Kaart typologie openbaar-prive
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Er zijn drie deelgebieden te onderscheiden in de wijk (afbeelding 4.10):
1. Aireydorp met kleine eengezinswoningen in Airey bouwsysteem
Aan de Karel de Grotelaan staan drie portiekflats, ook in Airey
bouwsysteem
2. Eengezinswoningen met aan de achterkanten garageboxen
3. Portiekflats in het groen

HI

Afbeelding 4.10: Deelgebieden met bijbehorende rota's
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4.2 Woningen en bewoners
V~~r deze analyse is een iets andere indeling in deelgebieden van
toepassing dan eerder in dit hoofdstuk.
Deze indeling is als voigt (afbeelding 4.11):
1. Eengezinswoningen in Airey bouwsysteem: Aireydorp
2A. Eengezinswoningen
2B. Eengezinswoningen grotendeels koop, grotere woningen dan 2A
3A. Portiekflats in haakvorm aan de Karel de Grotelaan
3B. Portiekflats in het groen in het noorden van de wijk

4.2.2 Bewoners
Genderdal telt 2852 inwoners.
De leeftiidsoDbouw van de stad Eindhov en in vergelijking met Genderdal:
Eindhoven
Genderdal
0-14
157%
142%
15-64
689%
639%
65+
154%
219%
..
Er ZIJn In Genderdal lets mlnder klnderen, minder mensen van gemiddelde
leeftijd en veel meer ouderen dan het stedelijk gemiddelde. 102
De leeftijdsopbouw per deelgebied:

4.2.1 Woningen
Het woningbestand van 1535 woningen bestaat voor 88% uit sociale
huurwoningen. 101 Dit is een erg hoog percentage in vergelijking met de
rest van de stad (54%). Bijna aile huurwoningen zijn in het bezit van
Woonbedrijf SWS Hhvl en Trudo, zoals te zien is in afbeelding 4.12.
Deelgebieden 1, 2A en 3 bestaan geheel uit sociale huurwoningen,
deelgebied 2B grotendeels uit koopwoningen .

20%f'n meet
15% 0 10'

•

10 tOt 15'lt,
;! S,*, tot 10%
mindel dan l.S '

Afbeelding 4.11: Deelgebieden
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Afbeelding 4.13: Bevolking jonger dan
13jaar
Bron: Typisch Gestel deel1, bewerkt

Afbeelding 4.14 : Bevolking tussen 13 en
18 jaar
Bron: Typisch Gestel deel1, bewerkt

Bevolking jonger dan 13 jaar
(afbeelding 4.13):
1. Redelijk vee I
2. Veel, de meeste in 2A
3. Weinig; dit is logisch
aangezien het portiekflats
zijn.

Bevolking tussen 13 en 18 jaar
(afbeelding 4.14):
1. Weinig; dit is opvallend
omdat het
eengezinswoningen zijn en
hier meestal veel gezinnen
met kinderen wonen .
2. 2A veel en 2B redelijk veel
3. Weinig tot zeer weinig; dit is
logisch aangezien het
portiekflats zijn.

Afbeelding 4.12: Woningbezit
Bron: Typisch Gestel, deel1, aangepast

Gemeente Eindhoven, Eindhoven in cijfers (database)

10% t!tI

1 c;

102

Gemeente Eindhoven, Eindhoven in cijfers (database)
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Afbeelding 4.15: Bevolking tussen 18 en
24 jaar
Bron: Typiseh Gestel deel1, bewerkt

Afbeelding 4.16: Bevolking tussen 25 en
54 jaar
Bron : Typiseh Gestel deel 1, bewerkt

Bevolking tussen 18 en 24 jaar
(afbeelding 4.15):
1. Redelijk vee I
2. 2A redelijk veel en 2B veel
3. 3A veel en 3B redelijk veel;
in de portiekflats van 3A
wonen veel starters.

Bevolking tussen 25 en 54 jaar
(afbeelding 4 .16):
1. Weinig; dit is opvallend
omdat het
eengezinswoningen zijn en
hier vaak gezinnen met
kinderen wonen .
2. 2A weinig en 2B redelijk veel
3. 3A heel veel en 3B veel ; in
de portiekflats van 3A wonen
vee I een- en tweepersoonshuishoudens zonder
kinderen .

2.5

lCl'lt. t0120'
)~\l lOI 10""
1 lIllO! 5%

tot '.
11015

1'1 1nder don .5%
Afbeelding 4.18: Werklozen
Bron : Typiseh Gestel deel1, bewerkt

Werklozen (afbeelding 4.18):
1. Erg hoog
2. 2A erg hoog en 2B
(koopwoningen) laag
3. Erg hoog
De gemiddelde werkloosheid is 10%,
dit is meer dan 2 keer zo hoog als
het stedelijk gemiddelde.

mmderd.ln 1%

Afbeelding 4.19: Minderheden
Bron: Typiseh Gestel deel1, bewerkt

Minderheden (afbeelding 4.19):
1. Veel
2. 2A erg veel en 2B redelijk
vee I
3. 3A erg vee I en 3B redelijk
veel

Afbeelding 4.17: Bevolking ouder dan 54 jaar. Bron : Typiseh Gestel deel1, bewerkt

Een overzicht van de bewoners per deelgebied:
1. Eengezinswoningen in Aireydorp
In dit gebied is de leeftijdsopbouw redelijk verspreid . Er wonen
redelijk veel ouderen en niet erg veel gezinnen zoals misschien
verwacht vanwege de eengezinswoningen.
2A. Eengezinswoningen
Veel kinderen (gezinnen). In het noordelijke deel aan de groenzone
wonen meer ouderen.
2B. Eengezinswoningen koop
Gezinnen met kinderen, weinig ouderen .
3A. Portiekflats in haakvorm aan de Karel de Grotelaan
Weinig kinderen en ouderen, veel mensen starters en een- en
tweepersoonshuishoudens.
3B. Portiekflats in het groen in het noorden van de wijk
Weinig kinderen, veel mensen van gemiddelde leeftijd.

Bevolking ouder dan 54 jaar (afbeelding 4.17):
1. Veel; dit is opvallend omdat het
eengezinswoningen zijn en hier vaak
gezinnen met kinderen wonen.
2. 2A veel tot redelijk veel en 2B weinig
3. 3A weinig en 3B redelijk vee I

Samenstelling huishoudens in heel Genderdal:
1 personen
48,4%
eenoudergezin 8,3%
overig
2 personen zonder kind(eren) 26,4%
4,0%
2 personen met kind(eren)
12,9%
Weinig gezinnen met kinderen (in totaal 21,2%) veel alleenstaanden (bijna
de helft) en 2 personen zonder kind(eren) (meer dan een kwart) 103

• 50% en meer
30% rot SO
20'1.. tOI 3()11-.
10 [0120'1
• Illlnd!', dAn )ty.

103
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Gemeente Eindhoven, Eindhoven in eijfers (database)

4.3 Snipperruimte in Genderdal
Het begrip snipperruimte wordt in deze paragraaf in kaart gebracht voor de
wijk Genderdal. Aile vijf categorieen komen in de wijk voor. In afbeelding
4.20 is de kaart van de snipperruimte weergegeven.

o

Woningen, naoorlogs

1.0 Ingesloten collectieve ruimte
met doorgaande functie
2 .•

Ingesloten collectieve ruimte
met amper doorgaande functie

3.

Collectief groen, functioneel

4.0 Veldjes bij flats
5. • Collectief groen aan voor-, zijen achterkant woningen: struikjes

.'

Afbeelding 4.20: Kaart snipperruimte in Genderdal
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Snipperruimte per deelgebied:
1. Eengezinswoningen in Aireydorp
•
Ingesloten collectieve ruimte met doorgaande functie
(snipperruimte 1)
•
Functioneel collectief groen (snipperruimte 3)
•
Veel collectief groen aan voor-, zijen achterkant (snipperruimte 5)
2. Eengezinswoningen
•
Ingesloten collectieve ruimte met
amper doorgaande functie
(garageboxen) (snipperruimte 2)
•
Bij 2B functioneel collectief groen
(snipperruimte 3)
•
Collectief groen aan voor-, zij- en
achterkant als buffer tussen de
woningen en de groenzone langs de
Gender (snipperruimte 5)
3. Portiekflats
•
Veldjes bij flats (snipperruimte 4)
•
Collectief groen aan voor-, zij- en
achterkant (snipperruimte 5)

Afbeelding 4.22: Snipperruimte in Aireydorp

Afbeelding 4.21: Deelgebieden

,

4.3.1 Verantwoording locatiekeuzes ontwerpvoorstelien
Snipperruimte 3 en 5 komen in aile deelgebieden v~~r. Verder heeft elk van
de drie deelgebied een snipperruimte die aileen in dat deel voorkomt.
Snipperruimte 1 komt aileen in deelgebied 1 voor, snipperruimte 2 aileen in
d.~elgebied 2 en snipperruimte 4 aileen in deelgebied 3. Het zou dus logisch
zlJn om voor elk deelgebied een ontwerpvoorstel te doen en aile soorten
snipperruimte behandeld te hebben. Toch heb ik ervoor gekozen twee
ontwerpvoorstellen te doen. Deelgebied 2 is hiervoor afgevallen.
Deelgebied 1 en 2 lijken erg op elkaar: het zijn allebei eengezinswoningen en allebei een wijk op zich binnen Genderdal. Tevens lijken de
snipperruimtes in deze twee deelgebieden erg op elkaar: het zijn allebei
mgesloten collectieve ruimtes, aileen de doorgaande functie is anders. In
allebei. de deelgebieden komt functioneel groen (snipperruimte 3) en
collectlef groen aan voor-, zij- en achterkant (snipperruimte 5) v~~r.
Er worden dus twee deelgebieden worden uitgewerkt in de rest van dit
onderzoek:
1. Eengezinswoningen in Aireydorp (afbeelding 4.22). V~~r dit
deelgebied wordt een ontwerpvoorstel gedaan in hoofdstuk 5.
3A. Portiekflats in haakvorm aan de Karel de Grotelaan (afbeelding
4.23). V~~r dit deelgebied wordt een ontwerpvoorstel gedaan in
hoofdstuk 6.
118

Afbeelding 4.23: Snipperruimte bij de portiekflats

Type woningen
Type
snipperruimte

Schaal

Airevdorp
Eengezinswoningen
(g rotendeels)
Ingesloten collectieve ruimte
(1)
Collectief groen voor-zijachter (5)
Hele wiik

Portiekflats
Portiekflats
Veldjes bij flats (4)
Collectief groen voor-zijachter (5)
Riitie flats

Op deze manier worden twee verschillende voorbeelden gegeven en kunnen
andere delen van de wijk op een zelfde wijze aangepakt worden. Waar op
gelet moet worden is dat ruimtes niet als snippers ontworpen worden, maar
dat naar het geheel gekeken wordt.

IN DIT HOOFDsTUK WORDT EEN ONTWERPVOORsTEL GEDAAN
VOOR AIREYDORP. MAAR EERsT ZAL ER GEKEKEN WORDEN NAAR
DE BEsTAANDE sITUATIE, DE TYPOLOGIE OPENBAAR-PRIVE, EN DE
VOORKOMENDE sNIPPERRUIMTEs VOORDAT DE MANIER VAN
AANPAK BEsCHREVEN WORDT. DE REST VAN HET HOOFDsTUK GAAT
IN OP HET UITEINDELlJKE ONTWERP.

5.1 Bestaande situatie

?- '

..h

Afbeelding 5.2: Het opbouwen van de staalconstructie
Bron:

http://www.dse.nl/~polynorm/fotoalbums/polynorm-

Afbeelding 5.3: Huidige gevelbeeld Airey-woningen in
Genderdal

" .. ",,,,'rlmn 5.1: Luchtfoto Aireydorp
Bron: Cardbase, Gemeente Eindhoven en TUle

Het Airey bouwsysteem is een staalconstructie waaraan, als blokken
uitziende, betonplaten worden gemonteerd. De betonblokken zijn verder
niet afgewerkt. De voordelen van dit bouwsysteem waren het snel en
relatief goedkoop bouwen. 104
104 http://www .historischemmen. n IIC300 _ wijken_buu rten/C301_emmermeer/ p_30 1_2_aO 1. htm
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Afbeelding 5.4: Plattegrond bestaande situatie

-;_.

-~~=

De stedebouwkundige structuur van Aireydorp bestaat uit wegen en
eilandjes (afbeelding 5.5). De wegenstructuur is erg dominant door de
brede wegen en de hoeveelheid wegen . Tussen de wegen liggen de
woningen als eilandjes . Er zijn zeven eilandjes te onderscheiden, welke
soms weer opgedeeld kunnen worden in kleinere eilandjes . Deze
stedebouwkundige structuur wordt als waardevol aangemerkt en dient
behouden te worden.

Afbeelding 5 .5: Stedebouwkundige structuur van wegen en eilandjes.
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5.2.1 Typologie openbaar-prive: voorkant

5.2 Typologie openbaar-prive
Zoals in afbeelding 5.6 te zien is, is in
het grootste deel van de wijk sprake
van collectief groen aan de zijkant van
de woningen. De woningen aan het
groen in het noorden hebben ook
collectief groen aan de voorkant.
Tenslotte hebben enkele woningen
geen collectief groen aan voor- of
achterkant.

Aan de voorkant zijn er weinig verschillende overgangen openbaar-prive,
het grootste deel van de woningen ligt direct aan de straat (afbeelding 5.8) .

~

•

Typologie openbaar • prlv8
•

o
o
•

Eengezinswoning • lrotlo,,!slreal
Eengezinswonlng • collectle!
groen voor\(ant· IrOtlo,,!slraal
Eengezinswoning • collectie!
groen Z1jkanl • trotto,,!straat

•

Port,e\(nat· trOIlO" • collectie'
groen voorkant • tro ttOir!straat

Afbeelding 5.6: Kaart typologie openbaar-prive Aireydorp

•

•

Eengezinswoning trottoir en straat

oEengezinswoning col/ectief groen voorkant trottoir en straat

o

Eengezinswoning - col/ectief
groen zijkant - trottoir en
straat

•

Portiekflat (geen tuin) - trottoir - col/ectief groen voorkant - trottoir en straat

Afbeelding 5.7: Tekeningen typologie openbaar-prive in Aireydorp
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Eengezlnswonlng - voortuin trollolr!slraat
Eengezjnswonlng - voor1uin trollOlr • collectie' groen • trottolr!straa!
portie\(nat • collectief groen •
tronolrlstraat

Afbeelding 5.8 : Kaart typologie voorkant

Afbeelding 5.9: Tekeningen
typologie voorkant

5.2.2 Typologie openbaar-prive: zijkant

5.2.3 Typologie openbaar-prive: achterkant

Aan de zijkant zijn er vee I verschillende overgangen openbaar-prive te
vinden (afbeelding 5.10). Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid
van snipperruimte "collectief groen aan voor-, zij- en achterkant van
woningen".

Aan de achterkant zijn er relatief weinig verschillende overgangen
openbaar-prive (afbeelding 5.12). De achterpaden zorgen veer een meer
geleidelijke overgang van epenbaar naar prive.

,;

•

Eengezlnswoning - lrottoirlstraat

•

Eengezinswonlng - lijtuln trottoi"Slraat
Eengezinswoning - collectie! groen tronolrlstraal

•

Eengezinswoning - achterpad

•

openbaar o! collectie! groen
Eengezlnswoning - collectle! groen achterpad
Eengezlnswonlng - collectie! groen achlerpad - openbaar groen
portieknat - collectie! groen tronoirlstraat

•

•

•

•

•

•

•

Eengezmswonlng - echterpad -

andere eengezinswonlng

•
•

Eengezinswonlng - achterpad .
openbaar o! collectle! groen
Eengezlnswonlng - pad asn zijkant pleintj.
Portlekflal (geen IUln) - ped aan
zijkant - plelnlje

Eengezlnswoning. achterpad -

•

i

Portieknal - achterpad .
•

collectie! groen - trottoirlstraat

Afbeelding 5 .12: Kaart typologie achterkant

Afbeelding 5.10: Kaart typologie zijkant

•

Afbeelding 5.13: Tekeningen
typologie achterkant

•

Afbeelding 5.11: Tekeningen typologie
zijkant
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5.4 Aanpak

5.3 Snipperruimte in Aireydorp

o
o

Woningen. naoo~ogs
Ingesloten colleetleve rulmle
mel doorgsande functie
Colleetlef groen. functloneel

De wijk is erg gericht op de auto en stenig. Door de betonnen gevels van de
woningen wordt dit laatste nog eens extra benadrukt. Er is voldoende
parkeergelegenheid.
De in afbeelding 5.15 in zwart weergegeven wegen zijn de
wijkontsluitingswegen. Deze zijn erg breed en er wordt hard gereden,
vooral op de Schubertlaan, de weg midden door Aireydorp. De paarse
wegen maken deel uit van de snipperruimte "ingesloten collectieve ruimte
met doorgaande functie". Dit zijn smalle eenrichtingsweggetjes waar enkele
7 woningen) en enkele parkeerplaatsen aan liggen
woningen (6
(afbeelding 5.16). De straatjes zijn erg stenig en op de auto gericht; er is
geen trottoir en dus geen ruimte voor de voetganger. Deze straatjes zijn
eerder al geschreven in "overgang openbaar-pr1ive 2" in paragraaf 3.1.4.4.
Het is naar mijn mening overbodig dat hier een straat ligt. Het zou goed in
de vorm van een woonpad kunnen.

a
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----- ----
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Afbeelding 5.14: Kaart snipperruimte in Aireydorp

Zoals in afbeelding 5.14 te zien is komen er drie typen snipperruimte voor
in Aireydorp:
•
Inges/oten collectieve ruimte met doorgaande functie
Deze is weer onder te verdelen in veldjes aan zij- en achterkanten
van woningen en smalle eenrichtingsstraatjes met parkeergelegenheid.
•
Functionee/ collectief groen
Dit zijn grotere stukken groen gelegen aan de randen van
Aireydorp. In de aanpak worden deze snipperruimtes niet
meegenomen, omdat ze als enige snipperruimte positief zijn.
•
Collectief groen aan voor-, zij- en achterkant van woningen
Dit type snipperruimte komt er veel voor in Aireydorp en ligt
meestal aan de zijkant van de woningen. Het zijn echte restjes die
vaak nog geen twee meter breed zijn.
Er is geen samenhang tussen de snippers;
elementen.
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het zijn allemaal losse

Afbeelding 5.15: Wegenstructuur Aireydorp, rechts met bebouwing

Afbeelding 5.16: Foto 's van de smalle eenrichtingsweggetjes

Er is weinig openbaar groen in Aireydorp. Er is een klein grasveldje dat aan
de voorkant van woningen gelegen is (groen weergegeven in afbeelding
5.17). Dan zijn er nog twee kleine veldjes die aan zij- en achterkanten van
woningen gelegen zijn (geel weergegeven in afbeelding 5.17) . Deze twee
kleine veldjes zijn echter meer achtergebieden te noemen dan openbare
ruimte. Wat ook opvalt is dat deze drie veldjes bij elkaar liggen en er in de
rest van de wijk geen veldje is. Op de veldjes staan geen speeltoestellen, er
zijn geen voorzieningen voor jongeren, ouderen of ,i ets dergelijks. Het
overige groen in de wijk is collectief groen (snipperruimte "functioneel
colleetief groen" en "collectief groen aan voor-, zij - en achterkanten van
woningen".

De wijk wordt aangepakt vanuit de openbare ruimte (dit in tegenstelling tot
de 'norma Ie' aanpak van sloop-nieuwbouw en woningdifferentiatie), met als
doelen:
•
Het behouden van de stedebouwkundige waardevolle structuur
(zie paragraaf 5.1 stedebouwkundige structuur)
•
Het verbinden van de losse snippers
(zie paragraaf 5.3 snipperruimte)
•
Het minder dominant maken van de auto en daardoor meer ruimte
creeren voor voetgangers en fietsers
(zie paragraaf 5.4 wegenstructuur)
•
Het toevoegen van openbaar groen
(zie paragraaf 5.4 openbaar groen)

Afbeelding 5.17: 'Openbaar' groen
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5.5 Groene route
Ik heb een route ontworpen voor voetgangers
en fietsers, welke de losse snippers verbindt
en ze een geheel maakt. De route gaat door
de eerder beschreven smalle eenrichtingsweggetjes die hierdoor vervallen. De auto
wordt minder dominant; de ontsluitingswegen
blijven en hebben aftakkingen die doodlopen
op de route (afbeelding 5.19). De stedebouwkundige structuur blijft behouden. De route
bevat veel openbaar groen en voegt dit
zodoende aan de gehele wijk toe, niet enkel op
een plaats zoals in de huidige situatie het
geval is.
De route is voor aile bewoners
bestemd: kinderen kunnen veilig naar school
lopen via de route, hondenbezitters kunnen
hun hond uitlaten, aile bewoners kunnen een
ommetje maken door de buurt en via de route
de groenzone langs de Gender bereiken.
Tevens geeft de route de wijk meer identiteit.

Afbee/ding 5.18: Route
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Afbee/ding 5.19: Nieuwe wegenstructuur:
Onts/uitingswegen en aftakkingen die dood/open op
de groene route.

Afbeelding 5.20 : De route gaat door in rest van de wJjk en komt langs verschillende
functies, zoals een kerk, een jongerencentrum, twee scholen en enkele winkels, en
staat in verbinding met de groenzone langs de Gender. Vanaf de route zJjn er
doorzichten naar de groenzone langs de Gender.
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5.

6.

Afbeelding 5.21: Foto's van het vervolg van de route in de rest van de wijk. In de
plattegrond is met nummers aangegeven waar de foto 's genomen zijn.
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De route bestaat uit een lijn met aanhangende velden en punten
(afbeelding 5.22) . De lijn dient vooral voor de verplaatsing en de vlakken
voor het verblijf.

Lijnen: route (rood) en haag (Iicht groen)

Ondergrond

Totaal

Punten : bomen
Afbeelding 5.22: Lagen; lijnen, vlakken en punten
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Om de route te verduidelijken is gebruik gemaakt van een viertal principes
(afbeelding 5.23 en 5.25):
De bestrating van de route is van hetzelfde asfalt als de paden
in de rest van de wijk.
_

Langs de gehele route komt een haag (buxus).

IT

De zijkant van de huidige woningen aan de route krijgen een
accent (kleur).
Referentie is hier Tony Garnier in Lyon (afbeelding 5.24).
De kruisingen met wegen is telkens hetzelfde: een
groenplantsoen met bomen. Op de plaatsen waar de route de
wijkontsluitingsweg kruist gaat het asfalt van de route door.

---

',C--..------ \\" .
L~\

Afbeelding 5.24: Accenten op
kopse kanten van
bebouwing van Tony Garnier in Lyon
Bron: www.lyonphotos. com/diaporama/moyenne_711. htm

Afbeelding 5.25: De vier principes
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Afbeelding 5.26: Plattegrond on twerp totaal
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Woningen, naoorlogs

•

Haag

Woningen, niet naoorlogs

0

Gras

Woningen, nieuw

Coliectief groen: struikjes

Functie

Beplantingsvlakken

Bergingen

D

Straat

o

Betege1d 'plein'

•

Tuinen

Trottoir

•

Bomen bestaand

Asfall route

•

Bomen nleuw

c.. Parkeren
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Zand

Afbeelding 5,27: Plattegrond ontwerp, met de route eruit gelicht
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Woningen , naoorlogs

•

Haag

Woningen , niet naoor1og5

0

Gras

Functie

•

Beplantingsvlakken

Bergingen

D

Zand
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Woningen, nieuw
•

I

Slraat

::::J Parkeren

•

Betegeld 'plein'
•

Tuinen

Trottoir

•

Bomen bestaand

Asfalt route

•

Bomen nieuw

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------:.<1
I

Afbeelding 5.28: Plattegrond on twerp met omgeving, met de route eruit gelicht
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Afbeelding 5.29: Plattegrond on twerp met aangegeven wat er veranderd";s ten
opzichte van de huidige situatie.
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Afbeelding 5.30: Plattegrond bestaand met aangegeven op welke plekken er iets
veranderd is.

5.5.1 Programma route

5.5.1.1 Oeelgebied A

Het programma wordt per deelgebied besproken. Deelgebied A is het meest
zuidelijke deel van de route, deelgebied B rondom het grasveld in het
westen en deelgebied C het noordelijke dee!. Zie voor de exacte ligging
afbeelding 5.31. Het ontwerp van de twee nieuwe bouwblokken, nummer 1
en 2 in afbeelding 5.31, wordt apart besproken.

Afbeelding 5.31: Indeling in deelgebieden

De route is in dit deel een rechte lijn. De bomen, die evenwijdig staan aan
de route, benadrukken dit nog eens. Dit deel bestaat uit drie soorten
vlakken: gras, pleintje en groenplantsoen. Deze wisselen elkaar af.
•
Het gras is om te verblijven; met een rand om op te zitten. Door
deze rand is het tegelijkertijd niet toegankelijk voor fietsers
(afbeelding 5.33 en 5.35).
•
Het pleintje is een iets verhoogd betegeld vlak met bankjes, om te
verblijven. De tegels zijn anders dan die van het normale trottoir
Het pleintje is gelegen aan de zijkant van een woning (afbeelding
5.34).
•
Op de kruisingen met de wegen bevinden zich de groenplantsoenen
met bomen (afbeelding 5.34).
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5.5.1.2 Oeelgebied B

Afbeelding 5 .35: Referentie
gras met rand
Bran: Blauwe Kamer, februari
2007, pagina 65
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Afbeelding 5.36: Referentie
haag als lijn
Bran: Nieuw Sioten
Amsterdam, pagina 55

Dit is het gebied rondom het grasveld.
•
Meest zuidelijk, aan zij- en achterkanten van woningen, komt een
hondenuitlaatplek. Er is veel overlast van hondenpoep in de buurt;
er is namelijk geen hondenuitlaatplek. Deze plek grenst aan de
route en is meer een aftakking dan deel van de route. Men kan van
de route af om er te komen en als men er niet hoeft te zijn, loopt
men er gewoon voorbij (afbeelding 5.38).
•
Op het grote grasveld kan gespeeld worden; er staan speeltoestellen, er kan gevoetbald worden en dergelijke (afbeelding 5.39
en 5.42). Er zijn veel zitmogelijkheden voor ouders om op de
spelende kinderen te letten. Tevens dient de rand van het grasveld
aan de Bartok/Schubertlaan als zitmogelijkheid (afbeelding 5.43).
Het grasveld ligt aan voorkanten van woningen voor meer sodale
controle. Er is een doorzicht naar de groenzone langs de Gender.
Hier staan geen bomen, voor een nog beter doorzicht.
•
Het deel van het grasveld dat het meest richting de groenzone
langs de Gender ligt is bestemd voor ouderen. Er komt een
accommodatie binnen en jeux de boules en bankjes buiten
(afbeelding 5.40 en 5.44) ,

•

Er komt een nieuw bouwblok grenzend aan het grasveld, blok 1,
waarover later meer in 5.5.1.4. Door dit bouwblok is er nog meer
controle op het grasveld (afbeelding 5.41).

Afbeelding 5.42 : Referentie grasveld,
Van Beethovenlaan in Eindhoven

Afbeelding 5.43:
rand
Bron: Landscape architecture in Germany,

R~~ 47

Afbeeldlng 5.39: Overgang van deelgebied A naar B, met
zicht op de speeltoestellen en zitgelegenheid

grasveld

Afbeelding 5.44: Plek voor ouderen, Van Beethovenlaan in Eindhoven
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5.5.1.3 Oeelgebied C

Afbeelding 5.45: Vogelvlucht van deelgebied C

Ook hier is net als in deelgebied A sprake van gras met een rand om te
zitten en kruisingen met wegen, met groenplantsoenen en bomen
(afbeelding 5.47). De bomen staan hier, in tegensteliing tot deelgebied A,
loodrecht op de route. Hierdoor worden de doorzichten naar de groenzone
van de Gender extra benadrukt.
Er zijn nog twee andere vlakken om te verblijven: in het midden
van deelgebied C komt een plek voor jongeren met een basketbalveldje,
een trap als zitelement en een grasveldje (afbeelding 5.50, 5.52 en 5.53).
En aan het eind van de route in Aireydorp ligt een groot grasveld met
daaraan een nieuw bouwblok, blok 2.
Er komen op twee plaatsen nieuwe woningen: twee patiowoningen
komen in plaats van vier eengezinswoningen. De doorgang was hier te smal
voor de route (afbeelding 5.48). En aan het grote grasveld komt een nieuw
bouwblok, blok 2. Ook hier was de doorgang te smal voor de route. Dit blok
begrenst de route en zorgt voor sociale controle op de route (afbeelding
5.49 en 5.51). In 5.5.1.5 is meer informatie te vinden over dit blok. Met dit
blok en blok 1 krijgt Aireydorp tevens een nieuwe begrenzing, zoals te zien
is in afbeelding 5.54 en 5.55.
De route gaat verder in de rest van Genderdal en komt langs een
kerk, een jongerencentrum, twee scholen en enkele winkels.
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Afbeelding 5.47: Kruising met weg; groenplantsoen met bomen

Afbee/ding 5.52: Referentie p/ek voor jongeren;
Varenstraat in Eindhoven

Afbee/ding 5.53: Referentie p/ek voor jongeren
Bron: Courtyard in the wind, pagina 41
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5.5.1.4 Blok 1

Afbeelding 5.54: Nieuwe begrenzing Aireydorp met blok 1 en 2
Afbeelding 5.56: Plattegrond blok 1

Het meest oostelijke deel van het blok zijn eengezinswoningen . Hiervoor is
gekozen omdat ze tegenover andere eengezinswoningen staan en er anders
een schaalverschil zou zijn. De entrees liggen aan de straat.
Het noordelijke deel is vijf verdiepingen hoog, net als de andere
bebouwing in de groenzone langs de Gender. Het ligt op een goede locatie
met mooi uitzicht, precies tussen de andere bebouwing in de groenzone
door. De entrees liggen aan de binnenzijde van het blok. De appartementen
op de begane grond hebben een eigen entree, de appartementen op de
boven gelegen verdiepingen worden ontsloten door een galerij.
Het zuidelijke deel begrenst het grasveld. Hierdoor is er veel sociale
controle op het grasveld . Dit deel telt drie verdiepingen, zodat het niet in
contrast staat met de andere bebouwing aan het grasveld. Ook van dit deel
ligt de entree aan de binnenzijde van het blok. De appartementen op de
begane grond hebben een eigen entree, de appartementen op de boven
gelegen verdiepingen worden ontsloten door een galerij.
Binnen in het blok komt groen met enkele bomen en de entrees.
Een klein deel van het binnenterrein is gereserveerd voor parkeren. In dit
blok komen in totaal 41 appartementen en drie eengezinswoningen . Dit
kunnen duurdere en grotere appartementen zijn.
Afbeelding 5.55: Nieuwe begrenzing Aireydorp met blok 1 en 2
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5.5.1.5 Blok 2

Afbee/ding 5.59: P/attegrond b/ok 2

Afbee/ding 5.58: B/ok 1

Dit blok bevat aileen appartementen. De appartementen hebben geen
achtertuin, maar terrassen op de eerste verdieping, waaronder geparkeerd
kan worden. Tevens is een deel van de begane grond garage. Het andere
deel van de begane grond is entree en een gedeelte van de woning op de
eerste verdieping. Op deze manier is er voldoende parkeergelegenheid, is
er controle en zijn de auto's niet beeldbepalend. Aan de binnenzijde van het
blok bevindt zich groen met bomen. De doorsnede en een beeld van deze
oplossing is te zien in afbeelding 5.64 en 5.63. Referentie hiervoor is de
Pedagogenbuurt in Utrecht, door Duinker, van de Torre. IOS In afbeelding
5.65 is een afbeelding van dit ontwerp te zien.
De entrees van de woningen op de begane grond (en dus ook
eerste verdieping) liggen aan de buitenzijde van het blok, deels aan het
grote grasveld dat aan de route ligt. Hierdoor is er meer sociale controle op
het grasveld. De entrees van de andere appartementen liggen in het
noordoosten. De exacte ligging is in afbeelding 5.59 aangegeven met de

105

Stadscahiers; de transformatie van de naoor/ogse stad, pagina 87
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twee dikke continue zwarte pijlen. De appartementen worden ontsloten
door een galerij die aan de binnenzijde van het blok ligt.
Het zuidelijke deel van het blok heeft uitzicht op het grasveld
grenzend aan de route en is vier verdiepingen hoog . Het oostelijke deel is
ook vier verdiepingen hoog en heeft uitzicht op de groenzone langs de
Gender. Het noordelijke deel is vijf verdiepingen hoog met uitzicht op de
groenzone langs de Gender. In het noordoosten komt een accent in de
vorm van een toren van acht verdiepingen hoog. De ligging is in afbeelding
5.59 aangegeven met een uitroepteken. In dit blok kunnen, net als in blok
1, duurdere en grote appartementen komen . In totaal zijn er 48 appartementen.
Afbeelding 5.64: Doorsnede principe blok 2

Afbeeldlng 5.65: Referentie Pedagogenbuurt
Bron: Stadscahiers, pagina 87
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Afbeelding 5.63: Het principe van parkeren op de begane
grond en terrassen op de eerste verdieping

5.5.2 Parkeren
Aireydorp bestaat in de huidige situatie uit 291 woningen. In het ontwerp
worden 47 eengezinswoningen gesloopt en worden 94 woningen nieuw
gebouwd. Hiervan zijn twee patiowoningen, drie eengezinswoningen en 89
appartementen. Het totaal aantal woningen komt op 338 woningen.
Met de nieuwbouw wordt aangetoond dat er ook andere woningen en
woningtypes toegevoegd kunnen worden binnen het plan, zonder hier
afbreuk aan te doen.

In de bestaande situatie zijn er 432 parkeerplaatsen. Dit betekent 1,48
parkeerplaatsen per woning. In het ontwerp zijn er 446 parkeerplaatsen .
Dit betekent 1,32 parkeerplaatsen per woning. In afbeelding 5.66 En 5.67
zijn de parkeerplaatsen aangegeven in de plattegrond.
Het aantal parkeerplaatsen per woning is iets afgenomen, maar
voldoet aan de norm . De parkeernorm voor gezinswoningen in de sociale
sector is 1,0 en voor gezinswoningen in de vrije sector 1,3. 106

,- - Afbeelding 5.66: Parkeerplaatsen bestaande situatie

.,,- - Afbeelding 5.67: Parkeerplaatsen on twerp

106 Gebaseerd op ASW 1996, Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de
bebouwde kom, CROW, pagina 146
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5.5.3 Impressies

Afbeelding 5.68: Locaties ooghoogte impressies

In afbeelding 5.68 zijn de locaties van de ooghoogte
impressies te zien. Telkens is een afbeelding van het
ontwerp op ooghoogte te zien en een foto van de
bestaande situatie op ooghoogte.
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Afbeelding 5.69: Ooghoogte 1

Afbeelding 5.70: Ooghoogte 2

Route in deelgebied A waar in de bestaande situatie de
smalle eenrichtingsstraatjes /iggen.

Route in deelgebied A waar in de bestaande situatie de
sma lie eenrichtingsstraatjesliggen .

Afbeelding 5.71 : Ooghoogte 3

Afbeelding 5.72: Ooghoogte 4

Afbeelding 5. 73: Ooghoogte 5

Route bij blok 2 waar in de bestaande situatie aileen
een achterpad was.

Route in deelgebied C.

Route in deelgebied C met zicht op de plek voor
jongeren.
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Afbeelding 5.74: Ooghoogte 6

Afbeelding 5.75: Ooghoogte 7

Afbeelding 5.76: Ooghoogte 8

Route in deelgebied B met zicht op het nieuwe blok 1.

Route in deelgebied B.

Route in deelgebied B met het speelveld. De weg is hier
verdwenen.
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Afbeefding 5.77: Ooghoogte 9

Afbeefding 5.78: Ooghoogte 10

Afbeefding 5.79: Ooghoogte 11

Route in deefgebied 8, kijkend richting de groenzone
fangs de Gender. In de bestaande situatie is hier geen
doorzicht.

Een straat haaks op de route in deefgebied A. De straat
foopt dood op de route.

Een straat haaks op de route in deefgebied C. De straat
foopt dood op de route.
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Afbeelding 5.80: Overzicht van het on twerp

c

Afbeelding 5.81: Overzicht van het antwerp
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IN DIT HOOFDSTUK WORDT EEN ONTWERPVOORSTEL GEDAAN
VOOR DE PORTIEKFLATS IN HAAKVORM AAN DE KAREL DE
GROTELAAN . EERST ZAL ER GEKEKEN WORDEN NAAR DE
BESTAANDE SITUATIE, DE TYPOLOGIE OPENBAAR-PRIVE, EN DE
VOORKOMENDE SNIPPERRUIMTES VOORDAT INGEGAAN WORDT OP
HET ONTWERP. DIT ONTWERP IS NIET ZO UITGEBREID ALS HET
ONTWERP VOOR AIREYDORP.

6.1 Bestaande situatie
Zoals te zien is in afbeelding 6.2 worden de
portiekflats ontsloten door de Schubertlaan. Langs
de Schubertlaan en in de doodlopende aftakkingen
van de Schubertlaan wordt geparkeerd. Langs de
Karel de Grotelaan loopt hier geen ventweg, zoals
wei het geval is in Aireydorp. Uiterst links in
afbeelding 6.3 liggen enkele winkels.

Afbeelding 6.1: Luchtfoto portiekflats (het gaat om de flats aan de bovenzijde)
Bron: Cardbase, Gemeente Eindhoven en TU/e

Afbeelding 6.2: Wegenstructuur bestaand

Afbeelding 6.3: Plattegrond bestaande situatie portiekflats
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De portiekflats bestonden oorspronkelijk uit twee stroken, maar later is er
een verbindingselement toegevoegd zodat portiekflats in haakvorm
ontstonden. Het toegevoegde element telt maar drie verdiepingen, terwijl
de rest vier (aan de Schubertlaan) of vijf (aan de kant van de Karel de
Grotelaan) verdiepingen telt. Het toegevoegde element heeft als enige de
waning op de begane grand . Voor de rest liggen er aileen bergingen en
portieken op de begane grand (afbeelding 6.4 en 6.5). De entrees liggen
aan de Schubertlaan (afbeelding 6.5). De bewoners hoeven dus helemaal
niet op of bij het veldje te komen en dat is te zien: de veldjes liggen er
verlaten bij en er is amper sociale controle. De veldjes fungeren enkel als
kijkgroen en zijn oak wei op te vatten als een uitbreiding van de berm van
de Karel de Grotelaan.
In de portiekflats wonen veel starters en een of twee persoonshuishoudens en amper ouderen of gezinnen met kinderen. Hierdoor is er
nag minder draagvlak voor de veldjes . De woonkamers van de flats zijn wei
op de veldjes georienteerd (afbeelding 6.6). Er is weinig contact tussen de
bewoners in de flats blijkt uit onderzoek van de gemeente Eindhoven. 107

Woningen , naoorlogs
Functies
Barglngan

o

Gras

Portleken

Colleellef groan : strulkjes

Straat

Bomen

Afbeelding 6.4: Plattegrond begane grond van een portiekflat

Afbeelding 6.6: Plattegrond eerste verdieping van een portiekflat

Afbeelding 6.5: Op de begane grond liggen aileen bergingen en entrees (aileen aan
Schubertlaan). Het linker beeld is vanaf de Schubertlaan en het rechter beeld is
vanaf het veldje / Karel de Grotelaan.
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6.2 Typologie openbaar-prive

6.3 Snipperruimte portiekflats

o
o
•

Typologie openbaar • prlve

o
~

"

•

PortiekOal· Irolloir/slraat
PortiekOal - colieclief groen
voor1<anl - trolloir/slraal

'/}

Afbeelding 6.7: Kaart typologie openbaar-prive portiekflats

Woningen, naoorlogs
Veldjes blj Oals
Collecliei groen aan voor., zij.
en achler1<anl wonlngen; slruikjes

Afbeelding 6.9: Kaart snipperruimte portiekflats

Zoals in afbeelding 6.9 te zien is komen er twee typen snipperruimte voor
bij de portiekflats:
•
Veldjes bij flats .
Deze veldjes zijn te zien als een uitbreiding van de berm van de
Karel de Grotelaan en worden amper gebruikt.
•
Collectief groen aan voor-, zij- en achterkant van woningen.
Het coliectief groen ligt vooral aan de Schubertlaan.
De aanpak van de portiekflats betreft hoofdzakelijk de snipperruimte (dit in
tegensteliing tot Aireydorp). De veldjes en het coliectief groen aan de voorzij- en achterkant worden aangepakt. Tevens wordt het eentonige beeld
vanaf de Karel de Grotelaan aangepakt.

o

Portiekflat (geen tuin) - trottoir en straat

Portiekflat (geen tuin) - col/ectief
groen voorkant - trottoir en straat

Afbeelding 6.8: Tekeningen typologie openbaar-prive portiekflats
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6.4 Ontwerp portiekflats
6.4.1 Aanpak snipperruimte
Er worden gezinnen en ouderen toevoegd zodat er meer draagvlak is voor
de openbare ruimte en tevens meer sociale controle. Op de begane grond
van de portiekflats komen woningen voor gezinnen met tuin. Er blijft nog
plaats over voor bergingen, aileen minder oppervlakte. De entrees van de
portiekflat liggen aan de Schubertlaan, de entrees van de woningen voor
gezinnen liggen aan de kant van de veldjes / Karel de Grotelaan (afbeelding
6.10 en 6.11). Het collectief groen aan de Schubertlaan wordt deels tuin en
deels woning (afbeelding 6.11). De andere verdiepingen van de flat blijven
gelijk. De bewoners op de eerste verdieping krijgen door de uitbreiding
voor de gezinnen een dakterras.
Aan de zijde van de Karel de Grotelaan worden appartementen
toegevoegd, deels voor ouderen. De appartementen schermen het veldje af
van de Karel de Grotelaan en orienteren zich op het nieuwe veldje, wat
meer de vorm heeft gekregen van een binnenterrein. Het ligt veel meer
beschut en er is meer levendigheid en sociale controle op maaiveld. Het
binnenterrein is tevens kleiner qua oppervlakte dan het oude veldje. Er zijn
redelijk brede doorzichten van buiten af op het binnenterrein zodat het
geen prive terrein wordt. Aan de 'achterkanten' van de appartementen kan
geparkeerd worden, zonder dat hier op het binnenterrein iets van te
merken is. Tevens kan er langs de Schubertlaan geparkeerd worden zoals
in de huidige situatie ook al het geval was (afbeelding 6.11).
De nieuwe appartementen worden ontsloten door een galerij die
aan de kant van de Karel de Grotelaan komt te liggen. Aan de kant van het
binnenterrein komen de balkons en de entrees van de woningen op de
begane grond met kleine tuintjes. De entree voor de rest van de
appartementen komt aan de zijkant te liggen tussen het binnenterrein in de
parkeerplaatsen. Door het aanpassen van de wegenstructuur worden de
binnenterreinen niet doorsneden door wegen en kan er aan de
'achterkanten' van de appartementen geparkeerd worden zonder dat
iemand er last van heeft (afbeelding 6.12).

Afbeelding 6.11: Plattegrond on twerp portiekflat

Woningen

l1li. Functies
Bergingen
Portieken
Stroot
Parkeren
Trottoir
Gras

Afbeelding 6.10: Op de begane grond worden gezinnen toegevoegd met de entrees
aan de kant van de veldjes.
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•
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Afbeelding 6.12: Nieuwe wegenstructuur
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Afbeelding 6.13: Plattegrond on twerp portiekflats
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6.4.2 Eentonig beeld vanaf de Karel de Grotelaan
Het tweede deel van de aanpak is het eentonige beeld vanaf de Karel de
Grotelaan. Binnen het ontwerp van paragraaf 6.4.1 kan een gevarieerd
beeld vanaf de Karel de Grotelaan gecreeerd worden. Dit kan onder andere
door het combineren van verschillende variaties:
•
Varieren in de hoogte
•
Varieren in schuin dak
•
Varieren in doorbraken
•
Varieren in kleur en materiaal
Deze variaties zijn te zien in afbeelding 6.17 tot en met 6.20 . Het
totaalbeeld zou er uit kunnen zien zoals in afbeelding 6.21 te zien is, maar
hier moet bij gezegd worden dat dit maar een voorbeeld van de vele
mogelijke resultaten is.

~

~

Afbeelding 6.14: 8eeld vanaf de Karel de Grotelaan

Afbeelding 6.15: 8eeld vanaf de Schubertlaan
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Afbeelding 6 .16: Standaard

~

Afbeelding 6.19: Varieren in doorbraken

Afbeelding 6.17: Varieren in hoogte

Afbeelding 6.20 : Varieren in materiaal en/of kleur

Afbeelding 6.18: Varieren in schuin dak

Afbeelding 6.21: Totaalbeeld zoals het er uit zou kunnen zien als de varia ties
gecombineerd worden.
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6.4.3 Voorbeeld hoe een blok er uit zou kunnen zien
De 'standaard' blokken kunnen door eerder genoemde variaties een heel
andere verschijningsvorm krijgen. In deze paragraaf wordt een voorbeeld
gegeven hoe een dergelijk blok er uit zou kunnen zien. Hierbij wordt
verwezen naar een appartementencomplex aan het Donboscoplein in
Eindhoven van Diederen irrix afbeelding 6.22).

Afbeelding 6.22: Appartementeneomplex aan het Don Boseoplein
Bron links: www.diederendirrix.nl/projeeCwoningbouw.php?eategory=3&projeet=107
Bron reehts: eindhovensesehool.net/plug/projeet/projeet.php?view.232

De woningen op de begane grond krijgen een tuintje met een laag hekje
aan de kant van het binnenterrein en zorgen zo voor sociale controle. De
entrees voor deze woningen liggen hier ook. De appartementen op de
eerste verdieping en hoger hebben aan deze zijde een balkon en de
bovenste laag heeft een dakterras. De entrees van deze woningen liggen op
de kopse kant van het appartementenblok. Aan de kant van de Karel de
Grotelaan liggen de galerijen en de parkeerplaatsen (afbeelding 6.24 en
6.25).

Afbeelding 6.24: Voorbeeld ontwerp vanaf de Karel de Grotelaan

../'

Afbeelding 6.25: Voorbeeld ontwerp vanaf de Sehubertlaan
Afbeelding 6.23: Het standaard blok
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luatie
Teruggreep naar de probleem- en doelstelling

Aanbevelingen

Eerst volgen hier de vooraf
probleem- en doelstelling nog een
keer:
•
welke
kan de overgang tussen
en
wijken verbeterd worden zonder hele wijken
te
•
Doelstelling: Het onderzoeken van de overgang tussen
en
in
en hiervoor ontwerpvoorsteflen doen.

Er wordt vaak gezegd dat de naoorlogse woningen en hun omgeving niet
meer bij de huidige samenleving zouden passen. Maar is dat wei zo? Met de
sloop-nieuwbouw verdwijnen hele del en van de Nederlandse
Ik heb met dit onderzoek willen laten zien dat er meer mogelijkheden voor
naoorlogse wijken zijn dan aileen sloop-nieuwbouw en de
horende
woningdifferentiatie. Gelukkig komt er nu meer commentaar op de massale
sloop-nieuwbouw. Kijk naar de Kruidenbuurt in Eindhoven: deze wordt
helemaal plat
en in de nieuwe plannen is niets
te vinden van
de oude structuur. Het oude Lavendelplein is compleet verdwenen; er is
niets meer van het oude plein te herkennen in de nieuwe plannen. Toch
heeft de
Eindhoven, mede door de
reacties van oude
bewoners, al
van de
van de Kruidenbuurt: in andere wijken
wordt minder rigoureus en minder gesloopt.
Dit is dan ook mijn aanbeveling' kijk meer naar het bestaande
aileen naar de woningen, maar ook naar de bestaande structuren en
bewoners) en sloop minder (en minder rigoureus). Ais er dan toch gesloopt
wordt en er komt nieuwbouw, moet weer
worden naar de
bestaande structuren en moet er een
komen v~~r de bewoners.
Kijk tevens niet aileen naar de grote schaal van de he Ie wijk, maar kijk naar
aile schalen.

Ik heb de overgang tussen openbaar en prive in naoorlogse wijken
onderzocht ap een door mij zelf ontwikkelde methode en zo tot een indeling
in typologieen hiervoor
Doordat de
meestal niet
tussen de voorgevel en de straat liggen, is er ook gekeken naar de
overgang aan de zij- en achterkant. Dit heeft geleid tot een indeling in
zogenoemde snipperruimtes.
tot twee ontwerpvoorstellen,
Uiteindelijk heeft dit alles
waarbij afgeweken is van de 'standaard' sloop-nieuwbouw en woningmaar waar gekeken is naar de overgang tussen openbaar en
en zodoende zijn
gedaan om de wijk te
verbeteren. Mijn aanpak is ook anders geweest dan de 'standaard' aanpak
doordat ik gekeken heb naar de kleine schaal; naar de overgang tussen
openbaar en prive, tussen straat en woning. Dit in
tot de
schaal waarop meestal een wijk bekeken wordt.
Ik ben van mening dat ik met dit onderzoek de probleemstelling
beantwoord heb en de doelstelling bereikt heb.

Ik heb in de literatuur al
naar voor en na de naoorlogse
maar voor verder onderzoek zou het interessant zijn te kijken hoe de
naoorlogse typo!ogieen zich verhouden tot typo!ogieen ervoor
v~~r
en erna (dus na 1970).
Wat wellicht ook interessant is voor verder onderzoek is de mening
en waardering van de bewoners ten opzichte van het overgangsgebied
tussen openbaar en prive. In dit onderzoek heb ik
bewoners wei hun mening en
maar dit zou vee!
uitgebreider kunnen.
Ik hoop dat
onderzoek bijdraagt aan een andere
op naoorlogse wijken
hun toekomst.

positieve) kijk

163

Literatuur
E. Agricola, Herstructurering als culturele opgave: Nieuwe rol voor het
in
'60 wijken, De
april
pp 22-25
Red. E. Agricola, A. Ouwehand, G.]. te
Uitgeverij 010, Rotterdam 1997

S. Cusveller, S. Gall, Over culturele plan%gle in de naoorlogse wijk, in
Cultuur en
: Denkboek voor de cultuurimpuls,
Ministerie van OCW en VROM, pp 46-65

De naoorlogse wijk centraal,

Stad en samen/eving, Martinus Nijhoff

H.P. Bahrdt, Die moderne GroBstadt; Soziologische Uberlegungen zum
Stadtebau, Wegner, Hamburg 1969
Red. W. Blauw, Ruimte voor nnp'Ii',,-,;.rn

Gemeente Eindhoven, De Buurtthermometer van Eindhoven; gebaseerd op
de sociaal economische status van en de problematiek in buurten,
Eindhoven 2004

VUGA Uitgeverij, Den Haag

1989
Eindhoven in

Gemeente
Blom, B.
M. v. d.
De typologie van de
woonwijken, Rijksdienst voor de monumentenzorg; Projectteam
Wederopbouw, Zeist 2004

Gemeente Eindhoven, Sociale kenmerken van Genderdal; een onderzoek in
het kader van
wijkvernieuwlng, Eindhoven 2003
Gemeente Eindhoven, Typisch Gestel deel1, Eindhoven 2001

M. Bobic, Between the
. Street-building transition as urbanity
inr,,,rl';.,,,,,, THOTH Publishers, Bussum 2004

M.
A. Reijndorp, Op zoek naar nieuw
Rotterdam 2001

C.G.M. Bode, De openbare ruimte in de naoorlogse wijk Pendrecht,
Afstudeerverslag
TU/e

J.
De veronachtzaamde stede/ijke
pagina 30-31

H.
Onrust in park en
Stedelijke
in de
Amsterdamse
Het Spinhuis, Amsterdam 2005

ml.r1rt.>nk·!;>c

H. v.d.
L d. Klerk, Ruimtelijke Ordening: van grachtengordel tot
VINEX-wijk, Het
Utrecht 2003

G. ten
Nu
april 1996, pagina 14-16

U1L.LlO''''

Hereijgers, E. v. Velzen, De naoorlogse stad: een
NAi
Rotterdam 2001
Red. H. Heynen, A. Loeckx, L d. Cauter, K. v. Herck, 'Dat is architectuur':
Sleutelteksten uit de
eeuw,
010, Rotterdam 2004

Naoorlogse wijken I

J. Jacobs, The death and life of
Colenbrander,
het college 'Method%gle in
en
TU/e, 11-10-2005

Londen 1962

24-

10-2005
n;>.",.."-It"',,.,

H. Cornelissen, G. Wallis d. Vries, De naoorlogse wijk gedynamiseerd: Een
lhpnril'1prinn voor de veranderende stad, De

164

American cities,

D.
N. de Boer, Woonwijken: Nederlandse stedebouw 1945-1
Uitgeverij OlD, Rotterdam 1987

Colenbrander, tijdens het college 'Actualia van de Stedebouw II',

CROW, ASW 1
voor
bebouwde
CROW, Ede 1996

domein, NAi

binnen de

li~~,~iM'_ van de tuinstad: Rotterdamse
wijk, De Architect,
pp 26-31

voorde

H. Meyer, F. de Josselin de Jong, M.J. Hoekstra, Het ontwerp van de
SUN, Amsterdam 2006
A. Reijndorp,

,:,riW!:;WIIl<

NAi Uitgevers, Rotterdam 2004

de BNSP-dag Caleidocities op 11-11-2005 in Amersfoort

A. Reijdorp

Red. V. v.
J. Schilt{ J. Smitl Jaarboek Cuypersgenootschap 2001:
De organische woonwijk in open bebouwingl Uitgeverij 010, Rotterdam
2002

C. Rowel F. Koetter! Collage City! MIT
1983

Red. R. v.d. Wouden, De stad op
de openbare ruimte in perspectiet
Sociale en culturele
Sociaal en Cultureel
Den Haag
1999
Red. K.
Van Pendrecht tot Ommoord; tlP<:;rn1prtptli<: en toekomst
van de nrl,'V'I/-lnI1C,c wijken in
Uitgeverij
Bussum 2005

Cambridge, Massachusetts
en stedebouw in Nederland

Uitgeverij

THOTH, Bussum 2000
L. Schrijver, Van
naar publiciteit. .. en
CollectiViteit in de
twintigste eeuw: de stad en haar openbare ruimte - straat en plein! Oase
pp 69-79

The fall

man, Faber and

de transformatie van de naoor/ogse stad, Trancity / KEI /
2007

Londen 1993
www.worldviewcities.org/beirut/porous.html

M. de Sola
en colfectieve ruimte: de verstedelijking van
het prive-domein als nieuwe uitdaging, Oase
pp. 3-8

C. Taylor, Moderniteit in meervoud: cultuur, samenleving en sociale
verbeelding, Klement,
2005

www.eindhoven.nl/web/show/id=352162/contentid=30888#genderdal
eindhovenseschool.net/plug/project/project.php?view.232
www.eindhoven.nl/web/show/id=352162/contentid=30888#genderdal

Technische Universiteit
Stedebouw, Dictaat lTlI,,,,rr.tnn
De

www.historischemmen.nI/C300_wijken_buurten/C301_emmermeer/p_301_2_aOl.htm
. verandering van

nrl,ntll-/tlt7<:P

woonwijken,

010 Rotterdam 2004
1

H.Tilman! Herstructurering op kleine schaal, De
20-21

""!>,·v,,·/n.-,",,o

april 2003, pp

Over het
. vorm en betekenis van enkele
stedebouwkundige ensembles l Oase
pp 109-123\

E. v. Velzen l W. Lofvers! Werken aan de
en onderwijs - lectoraat TransUrban 2002-2006,
Rotterdam 2006

tussen praktijk
Rotterdam,

VROIVJ, Praktijkboek stedelijke herstructurering 2004-2005: De kracht van
de stad
VROM-raad, advies
Haasten en onthaasten in de
herstructurering, advies over de herstructurering van
woonmilieus, november 2002

.<:tE'!dl'lliil<~e

165

