


Ingestorte Idealen
Snoozen in een utopische probleemwijk
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‘Als er al iets uit de jaren vijftig zou moeten worden gesloopt, 
dan is het niet een of andere woonwijk, maar de machinerie die
er nog steeds toe leidt dat hele stadswijken eendimensionaal
tot een sociaal probleem worden gereduceerd dat daadkrachtig
moet worden opgeruimd.’

(Wouter Vanstiphout in: Slopen bouwen slopen. De Groene Amsterdammer, 20-01-2006)
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“Our mini identities in the larger picture are 
completely irrelevant. But the real and perhaps 
only tragedy is that we have no access anymore 
to the kind of really extremely serious efforts 
like housing or like all the other ways in which 
architecture before could demonstrate and show 
and is part to good intentions and to doing good 
things that are good for, I almost don´t dare to 
say it, to mankind.”

Rem Koolhaas over het gevaar van Stararchitect-zijn 
in: lezing ‘Three in One’, Berlage Institute, 30 mei 2011
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FASCINATIE

De wijk Pendrecht is ingericht naar het beroemde plan 
van Lotte Stam-Beese. Zij voorzag een sociale utopie, 
een wijk waarin mensen prettig samenleefden op alle 
verschillende niveaus. Een afgestemde mix van grote 
en kleine gezinnen, kinderlozen en ouden van dagen. 
Met daarbij een voorzieningenniveau dat is afgestemd 
op de verschillende niveaus van de buurtjes en de wijk. 

Deze utopie heeft een tijdje gewerkt. Pendrecht was 
�����
�������	��
������
�������������
	�	����
verenigingsleven. Niet alle vooraf bedachte sociale 
systemen hebben zo gefunctioneerd als gepland, 
maar de wijk met al haar groen en moderne woningen 
functioneerde goed.

Een halve eeuw later staat de wijk echter op nummer 
2 in de lijst met probleemwijken van minister Vogelaar. 
Diverse problemen en verloedering hebben ervoor 
gezorgd dat de wijk van rustige buitenwijk tot ongure 
ghetto verworden is. Van de ene dame (Stam-Beese) is 
de wijk dus in handen gekomen van die andere dame: 
toenmalig minister Ella Vogelaar. 

Hoe kan het dat een wijk die zo doordacht is, met 
zoveel zorgvuldigheid ontworpen en uitgewerkt is, tot 
de 1-na-slechtste wijk van Nederland verworden is? 
Waren de dromen onrealistisch, bood het ontwerp niet 
het juiste kader om de gedroomde maatschappij ook 
voor de tweede generatie bewoners een prettig samen-
wonen te kunnen garanderen of stimuleren?
Het onderzoeken van deze vragen vormt kader en aan-
leiding om tot een ontwerpvoorstel te komen waarbij 
de oude dromen niet helemaal los worden gelaten, 
maar ook de hedendaagse realiteit niet wordt ontkend.
��

�������������
��������	
��������������!�

Het 5-jarig bestaan Speeltuinvereniging Pendrecht 7, 1963
��
������"�����#�����$
�������
�%�����&'*+	���8$;�<=

Het beeld van Pendrecht in de media, 2009
>	
�#�@;J�<����������R�XX������X==Y

Onderzoek-
vraag

Op welke wijze kan analyse en/of hergebruik van de 
idealen en uitgangspunten die aan het ontwerp van 
de wijk Pendrecht ten grondslag hebben gelegen, 
bijdragen aan het beantwoorden van hedendaagse 
opgaven en uitdagingen?
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Lotte Stam-Beese
bron: gemeentearchief.rotterdam.nl

Voormalig minister Ella Vogelaar
bron: frontpage.fok.nl
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Bouw en sloop van woningen 1945-2003
bron: Tellinga 2004, p16-17
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Het verband tussen ongewenst gedrag en de gebouwde omgeving.
Bron: Korthals Altes et al. 1987

RELEVANTIE

Gestapelde woningbouw staat volop in de belangstel-
ling. De meest opzienbarende projecten in de inter-
nationale architectuurwereld van dit moment zijn 
����

��
����\���'�����	���������>]�R�^_;`_����
OMA. Aan het andere eind van het spectrum staan 
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����-
der bungelen. Een deel van deze wijken en woningen is 
echter met even hoge verwachtingen gebouwd als de 
projecten waar vandaag de dag zoveel over gepubli-
ceerd wordt. Een fascinerende tegenstelling. Het is van 
belang te weten of en op welke punten de plannen van 
elkaar verschillen en hoe problemen zijn ontstaan.

{����@���	���������������������
�	�"������������
|��
beetje uitgegroeid. Om nog wat natuur over te houden 
en vanwege (economische) crises richt de aandacht zich 
steeds meer op inbreiding en herstructurering. 
De bouwopgave van de toekomst ligt niet in het 
landschap, maar in de bestaande stad, zo verwoorde 
Paul Meurs het eens (Meyer & Van den Burg 2006). En 
recentelijk (Stylos & Architectura et Amicitia debat 15 
februari 2012) sprak hij uit dat het ons voor de omgang 
met de naoorlogse stad nog ontbreekt aan visie en 
methodes. We hinken tussen symptoombestrijding en 
crisismanagement enerzijds en het erfgoeddenken met 
voor vooroorlogse bouwwerken geschikte methoden 
anderzijds. 

Gerard Anderiesen stelt in het boek “Een reuze vooruit-
gang”  dat de toekomst van de zuidelijke tuinsteden van 
;
���	���R����	
���	�����	����R��~�����'������������
��
�������������������	�;
���	�������	�����	�����
met bijbehorende werkgelegenheid en mobiliteitsver-
beteringen, komt Pendrecht in een stedelijk gebied te 
liggen in plaats van aan de rand en ligt verstedelijking 
van de wijk voor de hand. Wanneer de geschetste on-
twikkeling zich niet voordoet, ligt suburbanisatie meer 
voor de hand. “De suburbanisatie van de tuinsteden 
��������	��������'�	�������������~�������'���
'�	-
heidsinvesteringen en kan makkelijker door corpora-
ties en marktpartijen tot stand worden gebracht. Het 
��'��	��������������	�������������"���������
����-
dige kwaliteit van de tuinsteden langzaam maar zeker 
'�	�
	������������
����'����������	���������'�������
�
�������������;�����
	����_�����	�_����YY�R���X���

De suburbanisatie is inmiddels ingezet, het is kunst 
hierbinnen de identiteit en kwaliteit van de wijk te be-
houden. Dit onderzoek poogt vanuit de zojuist beschre-
ven fascinatie een brug te slaan tussen wijkaanpak en 
monumentenzorg en daarmee een benaderingswijze 
te introduceren voor de omgang met naoorlogse 
(probleem)wijken. Pendrecht is hiervoor een zeer 
����������������!



Onderzoeksvraag:
“Op welke wijze kan analyse en/of hergebruik van de 
idealen en uitgangspunten die aan het ontwerp van 
de wijk Pendrecht ten grondslag hebben gelegen, 
bijdragen aan het beantwoorden van hedendaagse 
opgaven en uitdagingen?”
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Geschiedenis van de 
gestapelde woningbouw

Hoe kan de geschiedenis van 
gestapelde woningbouw geduid 
worden in samenhang met 
historische ontwikkelingen, 
mens- en wereldbeelden?

Welke idealen spelen bij heden-
daagse nieuwbouw- en renovatie-
projecten en waarin verschillen 
deze van de idealen die aan 
Pendrecht ten grondslag lagen?

A

p13

p66

Geschiedenis van de 
wijk Pendrecht in 
Rotterdam Zuid

Zijn er in de vertaalslag van 
ideale samenleving naar ideale 
stedenbouw/architectuur tekort-
komingen, fouten of verouderde 
elementen aan te wijzen?

Maatschappelijke 
ontwikkelingen sinds 
de jaren ‘50

Op welke gebieden is de levens-
stijl van bewoners door de jaren 
heen veranderd? Vragen maat-
schappelijke veranderingen om 
een andere wijk/woning?

p74

C

p92
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Huidige identiteit en 
ontwikkelingen van 
Pendrecht 

Van utopie naar probleemwijk. 
Zijn de problemen in de wijk 
������R�
������
��
��~������
van het ontwerp van de wijk 
ontstaan en wat betekent 
deze conclusie voor de 
aanpak vandaag?

Inhoudelijke 
benaderingswijze van 
transformatie

Het fysieke erfgoed is onderge-
����������������q��	�����'������
woonomgeving. Wat betekenen 
nieuwe inzichten voor het fysieke 
ontwerp van de wijk?

Analyse van de steden-
bouwkundige maat van 
het stempel

Wat zijn de karakteristieken en 
mogelijkheden van het bouwblok
en hoe kan deze het beste 
worden ingericht?

Analyse collectief 
programma wonen

Op welke manieren kan collectief 
programma van meerwaarde zijn 
voor de wooneenheid?

Ruimtelijk ontwerp van 
wooneenheid & 
collectief domein

Differentiatie van de 
woningvoorraad
door samenvoegen

Samenvatting en 
conclusies

Literatuurlijst

D

p102

E

p126

F

p136

p204

G

p256

p266

H

 I

J

p292

K
p300
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Geschiedenis van 
de gestapelde 
woningbouwA
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Gestapeld wonen, kunstproject Amsterdamse Bos, fotograaf: Berbara Houweling

Hoe kan de geschiedenis van gestapelde woning-
bouw geduid worden in samenhang met historische 
ontwikkelingen, mens- en wereldbeelden?

Deelvraag
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GESTAPELD WONEN

In de laatste jaren duikt in de wereld van beleidsma-
kers en architecten steeds vaker de vraag op of en hoe 
gestapelde woningbouw voor gezinnen te realiseren is. 

Dit uit zich in beleidsstukken, studies en prijsvragen 
(ondermeer Casa Nova 2009 “Gezinswoningen, een 
(gestapelde) binnenstedelijke opgave” en de BNA 
Jonge Architectenprijsvraag 2010 “De verticale stad 
voor gezinnen”). Daarbij leeft het besef dat, zoals Paul 
Meurs het eens verwoordde (Meyer & Van den Burg 
2006, p.18), de bouwopgave van de toekomst niet in 
het landschap ligt, maar in de bestaande stad. Door de 
naar verwachting sterke aanstaande afname van nieuw-
bouwlocaties ‘in de wei’ worden de vizieren nu (op-
nieuw) gericht op het zogenaamde gestapeld wonen: 
meerlaagse appartementencomplexen. 

Wereldwijd ontstaan de meest fantasierijke ontwerpen 
van vrijelijk gestapelde woningen in een hoogstedelijke 
of juist groene setting. Architecten met veel hoofd-
�����	�����������	���������^_;`_R�>]�R�^�`R�{^�R�
INABA en MASS Studies) leven zich uit in het ontwer-
pen en uitdenken van deze hypermoderne en gewilde 
torens en bouwblokken. 
Duurzaamheid en stedelijkheid vormen een aantal van 
de aspecten die hierin meegenomen worden. 

Elders wordt het ‘wonen in meervoud’ (Van Herck et 
al. 2009) in de vorm van gedeelde voorzieningen, maar 
ook collectief particulier opdrachtgeverschap in de aan-
dacht gezet. Ook hier lonken voordelen op het gebied 
van duurzaamheid, kostenbesparing en participatie.

Zo hip en actueel als deze nieuwe woontorens en visio-
naire vormen van stedelijkheid momenteel lijken te 
zijn, zo gedateerd en achterhaald lijken de voorgangers 
van deze woonparadijsen, op wie veel gedachtegoed is 
geïnspireerd. Wie aan bestaande gestapelde woonvor-
men denkt, komt toch al gauw uit op anonieme en een-
tonige woningbouwprojecten waarbij winderigheid en 
goedkope materialen, maar ook sociale problematiek 
en vandalisme de associaties zijn. Pendrecht is hiervan 
een volwaardig vertegenwoordiger.

`�����������'

	��������������

	�
�����	�������
�
en in grote getale door heel ons land en over de hele 
wereld verspreid zijn hebben door de boot genomen 
een uitgesproken negatieve associatie. 
Joosje van der Geest verwoordt dit in het boek 6,5 
Miljoen woningen als volgt: “Hoogbouw werd [in de 
jaren 1970] geassocieerd met zelfmoord en eenzaam-
heid.” (De Vreeze 2001)
Als de bouw-opgave van de toekomst volgens Meurs 
in de bestaande stad ligt, dan zal dat de sloop van deze 
������������
�����
��������'�	'������'

	�����������	��
laagbouw? Tot nog toe vaak wel. 
Maar als de belanstelling voor gestapeld wonen nu zo 
groot is en de verwachtingen zo hoog zijn, wat waren 
�������'�	������������
����������
���������������-
bouwd werden? Waarom herkennen we die er niet in? 
Kortom, een historische reconstructie van de 
opkomst en de ondergang van gestapelde woningbouw 
in Nederland, waarbij niet zozeer de architectonische 
en bouwtechnische ontwikkelingen, maar bovenal de 
��	�������'�����������������	�����������!

;����{���
���R�>	
�#�>
������R��	����X==Y

J
������������'���\R�>	
�#�������	�;����
��������	R�X=�=

Woningbouw in Singapore, ontwerp OMA (Ole Scheeren) 2009

;����{���
���R�>	
�#�>
������R��	����X==Y
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'Wanneer iemand in voorbije tijden in een vreemde stad terechtkwam, voelde hij zich 
verloren en eenzaam. Alles om hem heen was vreemd: de huizen, de straten en het 
leven zelf. Maar nu is dat niet meer zo: iemand komt in een vreemde stad, maar voelt 
zich er thuis. (...) 
Standaardappartementen zijn gevuld met standaardmeubilair, standaard sloten 
steken in blinde deuren zonder enig franje... (...) Om dan te bedenken met wat voor 
absurditeit onze voorouders zich bezighielden door in verschillende architectonische 
stijlen te ontwerpen!'

�	�����������"����`���	
����'��������
��������	�;$����
'R�^
�"��R��Y�+�
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Deel I  -  Context
   400 v Chr. - 1901
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PLOT

Moskou, eind december. Zjenja heeft een gezellige 
avond met een groep vrienden. De wodka vloeit rijkelijk 
en de hele groep, op twee personen na, valt in een 
diepe slaap. De twee halfnuchtere mannen herinneren 
zich dat één van hun slapende vrienden naar Leningrad 
(st. Petersburg) moet. Maar wie was dat nogmaar? 
In de haastige onzekerheid wordt Zjenja gekozen en in 
gedrogeerde toestand op het vliegtuig gezet.

Eenmaal in St. Petersburg ontwaakt hij en bestelt een 
��\���<����������������	���
����������������	R����������
hem op het juiste adres af. Zjenja betaalt, gaat zijn huis 
binnen en valt op de bank in slaap.

Dan komt een vrouw de woning binnen. Ze kijkt 
vervreemd naar de dronken man die op de bank ligt. 
Op háár bank ligt, blijkt. Zjenja is niet zijn eigen woning 
binnengegaan, maar de woning van deze Nadja. 
De woning waarin zij woont in St. Petersburg heeft 
hetzelfde adres als zijn woning in Moskou. En dat niet 
alleen, hij ziet er ook precies hetzelfde uit, zoals een 
willekeurige woning in een willekeurige buitenwijk van 
�����������	����;����������������`����������������������
te passen en ook het interieur ziet er niet herkenbaar 
anders uit. 

De bizarre ontmoeting tussen Zjenja en Nadja leidt 
natuurlijk tot de nodige consternatie en ontpopt zich 
��������	������
������������������'�	������`����"���
‘De ironie van het lot’ (1975) is een ware klassieker en 
�
	������;����������	���������
�����������������-
zonden. 

Ze spreken kennelijk tot de verbeelding, de 
massale grijze blokken van de volkshuisvesting. 
De grote aantallen waarin zij gebouwd zijn en de uni-
formiteit van de woningen. Deze maakt, zo vertelt het 
verhaal, de individuele woning niet 
�������
�������"���	���	����	�������'
�������
inwisselbaar. 

Vreselijk, denkt de man met de kabouter in zijn tuin. In 
zo’n stad of wijk kun je toch nooit gelukkig leven? Wat 
voor mens word je als je geen enkele mogelijkheid hebt 
om iets van jezelf te etaleren in je straat, aan je gevel, 
voor de deur? Een vraag die zich niet snel laat beant-
woorden, maar waarover al wel sinds mensenheugenis 
wordt nagedacht.

{�����
����������'�����������
�'�����
�������������
te kunnen duiden, is het van belang kennis te nemen 
van de al eeuwenoude gedachtengangen over het 
leven van de mens in de (grote) stad. 

Maar ook om ons te verdiepen in de toenmalige 
politiek-historische setting die aanleiding was of in 
elk geval de context schiep voor het bouwen van deze 
�	
����
�'������������������	�����	����
��������!�
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DE MENS EN DE STAD

Het plannen van de ideale stad is een geliefde bezigheid 
onder architecten en –hoe kan het ook anders- steden-
bouwers. De stad wordt geroemd om haar vele moge-
lijkheden tot ontmoeting en ontplooiing, levendigheid 
en cultuur. Het plannen van de ideale stad is voor som-
mige planmakers een onderdeel van deze lyriek op de 
stad, maar dat is niet altijd het geval geweest. Lyriek en 
afschuw zijn vaak hand in hand gegaan, waarbij de idee 
dat steden en sociale interactie de mens meer moge-
lijkheden tot ontplooiing bieden nog relatief jong is.

Als we teruggaan tot aan Plato, wiens utopie een kritiek 
was op de democratie, zien we een stad die boven alles 
‘beheersbaar’ is. Volgens Plato maakt de stad immers 
het slechtste in mensen los en moet het volk onder con-
trole gehouden worden om uitwisseling tussen verschil-
lende klassen en daarmee het afglijden van de elite te 
voorkomen. Hiervoor introduceert Plato overigens een 
soort ‘stadswachten’, maar van een heel ander soort 
dan die wij tegenwoordig kennen. 
Om de onderklasse van de elite af te schermen achtte 
hij naast ruimtelijke ingrepen ook censuur, hersenspoe-
len, eugenetica en kindermoord legitieme middelen 
(Plato, 400AD).

Een kleine 800 jaar later denkt St. Augustinus er nog 
net zo over: steden brengen zonde en verval. Doe 
daarom vooral geen moeite om naast de Stad van God 
(de hemel) nog een Stad van de Mens te ontwerpen. 
Een goed Christen trekt weg uit de stad en gaat in een 
kleine gemeenschap leven (liefst celibatair) of in isole-
ment.(Augustinus 400)

Toch worden utopiën vaak verklaard als een Joods-
Christelijk verlangen terug naar het verloren 
paradijs. Het verloren paradijs is nog altijd de straf 
voor de zonde, die de eerste mensen bedreven, en dat 
we sinds die tijd slechts door hard te werken kunnen 
terugverdienen in de vorm van het beloofde land. Au-
gustinus beredeneert echter dat, omdat Kaïn de eerste 
stad heeft gebouwd, de zonde van de broedermoord 
(op Abel) zich heeft genesteld in de stad en in allerlei 
kwaads steeds opnieuw naar boven komt, in welke stad 
dan ook.

{
������������;�����������������	��
����������

	�
over de voordelen van de grote stad. Alberti erkent wel-
iswaar het nut van steden voor bestuur en handel, maar 
acht het toch beter je terug te trekken in een suburbane 
villa.3 

Zijn ervaring in de stad leert dat als iemand je 
benadert, het waarschijnlijk is om je te beroven of ver-
moorden. Daarom adviseert hij steden als doolhoven 
te maken van smalle stegen in allerlei bochten, juist 
zodat je binnendringers in verwarring brengt en hen zo 
in een hinderlaag kunt lokken. Ook in je eigen villa zijn 
kleine doorgangen, schuilruimtes en luisterbuizen en 
-gaten van belang zodat je in de gaten kunt houden wat 
je huishouding en zelfs je eigen familie achter je rug om 
uitspookt. 

Om alvast vooruit te lopen op latere denkers: Jane 
Jacobs schrijft in 1961 letterlijk: “De straten moeten 
niet alleen de stad tegen roofzuchtige vreemden besch-
ermen, ze moeten ook de vele vreedzame en goedwil-
lende vreemden beschermen die er gebruik van maken, 
en voorbijgangers ook hún veiligheid garanderen.” 
(Jacobs & Polman 2009). Een tekenend contrast met 
Alberti.

�^�����������������'�	�
	����������������������
��'��	���\��	�������������������������������
�����`����������
��'
���'��������
���������'
���'�����������������������^��	�

��������������������������������R�
�����������������
����'����������
����{����������������������������������������
��������'�	'������������`�����������������������-
heid voelen zonder het te herkennen, omdat niets ellendiger is dan onverdraaglijk gedeprimeerd te worden zodra 
�����
	�������	���
�����	
���������
���	����������������|

Blaise Pascal in:  ‘Pensées’, 1670

Blaise Pascal

Plato
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Opvallende gelijkenis bij de stelling van Alberti is
ook de analyse die door politiemensen gemaakt
wordt over de rellen in de wijk Broadwater Farm in
Londen (1985) (Barling 2004). In deze wijk die geken-
merkt wordt door hoogbouw met veel galerijen en 
loopbruggen, breken grote rellen uit na een over-
trokken politieoptreden waarbij een vrouw overlijdt. 
Dit leidt tot grote protesten, opstanden en de dood van 
een agent. De wijk wordt een onneembare vesting,
mede doordat agenten vanaf de galerijen en loopbrug-
gen met vanalles en nogwat bekogeld worden.
Agenten concluderen jaren later dat de opbouw
van de wijk eraan bijgedragen heeft dat de rellen zo
uit de hand gelopen zijn. 
Hier is het dus niet een bescherming tegen indringers, 
maar tegen de (eigen?) politie die bereikt wordt. Een 
weinig aantrekkelijk uitgangspunt voor stadsplanners.

Om terug te gaan naar onze historische canon:
Blaise Pascal schrijft in 1670 dat hij menselijke relaties
eigenlijk überhaupt zinloos vindt. We vluchten
in vermaak en interactie om even te vergeten
hoe onbeholpen we eigenlijk zijn. Maar de enige
oorzaak van onze ongelukkigheid is het feit dat we
niet in staat zijn stilletjes op onze kamer te blijven
��������{��
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te concentreren op ons eigen innerlijk. Als we ons
daarin zouden oefenen vinden we de weg naar
waar geluk. (Pascal 1670)

�������������	�����������������;
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niet overuigd van de voordelen van sociale organisatie.
Deze levert ons misschien wel welvaart en
tijd op, maar die tijd besteden we vervolgens alleen
maar aan onnodige luxe, stelt hij. Daar komt bij dat
����
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elkaar zwakke wezens worden. Dienstbaarder en
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Georg Simmel stelt daar in 1903 tegenover dat
mensen door het leven in grote steden juist een
soort schild van ratio om zich heen creëren door
hun bewustzijn te verhogen. We worden daarmee
dus eigenlijk harder in plaats van zwakker door de
vele ontmoetingen en de vele indrukken die we in
de stad opdoen.

Le Corbusier, voorloper van het Modernisme, deelde
de eeuwenoude visie dat mensen in eenzaamheid
���	�����������
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“Persoonlijke eenzaamheid is een menselijke basis-
behoefte. Als de deur dicht is, kan ik pas vrijelijk mijn 
eigen wereld binnengaan.” (Le Corbusier 1935)

We moeten ons bij beoordeling van de plannen van
Le Corbusier bewust zijn van deze visie op de mens
in de stad. Waar latere modernisten de galerijen
als verhoogde straten zouden aanprijzen en allerlei
mogelijkheden voor sociale interactie schetsten,
���������J
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zichzelf staande woningen maken met veel licht
en uitzicht, met externe aanvoer van gas, water
en licht. Hij haatte smalle steegjes in oude steden.
Hoogbouw in het groen was dé oplossing.

Deze geschiedenis laat zien dat het denken over
steden als sociale broedplaatsen een betrekkelijk
recente ontwikkeling is.

Jos Gadet stelt daarentegen in de inleiding van zijn re-
cente boek Terug naar de Stad (Gadet 2011) dat de leeg-
loop van steden die in de jaren ‘70 en ‘80 plaatsvond 
een tijdelijk unicum in de geschiedenis was. 
Volgens Gadet druist dat echter in tegen de basale 
sociale en economische motieven die ten grondslag 
zouden liggen aan menselijk gedrag: zorgen voor 
nageslacht en zorgen dat we overleven om die zorg zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Daarvoor zijn andere 
mensen nodig en verhoogt diversiteit de kans op 
succes aanzienlijk.
Zijn verhaal sluit aan bij de houding van Jane Jacobs 
die de creatieve en economische voordelen van steden 
en oude buurten uitstekend uiteen weet te zetten. De 
leegloop die plaatsvond was echter gedreven door 
welvaart en toegenomen mobiliteit (de auto). Men trok 
naar de rustige dorpen en buitenwijken waar het goed 
leven was, weg uit de drukte en smerigheid van de stad 
maar kon dit doen omdat de stad met haar contacten, 
voorzieningen en werkgelegenheid nog steeds op 
bereisbare afstand was. De vraag wat goed is voor een 
samenleving en (creatieve) economie en de vraag hoe 
men het beste kan leven raken elkaar niet overal.

Het geeft daarmee ook aan dat door velen gehate
anonieme woongebouwen en levenloze openbare
ruimten misschien wél passen binnen een mensbeeld 
waarin eenlingen niet als achterlijk gezien werden maar 
juist als verheven en dicht bij de natuur.
Een mensbeeld dat het grootste deel van onze
�����	�����������������
�������������������!

‘De grootstedelijke mens ontwikkelt een beschermend orgaan voor zichzelf tegen de diepe verstoring waarmee 
de schommelingen en discontinuïteiten van de buitenwereld hem bedreigen. 
In plaats van emotioneel, reageert de grootstedelijke mens primair op een rationele manier. Zo ontstaat een 
mentaal overwicht door de intensivering van het bewustzijn, die op zijn beurt hierdoor wordt veroorzaakt. 

Dus de reactie van de grootstedelijke mens op deze gebeurtenissen is verplaatst naar een gebied van geestelijke 
activiteit die zo min mogelijk op gevoel gebaseerd is en het verst verwijderd is van de diepte van de persoonlijk-
heid. (...)  Maar deze sfeer van onverschilligheid is niet zo groot als zij in eerste instantie lijkt. 
{����������	�����	�R���������
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Georg Simmel in: ‘Die Großstädte und das Geistesleben’, 1903

Georg Simmel
bron: everyday-news.net
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VOORGESCHIEDENIS

Om het bestaan van de grootschalige volkshuisvest-
ingsblokken te kunnen duiden gaan we terug naar de 
wortels van de regulering van de woningbouw.
In Nederland is dit immers onlosmakelijk
verbonden met de publieke sector. Momenteel
woont ongeveer de helft van de wereldbevolking in
steden, maar die balans lag vroeger heel anders. De
]�����	�����;�'
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19e eeuw tot volle glorie kwam was in Nederland
een belangrijke aanjager om hierin verandering te
brengen. Door de komst van fabrieken en grootschalige
havennijverheid verplaatste veel werk zich
van het platteland naar de stad. Daarmee ontstond
een grote woningbehoefte voor arbeiders in deze
steden, die aanvankelijk door particuliere bouwers
wordt opgepakt. Met betaalbaarheid als speerpunt
worden zo snel en goedkoop mogelijk woningen
gebouwd voor huisvesting van de arbeidersklasse
(revolutiebouw, tegenwoordig zouden we dit misschien 
Turbo Urbanism noemen naar de term van Kai Vöckler).

Door de combinatie van het grote tekort aan woningen 
�������
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arbeiders zijn de omstandigheden waarin geleefd wordt 
schrijnend. Van een trappenhuis is nauwelijks sprake, 
een ladder steekt omhoog langs meerdere verdieping-
en. Kinderrijke gezinnen beschikken over niet meer dan 
één benauwende ruimte waar gewoond, gekookt en 
gepoept wordt.

Een bedstede is de grootste vorm van privacy en
het woord riolering deed geen belletje rinkelen.
Sommige van deze woningen bevonden zich in
kelders of stegen waar je niet rechtop kon staan,
maar waar ook geen daglicht binnenkwam en het
vocht over de muren droop. (Draaijer et al. 2009)

`Er zijn helaas vele huisvaders, die een groot deel van hun weekgeld buitenshuis zoek maken. 
Ongerijmd zou het zijn te willen beweren, dat dit niet meer zal voorkomen, indien slechts voor betere woningen 
wordt gezorgd maar even ongerijmd zou het zijn te willen volhouden, dat uithuizigheid niet door slechte 
huisvesting wordt bevorderd, dat gemis van een gezelligen huiselijken haard den man nooit naar de kroeg jaagt.`

Memorie van Toelichting bij de Woningwet, 1901

In 1853 al rapporteert het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs aan koning Willem III over de erbarmelijke
omstandigheden waarin geleefd wordt:
‘De woning van den werkman is niet zelden eene
plaats van schrik voor den meer beschaafde, waar
de onreinheid soms ten top stijgt, de dampkring
verpest is door alles wat er opeengestapeld en
verrigt wordt, waar de zedeloosheid hare wieg en
bakermat vind, en waar brandpunten ontstaan van
ziekten, wier invloed zich wijd rondom zich verspreidt,
om alle standen aan te tasten en den gesel
der verwoesting te doen rondgaan tot in de huizen
der meer beschaafden.’ (eene Commissie uit het Konin-
klijk Instituut van Ingenieurs 1855)

Het rapport geeft tevens het belang aan van goede
bezonning, luchtverversing en water toe- en afvoer.
Een wetsvoorstel dat het gemeentebestuur de
mogelijkheid geeft woningverbetering te verplichten
bij huiseigenaren wordt echter verworpen. (Draaijer et 
al. 2009)
In de jaren die volgen blijft het besef groeien dat de
epidemiën die in de wijken uitbreken wel eens iets
te maken kunnen hebben met de omstandigheden
waarin gewoond wordt. Dit leidt ertoe dat bijna een
halve eeuw later de ministers Goeman Borgesius,
Pierson en Cort van der Linden het wetsontwerp
voor de Woningwet indienen die op 1 augustus 1902
in werking zal treden. (De Vreeze 2001) 
Deze wet maakt voor het eerst overheidsbemoeienis op 
het gebied van de volkshuisvesting mogelijk. 
Een belangrijke eerste stap tot verbeterde woon-
omstandigheden waar o.a. het huidige bouwbesluit een 
uitvloeisel van is. Een wet ook, waar in de voetnoten al
- in andere termen - werd gesproken over de
maakbaarheid van de samenleving (zie citaat).

Pagina uit de Woningwet. Bron: De Vreeze 2001 

Krotwoning in Amsterdam. Bron: Stadsarchief Amsterdam
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De invoering van de woningwet was een overwinning
van de linkse politiek op het tot dan toe dominerende
optimisme van het liberale gedachtegoed waarin het 
onmogelijk en onwenselijk geacht werd te bepalen wat 
een goede of slechte woning was.

De noodzaak van politieke bemoeienis werd uiteindelijk
onmiskenbaar door de vele voorbeelden van
overbevolking en ontoelaatbare woontoestanden.
Na drie weken discussieren over het wel of niet
invoeren van de wet kwam SDAP-kamerlid Schaper
nog eens met een voorbeeld:

‘...een geval in Groningen, dat ik zelf opgemerkt
heb, waar twee à drie gezinnen woonden in één
kamer. Het komt soms voor dat er (...) eenvoudig
een krijtstreep wordt getrokken waarbinnen dan
ieder gezin zijn privaatterrein heeft.’ (De Vreeze 2001) 

Dat de grote kwalitatieve en kwantitatieve tekort-
komingen van de woningvoorraad regulering
nodig maakten moge duidelijk zijn. Het feit dat de
wet een einde heeft weten te maken aan de woning-
nood van het begin van de 20ste eeuw is een
overwinning op zich. De uit nood geboren woningwet,
bestaande uit 10 paragrafen en 54 artikelen,
is inmiddels gegroeid tot een complexiteit van
beschikkingen, verordeningen en besluiten die niet
meer is te overzien en staat op zijn beurt weer aan
de basis van een hele reeks nieuwe wetten.

Naast deze juridische erfenis, heeft de wet ons ook
op architectonisch vlak het nodige nagelaten. De
ontwikkeling van de woningwetwoning is hiervan
het meest voor de hand liggende voorbeeld. De
bepaling van hele basale minimumeisen voor wat
betreft het oppervlak, de daglichttoetreding en het
sanitair, ontwikkelde zich tot een zeer compleet
�	
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woning moet voldoen.

Deze lijst met minimumeisen werd al gauw de
norm voor wie voor een laag budget wilde bouwen.
Met name toen na de Tweede Wereldoorlog
de woningnood opnieuw groot was en het door
industrialisatie mogelijk werd op grote schaal en in
rap tempo betaalbare woningen te bouwen, kreeg
standaardisatie van de woningplattegrond een
impuls.

Het ontwikkelingen van de standaardwoning
begon, zo zou je kunnen zeggen, in de keuken.
`�����	����������'�������'����������$������
huishouding, dat zowel tijd als geld bespaarde,
ontpopte zich in Frankfurt al in de jaren ‘20 in het
ontwerp van keukens. Ook in Nederland werd dit
opgepikt, mede door de Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen. In 1938 leide dit ertoe dat de
Standaardkeuken naar ontwerp van Piet Zwart
op de markt kwam. In de jaren ’50 werd door de
Studiegroep Functionele Grondslagen van de
Woning, met daarin ondermeer architect Van Tijen,
���
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nog eens overgedaan. Met wetenschappelijke
precisie werden de beweging en handelingen van
�������'	
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georganiseerd. (De Vreeze 2001)

Daarnaast bestond de groep Goed Wonen die
zich druk maakte om esthetische principes en
decoratieve vervorming aan meubels afdeed als
‘monumentaliteit zonder religieus doel en zonder
levensblijheid.’ (De Vreeze 2001)

Met de ideale (standaard)keuken en goedgekeurde
meubels kan vanzelfsprekend een ideale woning
ontwikkeld worden die aan alle gestelde eisen
voldoet en bovendien betaalbaar is.
Dat deze standaardwoning oneindig herhaald kan
worden en zo de kwantitatieve woningnood op zou
�
��������
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‘Het vastleggen van lichtpunten in de plafonds bepaalde voor een groot deel de inrichting en de plaats van tafels 
�����
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woonvertrek. En met kleine hooggeplaatste vensters werd het vrolijke gebruik van ‘uit het raam hangen’ en een al 
te uitbundig geklets met de buurvrouw tegengegaan.’

Noud de Vreeze in: ‘6,5 miljoen woningen - 100 jaar woningwet en wooncultuur in Nederland’, 2001

Smaakopvoeding door de Stichting Goed Wonen, 1960
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‘Stel U voor, de vrijstaande gebouwen in parken geplaatst, waar de bewoner dus 
toegang heeft, waar de straat een karakter van parkweg aan ontleent, waardoor 
iedere bewoner voor zich en zijn gezin zijn deel kan hebben van dat park aan zijn voet, 
waar zuivere luchtcirculatie heerscht, waar sportvelden kunnen liggen, waar kortom 
�
���	�
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Johannes Duiker in: ‘Hoogbouw’, 1930
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Deel II  -  De Droomstad
   1901 - 1966
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PLOT
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karikatuur wordt geschetst van de architectuur en 
stedenbouw uit het Brezjnev-tijdperk. 
<���"�������
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fantastisch woongebouw heeft getekend, vol tevre-
denheid nog een trekje van zijn pijp neemt en met de 
tekening onder zijn arm op pad gaat.

Het bezoek aan de eerste deur waarachter hij goed-
keuring voor zijn ontwerp moet verkrijgen, betekent 
echter een reductie van zijn frivole ontwerp. Dat is 
slikken, maar vol goede moed zet onze architect zijn 
weg voort. De tweede deur brengt echter een nog 
verdere versobering met zich mee en tegen de tijd dat 
hij alle stempels en handtekeningen binnenheeft is er 
van zijn ontwerp niets anders meer over dan een kale 
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Vervolgens dirigeert een napoleon-achtige bouwleider 
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bestemming. Elke onvermoede vorm van decoratie 
wordt weggepoetst en de volledig uniforme blokken 
lopen in een nette rij achter elkaar aan. 

Enkele korte shots laten zien dat de blokken zich op die 
manier over de hele wereld verspreiden. Een zwemmer 
duikt naar vis en wanneer hij weer boven water komt, 
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zien we een skiër en een man in de woestijn. Overal 
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zonder benul van locatie, klimaat of cultuur.
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trine neergezet. Als een militair bureaucratisch systeem 
dat elke vorm van ornamentiek of 
architectonische expressie wegbezuinigt en met een 
�	
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uitstrooit.
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Als buitenaardse objecten zijn ze daar, geland in troos-
teloos groen. Anonieme woonfabrieken die in steden 
over de hele wereld te vinden zijn. Grijs, eentonig, on-
persoonlijk. Het enige waarin de woningen zich aan de 
buitenkant onderscheiden is de wijze waarop bewon-
ers de wereld proberen buiten te sluiten: gordijntjes, 
'��	���R���\���\��
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mensen met een hoog abstractieniveau die topdown 
bouwprogramma’s opzetten, grote lijnen trekken en 
zelf niet wonen in de blokken die ze plannen. Vanuit de 
keuken heb je uitzicht op een matrix aan woonkamers, 
vanuit de woonkamer zie je de keukens van de vol-
����������

In de voorgaande verkenning ontdekten we al dat onze 
grote woningbouwprojecten misschien wel van bovenaf 
gepland zijn, maar zogezegd vanuit de keuken ontwor-
pen.

Hierna staat de vraag centraal of dit zorgvuldige 
ontwerpen en ontwikkelen van de woningen bij de 
voordeur is opgehouden of juist is doorgezet. 
{��������������	�������������
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bouwmassa’s zijn komen aanlopen of dat ook hier 
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VOOROORLOGSE UITBREIDINGSPLANNEN

De invoering van de woningwet in 1901 zette een
enorme ontwikkeling in gang die, zoals beschreven,
ondermeer leidde tot het uitdokteren van de ideale
woningplattegrond. 
De belangrijkste motieven voor invoering van de wet 
– de erbarmelijke omstandigheden waaronder mensen 
leefden en de grote aanwezigheid van ziekten en 
kindersterfte –  hadden niet alleen betrekking op de 
woningplattegrond, maar ook op de stedebouwkundige 
opzet van de wijken. 
In de negentiende eeuw vermoedde men al dat een 
onduidelijke combinatie van stank en een gebrek aan 
zonlicht oorzaak zou zijn van de ziekten (De Vreeze 
2001). 
Bestrijding hiervan vroeg om een andere soort van 
stedenbouw dan wat men in de oude wijken aantrof.

Het opstellen van minimumeisen voor woningen
gecombineerd met bovengenoemde motieven impli-
ceert vanzelfsprekend dat een wezenlijk deel van
de bestaande woningvoorraad op dat moment niet
voldeed aan de nieuw ingevoerde eisen. 
Daartoe werd een heel stelsel van subsidies en 
regelingen ingevoerd die de bouw van nieuwe 
woningen stimuleerde en betaalbaar maakte. 
Woningcorporaties konden goedkoop leningen aan-
gaan en na de subsidie op bouwkosten volgde onder 
aanmoediging van wethouder Wibaut ook een subsidie 
op de huur, die wij nog steeds kennen.
De bouw van deze nieuwe woningen vond plaats in
nieuwe wijken aan de rand van de stad.
In de woningwet was daarvoor opgenomen dat
iedere gemeente met meer dan 20.000 inwoners
een uitbreidingsplan diende te maken en daarin
gebieden aan zou wijzen die voor woningbouw
bestemd konden worden. (De Vreeze 2001)

Deze ontwikkeling betekende dat het plannen van
wijken en woonblokken een discipline werd waar
ook architecten zich mee bezig gingen houden. De uit-
breidingslocaties werden grootschaliger, in plaats van 
het doortrekken van straten werden buurten gepland.
Waar voorheen stratenplannen een haastig overtrekken
van bestaande landschapstructuren inhield en de bouw 
van arbeiderswoningen gedaan werd door particuliere 
ondernemers, ontfermden nu ook architecten zich, 
veelal in opdracht van wonincorporaties, over woning-
blokken en werd stedenbouw in 1918 voor het eerst op 
de TH Delft als leerstoel opgericht.

Voor de uitbreidingswijken wordt vooropgesteld dat 
een herhaling van de 19e eeuwse woonomstandig-
heden moet worden voorkomen. Dit leidt ertoe dat 
de nieuwe wijken doorgaans ruimer worden opgezet, 
met veel groen en bredere straten. Ook wordt in een 
aantal wijken het bouwen van kelders verboden, om te 
voorkomen dat deze alsnog verhuurd zouden worden 
aan armlastige gezinnen. 
Gevolg daarvan was dat de kolenopslag naar de zolder-
verdieping werd verplaatst. Maar in de opzet van de 
nieuwe wijken werd verder gekeken dan het verdrijven 
van stank en het bieden van daglicht. 
Op het moment dat Berlage wordt gevraagd een uit-
breidingsplan voor Amsterdam-Zuid te ontwerpen, lag 
er al een uitbreidingsplan voor Zuid in de gemeentelijke 
prullenmand. Dat plan was opgesteld door de dienst 
Publieke Werken en volgde volledig een economische 
en hygiënetechnische logica. (Bolte & Meijer 1981) 
Het college van Burgemeester en Wethouders was 
echter van mening dat dit nieuwe stadsdeel om 
een poëtischer oplossing vroeg en aan hogere 
esthetische eisen moest voldoen dan wat 
functioneel noodzakelijk werd geacht.

‘De gehele stedenbouw van de negentiende eeuw heeft onder de vernietiging van de
traditie geleden, kunstwerken doen verdwijnen en lelijkheid gebracht die door geen
cultuurontwikkeling van eeuwen zijn goed te maken.’

H.P. Berlage, 1915
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Stichtelijke tekst boven poort van het Zaanhof, Amsterdam, 1919
Foto: auteur
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Ook in het buitenland leidden slechte woonom-
standigheden in de steden tot het ontwikkelen
van stadsuitbreidingen en verschillende daartoe
behorende concepten. Een stroming die ook in
Nederland veel navolging kreeg, is de Tuinstad-
beweging van de engelsman Ebenezer Howard,
die zijn ideeën al in 1898 publiceerde onder de titel
‘Garden Cities of Tomorrow’. 

Zijn voorstel is om kleine, overzichtelijke en groene 
satelietsteden te bouwen, net buiten de grote stad, 
die de voordelen van de stad en die van het platteland 
combineren.

Howard had de 19e eeuwse industriesteden als
‘onhygiënisch en kapitalistisch’ ontmaskerd en wilde
met zijn tuinsteden ontsnappen aan de sociale
imperfecties en onmogelijkheden van de grote
industriële stad (Zweerink 2005). Bijkomend voordeel 
was dat, omdat de grondprijzen in de stad omhoog 
schoten, woningen buiten de stad voor lagere prijzen
konden worden aangeboden. Echt van de grond
kwam de tuinstad in Nederland echter niet. Met
Hoogvliet werd een poging ondernomen, maar de
���������
��;
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te gering. Wel is een hele reeks tuinwijken (vaak
ten onrecht tuinsteden genoemd) gerealiseerd,
���	'�������;
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De Westelijke Tuinsteden van Amsterdam zijn dus 
geïnspireerd op de ideeën van Howard, net als de 
���������������������'���;
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Pendrecht en Lombardijen) waarbij de wijkgedachte 
een nog grotere rol speelde. Daarover later meer.

Intussen was uit medisch onderzoek al wel duidelijk
geworden dat niet stank en duisternis, maar klein
en onzichtbaar ongedierte (bacteriën) de veroorzakers
van ziekten waren. Men was om de stank te
verdrijven aan het begin van de twintigste eeuw al 
begonnen met het aanleggen van waterleidingen
en riolering en ging daar na de zojuist genoemde
ontdekkingen ook gewoon mee door. Daarnaast
werden ook gasleidingen en elektriciteitskabels
aangelegd. En omdat de kosten hiervan met name
in de infrastructuur zaten, werd besloten niet alleen
de rijke consumenten, maar de gehele bevolking
hiermee te bedienen. (De Vreeze 2001)

Daarmee konden op termijn ook elektronische
stofzuigers en gasfornuizen, op gemeentelijke
�q�������R��
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Het woord hygiëne werd hiervoor vaak gebruikt,
in tegenstelling tot de eerdere aanprijzingen van
technische apparaten bij de welgestelde middenklasse-
���������	��������$������
'�	�
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De dames van de Nederlandse Vereniging van Huis-
vrouwen vonden zichzelf natuurlijk ook helemaal
niet vies, maar tegenover arbeiders mocht deze
associatie kennelijk wel openlijk gelegd worden.

Dit streven naar hogere hygiëne vond ook zijn
uitwerking in de architectuur. Naast de eerder
genoemde ruimere opzet van de wijken op steden-
bouwkundig niveau, ontwikkelde zich ook op
architectonisch gebied steeds meer aandacht voor
het verbeteren van de woonomstandigheden op
hygiënisch vlak. Dit leidde er in de jaren 1920 voor
een omvangrijke groep architecten toe dat zij hun
artistieke vaardigheden en ambities opzij zetten
en zich als technische wetenschappers opstelden.

Deze architecten van het Nieuwe Bouwen
streefden in hun ontwerpen enerzijds naar lage
�
��
������

	��������$�����������	����������
anderzijds naar het faciliteren van zo hygiënisch
mogelijke leefomstandigheden.

Zo zou bijvoorbeeld voor het ontwerp van woonblok
`��8��~
���
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de arbeiders hun tuintjes zouden laten verrommelen
een motivatie zijn geweest om de complexen
zo te bouwen dat de tuintjes voor voorbijgangers
aan het oog onttrokken werden. Die rommel paste
immers niet bij de strakke architectuur (De Vreeze 2001)
Buiten het verbloemen van dit soort taferelen
bleven licht en ruimtelijkheid belangrijke uitgangs-
��������������
����	��'����
�����������������!

‘Het behoeft geen betoog, welk een goeden invloed een dergelijk tuindorp, vooral in de nabijheid eener 
groote stad, hoofdzakelijk moet hebben: het brengt toch een deel der bevolking, tot nu toe aangewezen 
op de benauwde stadshuizen, naar een vrije omgeving, die niet zal nalaten haar bewoners voor vele lichamelijk- 
en moreel-nadeelige invloeden te behoeden. ‘

D. Valten, 1931

Garden Cities of Tomorrow, Ebenezer Howard, 1898
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HOOGBOUW OF LAAGBOUW?

Parallel aan deze ontwikkelingen die standaardisatie
en industrialisatie van de woningbouw in de hand 
werkten, ontstond er vanaf het begin van de 20e eeuw 
een discussie omtrent de wenselijkheid van hoogbouw. 
Hoewel hoogbouw in het begin een nogal kostbare 
aangelegenheid bleef en grondgebonden eensgezins-
woningen nog altijd de populairste woonvorm was, 
groeide er met name onder architecten van het zojuist 
genoemde Nieuwe Bouwen een zeker enthousiasme 
voor hoogbouw (in het groen) als nieuwe woonvorm.

Het beschikken over een eigen voordeur aan de straat 
was en is lange tijd als een belangrijke woonkwaliteit
beschouwd. Dit was bepalend voor de indeling van 
etagewoningen waarbij iedere woning een eigen 
voordeur op maaiveldniveau had. Hierdoor kregen de 
woningen echter zeer complexe plattegronden waarbij 
op de benedenverdiepingen veel ruimte verloren ging 
aan de trappenhuizen, die overigens ook weinig meer 
dan een krap bemeten verkeersruimte waren.

Vanaf de jaren 1920 buigen steeds meer architecten 
zich over de verbetering van de plattegronden voor 
gestapelde woningbouw en wordt de eigen voordeur 
aan de straat toch ingeleverd in ruil voor een wat ruimer 
en lichter gemeenschappelijk, maar gesloten portiek. 
Licht, lucht, ruimte en hygiëne waren ook hier de 
argumenten om over te gaan op deze nieuwe bouw-
vormen die ook een nieuwe verkavelingswijze met 
zich meebrachten: voor optimale bezonning van de 
woning leek strokenbouw immers de meest geschikte 
optie.

Het droge feit dat woongebouw Het Schip van Amster-
damse School-architect Michel de Klerk in 1921 werd 

�����'�	�R������������'��������
����\�'���^�������
Brinkman een jaar later, het Schröderhuis van Gerrit 
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1925 stamt geeft iets aan van de intensiteit waarmee 
werd gezocht naar en gewerkt aan nieuw vormen van 
woningbouw. Dat ons iets nieuws te wachten stond, 
was kortom duidelijk. Over de vraag welke kant dat 
precies op moest gaan verschilenden de meningen.

Met de strokenbouw werd de verleiding groter om 
nog hoger te bouwen dan de tot dan toe meestal 
toegestane vier lagen. Hendrik Wijdeveld maakte 
fantasierijke schetsen voor een Milioenenstad en 
Johannes Duiker deed samen met Jan Gerko Wiebenga 
studie naar de mogelijkheden voor hoogbouw. Deze 
laatste studie resulteerde in het plan voor de Haagse 
@�	����������������Y X��
���
	������	�������	�R����	�
het inspireerde Duiker ook tot het schrijven van een 
vurig betoog (Duiker 1930) voor de ongekende woon-
kwaliteiten die deze nieuwe stedenbouw met zich mee 
zou brengen. Duiker schets hierin een visioen waarin 
hij de visie van Le Corbusier deelt om gesloten bouw-
blokken met straten te vervangen voor vrijstaande 
woontorens in een parkachtige omgeving. Hierin 
onderscheiden de beide heren zich overigens van 
Ludwig Hilberseimer, die in plaats van groen juist 
gescheiden niveau’s voor voetgangers en autoverkeer 
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‘Andere vooroorlogse voorbeelden, die enige bekendheid kregen, zijn een paar hoge woongebouwen in 
;
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1937 van tien verdiepingen, beide ontworpen door architect Van Tijen, met in beide gevallen de N.V. 
Volkswoningen als opdrachtgever. 
<����
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bouw genomen, weer met Van Tijen als architect en met de N.V. Volkswoningen als opdrachtgever. ‘

¢��#���	�������
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Berlin Block Tetris, Sergej Hein (video)
Bron: vimeo.com/6736261?ab
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Naast al die visioenen was er ook terughoudendheid. 
Zelfs de zojuist genoemde architect Wijdeveld, die
een miljoenenstad schetste, schrijft in de inleiding van 
een uitgave van Wendingen over ‘Torenhuizen’ dat hij 
hoogbouw best als goede woonmogelijkheid ziet voor 
de toekomstige, moderne mens, maar tegelijkertijd 
toch wel als kwalijke uiting van ‘geldmagnaten’ ziet. 
(Blom et al. 2004)  

Ook Willem van Tijen meende dat hoogbouw vanwege 
de hoge kosten alleen op kleine schaal betekenis zou 
krijgen voor alleenstaanden of pasgehuwden die bereid 
waren veel huur te betalen voor een compacte maar 
�
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onze grootste drie steden gebouwd werden, overtuig-
den dan ook vooral door de aanleg van gemeenschap-
pelijke voorzieningen zoals een portier, een wasserette
en kinderspeelplaatsen, centrale verwarming en vuil-
stortkokers (De Vreeze 2001).

Omdat met deze gebouwen de vraag nog steeds open 
stond of deze woonvorm ook voor de arbeidende klasse 
���������
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den Hoogen Bouw aan een rapport over de wenselijk-
heid van hoogbouw voor arbeiders. Deze commissie 
concludeerde uiteindelijk dat ‘wanneer men heen zou 
stappen over de ontegenzeglijke nadelen van het sa-
menbrengen van veel meer gezinnen in één woon-
gebouw, het zeker mogelijk was de woningen in hoge 
�������
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“Hoogbouw-Laagbouw” & Nederlands Instituut voor 
_
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Naast de genoemde nadelen zag men verder als 
bezwaar dat door de grote afstand tussen de 
woning en de begane grond ouders en kinderen 
wel eens minder buiten zouden kunnen komen en 
bovendien huisvrouwen het contact met 
leveranciers zouden gaan missen.
Doorslaggevend was uiteindelijk dat hoogbouw voor 
arbeiders niet kon vanwege de hoge kosten. 

Toch werd slechts een jaar na het verschijnen van dit 
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bood onderdak aan 72 gezinnen verspreid over negen 
verdiepingen, met elk een identitieke woning van 
vijftig vierkante meter. 
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en in montagebouw kon worden uitgevoerd, bleven de 
kosten een stuk lager dan bij zijn voorgangers met een 
betonconstructie. Het was echter alleen door een par-
ticuliere gift en het feit dat de portier tegelijkertijd ook 
�����������	�������������
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op deze manier gebouwd kon worden. 
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voorlopig niet in. Wel was met de ontwikkeling van de 
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nieuwe richting ingeslagen waarbij gemeenschappelijke 
elementen niet langer vermeden hoefden te worden 
��������
����������������	
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intrede gedaan. 

Deze ontwikkeling loopt zo’n beetje parallel aan de 
opkomst van de verzorgingsstaat waarin particuliere 
voorzieningen een steeds meer collectief karakter krij-
gen. Dit begon al in het begin van de 20e eeuw met de 
woningcorporaties die goede huisvesting van arbeiders 
faciliteren, maar zet zich nu ook door naar de midden-
klasse.

Daarnaast doet dus ook standaardisatie en 
montagebouw haar intrede. Allerlei ontwikkelingen 
die lijken toe te werken naar het op grote schaal 
kunnen produceren van gestapelde kwalitatief 
goede woningen, maar waar de technieken en 
urgentie nog niet met de kosten kunnen concurreren.

‘Bevordering van woningbouw tegen verlaagde kosten zal van deze plannen deel 
uitmaken om voor arbeiders woningen te verkrijgen, waarvan de huurprijs meer in 
overeenstemming is met het loonpeil.’

�	���������������	
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Eén van de motivaties om hoog te gaan bouwen lag in 
het argument om de uitbreiding van steden in het land-
schap te beperken. Die roep klinkt ook vandaag, met 
bescherming van de natuur en behoud van de laatste 
stukken (recreatief) groen in de randstad als argument 
en doel tegelijk. Een weinig gehoord argument dat 
kort na de oorlog speelt kwam rechtstreeks voort uit 
de ervaring van de hongerwinter. Te sterke uitbreiding 
van steden had als risico dat de voedselproductie on-
toereikend zou zijn voor het voeden van de groeiende 
bevolking in de randstad.  

Maar primair stond het bestrijden van de grote woning-
nood na de oorlog centraal. Hoogbouw zou helpen om 
dit te bevechten. Deze hoogbouwgolf kon echter pas 
��������	����Y¡=������
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de stand van de bouwtechniek nog niet zodanig dat 
hoogbouw een snelle en goedkope oplossing was. De 
'
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20 miljoen inwoners zou hebben. Of het toeval is dat 
de anticonceptiepil in datzelfde jaar beschikbaar werd 
gesteld laat ik aan de lezer. In elk geval werd de prog-
nose daarna spoedig omlaag bijgesteld.
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generieke conclusie te trekken, bleek uit het rapport 
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Per locatie en geval moest gekeken worden of hoog-
bouw een geschikte optie was. 

Omdat hoogbouw toch dé oplossing leek om de 
�
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We gaan ondanks het ogenschijnlijke gebrek aan 
reactie toch nog wat dieper in op het zojuist genoemde 
rapport ‘Laag of hoog bouwen en wonen’. Dit rapport 
waar vijf jaar lang door 33 personen aan is gewerkt, legt 
namelijk de bodem onder een discussie die later pas 
echt goed los zou komen: hoe wenselijk is hoogbouw 
als woonvorm? Het is belangrijk om vast te stellen hoe 
daarover in dit vroege stadium werd gedacht. 

Of het rapport echt een kentering had kunnen vormen 
in het reeds ingeslagen pad van massale woningproduc-
tie is natuurlijk sterk de vraag gezien de grote woning-
nood, maar het had tenminste een eikpunt moeten en 
kunnen zijn.

Minister Witte, die de opdracht gaf voor het rapport, 
had zo zijn twijfels bij de wenselijkheid van hoogbouw 
�^���������������Y£Y�R����	�	�����
'�����������	������
de keuze van het aantal bouwlagen vaak zonder enig 
houvast of steekhoudende argumenten plaatsvond. 
In ‘De Typologie van de vroeg-naoorlogse stedenbouw’ 
(Blom et al. 2004) wordt dan ook genoemd dat naast 
hogere grondprijzen, continucontracten en de 
toename van automobiliteit ook de prestigedrang 
van plaatselijke bestuurders om met diens dorp mee 
te gaan in de vaart der volkeren een voorkomend 
motief voor het plegen van hoogbouw was.
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sen laagbouw, middenhoogbouw en hoogbouw (met 
lift) en was verdeeld in verschillende werkgroepen 
die zich bezighielden met de bewoningsaspecten, de 
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�
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kundige/architectonische aspecten. 

 

Met de oorlog wordt vanzelfsprekend alles anders. Al 
tijdens de oorlog bereiden verschillende architecten en 
stedenbouwers zich voor op de wederopbouw. 
Niet alleen het Duitse bombardement op Rotterdam 
'����Y�=�������'����������������	����R�
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gevechten met het Duitse leger, latere bombarde-
menten door geallieerden en bovendien het feit dat de 
�������	�����Y�X������������
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uitzondering van verdedigingswerken) veroorzaakt een 
fors woningtekort. Ondermeer Witteveen, Bos en Van 
�	������������������������	
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���Y�¡� hoe de 
wederopbouw van Rotterdam en de benodigde uit-
breidingswijken in het algemeen het beste aangepakt 
kunnen worden. 

Een heel andere insteek die al tijdens de oorlog 
architecten bij elkaar bracht kwam voort uit de angst 
dat door de grote woningnood en de al aangetreden 
idee van massaproductie in de woningbouw door het 
hele land in korte tijd dezelfde woningen gebouwd 
zouden worden. 
De architecten die zich hier druk om maakten, organi-
seerden zich in de werkgroep ‘Streekeigene Woning-
bouw’ en maakten een inventarisatie van streekge-
bonden architectonische tradities zodat deze bij de 
wederopbouw meegenomen konden worden in de 
planontwikkeling.

Hun angst kwam echter uit. Na de oorlog stond het 
oplossen van de kwantitatieve woningnood centraal en 
wordt meer aandacht besteed aan het ontwikkelingen 
van goedkope en snelle productiemethoden dan aan 
het behouden van architectonische diversiteit. Ook 
schaarste aan bouwmateriaal en aan geschoolde bouw-
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bouwkundig element.

Bij de keuze voor de toepassing van de woonvorm of gecombineerde woonvormen dienen utilitaire (technisch, 
ruimtegebruik, kosten), socio-culturele en esthetische factoren tezamen afgewogen te worden. Omstandigheden 
waaronder dit gebeurt zijn echter onderhevig aan ontwikkeling in de tijd.
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de stedenbouwkundige situering, de bestemming en inrichting van de ruimte tussen en om de woningen.  Dat 
betekent tevens dat aan de stedenbouwkundig ontwerper en/of de architect een zekere vrijheid gelaten moet 
worden om (ook) tot oplossingen te komen die cultureel uitdrukkingsvol en esthetisch bevredigend zijn. Met 
andere woorden: bij de keuze voor hoog- of laagbouw hebben de architect en stedenbouwkundige een verant-
woordelijke rol.’
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‘eigentijds verschijnsel’ dat aansloot bij 
‘maatschappelijke nivellering’, ‘toenemende betekenis 
van het gemeenschappelijke’ en ‘toenemende ver-
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Met maatschappelijke nivellering werd een toenadering 
tussen arbeiders en middenstanders bedoeld als het 
ging om woonwensen. 
De woningwetwoningen waren immers steeds ruimer 
geworden en middenklassers gingen steeds vaker de 
voordelen inzien van een compact, maar goed uitgerust 
appartement, Onder de toenemende betekenis van het 
gemeenschappelijke valt het accepteren van trappen-
huizen en openbaar groen in plaats van achtertuinen
in een gesloten bouwblok. Met betrekking tot de 
toenemende verstedelijking bood hoogbouw maximale 
privacy en behoud van natuurschoon. 

De commissie zegt geen absolute uitspraak te 
kunnen doen, maar haar rapport is doorspekt van een 
Zeitgeist met argumenten vóór het plegen van hoog-
bouw. Ze stelt zelfs dat ‘bij toenemende bevolkings-
concentratie strikte privacy (...) alleen nog verwezen-
lijkt kan worden in het meergezinshuis, mits dit aan 
bepaalde voorwaarden voldoet wat betreft situering, 
plattegrondindeling en geluidsisolatie. Het eengezins-
huis (...) kan deze privacy alleen bieden indien er 
voldoende ruimte omheen is, hetgeen in de stedelijke 
�
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Het gevaar van anonimiteit wordt in het rapport stee-
vast vertaald als het hebben van een ‘grotere vrijheid 
ten opzichte van medebewoners’ en ‘sociocultureel 
drukt de gemeenschappelijke of openbare ruimte tus-
sen meer geconcentreerde woonvormen uit, dat men 
als individuele bewoner behoort tot een groter geheel.’ 

Over de eengezinswoning werd gezegd dat deze een 
zelfvergenoegzaam karakter had. Tot slot meende de 
commissie dat ontwerpen iets intuitiefs was en ‘niet 
uitsluitend of in de eerste plaats bepaald wordt door 
woonbehoeften en woonverlangens van de afzonder-
lijke bewoners’. 

Hoogbouw ís de toekomst, ook met een twijfelende 
�������	��!

Overal verrees hoogbouw. Bron: Blom et al. 2004

‘Intuïtief en ideologisch wordt door de ontwerper ver-ondersteld en ter motivering aangevoerd, dat de verkregen 
ruimtelijkheid voor de bewoners de betekenis heeft van een bevrijding, van grotere privacy en van het in de woning 
deel hebben aan een groter geheel dan het eigen straatje, dat wil zeggen aan een levensmilieu, dat - beter dan de 
traditionele bouwwijzen en verkavelingen - zou aansluiten bij de eigentijdse sociale relaties en verhoudingen, die 
eveneens worden gekenmerkt door een steeds grotere actieradius.

Het deelhebben aan een groter geheel, dat vooral bij de zeer hoge bouw mede bepalend is voor de bewoning, 
wordt daarbij wel in tegenstelling gezien tot het zelfgenoegzame karakter van het eengezinshuis, dat de 
benodigde ruimte geheel en met uitsluiting van anderen voor zichzelf opeist.

De commissie acht het daarbij zeer wel mogelijk, dal de ontwerper intuïtief - als kunstenaar - de trend der maat-
schappelijke ontwikkelingen aanvoelt en “zijn tijd vooruit is”.’
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Studie naar wijken met verschillende bouwhoogten.
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�����Y¡��R�Laag of hoog bouwen en wonen? De keuze van woonvormen naar het aantal bouwlagen. 
Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedenbouw, Uitgeverij Samson, bijlage 13 t/m 20
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‘Wij moeten Rotterdam veel meer gaan zien als een stad van gebouwen. In plaats van door straatwanden zal 
het stadsbeeld bepaald worden door plastische bouwmassa’s. Daardoor zal het architectonisch scheppen een 
waardevoller uitgangspunt krijgen dan de behandeling van de voorgevels. In de architectuuropvattingen zullen 
de architecten vrijer kunnen zijn dan bij de vormgeving van aansluitende gevels, waarbij juist de noodzaak van 
“aansluiting” de karaktervolle vormgeving belemmert. 
De duidelijker en reëlere bouwopgave zal tot betere architectuur leiden.’
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In Amsterdam was al voor de oorlog het Algemeen 
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opgezet, dat structuur gaf aan een geleidelijke uitbrei-
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grote woningnood werd dit plan na de oorlog versneld 
uitgevoerd en enigsinds aangepast. Dat gebeurde in 
stilte: waar voor de oorlog Van Eesteren als maker van 
het AUP internationale bekendheid genoot, ging de 
afdeling Stadsontwikkeling na de oorlog bijna onzicht-
baar verder binnen de principes van het monumentale 
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onderzoek en prognoses als uitgangspunt werden 
genomen in de planvorming en dat het uiteindelijke 
ontwerp zich veel meer richtte op het gunstig plaatsen 
van woningen dan op het ontwerpen van straten en 
pleinen (Hereijgers & Van Velzen 2001). 
Het AUP bevatte uitgebreide berekeningen en prog-
noses van het aantal geboortes en sterfgevallen, 
berekeningen van het benodigde aantal basisscholen, 
kerken, winkels en sportvoorzieningen per wijk of buurt 
���������������	�����Y +��

De woning gold daarbij als bouwsteen van de wijk, 
vervolgens diende de infrastructuur te worden aan-
gesloten op deze ‘vlekken’. Een vernieuwende aanpak.

In Rotterdam was geen sprake van stilte, maar werd 
volop meegedaan in het internationaal debat. 
De Studiegroep Bos die ‘De stad der toekomst, 
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een programma voor de wederopbouw van Rotter-
dam na de oorlog, maar tegelijkertijd als inventarisatie 
van uitgangspunten voor woningbouw en stadsont-
wikkeling in het algemeen’ deelde het zojuist beschre-
ven mensbeeld en stedenbouwkundige principe. 
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berekeningen wel gebruikten, maar niet als uitgangs-
punt hanteerden. De leden van de studiegroep 
constateerden dat steden of stadsdelen an sich te 
groot zijn voor mensen om zich in thuis te voelen of 
verantwoordelijkheid te nemen en dat daarom vorm 
moest worden gegeven aan een gemeenschap op 
kleinere schaal: de wijkgedachte. Door een duidelijke 
begrenzing kon het individu zich beter ontwikkelen. 
Achterliggend motief was de constatering dat de 
zogenaamde massamaatschappij (Ortega y Gasset 
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fascisme. Daarover later meer. Wie zich realiseert dat 
de studiegroep haar werk tijdens de oorlog uitvoerde 
begrijpt onmiddelijk de diepe bewogenheid die uit deze 
constatering naar voren komt.

MODERNE WIJKEN

Er zijn eigenlijk drie redenen waarom de woningnood 
na de oorlog zo groot was en ook lange tijd zo groot 
bleef. De eerste twee zijn reeds genoemd: het onbe-
woonbaar raken van woningen door oorlogsgeweld en 
het stilleggen van de bouwnijverheid in oorlogstijd. 
De derde heeft er met name aan bijgedragen dat het 
zo lang duurde voor de inhaalslag gemaakt was en dat 
is de babyboom. 

Laten we voorop stellen dat men na de oorlog één ding 
zeker wist, namelijk dat het leven vanaf dat moment 
alleen nog maar beter zou worden. Deze gedachte mag 
dan misschien veroorzaker zijn van de geboortegolf en 
de daarop volgende hoogbouwgolf, zij is ook terug te 
vinden in de stedenbouw van uitbreidingswijken na de 
oorlog. Belangrijker dan het bouwen van architecto-
nische hoogstandjes werd het ‘bouwen’ van gemeen-
schappen en sociale structuren. De stedenbouwkunde 
kreeg hiermee een uiterst sociologische inslag, dit 
terwijl de architectuur zich juist steeds meer op de 
bouwtechniek ging focussen (De Vreeze 2001).  
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Laagbouw schreef haar rapport vanuit het positieve 
mensbeeld van de Moderne Mens die waarde hecht aan 
privacy, ruimte en vrijheid en tegelijkertijd gemeen-
schappelijke ruimten weet te gebruiken en waarderen. 
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de gewone man een paleis te midden van een park kan 
hebben, mits hij deze wil delen met anderen (Mentzel 
��������Y£Y��
Dit mensbeeld is typerend voor de planners kort na de 
oorlog en bepalend voor de stedenbouw die dit met 
zich meebracht. 
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De zojuist beschreven verschuiving van aandacht van 
de Amsterdamse naar de Rotterdamse stadsontwikke-
laars was natuurlijk niet zo zwart-wit als het even leek. 
Er was veel contact tussen de Amsterdamse groep ‘De 
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deel uit, die ook tot de Studiegroep Bos behoorde. 
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Lotte Stam-Beese, de stedenbouwkundig hoofd-
architect bij de Dienst Stadsontwikkeling van 
Rotterdam en in die hoedanigheid verantwoordelijk 
voor veel vroeg-naoorlogse uitbreidingswijken, waar-
onder Pendrecht in Rotterdam Zuid, dat als casus ge-
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Wat als belangrijkste verschil mag worden beschouwd 
tussen de Amsterdamse en de Rotterdamse lijn, is dat 
men in Amsterdam uitging van scheiding van woonvor-
men op stedenbouwkundige karakteristieken (laag-
bouw, middelhoogbouw, hoogbouw). Deze volumes 
werden vervolgens gerangschikt op een stedenbouw-
kundig verantwoorde manier. 

Van het AUP werden vogelvluchtperspectieven 
en doorsneden getekend en werd ruimtelijkheid 
gecomponeerd (Hereijgers & Van Velzen 2001).
Binnen de verschillende stedenbouwkundige blokken 
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tiatie in woonvorm en woninggrootte. Zo ontstonden er 
in Pendrecht sociale bouwstenen waaruit een wooneen-
heid samengesteld kon worden: laagbouw voor ouden 
van dagen en grote gezinnen, middelhoogbouw voor 
kleine en middelgrote gezinnen en hoogbouw voor al-
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Hiermee werd een sociale mix gemaakt, waarin dus ver-
schillende bouwhoogten voorkwamen (Mentzel et al. 
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de noviteit in het geleden van de stad en een toevoeg-
ing aan de reeds genoemde wijkgedachte die al langer 
leefde maar nog niet was uitgevoerd. 
Van Tijen werkte in het aan Pendrecht grenzende Zuid-
wijk met de wijkgedachte, Stam-Beese voegde hier de 
wooneenheid aan toe. Naast de schaal van de wijk en 
de buurt vormde de wooneenheid een nieuwe schakel 
tussen de buurt en de straat of het blok. 
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Die maat was het resultaat van tien jaar onderzoek in 
binnen- en buitenland naar de toepassingsmogelijk-
heden van de wijkgedachte. 

De kleinste maat zou de ‘echelon patriarcal’ zijn: een 
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werking tussen huisvrouwen. Vervolgens kwam de 
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gezinnen, een goede maat voor een buurtwinkeltje. 
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gezinnen en gebaseerd op de maat van de kerkelijke 
parochie na een studie in veertig Franse steden, werd 
beschouwd als een natuurlijke maat voor gezonde 
gemeenschapsvorming. Dit was de Franse variant van  
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gebaseerd was op het gebied dat één basisschool kon 
bedienen (dS+V & Gemeente Rotterdam 2004).

Stam-Beese vond deze maat te groot voor ideale 
gemeenschapsvorming. Bovendien lag de sleutel 
daartoe volgens haar niet zozeer in de eenheid van de 
buurt, zoals in Zuidwijk gepropageerd werd, maar in de 
keuzevrijheid van het individu. 
Dat betekende concreet gezien dat er verschillende 
kerken en basisscholen en een winkelcentrum op wijk-
niveau gebouwd zouden worden, maar ten diepste ook 
dat men keuzevrijheid moest hebben in de omgang met 
anderen. Dat laatste zou alleen slagen in een stedelijke 
omgeving, waarbij de wooneenheid geen geïsoleerde 
buurt vormt maar een schakel is van een grotere 
wijkgemeenschap. 

‘Wat leefden ze eenvoudig toen
In simp’le huizen tussen groen
Met boerenbloemen en een heg
Maar blijkbaar leefden ze verkeerd
Het dorp is gemoderniseerd
En nou zijn ze op de goeie weg

Want ziet, hoe rijk het leven is
Ze zien de televisiequiz
En wonen in betonnen dozen
^�������'��������R���������������
Hoe of het bankstel staat bij Mien
En d’r dressoir met plastic rozen’
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Hiermee gaat zij mee in het moderne denken over de 
stad, waarbij de stad niet als bedreigend, maar als kans-
rijk en stimulerend wordt omschreven. Ze stelde dat 
een romantische stedenbouw van toevalligheden de 
moderne woningbouwproductie geweld aandeed. De 
stad kon dus niet meer ontstaan vanuit een ‘organische’ 
groei of samenklontering van kleinere nederzettingen 
tot ‘een brij van steenmassa’s, waarin de enkeling geen 
binding aan zijn omgeving meer ontleende...’. Volgens 
haar was Pendrecht dan ook ‘bewust opgezet op een 
veronderstelling van een bepaalde samenleving en is 
een romantisering - in de zin van een willekeurige en 
incidentele groei - in alle delen geweerd en vermeden’ 
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haar dus juist door gemeenschappelijkheid en door 
uniformiteit in uitstraling van de woningen.

In het ontwerp van Stam-Beese vallen sociale, fysieke, 
educatieve en administratieve gemeenschap samen 
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stenen werd vervolgens een zeer zorgvuldig ruimtelijk 
ontwerp gemaakt waarbij de repetitie van het stempel 
werd verbroken door aangrenzende stempels te spiege-
len. Hierdoor zou een neutrale ruimtelijke structuur 
ontstaan. Bovendien gaat Stam-Beese vrijer om met 
het ideaal positioneren van de woningen ten opzichte 
van de zon, waardoor ze niet alleen gelijkgeorienteerde 
strokenbouw maakt, maar ook open bouwblokken, 
onderscheid tussen voor- en achterkanten en tussen 
woon- en speelstraten. 

Het totaal is een vormenspel van volumes, zichtlijnen,
horizontale en verticale accenten en ritmes waarin 
grote samenhang bestaat tussen de plaatsing van trap-
penhuizen, de variatie in boomsoorten en de breedte 
van de straat. De individuele woning is hiermee een 
bouwsteen in een ruimtelijk spel. Bewoners zouden zich 
hierdoor meer met de buurt vereenzelvigen dan met 
hun woning, wat zou bijdragen aan de gemeenschaps-
vorming. 

Door veel van deze wooneenheden naast elkaar te 
plaatsen ontstond een stedelijkheid die een hoger 
voorzieningenniveau op de schaal van de wijk zou 
kunnen dragen en hadden bewoners de kans contacten 
aan te gaan met mensen uit naastgelegen wooneen-
heden indien zij binnen hun eigen stempel onvoldoende 
aansluiting zouden vinden.

Voor de Rotterdamse wijk Lombardijen werd door 
gemeentelijk architect Peter van Drimmelen de 
zogenaamde ‘face-to-face’ groep van de Amerikaanse 
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natuurlijke schaal was voor gemeenschappen om elkaar 
van gezicht te kennen. Dit leverde woonbuurten op met 
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heid van Stam-Beese kreeg dus geen vervolg.

 

Pendrecht moest een uitgesproken stedelijk karakter 
krijgen. Stedelijke concentratie was volgens Stam-
Beese wel degelijk een geschikte en gezonde 
omgeving voor de mens. 

De tuinstad was in haar optiek noch geslaagd als 
ontsnappingsmogelijkheid uit de benauwenis van de 
stad, noch als poging om tegenwicht te bieden aan de 
technologische vooruitgang en de daarmee gepaard 
gaande snelle urbanisatie. Deze volgens Stam-Beese 
‘quasi-landelijke vorm van tuinsteden’ leidde tot 
uitgestrektheid in plaats van concentratie en was een 
beroepsmatige ontkenning van de werkelijke stedelijke 
woonvorm die lang voor de industriële ontwikkeling en 
sub-urbanisatiegolf bestond:
‘de keuze, welke de stad biedt t.a.v. het wonen, het 
werken, het ontspannen, de communicatie onderling, is 
het wezenlijke element van een stedelijke samenleving 
en au fonds het verschil tussen stad en dorp’ (Stam-
>������Y+£����

‘De esthetiek van de moderne stad vertrok vanuit een kritiek op de gangbare bouwpraktijk van de laat 
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De bonte verzameling van verschillende facades leidde de aandacht af van de ruimte tussen de gebouwen. 
De moderne architecten zagen de architectuur niet als gevelkunst, maar als ruimtekunst: de compositie van 
massa en ruimte. (...)  
Bij deze compositie-wijze zijn plantmassa’s, zoals bomenrijen of boomgroepen, evenwaardig aan bouwmassa’s.’

Ad Hereijgers, Endry van Velzen in ‘De Naoorlogse Stad, een hedendaagse ontwerpopgave’, 2001
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Bron: (dS+V & Gemeente Rotterdam 2004)
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Als we het eerder beschreven verschil tussen de 
Rotterdamse en de Amsterdamse aanpak combineren 
met de hooggespannen verwachtingen van hoogbouw 
in het groen en een enorme toename van het autover-
keer in ogenschouw nemen, kunnen we ons ongeveer 
de context voorstellen die voedingsbodem is geweest 
voor het meest markante project van de Nederlandse 
volkshuisvestingprojecten: de Bijlmermeer.

De afdeling Stadsontwikkeling van Amsterdam bordu-
urde zoals gezegd in stilte door op de uitgangspunten 
die voor de oorlog in het AUP waren vastgelegd en de 
bijlmermeer was een onderdeel hiervan. Stadsont-
wikkeling beschouwde zichzelf als de logische instantie 
om de uitwerking van die uitgangspunten voor zijn 
rekening te nemen en aan te passen aan de veranderde 
eisen van deze nieuwe tijd. 
Daarbij stond een voortvarend proces zonder al te veel 
omwegen en terugkoppelingen voorop, want met de 
hoge woningnood was niemand gebaat bij uitstel van 
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Stadsontwerp stelde wat betreft de normen en uit-
gangspunten voor de wijk dat die dezelfde waren als 
die ten grondslag lagen aan het AUP, ‘maar dat door 
de nieuwere eisen en inzichten het hanteren van deze 
normen tot een ander resultaat leidt’ (Afdeling Stads-
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inzichten wordt ondermeer de hogere mobiliteit door 
de opkomst van de auto aangegeven die tot een schaal-
vergroting zou leiden. Om de auto en het leven in het 
groen goed te kunnen combineren, zijn de auto-wegen 
verhoogd aangelegd en loopt de ruimte door onder de 
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gebouwd, die middels een overdekte galerij verbonden 
zijn met de woningen. Ook de metro zweeft op palen 
door het gebied.
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van hoogbouw als verklaarbaar eigentijds verschijnsel 
zag, werd het proces van schaalvergroting in de bijlmer 
en de wijzigingen in de opzet en uitwerking van het 
AUP die daarvan het gevolg waren door Stadsontwerp 
als geheel vanzelfsprekend ervaren. Dit proces vergt 
volgens SO ‘in de eerste plaats een adequaat vervoers-
stelsel voor de stad als geheel om de grotere afstanden 
te overbruggen. Mede door dit ‘grofmazige’ verkeers-
organisme, dat ook op het onderhavige plan zijn 
stempel zal drukken, wordt de schaalvergroting ook in 
verder opzet van het plan tot uitdrukking gebracht. Een 
herbezinning op de groepering en grootte van compo-
nenten leidt niet alleen tot een grotere concentratie 
van de voorzieningen voor het wonen, het werken, de 
recreatie en het verkeer, maar ook tot een meer uitge-
sproken en funktionele ligging van deze componenten 
ten opzichte van elkaar.’ (Afdeling Stadsontwikkeling 
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Wat er in de tuinsteden misging, was dat de opge-
komen auto de straatjes domineerde. In de Bijlmer 
zou dat worden opgelost door de auto uit de directe 
woonomgeving te verdringen. Het geschikt maken van 
de wijk voor grote hoeveelheden verkeer was voor veel 
beslissingen van grote invloed. Daarbij vermeldden de 
plannen dat zogenaamde tertiaire ontsluitingen, wat in 
oudere wijken de straten en pleinen waren, vervielen 
en plaatsmaakten voor parkeergarages en galerijen. 
De woningen zelf waren groter, breder en beter uit-
gerust dan ooit. Een hogere huurprijs mocht daarvoor 
geen beletsel zijn, daar werd een subsidie tegenaan 
gegooid om het betaalbaar te houden. Het uiteindelijke 
plan is een bijna utopische combinatie van individu-
aliteit en gemeenschappelijkheid, van gezamenlijke 
voorzieningen en privacy in de woning, van openbaar 
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 “Bijlmermeer” uit: Het schaep met de vijf poten

Waar nog de wind het stof verstuift
Over het kale land
Waar nou de bulldozer nog schuift
Door een woestijn van zand

Daar zal straks, stoer en nieuwerwets
Een trotse wijk verrijzen
���������	���
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Nog mooier dan paleizen

En ik kijk uit mijn vensterraam
Op het gewemel neer
Met op mijn lippen deze naam
Bijlmermeer... Bijlmermeer

Elk plekje daar heeft in mijn hart
Al een vertrouwde klank
Die sloot daar wordt een supermarkt
Die plas de Amro-bank

Dat gat wordt een parkeerterrein
Die kreek een Vroom en Dreesman
In deze struik komt Albert Heijn
We maker d’r een feest van

Dat neonlicht, ik zie het al
Die baaierd van verkeer
Ik voel, da’k van je houen zal
Bijlmermeer... Bijlmermeer

Die troosteloze woestenij
Wordt een betonnen wijk
Met duizend huizen op een rij
En allemaal gelijk

Hier komen de teevees te staan
En daar de kamerplanten
En hier de warmwaterkraan
En daar de ledikanten

Het hele blok is ingedeeld
In een volmaakte sfeer
O, wat een heerlijk toekomstbeeld
Bijlmermeer... Bijlmermeer...
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recreatiegrond, te midden waarvan zij kunnen wonen. (...) Ruw geschat komen er in de Bijlmermeer zestig 
kleuterspeelplaatsen, een kleine twintig trapveldjes en basketbalveldjes en een tiental rolschaatsbanen. 
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plaatsen aanlegsteigertjes. En verliefden en vermoeiden zullen straks meer dan 700 banken vinden.’
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wolkenkrabber- en autosnelwegversie van Howards kleinstedelijke tuinstad, vleide hij 
zich met de gedachte dat hij ontwierp voor een nieuw tijdperk en, daarnaast, voor een 
nieuw vervoersysteem. Dat was niet zo. (...) 
Zijn visioen van wolkenkrabbers in het park ontaardt in het echte leven in 
wolkenkrabbers op parkeerplaatsen. En er kan nooit genoeg parkeergelegenheid zijn.

De huidige relatie tussen steden en auto’s vormt kortom één van die grappen die de 
geschiedenis soms uithaalt met de vooruitgang. 
De tijdsspanne van de ontwikkeling van de auto als alledaags vervoermiddel valt 
precies samen met de tijdsspanne waarin in architectonisch, sociologisch, juridisch 
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PLOT

Amsterdam, een zomerse dag.
Een meisje, midden twintig, is haar tas aan het
inpakken en belt met een vriendin. Uit het gesprek
blijkt, dat zij de volgende morgen zal vertrekken
naar New York om daar voor langere tijd te blijven.
De avond voor haar vertrek gaat ze nog één keer de
stad in. Ze drinkt, danst, heeft plezier en ontmoet
een knappe jongen.

Na enig aandringen brengt Hij Haar achterop de
"�������	����	�����#���������	�������������>�����	�
Zonder dat ze elkaars naam weten ontdekken ze
die nacht dat ze voor elkaar gemaakt zijn. Echte
liefde, pure romantiek.

Er gaat echter iets mis. Het stel wordt wakker, het is
nog midden in de nacht en ze hebben trek. Hij biedt
aan iets te gaan halen maar Zij is de enige met
�
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haar reis. Nog met zijn hoofd half in slaapmodus en
half in de wolken van deze nieuwe liefde, loopt Hij
de wijk door op weg naar de snackbar. Nog voordat
hij daar aangekomen is, realiseert hij zich opeens
dat hij het adres van het meisje niet heeft en ook
haar naam niet weet. Hij draait zich om en ziet de
nachtelijke bijlmer: een zwarte zee met oneindige
rijen lichtjes. Onmogelijk om daarin het juiste
appartement weer terug te vinden.

`����@���	������������"����>�����	�{�$����|
(2004) van Urszula Antoniak ontvouwt zich
vervolgens rondom de spannende vraag of deze
twee geliefden elkaar ooit nog terug zullen vinden.
Dat blijkt een heel avontuur vol tegenslagen maar
ook met multiculturele ontmoetingen.

�������"����	���������	�����������	
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de bijlmermeer die een vervreemdende werking
heeft of kan hebben op de mensen die er wonen.
Wie in de Bijlmer woont, vertelt zijn buurtgenoten
misschien wel dat hij in Groeneveen of Kruitberg
woont, maar voor een buitenstaander is dit alles
eender. Met de mededeling dat je in de bijlmer
woont is alles wel gezegd.

De woningen zijn kwalitatief misschien heel goed,
maar ze hebben geen identiteit. Wie naar zijn huis
in de bijlmer gaat, vindt pas achter de voordeur een
werkelijk thuis.

Daarbuiten is zijn woning een anonieme legosteen
met een tochtige onprettige ontsluiting.
De in het vorige hoofdstuk beschreven visioenen
van architecten, stedenbouwers en planners waarin
bewoners gezamenlijk van het openbaar groen
genieten en zich verantwoordelijk voelen over
gezamenlijke voorzieningen blijken niet of zelden uit
te komen.

In plaats van levendigheid en gemeenschappelijkheid
domineert in de hoogbouwwijken het beeld
van grootschaligheid en anonimiteit. Mensen
komen elkaar misschien tegen maar kennen elkaar
niet. Het openbaar groen en de parkeergarages
worden niet gebruikt op de manier die men voor
ogen had. Werkgelegenheid is er amper in de wijk
zelf, wat ertoe leidt dat mensen alleen nog in hun
wijk komen om er te overnachten.
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TEGENGELUIDEN

In het voorgaand hoofdstuk heb ik de ontwikkeling van 
hoogbouw als een betrekkelijk rechtlijnige ontwikkeling 
geschetst en dat was ook de perceptie die de voor-
standers van hoogbouw daarvan hadden. Hoogbouw 
was een logisch gevolg van de modernisering van de 
stedenbouw en de woningbouw, van maatschappelijke 
ontwikkelingen van technologische ontwikkelingen die 
het mogelijk maakten door massaproductie de bouw-
snelheid op te voeren en de kosten laag te houden. 
Daarbij was het simpelweg noodzakelijk om aan de 
alsmaar groeiende woonbehoefte te voldoen zonder al 
te ver uit te dijen. En tot slot waren er kleine gemeen-
ten die het als prestigeproject zagen om hoogbouw te 
realiseren (Blom et al. 2004).

Dat de voorstanders dit proces als zodanig ervaarden 
en uitdroegen, wil niet zeggen dat er geen andere gelui-
den te horen waren. Door tegenstanders werd bijvoor-
beeld openlijk getwijfeld aan beargumentaties dat met 
hoogbouw een hogere dichtheid van woningen bereikt 
zou worden. Maar met name richtte de kritiek zich op 
de zachtere kanten van de uitgangspunten en de niet 
besproken punten. Zo wezen zij erop dat het vergroten 
van het gemeenschappelijke (tuinen, voorzieningen, 
trappenhuizen) en het laatdunkend spreken over het 
‘zelfgenoegzame karakter’ van eengezinswoningen 
tegen de maatschappelijke ontwikkeling in ging, die 
juist een opkomende individualisering te zien gaf, juist 
in de grote(re) steden (Blom et al. 2004).
Tegengeluid klonk niet alleen vanuit de salonnen van 
kritische denkers, maar ook in architectonische kring-
en en vakbladen. Zelfs tot aan de Directeur-Generaal 
van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid, Ir. H.M. 
Buskens.
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loftevolle visioenen ook enkele randvoorwaarden ge-
schetst waarbinnen zo’n droomstad zou kunnen slagen. 
Eén daarvan was dat hoogbouw toch met name ge-
schikt was voor de moderne mens met een iets ruimere 
portefeuille. Een tweede punt was dat door de grotere 
afstand van de woning tot het maaiveld toezicht tot de 
speelplaatsen georganiseerd moet worden (Blom et al. 
2004).  

Ir. Jakoba Mulder, opvolgster van Van Eesteren als 
hoofd Stadsontwikkeling, pleitte tijdens het proces 
waarbinnen de Bijlmer tot stand kwam regelmatig voor 
terugdringing van het percentage hoogbouw. 
�
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hoogbouw, pleitte zij voor het terugbrengen van het 
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invalshoeken. Enerzijds baseert ze haar kritiek op so-
ciale argumenten: door de grote schaal zou het mense-
lijk aspect in het gedrang komen en hoogbouw zou niet 
voor alle huishoudens, vooral niet voor gezinnen met 
jonge kinderen, geschikt zijn. Dit zou ondermeer blijken 
uit ervaringen in Stockholm. Anderzijds morrelt ze aan 
de uitgangspunten van de oorspronkelijke planopzet. 
Hoogbouw in het groen vond zij niet ‘stedelijk’ genoeg 
voor de gestelde ambities van deze uitbreidingswijk 
�^���������������Y£Y����
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hoogbouw geprojecteerd. 

‘Een feit is, dat hoogbouw het stadsbeeld op een bijzondere wijze beïnvloedt, dat hij als vorm spectaculair is en het 
verfrissende van het nieuwe heeft. (...)
Wanneer de woonvorm na grondig sociologisch en psychologisch onderzoek voor de ene groep wel, en voor de 
andere groep niet aan te bevelen is, dan lijkt een algehele toepassing van hoogbouw mij voor een wijk verkeerd 
en ligt het mijns inziens voor de hand, dat de hogere vorm en lagere vormen beide toepassing vinden in het 
stadsplan. Hierdoor wordt tevens ten aanzien van de keuze voor het wonen een grotere diversiteit verkregen. 
Het kiezen van een hoge woonvorm uit louter vorm- en prestigeoverweging acht ik onjuist.’
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Al vrij snel na realisatie bleek, dat veel plannen
niet opleverden wat ervan verwacht werd. Daarbij 
bleken de van boven opgelegde moderne manieren 
van samenleven en het delen van gemeenschappelijke 
voorzieningen door sommigen enthousiast nageleefd 
worden, maar lang niet door iedereen begrepen of 
gedeeld. 

In Pendrecht bijvoorbeeld, kwam uit onderzoek naar 
voren dat de daar geïntroduceerde wooneenheid door 
de bewoners amper als eenheid ervaren werd (Heimans 
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eigen woonblok en eventueel het tegenoverliggende 
blok (dat tot een andere, gespiegelde wooneenheid 
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ontstonden dan ook niet primair binnen de wooneen-
heid, maar via relaties bij de kerk of de basisschool van 
de kinderen.
Pendrecht was gepland in de tijd dat vrouwen thuis 
���'�������������
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Binnen tien jaar had de auto echter haar intrede gedaan 
en had de emancipatie een eerste slag geslagen. 
Dit waren nog geen directe aanleidingen voor proble-
men, maar wel een indicatie dat het vooraf zeer ver 
uitgedachte woongedrag al niet meer aansloot bij de 
werkelijkheid. 
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Over de mislukkingen van de Bijlmer zijn al boeken vol 
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het zou te ver reiken om deze hier integraal te behan-
delen. Naast de kritiek met betrekking tot de grote 
hoeveelheid hoogbouw, de schaal en de eentonigheid 
van het plan die door de grote haast en de al vroeg met 
bouwondernemingen getekende contracten niet wer-
kelijk in het proces konden worden meegenomen, zijn 
er door tegenvallende kosten in een laat stadium veel 
versoberingen van het plan doorgevoerd. Met name 
betrof dit de aansluiting van de bouwblokken op de 
begane grond. 
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bezuinigd, de ‘droogloop’ werd gereduceerd tot een 
gang tussen twee rijen bergingen en het aantal liften 
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woningen. De ‘zonloop’ evenals een aantal collectieve 
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Door de hoge kosten van met name de infrastructuur
en de openbare ruimte bleef er volgens critici te weinig 
geld over voor de woningen zelf, die van matige kwali-
teit zouden zijn. De huurprijs viel daarbij echter bijna 
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niet de huurders zouden aantrekken waarvoor ze 
bedoeld waren (doorstromers). De meeste huurders 
kwamen naar de Bijlmer omdat ze geen andere keus 
��������++ª���>
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Een grote vertegenwoordiging vormden ook de im-
migranten uit Suriname en de Nederlandse Antillen. 
Die woonden vaak nog te kort in de stad om voor een 
andere woning in aanmerking te komen, maar konden 
door ‘intensievere bewoning’ de huur van de bijlmerap-
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De problematiek in de Bijlmer is een complexiteit van 
verschillende factoren en een zeer gehaast planproces 
waarin weinig kritische geluiden werden gehoord of 
toegestaan. 
De Bijlmer is exemplarisch geworden voor de imago-
omslag van het wonen in hoogbouw in Nederland, 
maar ook voor, na en ver buiten de Bijlmer werd aan die 
populariteit en de hoge verwachtingen al het nodige 
ingeboet.

Interessant in dat kader is het hiernaast afgedrukte 
citaat van Willem van Tijen - zoals genoemd de 
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concludeert dat er toch wel erg veel nadelen kleven 
aan hoogbouw als instrument voor de volkshuisvesting. 

‘De kosten van liften, liftschacht en die van hydrofoor 
alsmede de exploitatiekosten van de technische voorzie-
ningen doen de genoemde economische voordelen over-
wegend of geheel te niet. De huurprijzen liggen dan ook 
ver boven huren, die aanvaardbaar zijn voor de laagste 
inkomensklassen. Daarnaast ontstaan bij hoogbouw 
ernstige en onvermijdelijke bezwaren t.a.v. de relatie 
woning - woonomgeving. De hoge bebouwingen schep-
pen rondom zich leegtes in plaats van ruimte. 

De directe woonomgeving is tochtig en moeilijk beleef-
baar door de overheersing van de hoge aangrenzende 
bebouwingen. De hoge bouw roept verder een concentra-
tie van parkeerruimte op, die de directe woonomgeving 
verder nadelig beïnvloedt. 
De contacten tussen woning en directe woonomgeving 
zijn door de noodzakelijke galerijen en liften bovendien 
slecht maar onvermijdelijk. De nadelige invloed geldt 
speciaal voor de behoeften van het jonge kind aan 
spontane en veilige contacten met bodem en straat. 
Vervulling van deze essentiële behoefte is in hoogbouw 
onmogelijk. 

Pogingen tot voorzieningen binnen de hoogbouw zelf 
zijn niet levensvatbaar en stranden bovendien op hoge 
kosten. Dit alles tezamen heeft in de woningbouw inter-
nationaal de hoogbouw als algemeen woonsysteem voor 
de lagere inkomensklassen tot een economische, sociale 
en stedebouwkundige mislukking gemaakt. 
Voor economisch en sociaal verantwoorde woningbouw 
voor laagste inkomensklassen kan hoogbouw dan ook 
verder buiten beschouwing blijven. Het is merkwaardig 
om als één van de pioniers op hoogbouwgebied tot deze 
conclusie te moeten komen.’

W. van Tijen in: ‘Verantwoorde sociale woningbouw’
�_����������������������Y�+�
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Dan wordt de eenzijdigheid een probleem.'

R. Leferink, directeur projectbureau herstructurering Bijlmer in De Volkskrant, 20-1-2000

Gestapeld wonen met parkeren op eigen terrein
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De in Nederland meest onderbouwde tegenreactie op 
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is de driedelige serie Stedebouwkundige Studies van 
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Dit kan vrij letterlijk gezien worden als een tegen-
aanval op de planners en vooral architecten en steden-
bouwkundigen die er utopische visies op hoogbouw 
op na hielden. De Jonge toont met onderzoeken en 
bewonersinterviews aan dat deze idealen niet strook-
ten met bewonerswensen en ontwikkelingen. Maar 
ook trekt hij de integriteit van deze architecten zelf in 
twijfel door aan te tonen dat de beroepsgroep zelf in 
hun privésituatie ook de voorkeur heeft voor landelijk 
wonen in een eengezinswoning (Blom et al. 2004). 
De Jonge vertegenwoordigt met felheid de tegenstan-
ders van hoogbouw. Daarvoor haalt hij alle argumenten 
uit de kast en slaat hier soms in door. 

De Jonge laat zien dat een grote meerderheid van de 
bevolking voorkeur heeft voor een eengezinswoning. 
Eén van de opvallende stelling uit het rapport van de 
J
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zou hebben in hoogbouw. 
De Jonge gaat hier tegenin en stelt: 

´Over de gehele linie is het meest genoemde motief [voor 
een eengezinswoning], dat men in de 
laagbouw een gevoel van grotere “vrijheid” heeft ten 
opzichte van de buren. (...) 
Uit de antwoorden blijkt voorts, dat men als factoren, die 
deze “vrijheid” bepalen beschouwt: een eigen ingang aan 
de straat, een eigen, bij de woning aan-
sluitende tuin, en het ontbreken van boven- en beneden-
buren die men zou kunnen hinderen of waardoor men 
gehinderd zou kunnen worden. (...) 
Voor deze mensen blijkt de territoriale privacy zwaarder 
te wegen dan de visuele privacy, de inkijkvrijheid’ 

Het enige motief om te kiezen voor een etagewoning,
zou de wens naar een beknopte en makkelijk te 
onderhouden woning zijn, waarbij alle vertrekken op 
hetzelfde niveau liggen. De Jonge suggereert daarbij 
dat een bungalow voor die mensen een nog idealere 
oplossing zou zijn, maar ‘voor de meeste onder-
vraagden ligt deze oplossing toch buiten de gezichts-
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Onderzoek naar verhouding tussen gezinsstructuur en 
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jonge kinderen de voorkeur heeft voor een eengezins-
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woont geen van de ondervraagden in een hoogbouw-
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of met kinderen ouder dan 20 jaar wonen juist voor 
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daar de voorkeur aan geeft. Dit komt volgens De Jonge 
omdat de ouderen geen zin hebben om te verhuizen als 
de kinderen de deur uit zijn. 

Ook suggereert hij dat oudere vrouwen het vaak wel 
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man zijn tuintje dan niet kwijt wil.

Over ervaring van het ‘gemeenschappelijke’ schrijft hij: 

‘In veel sterkere mate dan in een rij eengezinshuizen, 
vormt het meergezinshuis als gebouw een totaliteit, 
waarbij de afzonderlijke woning als zodanig onderge-
schikt geworden is aan dit grotere geheel. (...) 
Op bepaalde uitzonderingen na zal in de stedelijke 
sfeer de groep gezinnen die in een woongebouw te zamen 
gehuisvest zijn zeker a priori géén echte groep vormen (...) 
De mogelijkheid om ‘het is van mij’ te vervangen 
door ‘het is van ons’ wordt hiermee in hoge mate 
bemoeilijkt.’

Een belangrijk onderwerp van discussie blijft de door 
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heid’ van de gezinswoning. 
De Jonge stelt echter dat er een verschil is tussen 
gedwongen interactie en vrijwillige interactie en dat 
juist die laatste een groter woongenot met zich mee-
brengt. Ook hierin zou de eengezinswoning in het 
voordeel zijn, argumenteert hij. 

Over sociale contacten met omwonenden ‘kan gesteld 
worden, dat het eengezinshuis aanleiding geeft tot meer 
vrije en ongedwongen contacten met omwonenden dan 
het meergezinshuis en als zodanig beter aan zal sluiten bij 
de opvattingen van de stadsbewoner ter zake.’

‘Blijkbaar vermindert het bezit van een duidelijk afgeba-
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de bereidheid tot contacten met omwonenden. De wens 
naar het eengezinshuis berust dus, naar uit deze feiten 
valt op te maken, niet op een streven naar een volledig 
sociaal isolement ten opzichte van de naaste omgeving; 
wel op het verlangen naar een grotere keuzevrijheid met 
betrekking tot de sociale contacten.’ 

‘Voor een geringere concentratie der bevolking pleiten:

de hogere welvaart;
de toenemende hoeveelheid vrije tijd
de sterkere nadruk op het gezinsleven
de ontwikkeling der vervoersmiddelen, 
 in het bijzonder van particuliere 
 gemotoriseerde voertuigen
de ontwikkeling van de telecommunicatiemiddelen
de toenemende mogelijkheid van voorraadvorming 
 van levensmiddelen e.d.
de toenemende wens om ‘buiten te wonen’

Voor meer laagbouw pleiten:

de toenemende hoeveelheid vrije tijd
de betere technische apparatuur voor huishouding 
 en het woningonderhoud
de mogelijkheid van het zelf bouwen
de behoefte zich in een deel van de vrije tijd terug te  
 trekken in de strikte privésfeer, welke het 
 eenvoudigst bevredigd kan worden in een 
 woning met een eigen ingang, een eigen tuin, 
 en ook overigens een zo groot mogelijke    
autonomie, tot uiting komend in afwezigheid 
 van boven- en benedenburen.
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Gedwongen interactie zou ook lager zijn bij laagbouw, 
wat het gevoel van privacy vergroot. 
En behalve de eerder geponeerde stelling dat men 
visuele privacy minder hinderlijk acht dan territoriale 
privacy (verder onderscheidt De Jonge nog auditieve 
privacy en anonimiteit t.o.v. omwonenden) ontkent 
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probleem van laagbouw zou zijn omdat uit onderzoek 
in Pendrecht en Zuidwijk geconcludeerd kon worden 
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woning. 

De doorzonwoning die ook in een tweebeukige etage-
woning in strokenverkaveling wordt toegepast geeft 
de meeste problemen hiermee. Deze stelligheid in het 
willen ontkrachten van alle gestelde nadelen van de 
eengezinswoning ten opzichte van hoogbouw speelt 
door zijn hele onderzoek. 

Over het privacycriterium ‘anonimiteit t.o.v. omwo-
nenden’ (destijds werd anonimiteit als een voorrecht 
gezien en nog niet geassocieerd met onveiligheid) 
moet De Jonge echter toegeven: 

‘Maximale anonimiteit kan wellicht worden bereikt 
bij hoge woongebouwen met galerijen.’ 

Maar hij voegt daar meteen aan toe: 

‘Voor gezinnen met kinderen van 3 - 12 jaar, die buiten 
spelen en spontaan mededelingen doen over wat er in 
en om het gezin gebeurt, is volledige anonimiteit t.o.v. 
omwonenden vrijwel uitgesloten.’

De mate van comfort welke een woning biedt hangt 
hoofdzakelijk af van:

a de bereikbaarheid van de grond en de openbare weg
b de ligging der vertrekken op één of meer woonlagen
c de aanwezigheid en bereikbaarheid van bergruimten, 
 ruimten in de open lucht, wasruimten etc.
d de technische uitrusting en de indeling van de woning

Daarbij dient men wel in aanmerking te nemen, dat een 
groot deel der voorzieningen bij de middelhoge en hoge 
bouw, zoals balkons, gemeenschappelijke tuinen, liften, 
boodschappenliften, huistelefoons en vuilnisstortkokers 
een surrogaat zijn t.o.v. het wonen op de begane grond in 
een woning welke onmiddelijk toegang geeft tot de open-
bare weg en de eigen tuin. Het hogere technische comfort 
dat in de regel bij hoogbouw wordt verschaft is grotend-
eels als een zodanige compensatie bedoeld.

Daarbij blijft het de vraag of een woning in een 
meergezinshuis met compenserende voorzieningen 
gelijkwaardig is aan een eengezinshuis. Het ligt voor de 
hand dat direct contact met bijv. leveranciers niet alleen 
goedkoper maar ook gemakkelijker is dan het gebruik van 
huistelefoons en boodschappenliften.’
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Ook wat betreft de ‘mogelijkheden van activiteiten in 
en bij de woning’ is de eengezinswoning in het voor-
deel, zowel als het gaat om ‘tuinieren, buiten zitten, 
dieren houden’ als met betrekking tot ‘lawaai veroorza-
kende activiteiten (musiceren en sommige vormen van 
knutselen)’

‘Een speciaal voordeel van het eengezinshuis is daarbij, 
dat men geen last kan hebben van voor-werpen die de 
bewoners van hoger gelegen woningen naar beneden 
laten vallen.’
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volgens De Jonge gecompenseerd doordat je dit 
uitzicht van verder weg en dus minder gedetailleerd 
ziet: 

‘naarmate men hoger woont, kan het uitzicht meer exten-
sief en minder intensief zijn.’

De Jonge benadrukt keer op keer dat het van groot 
belang is de ideeën van plannenmakers in de realiteit 
te toetsen op hun uitgangspunten. Daarin heeft hij 
onmiskenbaar gelijk. 
De hele opsomming van dit onderzoek is hiermee 
vooral een geluid tégen de onrealistische planvorming 
van bestuurders en architecten die zich laten leiden 
door getekende visioenen en prestatiedrang en vóór 
het meewegen van bewonersvoorkeuren en sociolo-
gisch onderzoek in het ontwerpen van wijken. 
Zijn werk heeft hiermee de vorm van een gekleurd 
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tegelijkertijd een duidelijke en belangrijke rol vervult 
����������������������
'�	��

��
����!

<����������� >	
�#����������
	�%����%����=¡Y���'=�¬=�%



JANE JACOBS

‘De taferelen die dit boek illustreren zijn overal om ons 
heen. Kijkt u voor illustraties alstublieft aandachtig naar 
echte steden. Terwijl u kijkt, kunt u meteen ook luisteren, 
verpozen en nadenken over wat u ziet’.
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Nog voor het voorwoord van ‘Dood en leven van grote 
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Jane Jacobs deze opmerking en het is typerend voor het 
boek dat als haar levenswerk gezien mag worden en tot 
op de dag van vandaag internationaal graag geciteerd 
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schematische tekeningen van stedelijke bouwblokken. 
Toch kan met recht gesproken worden van een rijk 
geïllustreerd boek door de wijze waarop Jacobs middels 
haar beeldende taal, sprekende voorbeelden of argu-
mentaties en bewijslast gebaseerd op gezond verstand 
haar lezers op een nieuwe manier naar de stad leert 
kijken, namelijk naar een stad als levend organisme. 

Het omslagpunt dat ik in het stuk ‘de mens en de stad’ 
omschreef van het denken over de stad vanuit be-
dreigingen naar het hedendaagse denken over de stad 
als concentratieplek van kansen, vindt een uitstekende 
vertegenwoordigster in de persoon van Jane Jacobs 
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rapport uitbracht, pleit zij voor alles wat men in veel 
moderne uitbreidingswijken niet meer vond: functie-
menging, behoud van oude gebouwen, kleine bouw-
blokken, hoge concentraties en door dat alles bovenal: 
levendige straten en kruispunten. 

‘Jane Jacobs was een pleitbezorger van de grote stad en 
– dus – een fel criticus van stadsplanning en stedenbouw’ 
beargumenteert Arnold Reijndorp in ‘De levende stad’ 
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de steden in verschillende gebieden voor verschillende 
functies ging een hoop van de potentie én het zelf-
herstellend vermogen van de stad verloren. Daarnaast 
maakte deze scheiding de aanleg van meer autowegen, 
onder andere door woonbuurten, noodzakelijk. Jacobs 
trad ook via andere wegen dan het schrijven van dit 
boek tegen dergelijke ontwikkelingen in verzet.

Jacobs pleit voor hoogbouw, maar met een heel an-
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voor ogen werd gehouden. Waar hoogbouw in het 
groen de bewoners rust en privacy enerzijds en uitzicht 
en ruimtelijkheid anderzijds op zou leveren, heeft de 
hoogbouw van Jacobs juist levendigheid en interactie 
als doel. Levendigheid en kuisbestuiving kon optimaal 
plaatsvinden door te bouwen in een hoge dichtheid: 
gestapeld en bovendien niet monofunctioneel. 

Daarbij verheerlijkt Jacobs de straat, openbaart zij de 
mogelijkheden van het gebruik van de stoep en bewijst
ze het belang van een levendige plint en ‘ogen op 
straat’. Begrippen die inmiddels behoorlijk ingeburgerd 
zijn, hoewel lang niet altijd toegepast. 
De socioloog Richard Sennett zou de ideeën van 
Jacobs negen jaar later nog radicaler op papier zetten 
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met anderen onmisbaar is voor het (psychologisch) 
volwassen worden van de mens en dat men in het 
ontwerp van steden deze spannende en soms 
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‘[Jacobs beargumenteert] dat de stad door de concentratie en interactie van mensen van uiteenlopende 
achtergronden economische groei, innovatie en culturele emancipatie stimuleert. 
(...) 

Deze these, tevens een impliciet pleidooi voor de compacte stad, wordt op bijzondere wijze bevestigd door 
een recent onderzoek ‘Late Pleistocene Democraphy and the Appearance of Modern Human Behavior´, 
gepubliceerd in Science. Daarin wordt beschreven dat bevolkingsrijke, prehistorische gemeenschappen 
in het algemeen verder ontwikkeld waren en betere werktuigen bezaten dan bevolkingsarme, een bevestiging 
dat concentratie van mensen tot kennisuitwisseling en –accumulatie leidt.‘ 
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Het weer is net wat opgehelderd
't Is zondagmiddag, Buitenveldert
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Daartussen is het kaal en open
De jongen en het meisje lopen
Er eenzaam en verliefd en koud

De groenstrook langs de supermarkt
Ligt nog te jong, te aangeharkt
Tussen de voorrangswegen
Hij zegt "ik wil met je naar bed"
Zij hoort het niet want er daalt net
Gierend een DC-9
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Staan doelloos voor het raam te staren
Tot het begin van de tv
En volgen langs de Avrobode
Daarbuiten om de tijd te doden
in 't troosteloos decor die twee

Het meisje zegt "ik hou van jou"
De jongen denkt "waar kan het nou"
De hele boel zit tegen
Hij drukt zijn nagels in haar hand
En laag scheert over het wijde land
Alweer een DC-9

Ze staan verloren in de vlakte
Hij denkt "als ik 'r hier eens pakte
Voor het oog van heel de nette buurt"
Zij denkt “wat ze in de verte bouwen
Is misschien klaar als wij gaan trouwen
Maar God weet hoe lang dat nog duurt”

't Is zondagmiddag, eindeloos
In blokkendoos na blokkendoos
Zeggen ze "er komt regen"

De twee gaan schuilen in een portiek
Voor regen, leegte en publiek
Er gaat een licht aan hier en daar
Zondag half vijf, het glas staat klaar

Er worden zakjes friet gehaald
Laag over Buitenveldert daalt
Huilend een DC-9
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ZONDAGMIDDAG, BUITENVELDERT
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France’s housing projects, as we now know, became machines for alienation. 
In theory, the cause of this alienation is some mix of the buildings themselves and the 
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tended to focus on the buildings. It focuses on the buildings by razing them.’
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PLOT

Frankrijk, een zonnige dag in een willekeurige hoog-
bouwwijk. Themroc woont met zijn moeder en zus in 
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doorbroken wordt door een koekoeksklok. Zijn werk 
bestaat uit het schilderen van een hekwerk met een 
aantal collega´s. Een andere groep arbeiders schildert 
hetzelfde hek in een andere kleur. 

Als Themroc door zijn baas ontslagen wordt, ontspoort 
hij. Thuisgekomen metselt hij zijn deur dicht en slaat hij 
een groot gat in de buitenmuren van zijn appartement. 
Hij gooit alle apparatuur naar buiten. Al snel beginnen 
de buren hetzelfde gedrag te vertonen. Na verloop van 
tijd probeert de politie de orde te herstellen, maar ze 
moeten de aftocht blazen. Themroc vangt een agent, 
die hij samen met de buren braadt en opeet. 
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dat de bewoners doordraaien en tot de meest on-
menselijke of juist primitieve daden overgaan.

Een vergelijkbaar proces vinden we in het boek ‘High 
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gemakken voorzien is en waar hoogopgeleide, keurige 
mensen in komen te wonen. 
In de loop van tijd vallen de voorzieningen echter uit 
en dat brengt bij de bewoners, die hiervan totaal 
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boven. Als een deel van de liften uitvalt wordt het eerst 
wat duwen en trekken, maar al snel vechten. 
Aan het eind van het verhaal zijn er nog maar een 
paar overlevenden over. 

De modernistische stad is een dode stad, stelde Jacobs. 
De modernistische stad is een dodende stad, leest men 
uit de hiernaast beschreven gruwelverhalen. 

De hiervoor gestelde constatering dat de visioenen 
die men vooraf van hoogbouw had, in de praktijk 
niet allemaal zo zijn uitgekomen, mede door maat-
schappelijke, economische en technologische ont-
wikkelingen, was een proces dat een zekere hoogte 
van voorspelbaarheid had, maar waarop om verschil-
lende en dikwijls legitieme redenen door planmakers 
onvoldoende geanticipeerd is. 
Een geheel nieuwe en in veel mindere mate te 
voorspellen ontwikkeling is echter dat hoogbouw 
niet alleen als saai en onpersoonlijk wordt ervaren, 
maar zelfs als oorzaak van allerlei problemen. 
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in omloop, een geestelijke kwaal die leidde tot veel 
spanningen binnen gezinnen en een gevolg zou zijn 
van het opgesloten zitten in een hoog gebouw. 
Ook bronchitis zou veroorzaakt worden door het 
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Van de gevoelens van vrijheid die de moderne mens 
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steeds vaker geassocieerd met vervuiling, criminaliteit 
en vandalisme. 
In het aan onze poldertraditie ontleende tricolon 
‘waker, slaper, dromer’ staat de waakstad daarom 
voor (a)sociale omgevingen waarin je op je hoede 
�
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FRANSE TOESTANDEN

Architectuurhistoricus en TU Delft hoogleraar Wouter 
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legde in een recente lezingenreeks op Bouwkunde en 
in een lezing met de gelijknamige titel ‘Blame the 
Architect’ aan de AA London de relatie bloot tussen 
architectuur/stedenbouw, ghetto cultuur, media en 
stedelijk geweld. Zijn lezingen waren doorspekt met 
voorbeelden en reconstructies van stadsrellen vanaf 
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soms ook zeer expliciet aanwezig was, luidde wat de 
invloed van de stedelijke inrichting ter plaatse was op 
het verloop, maar vaak ook op het ontstaan van deze 
rellen. 

Directe aanleiding voor de aanstelling van Wouter 
Vanstiphout als hoogleraar Ontwerp en Politiek aan de 
�¢�`�������	������	�������������X==+������	��������	����
en zich over heel Frankrijk uitspreiden, zelfs met kleine 
oproertjes is België en Duitsland. 

Zoals Vanstiphout in het hierboven afgedrukte citaat 
stelt, is er een opmerkelijke overeenkomst tussen de 
plekken waar onrust uitbreekt het type bebouwing: 
modernistische hoogbouw. 
In het debat dat na de rellen ontstond en internationaal 
tot grootspraak van menig bestuurder leidde, sudderde 
de vraag of de huisvesting en stedelijke omgeving van 
invloed waren op de onrusten en extremiteit van de 
rellen nog even na. 

Voelden de mensen zich onderdrukt in de massale 
hoogbouw? Zulke rellen zouden toch nooit uitbreken 
in een rustige vinexwijk? Moeten we nog wel zo willen 
bouwen, of is sloop de enige optie?

Weinig verrassend gingen en gaan voor die laatste 
stelling veel stemmen op. De associatie die met hoog-
bouw gelegd wordt is ook in Nederland sinds de jaren 
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������������
Dit leidde dan ook tot een vrij abrubte stagnatie van 
de hoogbouwgolf (De Vreeze 2001), die daardoor met 
recht een golf genoemd mag worden. 

Het waren niet ‘slechts’ rellen in achterwijken met veel 
slecht onderhouden hoogbouw die aan deze discussie
de nodige emotionele en actuele lading meegaven. 
Al veel eerder werd ondermeer door de omschreven 
ontwikkelingen in de Bijlmermeer en problematiek in 
andere Nederlandse wijken en buitenlandse steden 
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wijken en gaven veel bewoners de voorkeur aan 
een woning elders. 

Door de toenemende welvaart en mobiliteit werd er 
ook steeds beter, groter en landelijker gebouwd en 
was het alternatief in de vorm van een huis waar je 
twee auto’s voor de deur kunt parkeren steeds 
betaalbaarder, realistischer en wenselijker. 

Zoals Jane Jacobs haar gezonde verstand gebruikte om 
de kwaliteiten van levendige stadswijken overtuigend 
over te brengen, zo speelde ook mening bestuurder 
en onderzoeker in op het slechte imago dat hoogbouw 
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schrijvers en onderzoekers getracht de relatie 
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daarmee aan te tonen. 
Ik zal een tweetal van deze schrijvers aan de orde laten 
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‘Er was echter één aspect van de rellen dat een debat aanzwengelde over het ontwerp van steden en de invloed 
hiervan op het gedrag van de inwoners. De rellen speelden zich zonder uitzondering af in één bepaald type van 
stedelijke bebouwing: de modernistische hoogbouwwijken die in enorme aantallen door heel Frankrijk waren 
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modernisering van Frankrijk. 
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twintigste eeuw.‘ 

Wouter Vanstiphout in: ´De architect heeft het gedaan!´, www.gebiedsontwikkeling.nu, september 2010
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van de grotere Franse steden.
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‘De eerste helft van de vorige eeuw werd gedomineerd door het eeuwenoude 
systeem van natuurlijke selectie, dat mensen vrij liet voor zichzelf het best 
mogelijke onderkomen te bemachtigen.

De tweede helft heeft het Utopisch ideaal omarmd van door paternalistische 
autoriteiten geplande huisvesting, die een hoop verbeterde standaarden bood 
maar ook het risico liep mensen weg te stoppen in woningen waar ze zelf niet 
voor gekozen hadden.‘ 
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IN DE AANVAL!

Jane Jacobs introduceerde zoals geschreven begrippen
zoals de levendige plint en ogen op straat waarin zij 
het belang van toezicht en sociale controle op openbare
ruimtes aanduidde. Levendige straten en pleinen 
zouden behalve het creëren van mogelijkheden tot 
interactie en uitwisseling tevens bijdragen aan het 
gevoel van veiligheid. 
In de jaren die volgden zijn deze begrippen binnen 
de zojuist geschreven context van verloederde 
achterstandswijken door andere onderzoekers 
verder uitgewerkt en opgepakt. 

De Amerikaanse architect Oscar Newman vertaalde 
de door Jacobs geïntroduceerde begrippen zichtbaar-
heid en territorialiteit naar de term ‘Defensible Space’ 
(verdedigbare of controleerbare ruimte) (Newman 
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op woongebouwen en het gezond verstand aanvult 
met veel statistiek en onderzoek. 

Newman stelt dat de hoeveelheid criminaliteit die op 
een bepaalde plek (of) in een gebouw plaatsvindt te 
wijten is aan de fysieke kenmerken van deze plek. Het 
zijn namelijk vooral de gemeenschappelijke ruimten 
(entrees, trappenhuizen, hallen) waar criminaliteit en 
vandalisme plaatsvindt. Deze ruimten die ‘gemeen-
schappelijk’ zijn, zijn in feite ‘van niemand’. Doordat 
niemand zich er verantwoordelijk voor voelt kan dit 
soort activiteiten plaatshebben. 

Verbetering valt volgens Newman te halen door het 
vergroten van zichtbaarheid van deze plekken vanuit 
woningen en territorialiteit (afsluitbaarheid) waardoor 
verantwoordelijkheidsgevoel stijgt.27
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een stapje verder in het aanwijzen van de gebouwde 
omgeving als oorzaak van vandalisme en criminaliteit. 
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de titel al prijsgeeft niet anders gezien worden dan een 
rechtstreekse aanval op de Utopische idealen van het 
modernisme. Haar boek heeft dan ook de vorm van 
een juridische aanklacht waarin de hoofdstukken 
met titels als ‘Utopia Accused’, ‘The Evidence’ en 
‘The Suspects’ elkaar opvolgen. Uitkomst van het 
proces is vanaf pagina 1 duidelijk: schuldig.
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die door Newman genoemd worden om daarmee hun 
schuld te bewijzen. Waar Newman al aangeeft dat 
trappenhuizen en liften vaker de setting zijn van 
criminaliteit en vandalisme door het gebrek aan 
�
������������		��
	��������R��

���J
��������������
statistiek aan dat er een verband bestaat tussen 
bijvoorbeeld het aantal woningen dat door zo’n 
trappenhuis ontsloten wordt en de hoeveelheid 
criminaliteit en vandalisme die zich in zo’n 
�	��������������������J
�������Y£+����	

�������������
is kortom het grootste probleem.

J
�������������
�����`����'�����������
	������#�

��������'����+�
����	�����	�����	

������������R
complexiteit, onzichtbaarheid, etc.) kunnen 
strafpunten behaald worden. Deze zet zij af tegen 
�����
�����������������
	�R������~�����'������
���
�������	����
�'��������'���R��	���$R�'�	����������
en uitwerpselen. Er blijkt correlatie tussen deze twee 
��
	��R�
��~�������'�������
������������������<��	����
tekent zij het doodvonnis voor modernistische 
������������
�����
����!

Peter van Straaten. Scan: Design as Politics, TU Delft
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voordeur aan de straat. Die behoefte had eerder al het rijtjeshuis en de portiekwoningen opgeleverd, maar de 
>�	��
���	�������������������������������������	�������������'
	�����	������	��������]���������	��Y¡��������������
�	
�����'���������	
�����	������	���������������������	����8����J�	����������
����	�����������	����������
Archis als “de uiterste consequentie van het stapelen van voordeuren aan de buitenlucht”.’

Tijs van den Boomen in ‘Flatneurose’, Bouw, december 2001

Beeld: DUS Architects DE VERHOOGDE STRAAT

`����������	����������@���	��������	
�
�$���'���
hoogbouw is, kan rustig gesteld worden. De eerder 
genoemde hoogbouwgolf die over ons land kwam 
����
���'

	������	

������������������	��������]���Y¡��
����£=��	
�����'�����������	���������������������	���
(De Vreeze 2001). 
`������	���
���������������
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plattegrond omdat in tegenstelling tot de portiek-
woning de ontsluiting zich aan de buitenzijde van de 
woning bevindt en de woningscheidende vloeren en 
wanden de draagconstructie vormen (of andersom). 
`���������'
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�����
�������������'
�	���_�	�
�����������YY+���

>�����������������	����������'
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ingen voor galerijen gekozen. Op die manier kunnen 
zoveel mogelijk mensen gebruik maken van dezelfde 
lift. De galerij zelf is daarbij vaak heel smal en fungeert 
slechts als verkeersruimte tussen de entree beneden 
en de eigen voordeur. Van een verhoogde straat is 
geen sprake. Dit type sluit meer aan bij het idee van de 
���������

��������#�����
�������������������
��������
wordt gevoed door allerlei gemeenschappelijke voor-
zieningen zoals gas, water en licht en biedt de bewoner 
een mooi uitzicht, veel daglicht en een groene omge-
ving. De route tussen dit groen en de woning zelf is 
slechts noodzakelijk kwaad.
Interessant is dat veel Nederlandse architecten juist 
studie hebben gedaan naar het opwaarderen van de 
galerijen. Door toepassing van maisonnettes en split-
levelwoningen bijvoorbeeld (van den Broek en Bakema) 
had men minder galerijen nodig en kon men deze 
breder en duurzamer (en overdekt) uitvoeren. J.P. Kloos 
ontwierp een galerij in een soort glazen koker die voor 
�����'���������{��
	�R��Y�=����������'����

��	�������	�
������>����
��	���	��	�����

���	�����
����'�����!

HET SOCIALE LEVEN

Op de een of andere manier blijft er een dualiteit zitten 
in de typologie an sich. Enerzijds wordt bijvoorbeeld 
gesteld dat in galerijwoningen gemakkelijk overlast 
ontstaat in vertrekken die langs de galerij zijn ges-
itueerd (De Vreeze 2001). Anderzijds stellen Jacobs, 
@���������J
��������������'��������������
����������
hebben op de ‘straat’ en op ruimten die van iedereen 
en dus van niemand zijn. Enerzijds concentratie die 
voor levendigheid en uitwisseling zorgt en anderzijds 
het terugdringen van het aantal woningen per galerij, 
lift of entreepartij. 

De dualiteit die in de galerij besloten ligt is misschien 
wel één van haar problemen. Het is geen straat en het is 
geen thuis. Wie om naar zijn werk te gaan er 10 minuten 
over doet om zijn straat of wijk uit te rijden vindt dit 
doorgaans geen enkel probleem. Wie echter de deur 
'����������������������������	��~�������'�������������
�������	��
�������������� ��
��£���������
'�	��
���
om thuis te komen ervaart dit veel vaker als hinderlijk. 

@��	������������'�������
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preventie met een methode ‘Hoogbouw gewogen’ 
�8
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Daarbij werd gebruik gemaakt van met name het 

���	�
��'���������J
�����R����	�������	�����
���
van het toewijzen van strafpunten voor bepaalde 
ontwerpeigenschappen van gebouwen werd omgezet 
naar een systeem met te behalen scores in plaats van 
strafpunten. Hierbij wordt een scala aan veelal kleine 
verbeterpunten genoemd die kunnen worden door-
��'
�	��
������
������'����������������	
��
����������
���'�	����	����!



Bron: Plan 1980-11 p31.

‘Modern Architecture died in St. Louis, Missouri on July 
15, 1972 at 3.32 pm (or thereabouts) when the infamous 
Pruitt Igoe scheme, or rather several of its slab blocks, 
������
��������������������������!��!��
��#$

Charles Jencks, The New Paradigm in Architecture: 
The Language of Post-Modernism
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De enige manier waarop hoogbouwbewoners contact hebben met 
de buitenwereld is via schotelantennes. (beeldauteur onbekend)

Markt in een buitenwijk.  Bron: Design as Politics, TU Delft
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Deel V -  Tijdslijn
   1850 - 2030
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1850    1860    1870    1880    1890    1900    1910    1920    1930       

1850    1860    1870    1880    1890    1900    1910    1920    1930       

Politieke 
ontwikkelingen

1901: Invoering 
van de Woningwet

Industriele
Revolutie

Boeken en 
publicaties

1903: 
G.Simmel

1930: 
Joh.Duiker

Architectonische 
ontwikkelingen

1921: de Klerk 1922: Brinkman

Stedenbouwkundige 
ontwikkelingen

Droomsteden 
en voorstellen

1925: Le Corbusier1898: Howard

ontwikkeling
Pendrecht

1929:
Ortega y 
Gasset

14-18: WO I 1929: econo-
mische crisis
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     1940    1950    1960    1970    1980    1990    2000    2010    2020    2030

     1940    1950    1960    1970    1980    1990    2000    2010    2020    2030

40-45: WO II

1963: 
Rijkssubsidie
systeembouw

1992: Bijlmerramp

2005:
Rellen in
Frankrijk

1946: 
Studiegroep 
Bos

2011:
Adviesrapport
Deetman Mans

1961: 
J.Jacobs

1970: 
Sennett

1961: 
rapport 
commissie
hoogbouw
laagbouw

1972: 
Newman

1985: 
Coleman

1934: van Tijen 1966: Nassuth 2009: Scheeren

1980: 
protesten

1982: Blom 2002: MVRDV

1944: Wagner 1962: Buckminster-
Fuller

1992: 
Schuiten

2010: Atelier 
Rijksbouwmeester

1953: Lotte
Stam-Beese

2003: de 
sneeuwbal-
moord

2008: MVRDV
1972: 
Eckert

1941: 
van Tijen, 
Brinkman, 
vd Broek, 
Maaskant 

1972: 
sloop 
Pruitt-
Igoe
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‘Sommige lieden neigen ertoe zich vast te klampen aan oude intellectuele 
sensaties, net zoals sommige schoonheden, wanneer ze oude dames zijn, 
zich blijven vastklampen aan de mode en kapsels van hun opwindende jeugd. 
(...) 
Het is een verontrustende gedachte dat lieden die vandaag de dag jong zijn, lieden 
die nu worden opgeleid voor hun carrière, op grond van het feit dat ze ‘modern’ in 
hun denken moeten zijn opvattingen over steden en verkeer zouden moeten 
accepteren die niet alleen onwerkbaar zijn, maar waaraan ook niets nieuws van 
enig belang is toegevoegd sinds hun vaders kinderen waren.’

Jane Jacobs in: ‘Dood en leven van grote Amerikaanse steden.’, 1961. vertaling Maarten Polman, 2009
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Deel VI -  Vervolgstrategiën
   nu - ????
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NA DE WEKKER

In de voorbije jaren heeft een groot deel van de 
bestrijding van problematiek in naoorlogse 
uitbreidingswijken zich gericht op het slopen van de 
oude gestapelde woningvoorraad en vervangen door 
laagbouw of opnieuw gestapelde bouw, maar qua 
kwaliteit, woninggrootte en uitstraling meer in lijn met 
de eisen en wensen van deze tijd. 

In het boek ‘De Grote Verbouwing’ neemt Jacqueline 
Tellinga 13 wijken en maarliefst 160 projecten onder 
de loep waarin naoorlogse woningbouw gesloopt of 
gerenoveerd wordt. Ze stelt daarin: ‘De renovatiepro-
jecten laten creatievere en elegantere oplossingen 
dan veel voorgestelde nieuwbouwprojecten.’ (Tellinga 
2004)  Tellinga betreurt het dat er zo weinig aandacht 
is voor ‘het idealisme en het vakmanschap die aan de 
wederopbouwwijken ten grondslag hebben gelegen’. 
De gedachte dat er gebouwd moet worden voor een 
hoger inkomen en dat de marktvraag leidend is voor de 
planvorming is hier één van de oorzaken van. 

Nu de economische tijden in de bouw wat minder zijn, 
groeit de aandacht voor deze bestaande woningvoor-
raad en wordt er steeds vaker verder gekeken dan de 
gebruikelijke sloop en nieuwbouw. Ook uit het oogpunt 
van duurzaamheid en sociale continuiteit is hier het een 
en ander voor te zeggen.

In binnen- en buitenland tonen steeds meer voor-
beelden aan dat transformatie van naoorlogse woon-
blokken mogelijk is en interessante resultaten oplevert. 
In Oost-Duitse steden bijvoorbeeld waar zeer sterk 
sprake is geweest van een afname van de bevolking, 
worden de blokken op creatieve en uiteenlopende 
wijzen getransformeerd. Hierbij wordt hun dichtheid 
teruggebracht en de omgeving parkachtiger. 
Maar ook dichter bij huis vinden we inspirerende voor-
beelden, die zich tot voor kort in de schaduw van de 
architectuurjournalistiek begaven maar zich steeds 
meer tonen. Oude structuren lijken uitstekend inzet-
baar voor deze veranderde context. 

Aan de andere kant van het spectrum zien we juist 
nieuwbouwplannen waarin gestapelde bouw wordt 
toegepast in een nog veel hogere maat én concentratie. 
De druk op onze infrastructuur neemt toe, net als de 
druk op het milieu. Dat leidt tot compact bouwen en 
stapelen op de meest spectaculaire manieren. 

Maar is er dan niets geleerd van de geschiedenis?
Ondanks de geschetste ontwikkeling van de 

�
�������
���	�����'����������	������������
een iets breder kader van de modernistische stad 
of buitenwijk, lezen we een groeiende interesse en een 
niet verdwenen optimisme met betrekking
tot de oude idealen. Deze worden binnen bepaalde 
kaders nog steeds gebruikt om nieuwe utopiën mee 
te scheppen die soms verdacht veel lijken op de oude 
droombeelden.
De vraag welke houding wij onszelf nu aanmeten ten 
opzichte van de erfenissen van de ons voorgegane 
generaties architecten en stedenbouwkundigen is 
natuurlijk de grote vraag die zich na het behandelen 
'�����������������������
���
��	������!

Foto’s: Victor Enrich

Welke idealen spelen bij hedendaagse 
nieuwbouw- en renovatieprojecten en 
waarin verschillen deze van de idealen 
die aan Pendrecht ten grondslag lagen?

Welke idealen spelen bij hedendaagse 
nieuwbouw- en renovatieprojecten en 
waarin verschillen deze van de idealen 
die aan Pendrecht ten grondslag lagen?

Deelvraag
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‘In de laatste drie decennia van de twintigste eeuw is onze gebouwde omgeving sneller en ingrijpender veranderd 
dan ooit. Niet alleen is het bouwvolume vele malen groter dan in alle eeuwen daarvoor (...) ook zijn duizenden 
bouwwerken omwille van de vooruitgang afgebroken en vervangen: meer dan alle oorlogsschade bij elkaar.’

Marieke Kuipers en Mariet Willinge in ‘Toonbeelden van de Wederopbouw’, 2002

STRATEGIE: ONTWAKEN

Na het dromen, slapen en waken ligt de oplossing 
voor de hand: de droom heeft niet gewerkt en moet 
plaatsmaken voor een pragmatischer oplossing. 
Sloop van de gestapelde woningvoorraad en 
vervangende nieuwbouw, meestal in de vorm van 
grondgebonden eengezinswoningen waren tot voor 
kort een veilige optie om een buurt een impuls te 
geven. Dit type woningen trekt jonge gezinnen aan 
met een modaal of bovenmodaal inkomen. Door het 
hoge percentage eigen bezit bekommeren de kersverse 
bewoners zich om hun directe woonomgeving. 
`�������	����������
���'������������'�������	���������
van de woningvoorraad, het stimuleren van een ver-
bondenheid van bewoners met hun directe woonom-
��'�������������	���	������'���
�����"����	������
onderhoudsrijke openbare of collectieve buitenruimte.

Op deze benadering bestaat de nodige kritiek. De 
Tegenlicht documentaire ‘Sloop!’ geeft hiervan een 
mooi beeld. In deze documentaire wordt een oude 
wijk in Den Bosch gevolgd die moet plaatsmaken voor 
nieuwbouw. De wijk kent een hoge mate van sociale 
cohesie. De woningen zijn verouderd, maar betaalbaar 
en worden allen nog bewoond. 
André Thomsen zet in de documentaire helder uiteen 
dat op verkeerde gronden wordt gekozen voor sloop, 
wat de gevolgen kunnen zijn van ‘planners blide’ en dat 
���������
���
��
����	���������
	�����"�������	��
Zolang de huizenmarkt een constante groei doormaakt 
is het vervangen van woningen aan de onderkant van 
de markt voor betere woningen een legitieme en voor 
de hand liggende manier om de kwaliteit van het totale 
bestand te waarborgen. Wanneer de markt echter 
hapert stagneert de exploitatie en wordt het op langer 
termijn de vraag hoe de gecreëerde particuliere voor-
	��������

�
���'����������
�����! De gestapelde woningbouw van de Bijlmermeer maakt plaats voor grondgebonden eengezinswoningen.
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STRATEGIE: VERSLAPEN

Tegelijkertijd worden op andere plaatsen nieuwbouw-
projecten opgeleverd waarin nog veel extremere 
uitwerkingen van de modernistische ideeën naar voren 
komen. Vaak gecombineerd met principes van duur-
zaamheid door bezonning en installaties. Hier betreft 
het echter zelden sociale woningbouw, maar richt men 
zich op het hogere segment en worden de complexen 
voorzien van allerlei functies. De projecten zijn dan 
breder dan het stapelen van goedkope woningen. In 
deze gebouwen wordt vaak gezocht naar een krachtige 
identiteit van het gebouw als geheel, gecombineerd 
met modern wooncomfort. 

We zien deze kwaliteit in feite al terug in vroege 
geslaagde woningbouwprojecten zoals woongebouw 
Het Schip van architect Michel de Klerk in Amsterdam 
(1921). Veel minder dan het tot uitdrukking brengen 
van  de individuele woningen was en is zijn gebouw 
een totaalontwerp. In plaats van het exterieur van 
de woningen ontwierp hij het interieur van de straat 
wordt ook wel gezegd. De bewoners waren trots om in 
Het Schip te wonen, zonder dat ze herkenbaar hoefden 
te maken achter welk raampje zich hun woonkamer 
bevond. Het is deze vorm van collectieve identiteit die 
sterk naar voren komt in de uit woningen opgebouwde 
stedelijke sculpturen van Bjarke Ingels, MVRDV en het 
hiernaast afgebeelde project van OMA. 

Hoewel niet meer bedoeld als het maken van goedkope 
woningen voor de armen wordt op deze schaalvoorde-
len nog wel steeds ingezet. Niet om de goedkoopst 
mogelijke woning te maken maar om wooncomfort te 
kunnen realiseren. Niet om in een suburbane setting 
te kunnen leven, maar om een concentratie van 
functies mogelijk te maken. Subtiele maar toch 
��	�����������������'�	����������!

Voorstel voor gestapelde woningbouw in Singapore: ‘Interlace’
Beeld: OMA (Ole Scheeren)

‘Zelfs als het regime hardnekkig autoritair en gesloten blijft, zal het ontwerp zich bewijzen. 
Dan zitten de Chinese machthebbers opgescheept met een dubieus symbool dat elke 
autoriteitsaanspraak met een gapend gat ondergraaft.’

Edzard Mik over de ethische vragen rondom het hoofdkantoor van de Chinese staatstelevisie van OMA in ‘Koolhaas in Beijing’, 2010

 Vervolgstrategiën

p 70 / 306  



STRATEGIE: SNOOZEN

Het lijkt erop dat de oude idealen nog helemaal niet 
vervlogen zijn en dat ook de bestaande voorraad ons 
nog meer te bieden heeft dan wij misschien in eerste 
instantie zouden denken. Maar met enkel de keuze 
‘behoud’ is nog lang niet alles gezegd. 

We kunnen niet doen alsof de droom altijd die zelfde 
droom is gebleven. De wekker is gegaan, we hebben 
onze ogen geopend en de realiteit aanschouwd. 
Tussen ontwaken en verslapen zit snoozen: de realiteit
kennen, maar de droom nog niet willen loslaten. 
Resultaat daarvan kán sloop en nieuwbouw zijn, maar 
dan met het alsnog tot uitdrukking brengen van de 
achterliggende idealen als motief. Of het kan gaan 
om renovatie, waarbij een paar stappen verder wordt 
gekeken dan onderhoud en woningverbetering.

We kunnen de realiteit niet ontkennen, maar we 
trekken ook geen lessen uit onze geschiedenis indien 
�������
���������'������'
������'��������q	����
en vervangen voor iets wat ons op dit moment een 
ideale oplossing lijkt. Misschien is de grootste les uit 
de geschiedenis wel dat de samenleving niet zodanig 
maakbaar is dat een perfecte oplossing eeuwig stand 
kan houden.

De gestapelde na-oorlogse woningvoorraad met 
al haar ingestorte idealen is te waardevol om te 
vernietigen, maar te kwetsbaar om blind te kopiëren. 
De uitdaging is om te zoeken naar die achterliggende 
idealen en uitgangspunten en deze te vertalen 
naar oplossingen die voor de dag van vandaag nog 
van waarde kunnen zijn. Daarmee kan tevens de 
(historische) identiteit van een wijk versterkt of 
���
������
	�����!

‘Toen ik mijn vriendje pas nieuw had, heeft-ie op een werkdag een keer per ongeluk 
op de uitknop van de wekkerradio gedrukt, in plaats van op de snooze-knop. (...) 
Je mag dan natuurlijk niet meer indommelen, want dan is het risico op verslapen te 
groot. Veel te abrupt, dat kan niet gezond zijn. 

Ik heb toen nog gevraagd of hij om de negen minuten iets actueels in mijn oor 
wilde zeggen, of een populair liedje wilde zingen, en dan weer stil zijn als ik op 
z’n hoofd tikte, maar op de een of andere manier was dat toch niet hetzelfde.’

Charlotte Snel op CharlottesWeb.nl

Renovatie Lausitztower, Hoyerswerda (Oost Duitsland) door Muck Petzet Architekten, 2007
Beeld: Muck Petzet Architekten / Erica Overmeer
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‘In eerste instantie werd niet naar een incidentele aesthetische oplossing gestreefd, maar de 
structuur van een maatschappelijke constellatie zelf als vormgevend element gebruikt. (...) 
Willens en wetens is er dus van afgezien om een zinledige wisselvalligheid naar uiterlijke vorm 
tot stand te brengen, er op vertrouwende dat een innerlijke sociale verscheidenheid der woon-
groepen voldoende sterk naar voren zal komen en zich zal manifesteren in het gebruik van de 
woningen en de gemeenschappelijke tuin, in de activiteiten der bewoners en hun onderlinge 
verhoudingen, zodat hierdoor de ogenschijnlijke gelijkheid en monotonie te niet gedaan zal 
worden. 
Sterker en bewuster dan bij een tot nu toe gehanteerde verkaveling is in het plan Pendrecht de 
nadruk gelegd op de samenhang tussen bebouwde en onbebouwde ruimte, tussen woning en 
gemeenschappelijk of openbaar groen, tussen woning en straatruimte.’

Lotte Stam-Beese, ‘Aantekening bij het uitbreidingsplan Pendrecht’, 
Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw 1953 nr. 10, p. 122
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Geschiedenis van 
de wijk Pendrecht 
in Rotterdam-ZuidB



 

p 76 / 306  



 

p 77 / 306  

Stadsontwikkeling van Rotterdam
Bron: Dienst Stadsontwikkeling Rotterdam, (1981), 
Stedebouw in Rotterdam. Plannen en opstellen 1940 
- 1981, Amsterdam, Van Gennep
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Bron: Tijen, W. van, Maaskant, Brinkman en Van den Broek, (1941), 
Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam, Rotterdam, p13

De oorlog laat diepe sporen na. Niet alleen ligt er een 
enorme opgave voor de wederopbouw van het land 
(naast het verwoestende geweld lag de bouw ook 
vrijwel stil), ook moet het vertrouwen in de samen-
leving en in het eigen kunnen herwonnen worden. 
De grote vraag is daarom hoe deze opgave benaderd 
gaat worden. Een vraag die niet alleen van belang is 
voor architecten en bouwondernemingen, maar van 
maatschappelijke relevantie is. 
De stad verloor naast 30.000 woningen ook 69 
scholen, 2300 winkels, 500 café’s, 1200 fabrieken 
en werkplaatsen, 21 kerken, 5 ziekenhuizen, 
2 schouwburgen, 12 bioscopen, 6 grote 
vergaderlokalen en 20 grote bankgebouwen. 
(Kraayvanger 1946 p14). Plus economische stilstand 
van vijf jaar: men moest zichzelf opnieuw uitvinden. 

Verschillende architecten, stedenbouwkundigen en 
andere denkers klimmen al tijdens de oorlog in de pen 
om hun visie hierover uiteen te zetten. 
H.M. Kraayvanger bijvoorbeeld laat in zijn publicatie 
‘Hoe zal Rotterdam bouwen?’ analyses van verschil-
lende internationale steden zien om zo een beeld van 
de mogelijkheden te schetsen. 
Naast de wederopbouw van het door bommen getrof-
fen centrum van Rotterdam en het bestrijden van het 
onstane woningtekort ziet hij het verbeteren van het 
volgens hem troostelooze Rotterdam Zuid als een gelijk-
waardige opgave. ‘Zuid (...) is een stad zonder vreugde, 
zonder groen, zonder hoogtepunt en zonder rustpunt.’ 
(Kraayvanger 1946, p19) 
Zijn angst is dat alle aandacht uit zal gaan naar de 
wederopbouw van het centrum en het nooit wat zal 
worden met Zuid. 

Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam 
Al in 1941 publiceren Van Tijen, Brinkman & Van den 
Broek en Maaskant een uitgebreide studie naar de 
ontwikkeling die de woningbouw doormaakt en 
presenteren een visie op hoe Rotterdam weer 
opgebouwd zou kunnen worden. Een veelvoud aan 
woningtypen, zowel grondgebonden als hoogbouw, in 
een open verkaveling voor verschillende huishoudens 
wordt gepresenteerd. 
De inzet is hoog: Nederland moet beter uit de oorlogs-
crisis komen dan het erin ging. De tijden zijn echter 
onzeker. Er is geen waardevast geld, er zijn amper 
bouwmaterialen of geschoolde arbeiders. Het boek 
spitst zich daarom met name toe op de evidente 
bouwopgave en hoe hieraan als vervolg van een reeds 
ingezette ontwikkeling invulling kan worden gegeven.

De stad der toekomst, de toekomst der stad
De Studiegroep Bos die tijdens de oorlog bijeenkomt 
om over de toekomst van de stad in het algemeen en 
Rotterdam in het bijzonder na te denken, heeft een 
meer maatschappelijke inslag. Van Tijen maakt ook 
deel uit van dit gezelschap en legt de basis voor het 
ontwerp van Zuidwijk. De uitgave is een totale visie op 
de samenleving, van onderwijs en kerk tot economie en 
bedrijvigheid. Waar in het AUP deze zaken getalsmatig 
worden benaderd, schetst de Studiegroep Bos een 
���	�"�
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Het denken over de maatschappij, in het bijzonder de 
massamaatschappij zoals die door Ortega y Gasset
geschetst is (Ortega y Gasset 1929) speelt hierin een 
grote rol. In het citaat zoals afgedrukt op de nu vol-
gende pagina komt dit duidelijk naar voren.

Zijn er in de vertaalslag van ideale samenleving naar 
ideale stedenbouw/architectuur tekortkomingen, 
fouten of verouderde elementen aan te wijzen?

Deelvraag

DE WEDEROPBOUW
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Pendrecht en Zuidwijk als zelfstandige wijken voorbij het Zuiderpark

Ortega y Gassett stelt dat er een soort massamens 
ontstaat in Europa die voldoet aan drie kenmerken: 
1. Het leven moet zo comfortabel en makkelijk mogelijk 
zijn. 2. Autoriteit is vies en telt niet meer mee. 3. Weinig 
verheven verlangens moeten zo snel mogelijk tot 
uitvoer worden gebracht. 
In de discussie uit de jaren 1940 komt deze term veel 
naar voren. De massamaatschappij zou de ideale voe-
dingsbodem zijn geweest voor het fascisme, voor het 
kritiekloos achter een foute leider aanlopen, maar ook 
voor een wat onschuldiger vervlakking van het dagelijks 
��'����`��������������������������	�'���������������
en van stilte en laat zich daarom omringen door opper-
vlakkige gesprekken en andere vormen van vermaak. 
“Of hij laat de radio, dit speeltuig van grote mensen, de 
gevreesde stilte verdrijven met geluiden waarnaar hij 
nauwelijks luistert.” (Hofstra 1946, pp.8–9)  
 
]���������������'��������������;
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München (Scholl 1955) werden Duitse studenten al 
aan het begin van de oorlog opgeroepen tot verzet en 
het nemen van verantwoordelijkheid in plaats van een 
passief meelopen naar oorlog en ondergang. Het Duitse 
volk was een volk van lafaards geworden die blind 
achter een leider aanlopen zonder zelf na te denken. 
De passiviteit die daaruit spreekt werd door de Weis-
sen Rose aangevallen in een aantal goed onderbouwde 
��������������'�	�������������	���'�	����	
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ers en schrijvers. Het hele volk was verantwoordelijk 
voor de daden die zij beging, was de boodschap, en de 
blaam die het volk na het onherroepelijk verlies van de 
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Het is diezelfde passiviteit waarmee de massamens 
omschreven wordt, ook in debatten na de oorlog over 
de vervlakking van het leven in de grote steden.

‘Velen (...) lijden er onder, dat in onze maatschappij de mensen zo van zichzelf en van elkander vervreemd zijn, 
dat zij zich te midden van het drukke stadsgewoel volkomen vereenzaamd gevoelen en in hun woonplaats geen 
echte ontmoeting meer kennen, niet met den medemens, en evenmin met wijsheid en schoonheid of met de stilte. 
De lichamelijke opeenhoping roept eerder weerzin op dan dat zij bijdraagt tot wederkerig dienstbetoon. (...)

De koele zakelijkheid, die de menselijke verhoudingen kenmerkt, de ontluistering van de arbeid, die veelal tot 
koopwaar is geworden, het afsterven van de betrekkingen met de natuur, het verloren gaan van het verband met 
de kosmische kracht. Deze en dergelijke factoren hebben den mens uiteindelijk volkomen geisoleerd. Als een 
droge zandkorrel wordt hij, althans in onze westerse beschaving, maar al te gemakkelijk een willoze prooi van 
iedere opstekende macht. Hij is bereid zonder critiek den leider te volgen die zich aan hem opdringt met sugge-
stieve leuzen en uiterlijk machtsvertoon. Hij is de exponent van een beschaving, die wordt gekenmerkt door het 
amorele, doortastende optreden van enkelingen en kleine groepen enerzijds, en het lijdelijk toezien en over zich 
laten beschikken van de massa anderzijds. Deze beschaving beschikt ongetwijfeld over een ongehoorde rijkdom 
aan technische verworvenheden, maar zij is tot dusver niet in staat gebleken een mens voort te brengen, die zich 
vrijwillig onderwerpt aan een zedelijke maatstaf en het verworvene dienstbaar maakt aan een hoger doel.’
 
(Studiegroep Bos 1946, pp.15–17)

De wijkgedachte, daarom, is er dan ook op gericht 
de schaal van de stad te verkleinen tot min of meer 
overzichtelijke eenheden waarbinnen de mens zich 
vertrouwd en van betekenis kan voelen, niet slechts een 
deel van een massa, maar geprikkeld om niet passief 
maar actief te zijn. “Hij moet op de gedachte gebracht 
worden, dat het mogelijk zou kunnen zijn, dat hij zelf 
iets doet, iets onderneemt, voortbrengt. Daartoe moet 
zijn materiële omgeving meewerken: de woning, de 
buurt, de wijk.” (Studiegroep Bos 1946) 

In de wijk Zuidwijk, waarvoor de Studiegroep Bos in 
de persoon van Van Tijen een ontwerpvoorstel opnam 
in haar uitgave, werden daarom verschillende kleine 
buurtjes ontworpen en een Zuidwijkse Gemeenschap 
opgericht, waarvan iedere bewoner verplicht lid werd 
en waarbinnen hij/zij tal van activiteiten kon ontplooien 
en zich inzetten voor het gemeenschaps- en vereni-
gingsleven. Problemen binnen de wijk ontstonden 
enerzijds door culturele diversiteit (er was een grote 
toestroom van Brabanders, Groningers, Friezen, etc.) 
en anderzijds door gelijke leeftijdsopbouw: de concur-
rentie en bijbehorende jaloezie binnen het verenigings-
leven was groot, wat de sociale cohesie binnen de wijk 
niet ten goede kwam. (Reijndorp & Van der Ven 1994)

Het veranderen van de maatschappij, van die van 
massamensen naar die van verantwoordelijke en 
participerende burgers, vormde dus een van de 
aanleidingen voor het omarmen van de wijkgedachte. 

‘De verschillen in woonbehoefte, die tot verschillen in 
bebouwing aanleiding geven zijn van tweeërlei aard: 
verschillen in gezinsvorm (jong gezin, normaal gezin, 
groot gezin, ouden van dagen) en verschillen in sociale 
standing (de eigenlijke volksklasse, de kleinere en 
de grotere middenklasse en de intellectuelen en vrije 
beroepen). 
Voorgestaan wordt hier een oplossing, waarbij de 
woningverschillen, die hun oorzaak in de gezinsvorm 
vinden tot zo een levendig mogelijk geheel dooreen-
gevlochten zijn. Daartegenover hoort de duidelijke 
scheiding gemaakt te worden tussen de eigenlijke 
�������
���������
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(Van Tijen en Maaskant & Brinkman en van den Broek 1941)
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Bron: Tijen, W. van, Maaskant, Brinkman en Van den Broek, (1941), 
Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam, Rotterdam, p30-31
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Ideale samenleving contextloos geprojecteerd op het landschap.

PENDRECHT ALS STUDIECASUS

Zoals genoemd participeerde men in Rotterdam in 
de internationale debatten over stedenbouw en 
architectuur. Het ontwerp van Pendrecht speelde 
daar een grote rol in. Lotte Stam-Beese, die voor de 
Dienst Stadsontwikkeling aan het ontwerp hiervan 
werkte, maakte ook onderdeel uit van ‘De 8’ waarmee 
ze Pendrecht gebruikte als casus voor hun bijdrage aan 
het CIAM-congres in Bergamo, 1949. 
Op die manier werden parallel verschillende modellen 
ontwikkeld zowel uit de meer conceptuele als de meer 
realistische hoek, het ruimtelijke en het sociale perspec-
tief opdat dit uiteindelijk met elkaar zou samenvloeien 
tot een ultiem ontwerp. 

Centraal in het ontwerp van Pendrecht staat de 
Wooneenheid, een nieuwe schakel tussen de wijk of 
buurt en de straat of het blok, bestaande uit circa 90 
woningen. In tegenstelling tot Van Tijen, Maaskant, 
Brinkman en Van den Broek wilde Stam-Beese geen 
verschillende buurtjes voor middenklasse en arbeiders. 
Dit paste niet bij haar democratisch ideaal en boven-
dien zag zij veel kansen in de uitwisseling tussen ver-
schillende typen huishoudens.
De wooneenheid bestaat daarom uit een combinatie 
van laagbouw voor ouden van dagen en grote gezin-
nen, middelhoogbouw voor kleine en middelgrote 
gezinnen en hoogbouw voor alleenstaanden en kinder-
lozen. Door de wijk uit een repetitie van deze wooneen-
heden op te bouwen ontstond een gelijke spreiding 
van de verschillende huishoudens over de wijk en werd 
het contact hiertussen gestimuleerd. Er bestonden 
geen ‘betere’ of ‘mindere’ buurtjes, een ieder was gelijk.
Voor het creëren van een open democratische samen-
leving was dat een helder uitgangspunt. De diversiteit 
van de bewoners zou zich vanzelf uiten in verschillend 
gebruik van de woning en de collectieve tuinen.

‘De verschillen in woonbehoefte, die tot verschillen in 
bebouwing aanleiding geven zijn van tweeërlei aard: 
verschillen in gezinsvorm (jong gezin, normaal gezin, 
groot gezin, ouden van dagen) en verschillen in sociale 
standing (de eigenlijke volksklasse, de kleinere en 
de grotere middenklasse en de intellectuelen en vrije 
beroepen). 
Voorgestaan wordt hier een oplossing, waarbij de 
woningverschillen, die hun oorzaak in de gezinsvorm 
vinden tot zo een levendig mogelijk geheel dooreen-
gevlochten zijn. Daartegenover hoort de duidelijke 
scheiding gemaakt te worden tussen de eigenlijke 
volkswoningbouw en die voor de middenstand.’ 

(Van Tijen en Maaskant & Brinkman en van den Broek 1941)
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‘Het is duidelijk dat de twee categorieën van gezinnen 
niet een zodanig gescheiden bestaan mogen leiden dat 
zij niets meer van elkaar afweten. In tegendeel: in het 
buurtverband kan het oudere gezin het jonge gezin met 
kinderen bijstaan en omgekeerd: men denke aan kleine 
hulpverlening aan ouden van dagen of aan het oppassen 
op kleine kinderen ’s avonds.

De tussen de drie- en vier-etage woningblokken gelegen 
gemeenschappelijke tuinruimte moet bijdragen tot een 
natuurlijk onderling contact tussen de bewoners van zulk 
een wooneenheid. Dit contact behoeft bij wijziging in de 
gezinssamenstelling niet noodzakelijkerwijze verbroken 
te worden, omdat de bijeengroepering van de verschil-
lende woningvormen deze wijzigingen juist kan opvan-
gen. Dit is zeer belangrijk, want het schept de mogelijk-
heid tot het “vergroeien” met de omgeving, waardoor 
ook de stadsmens minder onverschillig komt te staan 
tegenover zijn woonstede en waardoor het begrip 
“huurkazerne” en het gevaar van massale huisvesting 
van gezinnen, die naast en langs elkaar leven, te niet 
wordt gedaan.” 
(Stam-Beese 1950, p.2)

Het is deze context van Bergamo en de sociologische 
ideeën, die mede naar aanleiding van de Studiegroep 
Bos een grote rol speelden, waarin we de ontstaans-
geschiedenis van Pendrecht moeten plaatsen. 

Iedere aanleiding die in het landschap aanwezig was 
is met het opspuiten van het land verdwenen. De wijk 
is echt een projectie van een ideaal stukje stad op een 
vrijwel contextloze bodem. Dat ontneemt ook iedere 
aanleiding om af te wijken van uitganspunten en maakt 
dat iedere keuze genadeloos teruggevoerd moet kun-
nen worden op de bedoelingen van de stedenbouwer. Berekening van het benodigde aantal woningen voor de verschillende doelgroepen

Bron: Gemeentearchief Rotterdam. Foto: auteur.

Ontwerp van de wooneenheid en visualisatie van de verschillende huishoudens. Bron: Gemeentearchief Rotterdam. Bewerking: auteur.
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De geleding der stad. bron: Jansen, Bregit, e.a. (2005), ‘Van Pendrecht tot Ommoord’, THOT, Bussum, p80

De geleding der stad. 
bron: Tellinga, J. (2004), De grote verbouwing. Verandering 
van naoorlogse woonwijken, 010 publshers, Rotterdam, p130
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Verschillende varianten van de wooneenheid.

Enige aantekeningen bij het plan Pendrecht. Stam-Beese, 1950
Bron: Gemeentearchief Rotterdam. Foto: auteur.
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Vogelvluchtperspectief omgeving Plein 1953, Pendrecht
Bron: Gemeentearchief Rotterdam. Foto: auteur.
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Maquette van twee (gespiegelde) wooneenheden. 
Opvallend zijn de toegangen tot de appartementenblokken aan de zijde van de binnentuin. 
Ook de woningen voor de ouden van dagen hebben hun entree aan de binnenkant van het blok.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam.
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Bezwaarschrift tegen sloop tbv de nieuwe wijk
Bron: Gemeentearchief Rotterdam. Foto: auteur.

De oude percelen en de nieuwe wijk. Weinig aanknopingspunten.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam. Foto: auteur.

De te slopen kazernes.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam. Foto: auteur.
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TABULA RASA

We noemden al dat er bij het ontwerp van de wijk 
weinig aanleiding is gezocht in bestaande polder-
structuren. Voor de bouw van Pendrecht is het weiland 
waarop gebouwd zou worden opgespoten. 
Van de oorspronkelijke verkaveling en slotenstructuur 
is in het plan dan ook werkelijk niets meer terug te 
vinden. Ook de huizen die er in lintbebouwing aan de 
dorpsweg stonden en een kazerne moesten geheel 
verdwijnen. Bewoners hebben daarover nog protest-
brieven geschreven waarin zij uiteenzetten dat zich 
onder die woningen nog recent gebouwde huizen 
bevonden in uitstekende staat, maar dat mocht niet 
baten. De totaalcompositie van utopisch Pendrecht 
kende geen ruimte voor sporen van een eerdere 
werkelijkheid.

Dorpsweg 91: Eén van de woningen die moest wijken.
Bron: Google Maps.

Een stukje dorpsweg terwijl Pendrecht nog in aanbouw is.
Bron: Aerophoto Nederland, 1958
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VERZUILING

Zoals geschreven streefde Lotte Stam-Beese ernaar 
geen verschillende buurtjes te creëren maar een 
gelijkwaardige stedelijke structuur over de hele wijk 
met een gemeenschappelijk centrum dat als forum en 
ontmoetingspunt voor de wijk fungeerde en waar ook 
de kerken, scholen en winkels geconcentreerd waren.

De bouw van de wijk is in fases uitgevoerd: met de klok 
mee vanuit het noord-westen rondom het centrum. 
Hierbij bouwden de verschillende corporaties en bouw-
maatschappijen voor hun eigen leden en doelgroep 
waardoor de verzuiling van de samenleving zich fysiek 
vertaalde in de wijk. Er was een buurt waar socialisten 
woonden (een aanzienlijk deel), een buurt waar de 
katholieken woonden, een buurt voor protestanten, 
etcetera. Deze geschiedenis is nog steeds in subtiele 
architectonische verschillen voelbaar. 

Op die manier ontstonden dus toch verschillende 
buurtjes, niet onderscheidend op inkomen of op de 
samenstelling van het huishouden, maar op zuil: 
denominatie of politieke voorkeur. 

Met betrekking tot het gebruik van de collectieve 
tuinen: we zagen in de maquettefoto dat Lotte Stam-
Beese voor ogen had dat aan weerszijden van elk bouw-
blok een entree zou komen, aan de straatkant maar ook 
een wat landschappelijker ontsluiting aan de kant van 
de binnentuin, zodat deze onderdeel uit zou maken van 
het dagelijks leven. Daarnaast bracht zij onderscheid in 
tussen woonstraten en speelstraten. 
In de uitvoering zijn de achteruitgangen of onderdoor-
gangen in de meeste gevallen echter wegbezuinigd en 
����������	�����������������	���	�'�����	�����'�	'����
tot een gelijkwaardig grid. 

KRITIEK

Na oplevering zijn verschillende onderzoeken gedaan 
naar gebruik en beleving van de wijk door de bewoners. 
Een spraakmakend onderzoek is van de hand van 
socioloog De Jonge. In een poging te toetsen of de 
sociale bedoelingen achter de wooneenheid in de 
praktijk wel hun weerslag vonden vroeg hij aan een 
veertigtal bewoners welke wooblokken zij tot hun 
eigen buurt rekenden. Hij concludeert: 

‘Op de plattegrond en – in bovenaanzicht – op de 
maquette is zo’n wooneenheid in zekere zin wel een 
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�#�����������
����������
����
�
de wijk zelf blijkt evenwel langs een geheel andere weg 
tot stand te komen. De bewoners zien de wijk van hun 
eigen woning en van de verkeerslijnen uit, en gaan bij de
 opbouw van hun ruimtebeeld begrijpelijkerwijze van deze 
elementen uit. Zo wordt bijvoorbeeld een straat met twee 
tot aangrenzende wooneenheden behorende blokken 
als ruimtelijke eenheid beleefd, terwijl de door de 
stedenbouwkundige als zodanig bedoelde eenheden 
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worden. Voor zover er sociale contacten zijn, komen deze 
ook overwegend via de verkeerslijnen tot stand, zodat 
de stedebouwkundige wooneenheid ook potentieel geen 
eenheid van interactie en communicatie vormt.’ 
(Heimans & De Jonge 1962, p.78)

Dit is een heldere en belangrijke observatie. 
Bewoners ervaren hun omgeving vanuit de woning 
en vanuit verkeerslijnen, niet vanuit de plattegrond. 
Door versoberde uitvoering en het stratenpatroon 
functioneert de wooneenheid als eenheid dan ook niet. 
Wil de wooneenheid als zodanig functioneren, dan 
moet de  onsluiting daaraan bijdragen.

‘Uit de aard der zaak zouden hierbij verscheidene architecten betrokken zijn, die in combinatie of geheel 
afzonderlijk de ontwerpen vervaardigen. Hierdoor zou een zekere verscheidenheid in uiterlijk - o.a. in kleur - 
kunnen ontstaan, dat alleszins wenselijk is: licht gekleurde (hoge) blokken in Noord-Zuid richting en lagere 
blokken, haaks erop, in baksteentinten. Ook de afdekking van de huizen - bijvoorbeeld plat voor de systeembouw 
en lessenaarsdaken voor de rijenbouw met twee lagen - kan op deze wijze bevredigende verscheidenheid in 
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ontstaat, doch dat zij volgens een zekere systematiek wordt aangebracht.’ 

(Stam-Beese, geciteerd  in: Damen en Devolder 1993, p57)

Ook op de architectuur van de woningen bestond 
kritiek. De zeer open woningen werden door veel 
bewoners als problematisch ervaren omdat men de 
beslotenheid miste. De vaagheid van de grenzen tussen 
privé, collectief en openbaar zorgen ervoor dat deze 
domeinen minder tot hun recht komen. Volgens onder-
zoekers uit het einde van de jaren ’50 vormden zowel 
het dicht op elkaar stapelen als de openheid van deze 
woningen een bedreiging voor het moderne gezin, dat 
de intimiteit van de woning zou moeten combineren 
met de gemeenschap van de wijk. 

De Utrechtse School stelde daarbij dat de voordeur 
niet alleen afsluit, maar ook een private ruimte schept 
waarbinnen men tot werkelijke ontmoeting met 
anderen kan komen. Ontvlucht aan de nivellerende 
werking van de straat die men uit de volksbuurten 
kende, waar de massajeugd opgroeide, waar de 
meute samendrong maar geen plaats was voor echte 
ontmoeting of sociale stijging en contact met andere 
delen van de stad.

‘Zijn kamers zijn te klein om zieken te verplegen of 
bejaarden op te nemen. Men kan in deze kamers niet 
sterven, er niet geboren worden; men kan er ook geen 
feest vieren, want er is geen ruimte voor veel bezoekers.’ 

(Linschoten (1958, p11) 
geciteerd in: Reijndorp & Van der Ven 1994, p.56)
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Verschillende buurtjes 
voor corporaties van 
verschillende zuilen
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Maatschappelijke 
ontwikkelingen 
sinds de jaren ‘50C
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Woninginterieurs door de jaren heen

De jaren 1950: Goed Wonen 
Bron: www.nieuwwest.nl

De jaren 1950, traditioneel interieur
Bron: www.nieuwwest.nl

De jaren 1960
Bron: www.nieuwwest.nl

De jaren 1970: Goed Wonen 
Bron: www.nieuwwest.nl
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De jaren 1980
Bron: www.nieuwwest.nl

Immigranten, jaren ‘90
Bron: www.nieuwwest.nl

Onvermoede kwaliteiten van Berlijnse Plattenbau
Bron: www.designyougo.com
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Op welke gebieden is de levensstijl van bewoners 
door de jaren heen veranderd? Vragen maatschap-
pelijke veranderingen om een andere wijk/woning?

Deelvraag

HET GESLOTEN GEZIN IN DE OPEN SAMENLEVING

Ten tijde van het instellen van de woningwet (1901) 
kon men spreken van een open gezin in een gesloten 
samenleving. Het gezinsleven in de arme buurten, 
voor zover men van een gezinsleven kon spreken, vond 
met name op straat plaats. Kinderen werden op straat 
opgevoed, niet alleen door hun ouders maar ook door 
familieleden en buren terwijl vaders veelal afwezig 
waren: aan het werk of in de kroeg. 
De samenleving was gesloten; dat wil zeggen dat het 
vrijwel onmogelijk was je aan je milieu te onttrekken. 
Het stond de instellers van de woningwet dan ook voor 
ogen deze situatie om te draaien en toe te werken naar 
een meer gesloten gezin in een open samenleving. 
Betere huisvesting, waardoor een gezinsleven über-
haupt mogelijk kon worden, was daarin één van de 
middelen. 

Deze kijk op de samenleving speelde ten tijde van 
Pendrecht nog steeds. De woningen zouden aan het 
gezinsleven ruimte moeten geven en de contacten 
met de buitenwereld zouden plaatshebben vanuit 
keuzevrijheid. 
De openheid van deze samenleving hing ook samen 
met de openheid van de stedenbouwkundige opzet. 
Het is een zoeken naar een balans tussen het ontsnap-
pen aan de nivellerende werking van de massa enerzijds 
en het vinden van gemeenschapszin anderzijds. 
Het zoeken naar die balans is tot op de dag van 
vandaag, hoewel lang niet altijd zo verwoord, een 
centraal thema binnen de stedenbouw.

Zoals geschetst was de samenleving ten tijde van 
de bouw van Pendrecht sterk verzuild. Voor een 
deel stond deze verzuiling de nagestreefde open 
samenleving in de weg omdat het verschillen in 
stand hield tussen de diverse bevolkingsgroepen. 
De ontzuiling bracht met zich mee dat men meer 
persoonlijke keuzevrijheid kreeg en daarmee ook 
meer verantwoordelijk werd voor eigen keuzes. In 
�������'����������
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de keuze voor kerk, school, vakbond, krant en 
politieke partij ontstond hierin meer persoonlijke 
keuzevrijheid (individualisering). Het is de ver-
schuiving van een moderne naar een postmoderne 
samenleving. (Meier 2006, p14)

Met het loslaten van de zuilen verdwijnen ook 
logische onderlinge verbanden. Men heeft meer 
bewegings- en keuzevrijheid, maar daarmee 
vervallen ook vangnetten. 
De individualisering die tot op de dag van vandaag 
veel positieve aspecten heeft, brengt ook het risico 
van isolement en onderlinge onverschilligheid met 
zich mee. 
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NIEUWE VERBANDEN

Vanzelfsprekend wordt na het verdwijnen van de oude 
indeling van de maatschappij naar nieuwe systemen en 
verbanden gezocht. 
Als model wordt de meritocratie vaak aangehaald: niet 
�����
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verdiensten. Een nobel streven voor die beoogde open 
samenleving. Middels een goed onderwijssysteem 
dat voor iedereen toegankelijk is zou iedereen gelijke 
kansen krijgen. 
Toch wordt vaak op het hiaat in dit systeem gewezen: 
het zou minder solidair zijn naar de zwakkeren en 
kansarmen, want dat zijn immers de losers binnen het 
systeem van de gelijke kansen. Zij hebben hun positie 
puur aan zichzelf te danken.

Dat die mogelijkheden vandaag de dag nog steeds niet 
helemaal gelijk zijn werd recent in een onderzoek van 
de RMO aangekaart (Raad voor Maatschappelijke Ont-
�������R�X=�������
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de kansen die men heeft binnen de maatschappij. 
Rijkere ouders geven hun kinderen meer culturele 
bagage en stimulans mee, maar betalen ook de 
bijlessen zodat hun kinderen op de gymnasia terecht 
kunnen komen, terwijl voor de kinderen in arme wijken 
de docenten al meer dan genoeg hebben aan het rela-
tief hogere percentage probleemkinderen in de klas. 
Op deze manier dreigt een zogenaamde horizontale 
verzuiling te ontstaan waarin hoog- en laagopgeleid 
steeds verder van elkaar verwijderd raken. 

Dat er vroeger weinig onderling contact was tussen 
verschillende zuilen onderling leidde misschien tot een 
��������������������R����	���	��'�	��	������������
nationaal probleem ervaren zolang de leidende elite 
vanuit de verschillende zuilen onderling maar genoeg 
verbondenheid voelde vanuit hun verantwoordelijk-
heid. Binnen een zuil was het mogelijk ‘omhoog te 
trouwen’ en bestond er meer contact tussen hoger- en 
lageropgeleiden via kerken en verenigingen. Bovendien 
waren lageropgeleiden trots op de mensen uit dezelfde 
zuil die het ver schopten. Die laatsten vervulden een 
voorbeeldfunctie en vertegenwoordigden tegelijkertijd 
hun zuil binnen de hogere regionen.

De ontzuiling heeft eraan bijgedragen dat de samen-
leving vrijer maar daardoor ook complexer is geworden. 
Nu stemgedrag, religie en leefstijl steeds minder van 
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keuze worden, terwijl migratie de samenleving bonter 
en onoverzichtelijker maakt, wordt de individuele 
keuzevrijheid en daarmee de verantwoordelijkheid van 
de burgers steeds groter. Voor lageropgeleiden kan 
dit een onzekerheid met zich meebrengen die hen het 
gevoel geeft steeds meer als ‘buitenstaanders’ of 
‘verliezers’ beschouwd te worden. Immers, het is niet 
meer iemand uit de eigen groep die de belangen gaat 
behartigen in Den Haag, maar iemand van de politieke 
elite, een andere groep. Hierdoor stijgt ondanks alle 
sociale media de kloof tussen burger en bestuur.

Wat uit verschillende rapporten naar voren komt, is dat 
een te grote klassenongelijkheid aantoonbaar leidt tot 
tal van problemen. Grote sociale ongelijkheid
gaat gepaard met veel maatschappelijk ongewenste
��������
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het functioneren van de democratie en het vertrouwen.

venster sluiten

In nieuwe klassenmaatschappij
leven hoog- en laagopgeleid
gescheiden
Van onze verslaggeefster/redactie internet � 28/04/11, 11:46

'Kinderen van hogeropgeleiden zitten op de algemeen bijzondere scholen, op gymnasia en op de

hockeyclub' Foto: Bert Verhoeff

Er dreigt een nieuw soort klassenmaatschappij, waarin opleiding de scheidslijn
vormt. Hoger en lager opgeleiden leven steeds meer in aparte, van elkaar
gescheiden werelden.

Deze waarschuwing komt van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO),
die gisteren het rapport 'Nieuwe ronde, nieuwe kansen' presenteerde aan minister

Van Bijsterveldt van onderwijs. De RMO is een adviesorgaan van het kabinet.

De RMO constateert dat hoger- en lager opgeleiden nauwelijks met elkaar contact

hebben. "Hogeropgeleiden trekken zich terug in de eigen groep, hun kinderen zitten
op de algemeen bijzondere scholen, op gymnasia, op de hockeyclub," zegt José

Manshanden, lid van de RMO.

Ook denken hoger- en lageropgeleiden verschillend over democratie: lager

opgeleiden staan veel wantrouwender tegenover politiek dan hoger opgeleiden. "Ze
zetten zich af tegen de reguliere politiek", zegt Manshanden, die het als een teken van

emancipatie beschouwt dat de lager opgeleiden door de PVV hun stem kunnen laten
horen in de regering. "Al bevestigt dit weer de scheiding tussen hoger en lager

opgeleiden."
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1 De (open) 
samenleving

2 gesorteerd 
naar leeftijd

Bron afbeeldingen: www.exactitudes.com
compositie: auteur
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3 gesorteerd 
naar leeftijd 
en leefstijl

4  horizontale verzuiling:
 De leefstijlen vallen 
 samen met inkomen of 
 opleidingsniveau. 
 Nu de oude zuilen er niet  
 meer toe doen, bestaat 
 het risico dat de grenzen 
 tussen hoog- en laag-
 opgeleid groter worden.
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IDEEËNTIJDPERK / NETWERKMAATSCHAPPIJ

Een meer optimistische analyse van huidige ont-
wikkelingen in de maatschappij bestaat ook.

‘Via het landbouw-, industrie- en informatietijdperk, 
zijn we aan het belanden in het ideeëntijdperk. 
Het tijdperk van creatie (schepping!) en innovatie. 
In deze nieuwe wereld is diversiteit van cruciaal belang. 
(…) 
In het ideeëntijdperk zal de realiteit zichzelf steeds 
minder herhalen. Het unieke wordt meer relevant 
dan het gemiddelde.’ 
(Lam 2011)

Bij dit ideeëntijdperk hoort de netwerksamenleving, 
waarin individuen in los-vaste verbanden met elkaar 
samenwerken en op open wijze informatie uitwisselen. 
Het is een model dat net als de meritocratie vooral voor 
hogeropgeleiden interessant lijkt, maar wel open staat 
voor de diversiteit en de uitzonderingen op de regel. 

DE MULTICULTURELE SAMENLEVING

Toen de wijk net bestond, was er al sprake van botsin-
gen en onbegrip tussen verschillende culturen binnen 
de wijk. Brabanders en Friezen die werk hadden 
gevonden in Rotterdam waren in de nieuwe wijk 
komen wonen, wat tot ongemakken leidde tussen 
elkaar en met de in Rotterdam geboren en getogen 
inwoners. Door de gelijke leeftijdsopbouw ontstond 
bovendien forse concurrentie op posities binnen het 
nog jonge verenigingsleven. Dit leidde tot veel afgunst 
en jaloezie. Er bestond weinig contact onderling, van 
de Brabanders bestond het beeld dat ze de hele dag 
met de gordijnen dicht met een theepot rond de kachel 
zaten (Reijndorp & Van der Ven 1994).
Naast het onderscheid tussen de verschillende zuilen 
bestonden er dus ook culturele groeperingen.

Jaren later vinden we dezelfde verschijnselen nog wat 
groter. Het aantal nationaliteiten dat in de wijk aan-
wezig is, is groot. De onderlinge cultuurverschillen zijn 
ook groter dan voorheen. Gastarbeiders uit Turkije en 
Marokko nemen de plek in van de autochtone 
middenstand die een ‘witte vlucht’ neemt naar plekken 
als Barendrecht of IJsselmonde waar de woningen 
groter en nieuwer zijn. Later komt ook een groot aantal 
Antillianen in de wijk wonen. De woningen zijn klein 
en woontechnisch verouderd. De doorstroom is hoog, 
verder zijn het vooral de oudere autochtone bewoners 
die overblijven. De antillianen houden er een andere 
leefstijl op na, wat niet vanzelfsprekend botert met de 
oudere autochtone generatie.

Straatbeeld van Pendrecht door de jaren heen.
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Pendrecht is gebouwd met de verwachting dat de 
gezinsgrootte en daarmee dus de bezettingsgraad 
en de ruimtebehoefte van de bewoners in de tijd zou 
afnemen. De bezettingsgraad is inderdaad afgenomen: 
de gezinnen werden kleiner en ook vrouwen zijn gaan 
werken. Tegelijkertijd is echter de ruimtebehoefte 
per persoon sterk toegenomen. De grondgebonden 
eengezinswoningen van toen worden nu als compact 
ervaren terwijl de woningen voor kleine gezinnen in 
de meergezinshuizen nu vooral door kinderlozen en 
senioren worden bewoond. De seniorenwoningen op 
hun beurt zijn allemaal gesloopt, nieuwe complexen 
zijn ervoor teruggebouwd, maar er is nog steeds vraag 
naar woningen waar men zelfstandig oud kan worden.
De bevolkingssamenstelling zoals die nu in de wijk en 
per stempel is komt kortom niet meer overeen met 
zoals die destijds ontworpen is.
Dat betekent ook dat de diversiteit binnen de wooneen-
heid, zoals Stam-Beese die voor ogen had, verdwenen 
is. De hiernaast afgebeelde diagrammen laten dat zien.

Mobiliteit en parkeerdruk
De buurt speelt een kleinere rol in het dagelijks leven. 
Steeds meer vrouwen zijn gaan werken en via vervoer 
maar ook communicatietechniek en (sociale) media is 
de belevingswereld van de inwoners steeds groter ge-
worden. De tijd dat de vrouw altijd thuis was en vrijwel 
alle familie en kennissen in de wijk woonden is voorbij. 
Dit heeft natuurlijk invloed op de mate waarin buurtbe-
woners elkaar kennen en de verwachtingen die zij van 
elkaar hebben.
Met de toegenomen mobiliteit is ook het autobezit 
toegenomen. De straten zijn hier niet op ontworpen. 
Daardoor domineert de geparkeerde auto momenteel 
het straatbeeld.

31% 50%

6,5%

12,5%

Originele wooneenheid:
96 woningen/stempel

19%

81%

Huidige wooneenheid:
96 woningen/stempel

Vergrijzing Pendrecht
Bron: Reijndorp & Van der Ven 1994

‘De kleine, goedkope woningen passen goed bij een 
groep jonge, mobiele woningzoekenden die het 
stedelijk leven prefereert. 
Maar deze zoekt geen rustige, groene en ruim 
opgezette woonomgeving aan de stadsrand.’ 

(Reijndorp & Van der Ven 1994, p.242)
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Huidige identiteit 
en ontwikkelingen 
van PendrechtD
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Wat is de ziel 
van Pendrecht?

Een van de Bewoners
ging met zijn video-
camera de wijk door en 
vroeg het aan iedereen 
die hij tegenkwam.

Bron: youtube.com/user/zielvanpendrecht
“De mogelijkheid die men hier heeft om generaties 
en kleuren met elkaar te laten samenleven, dat 
vind ik een bijzondere functie van Pendrecht.”

Harry Roskam

“De bewoners, ik kom ze dagelijks tegen in mijn 
werk en ik zie hoe bezield ze zijn over de wijk.
En ja, dat deel ik wel met ze. (...)
Zij zijn het kloppend hart van de wijk.”

Ilona, beheercoördinator

“Euhm, de vele nationaliteiten die we hier hebben, 
ja, toch de omgang met veel mensen, veel, ja, wat 
moet ik zeggen? Gewoon leuk. Leuk plein hebben 
we als het goed is, dus ja, zo zou ik het zien.”

Carla van Houten, vz winkeliersvereniging

“Een wijk die met visie ontworpen is en dat 
ondanks al die jaren die visie een beetje gelijk is 
gebleven. En ten tweede dat de bewoners in Pen-
drecht in staat zijn goed met elkaar om te gaan.”

Clasien Kramer, bewoner van het eerste uur

“De eenheid van de bewoners, we willen allemaal 
zo graag dat het goed gaat, dat het beter wordt. 
Dat vind ik de kracht van Pendrecht.”

Saïna Lucio, woont 3 jaar in Pendrecht

“De ziel van pendrecht is voor mij dat ik er een 
hele grote toekomst voor mij in zie. Dus ik ben 
ook van plan dat als ik op mijzelf ga wonen dat 
ik absoluut in Pendrecht blijf wonen.”

Kimberley Marlin, boegbeeld Exotic Pendrecht!

“We moeten ons best doen dat kinderen hele 
leuke plekken krijgen om te studeren. 
Ouders en kinderen, iedereen moet zijn best 
doen voor de samenhang van Pendrecht.”

hoca Ali, Islam-leraar

“Volgens mij heeft Pendrecht niet één ziel, maar 
meerdere zielen. De een vindt zijn ziel en zalig-
heid in het ene en de andere weer in het ander, 
maar uiteindelijk gaat het toch om hetzelfde.”

Debby Smit, Woonstad Rotterdam
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“Ik denk dat de ziel van Pendrecht is dat de 
gemeenschap die hier woont in harmonie kan 
leven. Harmonie met elkaar, harmonie met de 
omgeving en in harmonie met God.”

Jurgen Thelol

“De ziel van Pendrecht is het streven naar 
eenheid tussen alle soorten mensen en geloven.”

Gino

“Ik denk de bevolking van Pendrecht, de mensen 
die hier wonen. Ik merk dat er ontzettend veel 
culturele activiteiten worden gedaan en ik zie hoe 
actief mensen van Pendrecht zijn.”

Ahilya

“Pendrecht is heel kleurrijk. Heel gezellig. 
Vroeger was er wel ruzie, maar nu is het rustig. 
Met zn allen hebben we dat bijgelegd.”

Gaitri Jawalpersad

“De ziel van Pendrecht is voor mij veelzijdigheid, 
dynamiek en een open sociale leefomgeving. Zo 
heb ik dat in mijn jeugd ervaren en nog steeds. 
Ik heb er een plezierige jeugd gehad.”

Kadjel Kharag

“De ziel van Pendrecht? Dat is waar ik woon. 
Aan de wagenbergstraat, daar zit de ziel, de 
bezieling”

Deepak

“Eigenlijk dat wij allemaal hetzelfde zijn. Dat wij 
allemaal willen dat het goed gaat in Pendrecht,
dat wij bij elkaar komen, koffie drinken met 
elkaar. Dan merk je dat iedereen wat wil doen.”

Mimount

“Ik denk dat er hier in Pendrecht heel wat 
pareltjes te vinden zijn. Als je al die pareltjes, 
met verschillende kleuren, aan een snoer rijgt 
kun je elkaar heel veel leren en bijstaan.”

Plony Kruithof

“Het zit in jezelf. En of je nou rood, geel, groen 
of paars bent, dat maakt helemaal niet uit. Al het 
goeie, dat je gekregen hebt van onze lieve Heer, 
dat draag je op die manier uit. Dat is mijn idee.”

Elly Bakker
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Van utopie naar probleemwijk. Zijn de problemen 
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het ontwerp van de wijk ontstaan en wat betekent 
deze conclusie voor de aanpak vandaag?

Deelvraag

‘KORT’ NA OPLEVERING

Bewoners van het eerste uur spreken nog vol trots over 
de wijk. Het was destijds voor velen een “reuze vooruit-
gang” om in de moderne woningen te mogen komen 
wonen met het vele groen. Voor arbeiders maar ook 
voor de middenklasse was het een aantrekkelijke wijk, 
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Lange tijd heeft de wijk eigenlijk opvallend goed 
gefunctioneerd. In 1994 wordt nog optimistisch 
gesproken over het functioneren van de wijk maar 
wordt ook beseft dat deze situatie haar houdbaarheid 
op dat moment aan het verliezen is (Reijndorp & Van 
der Ven 1994). De stedenbouwkundige opzet wordt 
daarbij geroemd.  We kunnen dus stellen dat de wijk 
zo’n 40 jaar lang naar behoren heeft gefunctioneerd.

Deze observatie doet vermoeden dat we de kansen 
voor revitalisering niet enkel moeten zoeken in de 
onvolkomenheden die gemaakt zijn in de vertaalslag 
van ideale samenleving naar gebouwde realiteit.

Wat zijn de elementen die er in de laatste twintig jaar 
voor gezorgd hebben dat de reputatie van de wijk zo 
hard achteruit is gegaan en om wat voor oplossingen 
vraagt dat?
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Uitgangssituatie
Pendrecht

Noordgeoriënteerd, schaal 1:5000

PARKEREN

OPENBAAR/COLLECTIEF GROEN

PRIVÉ TUINEN



 

p 108 / 306  

STATISTIEK

In 2009 is een Integraal WijkActieProgramma opgesteld 
waarvoor de staat van de wijk in kaart is gebracht. Het 
gaat dus om de situatie voor het herstructureringspro-
gramma De Tuin op het Zuiden dat inmiddels begonnen 
is en waarin een gebied met corporatiewoningen wordt 
vervangen voor grondgebonden eengezinswoningen in 
particulier bezit. 
Uit die statistiek komt duidelijk naar voren dat Pen-
drecht als probleemwijk kan worden aangemerkt. Op 
alle criteria scoorde de wijk lager dan het gemiddelde 
van Rotterdam en bovendien lager dan het gemiddelde 
van deelgemeente Charlois. De wijk scoorde nergens 
sociaal voldoende of sociaal sterk en op de lijst van 
voormalig minister Vogelaar belande zij op een weinig 
eervolle tweede plaats.
Een aantal aspecten die de bewoners kenmerkt be-
treft het grote aantal eenoudergezinnen (bijna de 
helft van alle gezinnen), waarbij van alle moeders circa 
20% jonger is dan 20 jaar. Op opleiding, capaciteiten 
en inkomen wordt laag gescoord. Bovendien woont 
meer dan een kwart van alle bewoners niet langer dan 
twee jaar op het zelfde adres: de doorstroming is hoog. 
Ongeveer de helft van alle bewoners geeft aan zich 
verbonden te voelen met de wijk. Veel van de (kans-
arme) bewoners belanden in de wijk omdat zij elders 
niet terecht kunnen. De goedkope huurwoningen in de 
sociale sector zijn voor hen een oplossing, maar omdat 
maar liefst 70% van de Pendrechtse woningvoorraad 
hieruit bestaat veroorzaakt dit een concentratie van 
kansarmen met uiteenlopende achtergrond die er 
bovendien kort wonen. Er wordt dan erg veel van een 
wijk gevraagd. Bewoners geven aan dat na de her-
structurering van Hoogvliet de problemen in Pendrecht 
�	
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Bron: Integraal WijkactieProgramma Pendrecht, 2009, 
www.deelraadinfo.nl
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De problemen zelf zijn 
echter niet de identiteit 
van de wijk. 
Welke beelden horen bij 
deze cijfers?
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Op koninginnedag 2011 
trok ik naar Pendrecht 
om op de kleedjes de 
huisraad van bewoners
te inventariseren en zo 
een beeld te krijgen 
van verschillende 
leefstijlen in de wijk. 
Er waren 4 kleedjes... 
En zo zag de wijk er 
verder uit, mijn eigen 
leefstijlonderzoek:

Vrijstaande woningen 
Wemeldingestraat
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Duplexwoningen
Melissantstraat

Drive-in woningen
Abbenbroekweg
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Galerijflat 
Kortgenestraat
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Portiekflats
Wagenbergstraat

Eengezinswoningen
Rilland Bathstraat
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Eengezinswoningen
Ossenisseweg
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Portiekflats
Rilland Bathstraat
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Leefstijlenkaart
Pendrecht

Bron: Gisweb, woontest 2008
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PENDRECHT EN LEEFSTIJLEN

Veel analyses van de wijk Pendrecht en vergelijkbare 
wijken wijzen erop dat er belangrijke verschillen 
bestaan tussen de vooroorlogse en de naoorlogse 
stad en hoe het komt dat oude wijken vaak zoveel 
levendiger en gewilder zijn dan deze modernistische 
wijken. Voorstellen zoals het verkavelen van het 
openbaar groen passen in de trend om het succes van 
de oude stadswijken te projecteren op naoorlogse 
buitenwijken. Terecht wordt echter steeds vaker gesteld 
dat de vooroorlogse- en naoorlogse wijken niet 1-op-
1 te vergelijken zijn en dat het op een goede manier 
restaureren van de naoorlogse wijken vaak beter werkt 
dan het met veel moeite ombouwen van deze wijken 
tot iets wat op vooroorlogse principes berust (o.a. 
Rolf van der Weijde  in: Stroux et al. 2011). Naoorlogse 
wijken hebben een eigen kwaliteit en trekken daarmee 
ook een eigen soort bewoners aan. Het spreken over 
verschillende leefstijlen in plaats van puur te kijken naar 
etniciteit of inkomensklassen is een stap in de goede 
richting om de identiteit en potentie van naoorlogse 
wijken te kunnen waarderen.

In 2008 is door Smartagent de Grote Woontest 
Rotterdam uitgevoerd waarin de woonervaringen van 
de Rotterdammers in kaart is gebracht. Hieruit komt 
naar voren dat bewoners met een gele of groene 
leefstijl zich in Pendrecht het meest voorkomen en/
of zich het meest op hun plek zullen voelen in de wijk. 
Voor een buitenwijk is dat geen slechte uitkomst. In 
een suburbane context heeft men doorgaans meer 
behoefde aan gemeenschap in de buurt dan in de bin-
nenstad, waar de individuele expressiemogelijkheden 
en de nabijheid van voorzieningen en evenementen van 
belang is.

Er zitten echter tekortkomingen aan de benadering in 
leefstijlen, zeker wanneer dit wordt gehanteerd binnen 
planvorming voor herontwikkeling of nieuwbouw. 

>
'��#��������������"���������	������R����	��

	�R�X==£R��	
�#����	���������
Onder: Integraal WijkactieProgramma Pendrecht, 2009, bron: www.deelraadinfo.nl



Waardering woningen
Pendrecht

Bron: Gisweb, woontest 2008
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Waardering veiligheid
Pendrecht

Bron: Gisweb, woontest 2008
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�����������������������	�������
��~��������	���	����
te zijn van traditionele maar nog steeds als belangrijke 
factoren geldende omstandigheden als inkomen en 
huishoudenssamenstelling. 
Het enkel richten op leefstijl schiet echter tekort, mede 
omdat blijkt dat leefstijl en keuze voor woonmilieu vaak 
geen (causaal) verband met elkaar hebben (Pinkster et 
al. 2002). Daarnaast toont ondermeer Vlaams onder-
�
���J
�������������X==£��������������	������������
leefstijlen enkel weggelegd lijkt te zijn voor de hogere 
inkomensklassen en daarmee klassenongelijkheid 
bevordert. Projecten waarin leefstijlvoorkeuren als mid-
del worden ingezet, monden vaak uit in gated commu-
nities voor gelijkgezinden. 
Dit vergroot de afstand tussen arm en rijk, kansarm en 
succesvol, aantoonbaar schadelijk voor de samenleving.

Boven: Mentality-milieus van Motivaction geprojecteerd op Pendrecht
bron: www.motivaction.nl/de-acht-mentality-milieus

`�������������
������`@��'���������������'�	��	�����
statistiek of leefstijl. De ontwerpster heeft (in dit geval 
wel erg letterlijk) haar stempel achtergelaten in de wijk. 
In meervoud zelfs. Waarbij zij voor ogen had dat onder-
linge diversiteit niet door een zinledige architecto-
nische wisselvalligheid tot stand zou komen maar door 
het verschillend gebruik en inrichting van de bewoners. 
Wie door de wijk loopt proeft die diversiteit van de 
bewoners en ervaart ook dat deze hun woonomgeving 
waar mogelijk naar eigen hand hebben gezet. In het 
��	�������	�����������'��������������
�����������'��-
teerd, maar ook bij huurwoningen is op de balkons en 
������	������������'�	���������������	��`��������	��-
tiatie heeft vaak een korrelgrootte met het formaat 
'���������	����
�������������
����������	�������������
de vroegere verzuilde samenleving waar verschillende 

Een ander bureau dat zich met leefstijlen bezighoudt is 
het bureau Motivaction. Zij ontwikkelden de mentality-
�������R���������	�����������������������R����������
������
schaal van waarden en van status. Binnen dit kader 
plaatsen zij naast de acht mentality-milieus ook een 
viertal burgerschapstypen en tal van andere groepen  
�~�������'�����������������'������
��	������'�	�
Op vergelijkbare wijze proberen tal van onderzoeks-
bureaus vat te krijgen op het benoemen en werkbaar 
maken van verschillende leefstijlen. 
Biedt deze benadering mogelijkheden om de verloren 
gegane samenhang van subgebieden die bestond door 
de verdeling in zuilen, op een eigentijdse manier weer 
terug te brengen?
`���
'�����������q����������������
������������
benadering van deze invalshoek.
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Bron: Coppens, Anneke en Oosterlynck, Stijn, (2008), Leefstijlbenaderingen en ruimtelijk gedrag, Steunpunt Ruimte en Wonen, Heverlee (B)

“De eerste – en wellicht de meest verassende –  
uitkomst van dit onderzoek was dat zowel autochtone 
als allochtone bewoners die met een buurman uit de 
eigen groep werden geconfronteerd de geluidsoverlast 
meer ergerlijk en irritant vonden, dan de bewoners 
die met een buurman uit een andere groep werden 
geconfronteerd. 

Autochtone bewoners die werden geconfronteerd met 
een Nederlandse overlastveroorzaker ergerden zich dus 
meer dan autochtone bewoners die geconfronteerd 
werden met een allochtone overlastveroorzaker. 
Hetzelfde gold bijvoorbeeld voor bewoners van 
&�������*���������+���������������&������
overlastveroorzaker. 

Deze resultaten kunnen verklaard worden door het 
/���������������<���$#�=�������������
�����������
van de ander duidelijk tegen alle normen ingaat kunnen 
mensen juist toleranter zijn ten opzichte van leden van 
andere groepen. Als iemand van de eigen groep rotzooi 
trapt, straalt dat negatief af op jezelf. 

Ook de verwachtingen zijn vaak anders. 
Mensen hebben een hogere verwachting van anderen 
met dezelfde culturele achtergrond dan van mensen 
met een andere achtergrond. 

Overlastveroorzakers uit de eigen culturele groep 
brengen het aangezicht van de eigen groep in gevaar. Ze 
worden gezien als het zwarte schaap van de groep.”

>	
�#�¢���R�������X=���R�>������
����
������������
�������
���, 
online platform www.socialevraagstukken.nl

buurtjes waren is de diversiteit nu veel individueler. 
Ook hierin herkennen we de postmoderne samen-
leving. De ruimtelijke structuur is echter sterk genoeg 

���������'�	�����������	���������������������������'����
`��
�����'����
���������>����������������	�

	��
��
steeds voor het grootste deel de identiteit.

Uit een rondvraag onder bewoners naar de Ziel van 
Pendrecht kwam onder meer naar voren dat  bewoners 
een eenheid ervaren in de wil om met de wijk de goede 
kant op te gaan, om uit het negatieve imago weer een 
"��������
������
������
Na de sneeuwbalmoord in 2003 is een sterk gevoel 
onder de bewoners ontstaan dat het nu genoeg is 
�����������������������������������������������	�
optimistisch en opbouwend moet ontwikkelen. 

Na die moord die als dieptepunt wordt ervaren, is 
besloten niet meer met de media te communiceren en 
middels vele, vele sociale programma’s en projecten 
en het inschakelen van een reclamebureau aan verbe-
tering van de wijk te werken. Alleen media die positief 
over de wijk wilden berichten waren welkom.
Recentelijk werd bekend dat de gemeentelijke subsidie 
van 180.000 naar 60.000 euro wordt teruggeschroefd. 
De bewonersvereniging ging onmiddelijk op cursus 
��
��
	��������
�������	'����
��������
������"�-
�����	����'�������	����������������������������	��
����
iets gebeuren’, De Groene Amsterdammer 9-11-2011)
De Ziel van Pendrecht is wat mij betreft dan ook de 
�	
������
��	�R������������	���������
����

���

��������������'����������������	������������������
te bouwen aan de wijk.

]��������������	�������		���������	������������������
van de wijk. Zo kort na de oorlog, na het absolute 
dieptepunt van menselijkheid en voor gebombardeerd 
Rotterdam tevens een duidelijk keerpunt in de 
geschiedenis, moest een nieuwe start worden gemaakt 
�����������'
	�����
��
'�	�	������<���
������������	�
beter worden dan de ellende die geweest was. 
]��������������������	���������
|�����������	�
���
door: het kan alleen nog maar beter worden dan het 
���	'

	������������	�������������������
��	���������
�����������������	���������������������'���
Het is naar mijn mening dan ook de opgave om van 
����	������������������	�������������R��

	���������
��
���������	������������
�������'

	�'

	���������
burgers terug te bouwen, maar om de wijk te verbe-
teren, uitgaande van haar intrinsieke potenties.
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PENDRECHT IS 
GOED BEZIG!

Bewoners zetten zich 
op uiteenlopende wijze 
in voor de wijk. 
Iedere maand wordt 
één van hen in het 
zonnetje gezet als 
‘held van de maand’.

Bron: www.pendrechtisgoedbezig.nl
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PENDRECHT IS GOED BEZIG

In Pendrecht is de afgelopen jaren al heel veel gebeurd. 
De wijk is pionier in het gebiedsgericht werken dat 
inmiddels in heel Rotterdam wordt ingevoerd. 
Bewonersparticipatie vindt op verschillende manieren 
�������������
��	���
	�������	������������
�������
����������������'�����������|��
Op de Pendrecht Universiteit geven bewoners college 
aan professionals over de geschiedenis en identiteit 
van de wijk. Pendrecht Theater, bewonersdiners, het 
Kangaroo-project en het Watch Out team, maatjes-
project ‘buren voor buren’, Thuis Op Straat, de Kinder-
campus, de Schoolsportvereniging, Tuinactiedagen, 
����>����	�$�
�����������_	
���������_��������	����
_	
�����'
	��������	�������������	

�������������'��
teiten waarbij bewoners participeren en meebeslissen. 
Pendrecht blinkt hierin uit. 

>��
��	�������������������������������������������
�����������������'

	���������`����	������
���'�	-
���
����
	����
��������	�����
���������������
�
als in het beheer en de sociale ontwikkelingen grote 
voordelen ontstaan. 
Het is daarom van belang continu naar manieren te 
�
�������	
�����
��	�����	�����
��������'�������
���	�
����������������	
����	�������	��������	��R�
ook aan de onderkant van de markt, invloed en belang 
kunnen verwerven bij de (waarde)ontwikkeling van hun 
woonomgeving.
Het ‘collectieve groen’ dat de binnentuinen van de 
wooneenheden vormt biedt grote potentie. Het is nu 
ongebruikt kijkgroen. Omdat niemand weet van wie 
het is, wordt het niet gebruikt. Tegelijkertijd gaat veel 
������������
���	�
�����������<������	�������������
����
is als ontmoetingspunt voor bewoners en erom vraagt 
toegeëigend te worden.

VERSTEDELING vs. SUBURBANISATIE

��	�	������	�������������������	�����'

	������������
����
�
����'����������������������������~�����'���
stedelijke ontwikkelingen. Wanneer Rotterdam sterk 
uitbreidt met bijbehorende werkgelegenheid en mo-
biliteitsverbeteringen, komt Pendrecht in een stedelijk 
gebied te liggen in plaats van aan de rand en ligt 
verstedelijking van de wijk voor de hand. Wanneer de 
�����������
��������������������'

	�
��R����������	-
banisatie meer voor de hand: 

‘De suburbanisatie van de tuinsteden is minder dan de 
���������
��
���@����
������������
��
������
���
en kan makkelijker door corporaties en marktpartijen tot 
stand worden gebracht. Het gevaar bestaat echter dat de 
����
�����������������
�������
��
����������
������
langzaam maar zeker verloren gaat ten koste van de dif-
ferentiatie van het woningbezit.” 
�;�����
	����_�����	�_����YY�R���X����

Inmiddels is sprake van een suburbanisatie van de wijk, 
��������	������������R�
���	���	����������	
�����`��
Tuin op het Zuiden waarin 1100 sociale huurwoningen 
plaatsmaken voor iets meer dan 500 grondgebonden 
����������
������������	�������	��������
<������������������
�����������������	����������������
gaan, het is ook een voor de hand liggende en kansrijke
richting. De uitdaging mag worden geformuleerd om 
���	������������"����������
������������������'���
de wijk te behouden.

SAMENHANG ONTWERPIDEËN EN FUNCTIONEREN

�������������
	���������������������������	����
�����
van de wijk liggen en het bijbehorende beeld van de 
gewenste samenleving voor een belangrijk deel nog 
����������������������������������������	��������
De vertaalslag van die maatschappelijke visie naar een 
ruimtelijk ontwerp kent een aantal onvolkomenheden 
maar heeft decennialang niet voor grote problemen 
���
	�����������������
����	�����������������������
��������������������'

	����'�	�
���	����'�����������
Dat wereldberoemde ontwerp bevatte veel visie en dat 
als observatie wordt door oudere bewoners nog steeds 
erg gewaardeerd. Dit gegeven verleent identiteit aan 
de wijk. 

In nieuwbouwwijken wordt veel gebrainstormd en 
geadverteerd om een nieuw te ontwikkelen woon-
gebied identiteit en karakter te geven. In Pendrecht is 
een reclamebureau ingehuurd om het negatieve imago 
weg te poetsen. Maar de wijk kan bouwen op een 
geschiedenis van een wereldberoemd plan in roerige 
tijden dat menigeen geïnspireerd heeft en op recente 
prestaties waarin de bewoners een centrale rol hebben 
vervuld.

`��������������
������	���������������������'

	����
���
van de oorspronkelijke bedoelingen. Met betrekking tot 
het formuleren van uitgangspunten voor transformatie 

����	��	����	�	�����������������

	�

�����������������
het omarmen en hervertalen van de oorspronkelijke 
uitgangspunten meerwaarde heeft boven het 
onschadelijk maken daarvan.

�]�'���������	��
�����'�����������
	��#������
�������'

	�������
��	��|�
Dan denk ik, ja, je krijgt ook wel een beetje het gevoel van worden we ook niet als een 
�

	���\��������	���&�_����������
�������������������
��
��������������|�`�������������
hoeft helemaal niet. Je hoeft het niet goed met ons te bedoelen. Je moet ons gewoon laten 
������������

������������������
��	��
'�	�����������>��
��	��������������	�������������
��
voor hun eigen belangen op te komen.”

Bewonersvertegenwoordiger (m/v) in Pendrecht, geciteerd in: _���>�	����R���R�����R��X==£�R�Helpt herstructurering? 
F<��������������
�����������������
�, Universiteit Utrecht, Utrecht, p 101-102



Collectief groen 
Binnentuinen

Noordgeoriënteerd
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Inhoudelijke 
benaderingswijze 
van transformatieE
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`The future is going nowhere without us`
Paul Chan

`The future will be chrome`
Rirkrit Tiravanija

`The future will be curved`
Olafur Eliasson

`The future will be “in the name of the future”`
Anri Sala

`The future will be so subjective`
Tino Sehgal

`The future will be bouclette`
Douglas Gordon

`The future will be curious`
Nico Dockx

`The future will be obsolete`
Tacita Dean

`The future will be asymmetric`
Pedro Reyes

`The future will be tropical`
Dominique Gonzalez-Foerster

`Future? You must be mistaken`
Trisha Donnelly

`The future will be overgrown and decayed`
Simryn Gill

`The future will be tense`
John Baldessari

`Zukunft ist lecker`
Hans-Peter Feldmann

`Die zukunft ist wichtiger als Freizeit`
Helmut Kohl

`The future is now - the future is it`
Doug Aitken

`The future will be a remake`
Didier Fiuza Faustino

`The future is one night, just look up`
Tomas Saraceno

`The future will be whatever we make it`
Jacque Fresco

`The future will be widely reproduced and distributed`
Cory Doctorow

The future is...

Bron: Hans Ulbrich Obrist in: 
Miessen, Markus en Shumon Basar (2006),
Did someone say participate?,
MIT Press books, Cambridge USA
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`The future will be a slap in the face`
Cao Fei

`The future will be delayed`
Loris Greaud

`The future does not exist but in snapshots`
Philippe Parreno

`The future is waiting - the future will be self-organized`
Raqs Media Collective

`This is not the future`
Jordan Wolfson

`To-morrow, and to-morrow, and to-morrow`
Shakespear

`The future is a dog/l’avenir c’est la femme`
Jacques Herzog & Pierre de Meuron

`On it’s way, it was here yesterday`
Hreinn Fridfinnsson

`The future always flies in under the radar`
Martha Rosler

`Suture that future`
Peter Doig

`The future is overrated`
Cerith Wyn Evans

`The future will be repeated`
Marlene Dumas

`The future is not`
Zaha Hadid

`The future will be bamboo`
Tay Kheng Soon

`The future will be ousss`
Koo Jeong-A

`The future is our excuse`
Joseph Grigely and Amy Vogel

`The future is instant`
Yung Ho Chang

`The future is private`
Anton Vidokle

`The future will be layered and inconsistent`
Liam Gillick

`In the future perhaps there will be no past`
Daniel Birnbaum

`The future was`
Julieta Aranda

`The future is now and here`
Yona Friedman

`The future is without you`
Damien Hirst

`The future is a poster`
M/M

`The future is a season`
Pierre Huyghe

`Future is more freedom`
Jia Zhangke

`The future is menace`
Carolee Schneemann

`Through lack of interest the future has been cancelled`
Pierre Huyghe

`The future has two large beautifull eyes`
Jonas Mekas `The future is a season`

Pierre Huyghe
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Het fysieke erfgoed is ondergeschikt aan de 
���q��	�����'�������

�
���'�����
������������������������������'

	�
het fysieke ontwerp van de wijk?

Deelvraag

DE TUIN OP HET ZUIDEN

Op dit moment vindt grootschalige herstructurering 
������������������������������	

�'����������
���	����
naam De Tuin op het Zuiden. Binnen het stedenbouw-
kundig plan van De Nijl architecten vervangt corporatie 
Woonstad een serie stempels voor grondgebonden 
����������
�������'���������=��X�'

	�����

��	����
van rond de 200.000 euro. De woningen hebben een 
eigen tuin en eigen parkeerplaats op maaiveldniveau. 
Alle bestaande bouw is inmiddels gesloopt, terwijl de 
������
�������������
	��������'
�	���������	���������
daarvan is inmiddels gebouwd en bewoond, een ander 
deel nog in verkoop. Door de recessie loopt de verkoop 
����'�	�	������
���`���	�����������������������������
van de woningen wordt nu te huur aangeboden. Het 
	����
�'������������
�����������������	������	
����
stagneert, de wijk te maken krijgt met een langdurig 
braakliggend terrein. Daarnaast is het resultaat een 
���������������������	�����������
�����	�����'���¯¯��
�
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��#��������������	���������'�������
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������������������������
eigen parkeerplaatsen, waardoor de verbondenheid en 
het verantwoordelijkheidsgevoel toeneemt terwijl de 
beheerskosten door de (deel)gemeente afnemen. 
���������������	������
���������������'�����	�����	�
in hun eigen nieuwbouwwoning wat ongetwijfeld een 
�
�����'������������������'
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Bestaande situatie              De Tuin op het Zuiden

Bron: De Nijl Architecten, 
�������������%&%�	
������%��¬����¬
�¬���¬������%

DIFFERENTIATIE EN SPECIFIEKE DOELGROEPEN

Het mengen van verschillende doelgroepen was een 
�������������'����
���������>��������	����������	-
���	�������	���������#�

‘In het buurtverband kan het oudere gezin het jonge gezin 
met kinderen bijstaan en omgekeerd: men denke aan 
kleine hulpverlening aan ouden van dagen of aan het 
��������������
���
�����$�������#’

(Stam-Beese 1950, p.2). 

In de (bestemmings)plannen voor Pendrecht wordt in-
������
�������
��	���	������������������`������'�	���
over het algemeen een positieve bijdrage aan het aan-
�����'����������	���<��������������	����	���	��������
��������������
��¯¯���
����������
�����	�	��R����	�������

'�	�����������������	�������
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�
���������>����������`��	�����
	�������
��������
van subbuurtjes vab verschillende economische status 
voorkomen en ontstaan ook kansen voor waardevolle 
uitwisseling tussen de verschillende huishoudens.

������	������������	������"����
���	
���������
de wijk momenteel kent, dan komt uit gesprekken 
met bewoners naar voren dat er relatief veel 
familieverbanden binnen de wijk bestaan en dat dit als 
feit ook gewaardeerd wordt. 

�	������'�������������
����������'�����������
�����	�
dere ouders ook in de wijk wonen en aan de andere 
����������	�'�����
������%
����������������������	�
�
���	���������������������R����	����������	��'�������
ouders willen wonen. 

<����\��������������������������������������'�	�������
������������

�������������
��������	�����������
voor de bewoners als voor de maatschappij omdat 
�������
	�R�
�'�������
�'
������
���	���������
meer onderling geregeld kunnen worden. 
`������
	���������������������
	�����
�'���������

������������	��������������'
������'���������������
leven geven en onder de mensen blijven.
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nen te creëren binnen het bestaande stempel. Dit kan 
���	�������
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caal samenvoegen van woningen binnen de bestaande 
������
De appartementen voldoen momenteel ook niet aan 
de eisen voor een seniorenwoning, maar de apparte-
�����������������	������������������
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Een mogelijke 
familiestructuur 
binnen de wijk

Bron afbeeldingen: www.exactitudes.com
compositie: auteur
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NIEUWE COLLECTIVITEIT

Collectiviteit is een ouderwets woord geworden. Het 
collectieve domein is in naoorlogse wijken vaak over-
gedimensioneerd en bovendien niet te onderscheiden
van de openbare ruimte. Het wordt geassocieerd met 
beklemmende sociale druk uit de jaren 1950, met 
geitenwollen sokken woongroepen en beperking van 
vrijheid en privacy. 
Toch is het een terugkerend fenomeen. Nu onder na-
men als ´wonen in meervoud´ (Van Herck et al. 2009), 
collectief particulier opdrachtgeverschap, baugruppen 
of juist gated communities. Als collectief is het namelijk 
mogelijk meer zeggenschap te hebben dan als woon-
consument en kunnen schaalvoordelen optreden. 
Dan blijkt het mogelijk een eigen architect in te huren, 
een zwembad aan te leggen of een parkeergarage, een 
tuinman in dienst te nemen en te investeren in duur-
zame installaties die de energiekosten beperkt houden. 
@����
�������{_�"���R���\��	����������	����������
aan populariteit winnen in de steden.

Collectiviteit zal daarom veel uitgesprokener bedacht 
en gecommuniceerd moeten worden. Koppeling van 
gezinswoningen met seniorenappartementen kan als 
meerwaarde hebben dat ook bij de hypotheek twee 
partijen garant voor elkaar staan. 

STEDENBOUWKUNDIGE INBEDDING

Voor een groter verantwoordelijkheidsgevoel van 
bewoners voor de directe woonomgeving en het 
beperken van de beheerkosten van de openbare 
ruimte wordt zoals vermeld in het project De Tuin 
op het Zuiden een veel groter percentage grond in 
particulier bezit uit te geven in de vorm van woningen, 
tuinen en/of parkeerplaatsen. Dit heeft op meerdere 
vlakken voordelen, maar is ook een bedreiging van de 
�����"����������
�����������������������������
heeft. Bovendien laat het weinig ruimte aan de poten-
ties die het collectief biedt door het collectieve domein 
te verkavelen tot stukjes privaat groen (achtertuintjes).

Stedenbouwkundig uitgangspunt zal moeten zijn dat 
���'�	�����������������	������������"��	�����"����	��
moeten worden. Het verschil tussen straat, achterpad, 
tuin en plein zal duidelijker moeten zijn om de ruimten 
als zodanig te kunnen laten functioneren.

Door de woningentrees zoveel mogelijk aan het bin-
nengebied te laten grenzen in plaats van aan de straat, 
kan de collectieve (buiten)ruimte onderdeel worden van 
de woonomgeving en krijgt de wooneenheid de kans 
ook daadwerkelijk een eenheid te worden en daarmee 
van betekenis te worden in het leven van de bewoners.

Parkeernorm
De wijk is niet ontworpen voor het aantal auto’s dat 
het nu moet bergen. Daardoor domineert de auto 
het straatbeeld. In de herstructurering moet hiervoor 
ruimte worden vrijgemaakt zodat het langsparkeren 
langs de straten als primaire parkeerplaats niet of 
minder nodig is. Voorstel is deze parkeerplekken in een 
halfverdiepte garage op het binnenterrein te realiseren.

DUURZAAMHEID

De huizenprijs in Pendrecht is laag. De gemiddelde 
WOZ-waarde van woningen ligt maar net boven de 
100.000 euro. Om de woonlasten laag te kunnen 
houden is beperking van het energieverbruik van 
doorslaggevend belang. 

De investeringen die hiervoor gedaan moeten worden 
zijn vaak door particuliere eigenaren aan de onderkant 
van de woningmarkt niet te dragen. Hoewel ze er qua 
maandlasten vaak op vooruitgaan, kunnen ze geen 
lening krijgen om de diepteinvesteringen te doen die 
daarvoor nodig zijn. Daarbij is het verduurzamen van 
een enkele woning lastig rendabel te maken. Ook hierin 
biedt een collectieve aanpak meerwaarde. 

Voorstel is om de gezamenlijke armslag niet in te zetten
voor een zwembad of tennisbaan, maar voor een ORC-
turbine: een installatie die warmte omzet in electric-
iteit. 
Rotterdam Zuid wordt aangesloten op een restwarmte-
tracé waarin de restwarmte van afvalverbrander 
AVR zal worden gebruikt om 25.000 woningen te 
verwarmen. Deze restwarmte wordt als stoom van 120 
graden aangevoerd. 
Voorstel is deze warmte niet naar de woningen te 
leiden, maar middels de ORC-turbine van deze stoom 
stroom te maken. De warmte die na dit proces over-
blijft is voldoende om de appartementen middels lage-
temperatuur vloerverwarming te verwarmen.
Samen met PV-cellen in de dakbedekking van de 
������������

�����������������������	�������	����
worden. Een elektrische auto in collectief bezit kan als 
accu fungeren binnen het systeem en ontmoedigt het 
individuele autobezit.
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Schema 
duurzaamheid
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ORGANISATIEVORMEN

De wooneenheid die als casus gebruikt is in dit onder-
zoek is in particulier bezit. Middels VvE structuren 
beslist men over onderhoud van de trappenhuizen 
en gevel. Ook het collectief groen valt onder verant-
woordelijkheid van de omringende VvE´s.
Momenteel zijn deze verenigingen passief. Bewoners 
��������������"����������	�������������	�����
�����
investeren in de lange termijn of stuiten altijd wel op 
iemand binnen de VvE die zijn veto erover uitspreekt. 
`���	��������	��������	��������
����\�����������������
pakken zijn en dat verval op de loer ligt.
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�
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�����'��������
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	�����
corporatie ligt niet meer voor de hand nu corporaties in 
zwaar weer verkeren en bovendien al jaren lang bezig 
zijn om sociaal bezit te vervangen voor particuliere 
voorraad. 

>�������{���		����
����\����`���<���������������-
meente particuliere eigenaren gedwongen mee te 
doen in het transformatieproces van het sterk verpau-
��	�����
�����������
�����������	�����"��������������
mogelijk bleek. Daarbij heeft de renovatie plaats 
kunnen vinden in bewoonde staat: bewoners hoefden 
hooguit 1 nacht elders te slapen. 
Dit vereist een grote proactieve rol van de gemeente of 
een grote corporatie. 

Een interessant alternatief is de coöperatie. Hierbij 
�
	��������
����\�
���
�����
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�����	�������
coöperatieve vereniging, waarvan meerdere partijen 
eigenaar of aandeelhouder kunnen zijn. 
Een voorbeeld van een bestaande coöperatieve 
vereniging is die van het monumentale Papaverhof in 
Den Haag (Daal en Berg). 

 

Binnen een coöperatie zijn de bewoners geen eigenaar, 
maar bezitten zij woonrecht. Dit woonrecht kan 
��
����²�������	���
	���R��~�������'�������������
en economische mogelijkheden van de bewoner.
De bewoners vormen samen het bestuur en de leden 
van de coöperatieve vereniging. Daarbij is het zo dat 
besluiten genomen kunnen worden op basis van 
meerderheid. Een veto zoals deze in een vereniging van 
eigenaren voor kan komen is hier dus niet aan de orde.

Doordat de coöperatie ook openstaat voor ‘derden’ 
kunnen schaalvoordelen behaald worden en kan het 
lange termijn belang vertegenwoordigd worden. 
Zo is bij het Papaverhof een beheercontract aangegaan 
bij een plaatselijke corporatie die zaken als onderhoud, 
maar ook de administratie voor zijn rekening neemt.
Ook is een gunstige hypotheekafspraak gemaakt met 
een bank. Bovendien bedragen de koopprijzen maar 
�+ª�'��������\�������	������	�

	�����'

	����	�
bewoners haalbaar wordt. 

`���
³��	���������������������������\������������_'��
en een corporatie waarbij het lange termijn belang en 
de betrokkenheid en zeggenschap van bewoners met 
elkaar verenigd zijn. 
�	����������'���'

	��������������	����	�����\��	���
partijen participeren binnen de coöperatie en mee 
�	
"��	���'������	��������	���R�'

	����������
��
waardeontwikkeling van de buurt. 
De wooneenheid als collectief biedt voldoende kansen.
In de hierna volgende hoofdstukken is dan ook onder-
zocht hoe het collectieve domein het beste kan worden 
ingericht en welk collectief programma in aanmerking 
komt om de wooneenheid als zodanig te kunnen laten 
functioneren. 

Papaverhof, Den Haag



Bewoners
BankierEnergieleverancier

Corporatie/Gemeente Hovenier

Bij een coöperatie kunnen, 
naast de bewoners, ook 
‘derden’ aandeelhouder 
worden.
 
Bij herstructurering en 
wanneer sprake is van 
gedeelde voorzieningen 
(buitenruimte, parkeerkelder) 
is de coöperatie een aanbevolen 
organisatievorm.
(Elbers & Pelgrum 2011)

Parapluhypotheek Groenonderhoud

Woonrecht

Administratie en beheerZonnepanelen, ORC-turbine
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Analyse van de 
stedenbouwkundige 
maat v/h stempelF



Analyse stedenbouwkundige maat
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Om de voorgenomen stedenbouwkun-
dige wijzigingen geslaagd te kun-
nen projecteren op het stempel van 
Pendrecht is meer begrip van de ei-
genschappen van dit stempel nodig. 
Door vergelijking, kwantificering en 
duiding wordt getracht meer inzicht 
te verkrijgen in mogelijkheden en 
voorwaarden.

Stap 1 Stap 2 Stap 3

Vergelijkende ana-
lyse van de maten 
van de footprint van 
het stempel.

Locatiebezoek aan een 
selectie van geanaly-
seerde projecten.

Uitgebreide analyse en 
vergelijking van de 
bezochte locaties.

Product:

Keuzematrix als 
gereedschap voor 
de inrichting van 
het binnenterrein



 Stap 1: Vergelijking van het stempel
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STAP 1:
Vergelijkende analyse van de maten 
van de footprint van het stempel

Aanleiding Criteria Analyse

De transformatie van het 
collectieve groen aan de 
binnenkant van het stempel 
van een ongebruikt grasveld
tot een openbaar gebied 
waaraan woningen ontsloten 
zullen worden en dat de 
ambitie heeft ruimte voor 
ontmoeting te faciliteren, 
vraagt om beter begrip van 
de stedenbouwkundige en 
ruimtelijke eigenschappen 
van dit terrein. 

Over wat voor maat hebben 
we het? Wat kan er in zo’n 
gebied plaatsvinden? Is er 
ruimte voor extra bebouwing, 
hoe is de bezonning, kan het 
een verblijfsruimte zijn of is 
het daarvoor te groot of te 
klein?

Het vergelijken van de foot-
print van het stempel met een 
hele reeks andere plekken 
biedt een eerste begrip van de 
mogelijkheden van deze plek.

Het eerste selectiecriterium 
voor de keuze van de vergele-
ken locaties was dat het plek-
ken zijn waar de auteur bekend 
mee is. Slechts dan immers 
ontstond een gevoel van 
schaal en mogelijkheden 
voor de locatie. 

Naast naoorlogse woningbouw 
werd ook vergeleken met de 
eigen woonomgeving, binnen-
stedelijke locaties, historische 
hofjes of clusters en met 
nieuwbouwcomplexen. 

Naast dergelijke voorbeelden 
werden ook enkele klassiekers 
in binnen- en buitenland aange-
haald die soms qua schaal in 
het geheel niet in de buurt 
kwamen, maar daardoor juist 
deze schaal hielpen definiëren.

De analyse is uitgevoerd 
door simpelweg de foot-
print van de bebouwing 
van het stempel van 
Pendrecht over een 
luchtbeeld van andere 
bebouwing heen te leggen 
op zo’n manier dat deze 
het dichtst bij elkaar 
liggen. Alle luchtbeelden 
zijn noordgeorienteerd.

Uit de analyse blijkt, dat 
de breedtemaat van 30m 
die het binnenterrein van 
het Pendrechtse stempel 
meet, een maat is die veel-
vuldig voorkomt en zich 
lijkt te lenen als collec-
tief domein, ook bijvoor-
beeld bij oude hofjes, 
wanneer we enkel kijken 
naar de footprint. 
In binnenstedelijke loca-
ties is een extra rij 
bebouwing mogelijk, het 
tegenovergestelde komt 
elders echter ook voor.



Analyse stedenbouwkundige maat

p 140 / 306  

R’dam - Justus van Effen R’dam - De Hofdame R’dam - Schiemond

R’dam - Wallisblok

R’dam - SimonsterreinRotterdam - Pendrecht



Vergelijking van het stempel

p 141 / 306  

R’dam - Katendrecht

R’dam - Spangen - Le Medi

R’dam - Schiegevangenis

DH - Hofje v Nieuwkoop

DH - Tooropstraat

DH - Wateringse Veld

DH - Otterradecomplex

DH - Schrijnwerkersg.

Delfgauw - Chirurgijnstr



Analyse stedenbouwkundige maat

p 142 / 306  

Delft - Schutterstraat

Delft - Beestenmarkt

Delft - Korvezeestraat

A’dam - Kneppelweg

A’dam - Kuilsenhofweg

A’dam - Venserpolder

A’dam - Geuzenveld

A’dam - Osdorp Midden

A’dam - AKBARBLOKKEN



Vergelijking van het stempel
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IJburg - Lumièrestraat

IJburg - P Schuitemahof

IJburg - Mattenbiesstraat

IJburg - Oeverzeggestr.

IJburg - Cor v Weelehof

IJburg - Sem Presserhof

A’dam - Overtoomseveld

Amersfoort - Weltevreden

Amersfoort - Koekoekstr



Analyse stedenbouwkundige maat
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Leiden - Meermanshof

Leiden - Hekkensteeg

Leiden - Oranjegracht

Haarlem - Teylers hofje

Leiden - Stadsoase

Haarlem - Spaarnoogstr.

Amsterdam - Begijnhof

Amsterdam - Zaanhof

Den Bosch - Haverleij



Vergelijking van het stempel
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R’dam - Oud-Charlois

Groningen - Beijum

Barcelona - Bouwblok

Duisburg - Hansegracht

Duisburg - Philosophenw. 

Frankfurt - Bruchfeldstr

München - Messestadt

Rotterdam - Peperklip

Rotterdam - Ommoord



Analyse stedenbouwkundige maat
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Amsterdam - Bijlmermeer Amsteram - Het Funen

Amsterdam - GWL-terrein

Amsterdam - Plan Zuid

Leusden - Eurowoningen

Rotterdam - Pendrecht



Den Haag Erasmusgaarde

Vergelijking van stedenbouwkundige structuur
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Amsterdam - Java-eiland

Amsterdam - Zeeburg

Utrecht - Mariaplaats

UT - University College

Ypenburg - Zonnehof

Leinefelde - Hahnstrasse

Wenen - Karl Marx hof

Amsterdam - Osdorp
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Foto´s over de lange as op ooghoogte 

p 149 / 306  

STAP 2:
Locatiebezoek aan een selectie van 
de geanalyseerde projecten

Aanleiding Criteria Analyse

Het vergelijken van foot-
prints is een eerste stap, 
maar leert ons nog weinig 
over hoe een ruimte aanvoelt, 
hoe deze functioneert en wat 
nu precies de criteria zijn die 
ervoor zorgen dat een locatie 
werkt zoals deze werkt.

Voor de selectie van de te 
bezoeken locaties is gezocht 
naar plaatsen waar de breedte 
van de ruimte gelijk is aan de 
situatie in Pendrecht, dus 30m. 
Op deze manier zijn de ruimtes 
goed te vergelijken en kan 
nader worden ingezoomd op de 
indeling, ontsluiting, functies 
en sfeer van de ruimtes.

Er is een veelzijdige ver-
zameling van locaties gekozen 
waarbij zowel openbare als 
collectieve binnenterreinen 
zijn bezocht en zowel blokken 
met de entrees aan de buiten-
zijde als aan de binnenzijde. 
Deze verdeling (zie de symbolen 
links) is ook in de verdere uit-
werking gehanteerd.

Een stedebouwkundige 
maat is lang niet altijd 
verbonden met het type 
bebouwing. 
De geschiedenis van het 
modernisme leert ons dat 
terwijl de gebouwen 
hoger werden, deze ook 
verder uit elkaar kwamen 
te staan. Dat is lang niet 
altijd zo.

Onder de plekken waar de 
gebouwen 30m uit elkaar 
staan vallen zowel grond-
gebonden eengezinswo-
ningen als hoge binnen-
stedelijke woonblokken, 
zowel multifunctionele 
gemeenschappelijke 
(verblijfs)ruimten als 
eenvoudig kijkgroen. 

Van elk van deze bezochte 
locaties is een foto over 
de lange as genomen.



Rotterdam - Pendrecht

Analyse stedenbouwkundige maat
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Wateringse Veld - Miamihof

Wateringse Veld - Dallashof

Wateringse Veld - BaltimorehofRotterdam - Spangen - Le Medi

Rotterdam - Spangen - Wallisblok



Foto´s over de lange as op ooghoogte 
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A’dam - IJburg - Oeverzeggestraat

A’dam - IJburg - Oeverzeggestraat

A’dam - IJburg - Mattenbiesstraat

A’dam - IJburg - Sem Presserhof

Amersfoort - Weltevreden

Rotterdam - Schiemond



Delft - Poptahof - Akropolishof

Analyse stedenbouwkundige maat
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A’dam - Bijlmer Oost - Kneppelweg

A’dam - Bijlmer Oost - Kuilsenhofweg

A’dam - Kolenkitbuurt - Akbarstraat

Den Haag - Schrijnwerkersgaarde

Den Haag - Otterradecomplex



Foto´s over de lange as op ooghoogte 
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Leiden - Meermanshof

Leiden - Hekkensteeg

Amsterdam - Begijnhof

Amsterdam - Zaanhof

Rotterdam - De HofdameAmsterdam - IJburg - Lumièrestraat
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ontsluiting toegankelijkt

typologiet bouwlagen woningw

iaantal woniingena WoningentreW

dPenddrecht bestaande sit

4
Eengezinswoning

Galerijflat Portiekflat

STAP 3:
Uitgebreide analyse en vergelijking 
van de bezochte locaties

Aanleiding Criteria Analyse

Om meer grip te krijgen op de 
aspecten die meespelen in het 
bepalen van sfeer en werking 
van een hof of binnengebied
is van Pendrecht en 15 van de 
bezochte locaties een reeks 
gegevens en observaties op 
een eenduidige manier in beeld 
gebracht om deze zodoende 
goed met elkaar te kunnen 
vergelijken. 

Daartoe is een lijstje gemaakt 
met eigenschappen zoals het 
aantal woningen, verdiepingen, 
de functies en de aanwezig-
heid van privé buitenruimten, 
maar ook ruimte gehouden voor 
vrijere observaties omdat het 
gevoel dat een bepaalde plek 
heeft niet altijd direct samen-
hangt met vooraf bedachte 
meetbare eigenschappen.

Tevens is de hiernaast staande 
verdeling ontwikkeld met over 
de ene as een progressie van 
monofunctioneel naar multi-
funtioneel en over de andere as 
van privaat via collectief naar 
openbaar. Het plaatsen van een 
bezochte locatie op deze twee 
assen is in zekere zin een kwali-
tatieve duiding van het karakter 
van de plek en daarmee een aan-
vulling op de eerder genoemde 
kwantitatieve analyse.

In het verzamelen van 
gegevens is onderscheid 
gemaakt tussen het aan-
tal bouwlagen van de 
bebouwing en het aan-
tal woningen dat daarin 
op elkaar gestapeld is. 
Zo heeft een drielaagse 
portiekflat een andere 
uitwerking op de omgeving
dan een drielaagse een-
gezinswoning.

Ook is onderscheid ge-
maakt tussen het aantal 
woningen en het aantal 
daarvan dat een entree 
(voor of achter) direct 
aan het hof heeft.

Om iets van de ruimtelijke
eigenschappen te laten 
zien is zowel een door-
snede als een deels 
opengewerkte axonometrie 
opgenomen. De schaduw 
komt ook overeen met de 
oriëntatie.
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PENDRECHT 
ROTTERDAM
>>>><<<<
BESTAANDE 
SITUATIE<<

Een combinatie van 
grondgebonden en 
gestapelde woningen, 
rondom een groene 
ruimte. Deze lege ruimte 
is vanuit maar een paar 
woningen direct bereik-
baar en wordt daarom 
niet gebruikt. Het voelt 
aan als een verboden 
terrein, een barrière.

monofunctioneel multifunctioneel
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ontsluiting toegankelijkheid

typologie bouwlagen woningen

aantal woningen Woningentrees

Pendrecht bestaande situatie

4
Eengezinswoning

Galerijflat Portiekflat
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DEN HAAG< 
<WATERING-
SE VELD<< 
DALLASHOF
FARO>2009

Grondgebonden eengezinswo-
ningen zijn geplaatst rondom 
een hof. De bebouwing vormt 
een dubbele ring met daartus-
sen achtertuintjes en schuur-
tjes. Parkeren geschiedt buiten 
het hof. Het hof is openbaar, 
maar zeer rustig. Het voelt 
veiilg, maar niet levendig, echt 
suburbaan. Midden in het hof is 
een vrijstaande woning gereali-
seerd die als baken fungeert. 
Collectieve identiteit voor de 
woonconsument.
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ontsluiting toegankelijkheid

typologie bouwlagen woningen

aantal woningen woningentrees

WATERINGSE VELD

Pendrecht bestaande situatie

4
1

Eengezinswoning
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AMSTERDAM  
IJBURG>3C 
<<J. BUIJS 
ARCHITECT-
EN>>2006

Het hof is vrij geplaatst in de 
omgeving en is slechts vanuit 
één ingang bereikbaar. Onder 
het hof ligt een half verdiepte 
parkeergarage. Wie het hof be-
treedt voelt zich onmiskenbaar 
te gast. Hoewel het in principe 
een openbare ruimte is, kent het 
een beslotenheid die de vrij-
moedigheid aanwakkert de fiets 
niet op slot te zetten, mede 
door de ligging aan de rand 
van het ijland. De ruimte ziet 
er goed verzorgd uit.
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ontsluiting toegankelijkheid

typologie bouwlagen woningen

aantal woningen woningentrees

IJBURG 3C

Pendrecht bestaande situatie

4
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Beneden-bovenwoning
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AMSTERDAM  
IJBURG>3B 
<<ATELIER
DUTCH>>>
<<<<2006

In dit hof binnen het steden-
bouwkundig plan van Thijs 
Asselbergs is ervoor gekozen 
het parkeren in het hof te situ-
eren en de bergingen onder-
gronds. Daarnaast beschikt 
elke woning over een voortuin 
van 5 meter diep aan het hof. 
Dit maakt dat de vierkante 
meters van het hof intensief 
gebruikt worden. Dit geeft een 
zekere levendigheid en stimu-
leert ontmoeting, maar het hof 
voelt hierdoor ook erg vol aan. 
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ontsluiting toegankelijkheid

typologie bouwlagen woningen

aantal woningen woningentrees

IJBURG 3B

Pendrecht bestaande situatie
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Eengezinswoning
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<<<AMERS
FOORT>>>
>>>>>WEL
TEVREDEN<
INBO>2008

Weltevreden is een nieuwbouw-
cluster in het centrum van 
amersfoort. Een combinatie 
van portiekontsloten apparte-
menten, eengezinswoningen en 
drive-inwoningen is gegroepeerd 
rondom een half verdiepte par-
keerkelder. Auto’s kunnen op 
het dek (laden/lossen), maar 
er niet parkeren. Twee stijg-
punten verbinden de parkeer-
kelder met het dek. Dit dek is 
met zorg ingericht en voelt aan 
als een volwaardig maaiveld.
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ontsluiting toegankelijkheid

typologie bouwlagen woningen

aantal woningen woningentrees

WELTEVREDEN AMERSFOORT

Pendrecht bestaande situatie

4
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Eengezinswoning
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LEIDEN>>>
MEERMANS-
HOF<ANTH. 
VAN BREEDT
VELD>1680

Een historisch hofje in het 
centrum van Leiden. Om er te 
komen ga je een deur door, 
waarachter plaats is om fietsen 
te stallen. De ondiepe woningen
hebben geen voortuintjes, 
maar eigenen zich de collec-
tieve ruimte met een vanzelf-
sprekendheid toe. Hoewel men 
niet overal mag lopen, ervaar 
je de ruimte als een geheel. 
Het binnenlopen over de lange 
as maakt dat je de ruimte snel 
afleest en aanvoelt.
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ontsluiting toegankelijkheid

typologie bouwlagen woningen

aantal woningen woningentrees

MEERMANSHOF

Pendrecht bestaande situatie
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LEIDEN>>>
CENTRUM <
>>HEKKEN
STEEG<<<
>>>>1986

Dit vlakbij het Meermanshof 
gelegen pleintje heeft vrijwel 
dezelfde afmetingen als het 
oude meermanshof, maar een 
andere architectuur en een 
geheel andere ontsluiting. Hier 
lopen de paden enkel langs 
de randen en is het centrale 
groen afgeschermd door lage 
hekjes. Bewoners eigen zich 
de straat minder makkelijk toe 
omdat je toch het gevoel houdt 
van een doorgaande route. Ook 
De architectuur is heterogener.
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ontsluiting toegankelijkheid

typologie bouwlagen woningen

aantal woningen woningentrees

HEKKENSTEEG

Pendrecht bestaande situatie
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OPENBAAR 
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DEN HAAG>
>SCHRIJN-
WERKERS-
GAARDE<<
JAREN>‘50

Aan het hof zijn geen woningen 
ontsloten, wel is het mogel-
ijk de trappenhuizen aan de 
achterkant van de blokken te 
verlaten. In de ruimte is een 
aantal elementen opgenomen, 
waaronder wat bankjes, speel-
toestellen en groen. De gebou-
wen hebben weinig binding met 
het hof, maar dat maakt wel 
dat het hof als ruimte puur en 
evenwichtig aanvoelt. De ver-
houdingen zijn prettig, het is 
bovendien redelijk beschut.

monofunctioneel multifunctioneel

p
r
iv

a
a
t

c
o
l
l
e
c
t
ie

f
o
p
e
n
b
a
a
r



Den Haag - Schrijnwerkersgaarde

p 175 / 306  

ontsluiting toegankelijkheid

typologie bouwlagen woningen

aantal woningen woningentrees

SCHRIJNWERKERSGAARDE

Pendrecht bestaande situatie

4 4
Portiekflat
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ROTTERDAM 
SCHIEMOND
<<SIBAJAK-
STRAAT>>>
JAREN>‘80

Dit cluster sociale woningbouw 
uit de jaren ‘80 grenst aan de 
rivier. Het hof is open aan de 
kant van de kade, maar door 
de hoge bebouwing aan die kant 
ervaart men het toch als hof 
met de rivier als ingekaderd 
decor. Het hof is omzoomd met 
achtertuintjes en schuurtjes 
wat een weinig aantrekkelijk 
beeld oplevert. Toch lijkt het 
wel te werken, mogelijk mede 
door de ligging aan de rand 
van de wijk.
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ontsluiting toegankelijkheid

typologie bouwlagen woningen

aantal woningen woningentrees

SCHIEMOND

Pendrecht bestaande situatie
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AMSTERDAM  
>>BIJLMER
OOST KNEP-
PELWEG >>
KLEIN<’70

Een terrein met potentie. 
Er zijn pogingen gedaan met 
enkele middelen een gemeen-
schappelijke tuin in te richten, 
waarin weelderige beschutting, 
aanzetten tot moestuintjes en 
een zitgelegenheid een plaats 
kunnen hebben. Verloedering 
ligt echter op de loer. Niet om-
dat de tuin een doorgangszone 
is, maar vermoedelijk omdat 
mensen te weinig behoefte heb-
ben aan gebruik hiervan naast 
hun private buitenruimten.
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ontsluiting toegankelijkheid

typologie bouwlagen woningen

aantal woningen woningentrees

KNEPPELWEG

Pendrecht bestaande situatie
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DEN HAAG>  
ZUID-WEST<
OTTERRADE 
COMPLEX < 
>>>>1960

Het otterradecomplex in Den 
Haag heeft veel problemen 
gekend en is recentelijk groot-
schalig opgeknapt. Sindsdien 
is het binnenterrein enkel toe-
gankelijk voor bewoners. Op de 
dagelijkse route komt echter 
ook de bewoner hier niet, deze 
werpt er vanaf de galerij een 
blik op. Door de ingreep maar 
met name door het proces is de 
betrokkenheid van bewoners 
zeer versterkt. Het hof is nu 
een besloten collectief domein.
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ontsluiting toegankelijkheid

typologie bouwlagen woningen

aantal woningen woningentrees

OTTERRADE COMPLEX

Pendrecht bestaande situatie
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ROTTERDAM 
SPANGEN >
>> LE MEDI  
<GEURST & 
SCH.>2008

Een op leefstijlen gemotiveerd 
project waarin een mediterane 
stijl is gehanteerd. 
Het cluster bevat overwegend 
grondgebonden woningen waar-
bij ook het parkeren intern is 
opgelost. Op het zorgvuldig in-
gerichte centrale plein echter
komt men geen auto’s tegen. 
Hier is het beschut zitten, 
praten en een beetje spelen. 
Er zijn bankjes, een fontein en 
een watergoot. ‘s Avonds en op 
zondag gaat het hek op slot.
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ontsluiting toegankelijkheid

typologie bouwlagen woningen

aantal woningen woningentrees

LE MEDI

Pendrecht bestaande situatie
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ROTTERDAM  
HOFDAME <
< KLUNDER
ARCHITECT-
EN >>2007

Een tien lagen hoog bouwblok 
midden in Rotterdam. Het hof 
dient voornamelijk als licht-
koker en als route tussen de 
verschillende entrees en stijg-
punten. Doordat het gedeeld 
wordt door 231 huishoudens 
functioneert het bijna als 
binnenstedelijke buitenruimte, 
daardoor ook zeer esthetisch 
en formeel. De galerijen zijn 
ook aan de binnenzijde van het 
blok gesitueerd waardoor men 
de binding met het groen houdt.
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ontsluiting toegankelijkheid

typologie bouwlagen woningen
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DE HOFDAME

Pendrecht bestaande situatie
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ROTTERDAM  
SPANGEN <
<<<WALLIS
BLOK>HULS
HOF > 2007

De bewoners van het wallisblok 
hebben de aanwezige woningen 
als collectief verdeeld en 
verbouwd en ervoor gekozen 
de binnentuin niet te verkave-
len maar samen te voegen tot 
collectief domein. Dit gecom-
bineerd met de grote glas-
vlakken in de achtergevel 
maakt dat je je een binnen-
dringer voelt. Er ontstaan 
steeds meer stukjes achtertuin 
als buffer tussen privé en 
collectief. 
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WALLISBLOK
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AMSTERDAM 
AKBARBLOK
>>EVERS & 
SARLMYN <
>>>> 1952 

De akbarblokken zijn vanwege 
hun architectonische kwaliteit 
behouden en recent gerestau-
reerd door villanova architect-
en. Het binnenterrein is enkel 
voor de bewoners toegankelijk 
en monumentaal ingericht, wat 
ook de woningen een zekere al-
lure meegeeft. Op het binnen-
terrein staat een kapelletje. 
Het terrein dient voornamelijk 
als hoogwaardig zichtgroen. 
Het vergt veel onderhoud maar 
geeft wel een positieve impuls.
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aantal woningen woningentrees

AKBARBLOKKEN

Pendrecht bestaande situatie
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STADSOASE 
>>LEIDEN<
CENTRAAL> 
WONEN<<<
<<< >1986

De Stadsoase in Leiden kent 
een mix van 1 of 2 persoons- 
huishoudens, gezinnen en 
woongroepen. Vanaf de eerste 
verdieping steken trappen de 
collectieve tuin in, wat de be-
trokkenheid van de bewoners 
hiermee versterkt. De tuin is 
door middel van een muurtje 
afgescheiden van de straat. 
Hierdoor heeft het de nodige 
beslotenheid, maar heeft men 
tegelijkertijd de beschikking 
over een achterom. 
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STADSOASE
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Totaal aantal 
woningen

Aantal woningen
met entree aan 
binnenkant blok

Kunnen we de gemeten gegevens 
vergelijken of kwantificeren?
En wat kunnen we zeggen over het 
effect van de ingreep, kortom de 
vergelijking van Pendrecht in de 
oude situatie met het ontwerp?

Pendrecht bestaande situatie

WATERINGSE VELD

IJBURG 3C

IJBURG 3B

WELTEVREDEN AMERSFOORT

MEERMANSHOF

HEKKENSTEEG

SCHRIJNWERKERSGAARDE

SCHIEMOND

KNEPPELWEG

OTTERRADE COMPLEX

LE MEDI

DE HOFDAME

WALLISBLOK
AKBARBLOKKEN
STADSOASE
Pendrecht ontwerp

De verklaring dat geen van de pro-
jecten zich in bovenstaand diagram 
in het vlak met privaat gebied begeeft 
vindt zijn oorsprong niet in de ver-
onderstelling dat er weinig binnen-
hoven verkaveld zijn tot privétuinen. 
Integendeel. De oorzaak ligt in het 
simpele feit dat deze locaties niet te 
bezoeken en dus niet te analyseren 
waren op de relevante criteria.

In de nieuwe situatie is de binnen-
ruimte een stuk multifunctioneler en 
meer toegeëigend dan in de huidige 
situatie. Daarom verschuift deze in 
het diagram richting collectief.
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aantal woningen boven elkaarAantal bouwlagen

Uit deze diagrammen wordt duidelijk 
dat terwijl het aantal woningen af-
neemt, de relatie met het binnenplein 
versterkt. Hiermee komt de wooneen-
heid zelfs in de buurt van de grond-
gebonden eengezinswoningen rondom 
een gemeenschappelijk plein. 
Een indicatie dat de beoogde sfeer 
en werking van het binnenplein door 
de ingreep waarschijnlijker gemaakt 
wordt. 

woningen
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y g

       diepte
IJburg blok 3c   36
Rotterdam Hofdame  40
Leiden hekkensteeg  47

Leiden meermanshof  53
Rotterdam Le Medi  53
IJburg blok 3b   55
Leiden Stadsoase  60
Pendrecht bestaand  75
Rotterdam Wallisblok 75

Amersfoort weltevreden 108
Den Haag otterrade  110
DH schrijnwerkersgaarde 120
Rotterdam Schiemond 120
DH - Wateringse Veld  128
Amsterdam Akbarblok  130
Bijlmer Kneppelweg  140

Om te komen tot een indeling van 
het gebied is een zestal samen-
hangende criteria te benoemen. 

1 Dieptemaat 2 Toegang 3 Parkeren

Grofweg te onderscheiden 
in: <50, 50-100, en >100
De breedtemaat is 30m. De 
diepte bepaalt mede of dit 
als een eenheid met sterke 
sociale controle of als 
een schakeling van ruimtes 
zal worden ervaren. Ook 
de diversiteit aan gebruik 
(evt. multifunctionaliteit) 
hangt hiermee samen.

Openbaar, semi-openbaar of 
collectief. Dit wordt bepaald 
door de functies die plaats 
moeten hebben. Een kleinere 
ruimte zal eerder als collectief 
aanvoelen, maar veelal wordt 
de keuze tussen openbaar of 
collectief gemaakt van uit de 
motivatie van beheerbaarheid. 
Ook de bebouwing en manier van 
ontsluiting speelt een rol.

     toegang
Amersfoort weltevreden openbaar
DH - Wateringse Veld  openbaar
DH schrijnwerkersgaarde openbaar
Pendrecht bestaand  openbaar
Rotterdam Schiemond openbaar
Bijlmer Kneppelweg  openbaar
Leiden hekkensteeg  openbaar
IJburg blok 3b   openbaar
IJburg blok 3c   openbaar

Leiden meermanshof  semi-openb
Rotterdam Le Medi  semi-openb

Leiden Stadsoase  collectief
Rotterdam Wallisblok collectief
Rotterdam Hofdame  collectief
Den Haag otterrade  collectief
Amsterdam Akbarblok  collectief

In, onder of buiten het ‘hof’. 
De positionering van parkeren  
drukt een stempel op zowel 
beleving als het functioneren
van de ruimte. De route van 
eetkamer naar auto wordt 
door velen dagelijks gelopen. 
Bij de auto kan men buren 
ontmoeten, maar auto’s op 
het terrein maken voetballen 
voor kinderen onmogelijk.

     parkeren
IJburg blok 3b   in 
Den Haag otterrade  deels in

Amersfoort weltevreden onder
IJburg blok 3c   onder 
Rotterdam Hofdame  onder 

DH - Wateringse Veld  buiten
DH schrijnwerkersgaarde buiten
Pendrecht bestaand  buiten
Rotterdam Schiemond buiten
Bijlmer Kneppelweg  buiten
Leiden hekkensteeg  buiten
Leiden meermanshof  buiten
Rotterdam Le Medi  buiten
Leiden Stadsoase  buiten
Rotterdam Wallisblok buiten
Amsterdam Akbarblok  buiten
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4 Parkeerdek 5 routing 6 voortuin

Indien het parkeren onder het 
hof plaatsvindt, zoals dit in 
Pendrecht het voornemen is, 
wordt de relatie tussen het 
parkeren en het bovenliggende 
gebied van belang. Dit kunnen
twee gescheiden werelden 
zijn, wat voor de kwaliteit van 
het binnenterrein vaak positief
uitwerkt, maar de parkeer-
kelder tot obligate verkeers-
ruimte reduceert, terwijl 
een zeer open relatie tussen 
parkeren en buitenlucht van 
het binnenterrein vaak een 
dek maakt dat in hoogstede-
lijke context nog wel kwaliteit 
heeft, maar elders al snel 
kwetsbaar is. Een compromis 
hiertussen blijkt mogelijk. 
Daarbij gaat het om een soort 
filtering van de relatie tussen 
beneden en boven: wel licht en 
lucht, maar weinig zicht. 
Deze keuze heeft directe 
invloed op de indeling en 
routing door het binnen-
terrein omdat het verhoogde, 
vaste elementen zijn.

Een open ruimte, een pad door 
het midden of langs de rand. 
Dit is mede afhankelijk van de 
functies die in het binnenterrein 
gedacht zijn en op zijn beurt 
bepalend voor de relatie tussen 
de woningen en de ruimte. 
De routing is de contravorm 
van de functies en bepaalt 
daarmee ook in hoeverre de 
ruimte gespecificeerd is en/of 
toegeëigend kan worden.

De overgang tussen de 
woningen en de ruimte. 
Hierbij is van belang of 
de ruimte openbaar of 
collectief is, maar ook 
op welke afstand en met 
welke intensiviteit zich 
functies en/of routes 
bevinden. Route door het 
midden staat toeëigening 
toe, route langs de rand 
vraagt om bufferzone.

            voortuin
Rotterdam Hofdame        niet
Amsterdam Akbarblok        niet 
Leiden meermanshof        niet
Leiden Stadsoase        niet
Pendrecht bestaand        niet
Amersfoort weltevreden   niet
Den Haag otterrade        niet
DH schrijnwerkersgaarde  niet

Leiden hekkensteeg       stoep
Rotterdam Le Medi       stoep
DH - Wateringse Veld       stoep

IJburg blok 3b         tuin
IJburg blok 3c        tuin
Rotterdam Wallisblok      tuin
Rotterdam Schiemond       tuin
Bijlmer Kneppelweg        tuin

     Routing
Pendrecht bestaand  open 
Rotterdam Le Medi  open
Leiden Stadsoase  open
Rotterdam Wallisblok open 

Leiden meermanshof  midden
Rotterdam Hofdame  midden
Amsterdam Akbarblok  midden

Amersfoort weltevreden rand
DH - Wateringse Veld  rand
DH schrijnwerkersgaarde rand
Rotterdam Schiemond rand
Bijlmer Kneppelweg  rand
Leiden hekkensteeg  rand
IJburg blok 3b   rand
IJburg blok 3c   rand
Den Haag otterrade  rand

Product: Keuzematrix als gereed-
schap voor de inrichting van het 
binnenterrein



Dieptemaat > 100 m
Den Haag - Otterrade

Dieptemaat < 50 m
IJburg - blok 3a

Dieptemaat 50-100 m
Rotterdam - Le Medi
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Parkeren in het hof
IJburg - Blok 3B

Parkeren onder het hof
IJburg - Blok 3c

Parkeren buiten het hof
Bijlmer - Kneppelweg

toegang: collectief
Rotterdam - Wallisblok

Toegang: openbaar 
DH - Wateringse Veld

Toegang: semi-openbaar
Leiden - Meermanshof

1 Dieptemaat 2 Toegang 3 Parkeren
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Parkeerdek - 2e maaiveld
Amersfoort - Weltevreden

Parkeerdek - zeer open
Delft - poptahof

Parkeerdek - filter
DH, Steenhuis Bukman

Routing: langs de rand
Leiden - Hekkensteeg

Routing: open ruimte 
Rotterdam - Pendrecht 

Routing: door het midden
Leiden - meermanshof

Voortuintje: tuin
Delft - Poptahof

Voortuintje: afwezig
DH - Schrijnwerkersg.

Voortuintje: stoep
DH - Wateringse Veld

4 Parkeerdek 5 routing 6 voortuin



Dieptemaat > 100 m
Den Haag - Otterrade

Dieptemaat < 50 m
IJburg - blok 3a

Dieptemaat 50-100 m
Rotterdam - Le Medi

Parkeren in het hof
IJburg - Blok 3B

Parkeren onder het hof
IJburg - Blok 3c

Parkeren buiten het hof
Bijlmer - Kneppelweg

toegang: collectief
Rotterdam - Wallisblok

Toegang: openbaar 
DH - Wateringse Veld

Toegang: semi-openbaar
Leiden - Meermanshof

Analyse stedenbouwkundige maat
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1 Dieptemaat:
Het binnenterrein moet de 
mogelijkheid bieden voor de 
bewoners om met een zekere 
beslotenheid te verblijven en 
elkaar ongedwongen en vanuit 
keuzevrijheid te ontmoeten. 
Dit is een gevoelige balans. 
Het bezoek aan IJburg, het 
meermanshof en Le Medi (waar 
het aantal woningen in het com-
plex vrijwel gelijk is aan die 
in het stempel van pendrecht) 
leerden dat ca. 53 meter voor 
dit doel een prettige maat is.

2 Toegang:
In veel voorbeelden bleek
dat de stedenbouwkundige 
inpassing van het gebied vaak 
al voldoende aanleiding was om
het terrein als semi-openbaar 
te doen aanvoelen. De stap 
naar collectief heeft conse-
quenties voor het gebruik, de 
bereikbaarheid van de woningen 
en bijvoorbeeld plaatsing van 
de brievenbussen. Uitdaging is 
het terrein functioneel open-
baar te maken en toch te laten 
ervaren als collectief domein. 

3 Parkeren:
Het parkeren van de auto kan 
fungeren als manier om elkaar 
als buren te ontmoeten in de 
dagelijkse gang van en naar 
het werk of een andere bezig-
heid. Door het parkeren niet 
buiten het hof te situeren, 
maakt het hof onderdeel uit 
van deze route en stimuleert 
ontmoeting. Parkeren onder 
het hof heeft daarbij echter 
de voorkeur om andere functies 
niet in de weg te zitten. 

Afweging van de ver-
schillende criteria voor 
de casus pendrecht-
zuid. Aan de hand van 
stedenbouwkundige en 
sociale doelstellingen 
kunnen beslissingen 
worden genomen voor 
welke variant uit de 
matrix wordt gekozen. 

De geanalyseerde 
projecten bieden meer 
inzicht van de zachtere 
aspecten die meewegen 
in de keuze voor bepaal-
de variabelen en van de 
onderlinge samenhang 
tussen die verschillende 
aspecten. 

Par
urg



Parkeerdek - 2e maaiveld
Amersfoort - Weltevreden

Parkeerdek - zeer open
Delft - poptahof

Parkeerdek - filter
DH, Steenhuis Bukman

Routing: langs de rand
Leiden - Hekkensteeg

Routing: open ruimte 
Rotterdam - Pendrecht 

Routing: door het midden
Leiden - meermanshof

Voortuintje: tuin
Delft - Poptahof

Voortuintje: afwezig
DH - Schrijnwerkersg.

Voortuintje: stoep
DH - Wateringse Veld
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4 Parkeerdek:
Een binnenterrein dat als 
een geheel aanvoelt heeft de 
meeste verblijfskwaliteit, dat 
kwam uit de analyses naar 
voren. Perkjes en gazonnetjes 
werken daarbij amper als 
barrière, terwijl hekjes en 
grote gaten dat wel doen. Het 
filteren van deze gaten biedt 
het beste van beide werelden: 
een dek dat als maaiveld aan-
voelt en een rijkelijk van licht 
en lucht voorzien parkeren. 

5 Routing:
Uit de analyse kwam naar voren 
dat wanneer er een route door 
het midden van het terrein 
bestaat, dit meer aanleiding 
geeft voor de bewoners wiens 
huis aan het binnenterrein 
grenst, zich de randen van dit 
gebied toe te eigenen, wat vaak 
een aangename zachte overgang 
maakt tussen het private en het 
openbare of collectieve domein. 
Bovendien breekt dit de schaal 
van het binnengebied, wat het 
wat specifieker maakt.

6 Voortuintje:
Er is gekozen voor een zachte 
overgang tussen privaat en 
openbaar. Bewoners eigenen 
zich een deel van de openbare 
ruimte toe of anders gezegd is 
de private buitenruimte nauwe-
lijks te onderscheiden van het 
openbare terrein. De stoep is 
hiervoor een gepast middel, ook 
omdat de woningen beschikking 
hebben over achtertuintjes. Op 
de stoep kan een fiets, bankje, 
speelvoertuigen of een kliko 
worden geplaatst.

Deze zelfde systematiek 
en ook concreet dit 
instrument kan worden 
ingezet bij andere 
stempels in of buiten 
Pendrecht waar wellicht 
andere uitgangspunten 
en randvoorwaarden 
gelden, die dan tot een 
andere uitkomst zullen 
leiden.

Ook wanneer binnen het 
project de randvoor-
waarden veranderen of 
op één van de keuzes 
door andere invloeden 
moet worden terug-
gekomen, biedt dit 
instrument houvast.
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15 principes 
van Wonen in 
Meervoud

Uit: ‘Wonen in Meervoud’ (Van Herck et al. 2009).

Samen kun je meer dan alleen. Dat is 
heel kort gezegd de gedachte achter 
het Vlaamse, als manifest geschreven, 
‘Wonen in Meervoud’ (Van Herck et al. 2009). 
De hiernaast weergegeven 15 principes 
zijn integraal uit dit boek overgenomen. 

De Belgische bouwwereld bestaat voor-
namelijk uit particulieren die hun eigen 
grondgebonden woning bouwen. Collec-
tieve bouwvormen zoals wij die in Ned-
erland al jaren kennen zijn in België 
veelal uitzondering. De laatste jaren, 
mede door herbestemminsopgaven, 
duurzaamheid en de hernieuwde aan-
dacht voor de stad, wint deze opgave 
ook in België aan urgentie. 

Door meergezinswoningen te bouwen
in plaats van een verkaveling van 
eengezinswoningen kunnen kosten 
bespaard, open ruimte gewonnen en op 
allerlei fronten dingen worden bereikt 
die men zich alleen niet zou kunnen 
veroorloven. Deels is dat al vooroor-
logse kennis, deels spelen hedendaagse 
aspecten mee. Al met al is het een 
inventarisatie die als bewustwordings-
proces de moeite waard is.

In de analyse van de navolgende pro-
jecten zal de vraag centraal staan 
welke voorzieningen gedeeld kunnen 
worden, waar meerwaarde te halen is en 
wat dit betekent voor het wonen zelf.

Wonen in Meervoud biedt meer dan de 
basiskwaliteiten van het individuele huis. 

Wonen in Meervoud heeft het individuele wonen als 
vertrekpunt. Het biedt de belangrijkste woonkwali-
teiten van het individuele, goed gebouwde huis: 
���������'
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ruimtes en intimiteit. Dankzij een doordachte archi-
tectuur, die behoedzaam omspringt met de privacy 
van bewoners en de overgangen van privaat naar pu-
bliek vakkundig regelt, verloopt het wonen in Wonen 
in Meervoud in alle gemoedelijkheid. Ieder heeft zijn 
eigen huis en geniet tegelijk van de voordelen van 
Wonen in Meervoud. (...) Wonen in Meervoud weet 
gegroepeerd wonen dan ook uitstekend te verenigen 
met de verlangens naar een eigen huis met tuin, naar 
ruimte en rust. (...)

Wonen in Meervoud behoudt en 
creëert open ruimte.

Wonen in Meervoud koestert de schaarse open ruimte 
(...). Nieuwe bouwgronden worden daarom, voor 
zover ze nog worden aangesneden, dichter en beter 
bebouwd. Bestaande verkavelingen worden ‘verdicht’: 
er worden meer woningen op een kavel gebouwd of er 
wordt gebouwd op achterliggende restpercelen. Waar 
een nieuwe verkaveling toch opportuun blijkt, biedt 
Wonen in Meervoud woningtypes die zuinige en kwa-
liteitsvolle verkavelingspatronen mogelijk maken.
Wonen in Meervoud realiseert een hoge dichtheid, 
maar houdt zich daarbij ver van pure grondspeculatie. 
Het behoud van open ruimte of juist het creëren ervan 
is immers ook een inzet van het verdichte wonen. (...) 
Wonen in Meervoud laat zich niet verleiden tot loutere 
consumptie van ruimte. (...) 

Wonen in Meervoud draagt bij aan 
����������	�
���������������

Wonen in Meervoud draagt bij aan de stedelijke ver-
nieuwing. Het bestrijdt fragmentatie en vervolledigt 
stedelijke weefsels. Het draagt zorg voor de culturele 
patronen en structuren van de stad. Wonen in Meer-
voud overstijgt echter de loutere invuloperatie. 
Het transformeert de stad. Het ontwikkelt nieuwe 
modellen voor bouwen en wonen in binnengebieden, 
brengt structuur in wanordelijke omgevingen, maakt 
van braakliggende industriële terreinen levendige 
plekken, zoekt naar nieuwe modellen voor moeilijke 
hoekpercelen, voegt nieuwe stadsdelen toe. Wonen 
in meervoud maakt vooral ook plaats voor open en 
groene ruimte in de stad, liefst toegankelijk voor de 
hele buurt. Daarmee worden de kwaliteiten van het 
wonen in de stad (her)ontdekt. (...)

Wonen in Meervoud huist 
op bijzondere plekken.

Wonen in Meervoud maakt het mogelijk te wonen op 
bijzondere plekken die niet in het bereik liggen van de 
individuele bouwer omdat ze een aanpak vereisen die de 
�	������'���������������	�����
�����"��������������������
van de individuele bouwheer overschrijdt. In binnenge-
bieden van bouwblokken schept Wonen in Meervoud 
rustige woonoases. (...) Wonen in Meervoud maakt ge-
bruik van uitzonderlijke plekken en verleent deze plekken 
een nieuwe, uitzonderlijke betekenis: een rommelig 
binnengebied wordt een verrassend riante groene 
woonzone, een grote open ruimte krijgt schaal door het 
volume van een toren, (...) Wonen in meervoud brengt 
een wisselwerking op gang tussen omgeving en wonen. 
Het ene maakt het andere en omgekeerd. 

Wonen in Meervoud voorziet in wat 
men zich alleen niet kan veroorloven.

Bepaalde voorzieningen vereisen weinig of nauwelijks 
privacy. Voor sommige volstaan gezamenlijke controle 
en gedeelde verantwoordelijkheid ruimschoots. Zulke 
voorzieningen gemeenschappelijk maken verhoogt het 
wooncomfort, terwijl elke bewoner maar een klein stuk 
van de kosten ervan draagt. Een heel aantal zaken zoals 
��	�	��R�"�������	����R������������R�'��������	�����
��
energievoorziening komen in aanmerking voor gemeen-
schappelijke organisatie. (...) Dankzij Wonen in Me-
ervoud kan worden bereikt wat men zich alleen niet kan 
veroorloven. Een sauna, een zaaltje voor spel of feest, 
een dakterras met mooi uitzicht, een gastenkamer, een 
parkje of speelterrein, of zelfs een zwembad: het wordt 
in kostendelende formules betaalbaar. (...) Hoe groter de 
schaal, hoe meer mogelijkheden.

Wonen in Meervoud zet 
de auto op zijn plaats.

De mogelijkheid tot het gemeenschappelijk organiseren 
van het parkeren, vaak in een ondergrondse parkeerga-
rage, betekent een grote meerwaarde van Wonen in 
Meervoud. Allerlei tussenvormen worden mogelijk: 
een collectieve parkeervloer met individuele garages, 
al dan niet met directe toegang tot de woningen. In de 
stad komt een einde aan de dagelijkse en stresserende 
zoektocht naar een parkeerplaats. Buiten de stad haalt 
collectief parkeren de auto uit het straatbeeld. (...)
Wonen in Meervoud besteedt ook grote aandacht aan 
�����	���'���������������������'�	��	��"��������R�
wandelwegen) en aan de aansluiting van woonwijken of 
-gebouwen op het openbaar vervoer. Wonen in Meervoud 
verbant de auto echter niet zomaar naar een onherberg-
zame en donkere kelder. (...)
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Wonen in Meervoud betekent 
meer wonen voor minder geld.

Goede eengezinswoningen zijn vandaag voor velen 
onbetaalbaar geworden. Het bouwen van een aantal 
woningen tegelijk kan schaalvoordelen opleveren en 
bijgevolg de prijs per woning aanzienlijk verlagen. De 
kostprijs van een nieuwbouwwoning in een groeps-
woningbouw is lager dan deze van een gelijkaardig 
huis dat individueel wordt gebouwd. (...) Door com-
pacter te bouwen beperkt Wonen in Meervoud ook 
het aandeel van de grondprijs in de woningprijs. Ook 
de combinatie van wonen met commerciële, culturele 
of publieke programma’s kunnen de feitelijke woning-
prijzen drukken. (...) Ook de meerkosten om woningen 
geschikt te maken voor mindervaliden, worden kleiner 
indien gedeeld door een grotere groep. 

Wonen in Meervoud redt en 
hergebruikt het patrimonium.

Wonen in Meervoud draagt bij tot de revitalisatie van 
het gebouwde patrimonium. In oude fabriekspanden, 
kloosters en scholen worden aangename woningen 
gemaakt. Vaak gaat het om zeer aantrekkelijke toplo-
caties, in steden maar ook in landelijke omgevingen. 
Daarmee slaat Wonen in Meervoud twee vliegen in 
één klap: het beantwoordt de vraag naar kwalitatieve 
woningen en geeft een nieuw leven aan historisch 
erfgoed dat zijn betekenis heeft verloren. Het ver-
wezenlijkt daarmee een belangrijk aspect van een du-
urzame samenleving. Niet alleen worden bestaande 
gebouwen gerecycled, tegelijkertijd blijven de sporen 
van het verleden tastbaar aanwezig (...) Het vestigt 
daarmee de aandacht op het probleem van specula-
tie in steden en het tekort aan betaalbare woningen. 

Wonen in Meervoud realiseert 
een veelvoud aan woonvormen.

Wonen in Meervoud staat mijlenver af van het huidige, 
steeds anders verpakte aanbod van standaardplannen 
voor standaardgezinnen.
 Het maakt gebruik van de macht van de vermenig-
vuldiging om een veelvoud aan woningtypes- en 
-vormen te genereren en te schakelen. Dit laat Wonen 
in Meervoud toe in te spelen op diverse woonwensen 
en -verwachtingen. Nieuw samengestelde gezinnen, 
alleenstaanden, koppels zonder kinderen, ouderen, 
jonge starters of jonggepensioneerden die hun rand-
stedelijke villa inruilen voor het comfort van de stad: 
allen vinden hun plek in Wonen in Meervoud. Wonen in 
Meervoud speelt ook probleemloos in op de behoefte 
aan andere woningtypes in de nabije toekomst (...) .

Wonen in Meervoud integreert de meest 
uiteenlopende manieren van leven.

Wonen in Meervoud is meer dan de monotone ver-
menigvuldiging van hetzelfde. Wonen in Meervoud 
combineert verschillende woningtypes binnen één 
complex: appartementen en eengezinswoningen, 
luxueuze loften en sociale woningen. Zo ontstaat op 
verschillende vlakken een mix aan bewoners: jonge 
gezinnen met kinderen leven naast alleenstaanden 
en gepensioneerden, hogere inkomensklassen 
mengen zich met lagere. Een doordachte vermenging 
van woningentypes stelt een gezond en dynamisch 
�'��������������������'����������������q��	������
In het bijzonder maakt het intergenerationeel wonen 
mogelijk op een grotere schaal dan het kangoeroe-
wonen. (...) Wonen in Meervoud neemt iedereen op.

Wonen in Meervoud verweeft functies.

Wonen in Meervoud onderkent het belang van ver-
��'����'������������'

	�������q��	�����'�����-
meenschappen, groot en klein. Woningen worden 
gecombineerd met werkruimtes en kantoren tot 
woon-werkomgevingen. Wonen in Meervoud benut 
ook de mogelijkheid om voorzieningen zoals een 
voedingswinkel of een kinderdagverblijf te integreren 
op het niveau van de wijk of het gebouw. De nabijheid 
van zulke voorzieningen draagt bij aan het wooncom-
fort van ouderen, maar ook van buitenshuis werkende 
ouders. In stedelijke omgevingen sluiten deze func-
ties aan op het publieke leven en kunnen ze ook op 
grotere schaal commercieel worden geëxploiteerd. In 
andere omgevingen doorbreken ze de monotonie van 
de loutere woonwijk. (...)

Wonen in Meervoud brengt 
schakering in ruimtes en sferen.

Wonen in Meervoud ontwerpt met zorg ruimtes die de 
overgang maken van de individuele woning naar het 
publieke domein. Deze ‘tussenruimtes’ maken van het 
geheel meer dan de som van de delen. 
De gezamenlijke circulatieruimtes in appartementsge-
bouwen (traphallen inkomhallen) worden aangename 
gebruiksruimtes. Wonen in Meervoud zorgt ook voor 
de kwalitatieve aanleg van groene zones, binnenhov-
en, speel- en sportterreinen, van allerlei plaatsen voor 
ontmoeting en uitwisseling. (...) De rijke en subtiele 
schakering van dit soort ruimtes bepaalt de kwaliteit 
van Wonen in Meervoud. Ze voegt aan het individuele 
wonen de vrijblijvende mogelijkheid toe van sociale 
relaties met de buren. Het huidige afwijzen van straat 
en buren maakt plaats voor doseerbare interactie(...)

Wonen in Meervoud brengt evenwicht 
tussen individu en gemeenschap.

Voor sociaal kwetsbaren, ouderen en alleenstaanden zijn 
dagelijkse ontmoetingen erg belangrijk. Ook de woonwens 
of -verwachting van gezinnen met kinderen overstijgt vaak 
het eigen eiland. Met gemeenschappelijke voorzieningen 
en semipublieke ruimtes bevordert Wonen in Meervoud 
sociale verbanden en ontmoetingen. Deze ontmoetingen 
worden echter nooit opgelegd of opgedrongen. Wonen in 
Meervoud creëert de ruimte waarin een evenwicht tus-
sen privacy en de nood aan sociaal contact wordt bereikt, 
waarin sociale relaties en intimiteit door bewoners naar 
wens en behoefte kunnen worden gedoseerd. (...)
Noch de exclusieve privacy, noch de dwingende collecti-
viteit is aan de orde. Het gaat eerder om gelijktijdige aan-
wezigheid en vrije keuze. (...)

Wonen in Meervoud is 
Architectuur in Meervoud.

Wonen in Meervoud vergt meer van de architect dan de 
doordeweekse woningopdracht. (...) Als productiewijze 
combineert Wonen in Meervoud individueel bouwheer-
schap met diverse formules van samenbouwen en in-
spraak. De architect moet aan de slag op meerdere schaal-
niveaus tegelijk: van stedenbouwkundige inpassing en 
uitwerking tot afwerking en detaillering. Wonen in 
Meervoud beperkt zich niet tot de opdracht en de kavel in 
strikte zin, maar maakt werk van de architectuur van het 
geheel. Wonen in Meervoud schrijft zich in binnen de (vaak 
complexe en niet-vanzelfsprekende) context en schept 
tegelijk deze context door nieuwe samenlevingsverbanden 
mogelijk te maken, door de sociale identiteit en diversiteit 
te versterken, door de passende architecturale verschijn-
ingsvorm in de verf te zetten of door vormelijke eenheid te 
brengen in gefragmenteerde omgevingen. (...)

Wonen in Meervoud tekent
voor duurzaamheid.

Wonen in Meervoud draagt bij tot het beperken van de 
ecologische voetafdruk. Hedendaagse technologie laat toe 
gestalte te geven aan duurzame woongehelen± spaarzaam 
gebruik van schaarse ruimte, duurzaam materiaalgebruik 
������	������
��������R���������������������'�	��	�
mingssystemen, zonneboilers, opvang en distributie van 
hemelwater, zuiveren en hergebruik van afvalwater. De 
collectieve uitwerking van dergelijke technieken is veel 
��������	������������'���������������������
�
������'����
voordeliger. (...) Goede groepswoningbouw is de eerste 
stap naar een duurzame leefomgeving op grote schaal. 
Het corrigeert het model van de perifere groei. Wonen 
in Meervoud heeft ook oog voor aspecten van sociale en 
culturele duurzaamheid. Het integreert sociaal zwakkeren. 
(...) Het hergebruikt waar het kan.
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Postlofts, Brussel (B)
De Smet Vermeulen, 2006

Een voorbeeld van collectief 
particulier opdrachtgeverschap (CPO), 
of collectieve ondernemersdrift. 
Hoe een groep jonge gezinnen 
(twintigers) door hun kapitaal te 
verenigen in een maatschap kon 
concurreren met makelaars en 
ontwikkelaars en een oud post-
gebouw wist om te vormen tot een 
betaalbaar wooncomplex waar de 
verschillende woonwensen van de 
deelnemers verwezenlijkt konden 
worden. 
Woongenot dat uit individueel 
initiatief niet betaalbaar zou zijn 
geweest.
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Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 

Foto: M
arie-Francoise Plissart. Bron: V

an H
erck et al. 2009 



Postlofts, Brussel

p 211 / 306  

Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 
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Puttenberg, Begijnendijk (B)
BOB361, 2005
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Foto: M
arie-Francoise Plissart. Bron: V

an H
erck et al. 2009 

Door de hoge dichtheid van dit plan 
konden de kosten voor de grond 
beperkt blijven. Nieuwe woningen 
zijn rondom een oude molen 
geplaatst, waartegen een nieuw 
kantoor van de ontwikkelaar (Vlabo, 
Vlaanderen Bouwt) is gebouwd. 
De bewoners delen een zogenaamde 
esplanade. 
Door een slimme plaatsing zijn de 
woningen verzekerd van genoeg 
daglicht en de benodigde privacy.
Als bijzondere gedeelde voorziening 
geldt in dit geval de centrale water-
zuiveringsinstallatie, die net als de 
esplanade onder collectief beheer 
valt. Bewoners maaien om beurten 
het gras en voeren veel overleg. 
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Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 
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Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 
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Pyrex, Brussel (B)
Architectslab, 2008

Hoe de zoektocht van een jong 
architectenbureau naar een eigen 
kantoorruimte uitmondt in een 
transformatieproject van 4000 m2.
Een spannende combinatie van 3 kan-
toren, 3 appartementen en 10 lofts 
waarbij de architecten voor dit project 
een eigen vennootschap oprichtten 
om de architectonische uitwerking 
volledig in eigen hand te kunnen 
houden.
Het project kent een 
aaneenschakeling van 
gemeenschappelijke 
ruimten, waarvan het 
dakterras met bbq  en 
het zwembad het meest 
in het oog springen.
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Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 

Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 
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Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 

Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 
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De Vuurplaats, Heerhugowaard
BEAR architecten, 1994

De Vuurplaats is een ideologisch 
gedreven centraal wonen project. 
Het is in eigendom van een 
corporatie, maar de bewoners 
bepalen zelf wie zij als nieuwe 
bewoners toelaten. Hiervoor bestaat 
zelfs een proeftijd van twee maanden. 
Beheer en overleg geschiedt op basis 
van sociocratische processen. Actieve 
deelname van de bewoners wordt 
dan ook verwacht.
Het collectief zet hoog in op milieu. 
De gemeenschappelijke tuin van 
maar liefst 1500 m2 valt onder 
collectief beheer en bestaat voor een 
belangrijk deel uit moestuintjes. 
Verder zijn er verschillende cursus-
ruimten die ook verhuurd worden.
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Eens per week wordt samen gegeten.
Er zijn praatavonden,  tuinwerkdagen.
Eens per maand wordt intern de 
Rooksignalen uitgegeven; een blaadje 
waarin alle activiteiten vermeld 
worden. 
Verder wordt regenwater 
opgevangen voor de tuin en 
zijn zonnepanelen geplaatst.

Het complex beschikt over:
- Activiteitenruimte: 30 m2
- de “Tweede Kamer” (woonkamer)
- Hobbykamer
- Wasmachineruimte

Het collectief staat centraal, een uit-
gesproken woonvorm voor wie wil.

Bron: www.de-vuurplaats.nl/

Bron: www.de-vuurplaats.nl/
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Wonewei, Lovenjoel (B)
A33 architecten, 2007

Een opmerkelijke compacte bouw 
voor een zeer landelijke locatie. 
Verdichting werd bewust ingezet 
als strategie om de kwaliteiten van 
de omgeving tot hun recht te laten 
komen. 
Het was verplicht te voorzien in een 
��"��	�����������������	
�������
met de waterhuishouding in het dorp. 
Door dit als collectief aan te pakken 
hoeft niet elke woning een dure 
ondergrondse installatie, maar kon in 
het collectieve groen een natuurlijke 
wadi worden aangelegd. 
Ook heeft elke woning een parkeer-
plaats onder in het huis. ‘De luxe van 
een villa in een verkaveling.’
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Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 
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Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 
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De Zonnespreng, Driebergen
Van Panhuys & Bais architecten, 2010

De zonnespreng herbergt bewoners 
van 2 tot 71 jaar en is een voorbeeld 
van Collectief Particulier Opdracht-
geverschap (CPO). Het project wordt 
ook wel als Ecologisch Centraal 
Wonen aangeduid vanwege de grote 
aandacht die besteed is aan duur-
zaamheid. Dit uit zich uiteenlopend 
van auto-delen tot de keuze voor 
vacuümtoiletten, warmtepompen en 
het gebruik van granulaatbeton en 
kookverf op graanbasis. Op het dak 
bevinden zich sedumplanten en zon-
necellen. De buitenruimte valt onder 
collectief beheer, tevens is er een 
gemeenschappelijke ruimte van ca. 
80 m2, een logeerkamer en kelder.
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Bron: www.zonnespreng.nl

Bron: www.zonnespreng.nl
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Bron: www.verhaagen.de/index.php?id=219

Hergebruikt metselwerk. Bron: www.zonnespreng.nl

Bron: www.zonnespreng.nl

Bron: www.zonnespreng.nl
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P.NT2, Brussel (B)
BOB361, 2007

Een langzame heringebruikname van 
een complex dat lange tijd heeft leeg-
gestaan. Een combinatie van kantoor 
van de architecten, woningen van de 
initiatiefnemers en enkele woningen 
die later in de verkoop zijn gedaan. 
Een collectieve organisatievorm 
maakte het mogelijk deze combinatie 
te huisvesten en daarbij genoeg licht, 
privacy en ruimte te waarborgen in de 
combinatie met een centraal gelegen 
complex met gemeenschappelijke 
tuinen. 
De traagheid van het proces heeft 
volgens de architecten als voordeel 
gehad dat de uitwerking zeer op de 
locatie toegesneden is omdat men 
daarmee inmiddels vertrouwd was. 
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Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 
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Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 

Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 
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D-factory, Deurne (B)
B-architecten, 2006

Een transformatie van een in onbruik 
geraakte oliefabriek door een 
particuliere ondernemer (later ook 
bewoner). Het creëren van een 
aantrekkelijke, gemeenschappelijke
woonomgeving was prioriteit en 
bleek later een uitstekend verkoop-
punt. Dit resulteerde in een zeer 
uitbundige tropische tuin als drager 
van de verzameling gebouwen, met 
als kers op de taart een zwembad. 
De meerwaarde van het collectief is 
daarin voelbaar, maar het gezamen-
lijke budget werd ook aangewend 
'

	����"������	����'���
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Naast woningen bevinden zich op het 
terrein een kunstgalerij en psycholoog.
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Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 

Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 
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Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 
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’t Binnenveld, Wageningen
(architect onbekend), 1990

Een Centraal Wonen project waarin 
bewoners zeer betrokken bij elkaar 
zijn. Nieuwe bewoners worden dan 
ook door de zittende bewoners 
uitgekozen. 
Naast een grote gemeenschappelijke 
buitenruimte met zowel moes- als 
speeltuin heeft men de beschikking 
over een grote projectruimte. Deze 
bestaat uit een keuken waarin voor 
groepen kan worden gekookt en een 
zaaltje van 60 m2 die door middel 
van een schuifwand in tweeën kan 
worden gedeeld. 
Deze projectruimte kan door de 
bewoners ook voor privé-doeleinden 
worden gereserveerd.
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Bron: www.cw-wageningen.nl

Bron: www.cw-wageningen.nl

Bron: www.cw-wageningen.nl
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Bron: www.cw-wageningen.nl
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Mère Jeanne, Antwerpen (B)
Stramien, 2008

Een oud schoolgebouw werd om-
getoverd tot 11 stadswoningen, 15 
appartementen en 11 lofts. 
Het project ligt zeer centraal in Ant-
werpen. Het schoolplein in het hart 
van het ensemble is getransformeerd 
tot collectief binnenplein, waaronder 
een parkeerkelder is gerealiseerd en 
waarlangs zich de entrees van de 
verschillende woningen bevinden.
Tevens is voorzien in een gemeen-
������������"������������'����	�����
Om een eenheid te creëren in het 
project dat gebouwen van verschil-
lende stijl en leeftijd omvat, is 
besloten alle ingrepen in koper 
uit te voeren. 
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Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 
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Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 
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Westvest, Delft
Frits van Dongen (Cie), 1997

Deze appartementen in het centrum 
van Delft beschikken over een tuin in 
collectief beheer. Het is een van de 
voorbeelden hoe een collectieve tuin 
niet gelijk hoeft te staan aan soft en 
suburbaan, maar juist voor de stede-
lijke appartementen nabij station en 
uitvalswegen een aantrekkelijke vorm 
kan zijn om te voorzien in een luwe 
buitenruimte. 
Op de begane grond is ca. 1000 m2 
kantoorruimte gerealiseerd, via de 
stijgpunten tussen de woningblokken 
bereiken de bewoners zowel de straat 
als de collectieve tuin en de onder-
grondse parkeervoorziening. 
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Bron: Architecten Cie, www.cie.nl

Bron: Architecten Cie, www.cie.nl

Bron: Architecten Cie, www.cie.nl Bron: Architecten Cie, www.cie.nl

Bron: Blauwhoed / Eurowoningen, www.blauwhoed.nl
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Bron: Blauwhoed / Eurowoningen, www.blauwhoed.nl

Bron: Architecten Cie, www.cie.nl
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Zwembadsite, Leuven (B)
BOB361, 2009

In het centrum van Leuven werd 
voor dit terrein een aanbestedings-
prijsvraag uitgeschreven waarbij het 
de kunst was voor de maximaal 40 
woningen de combinatie van een 
hoge dichtheid en voldoende woon-
kwaliteit en publieke ruimte te ver-
wezenlijken.

De beheersvorm van het binnenhof, 
dat de ruggengraat van het project 
vormt, is een bijzondere. De project-
ontwikkelaar heeft de inrichting hier-
van verzorgd, waarna de gemeente 
zich over het beheer ontfermt. 
Wel wordt het plein, op wens van de 
bewoners, ‘s avonds afgesloten. Niet 
echt openbaar, niet echt collectief.
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Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 

Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 
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Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 

Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 
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De Nieuwe Molens, Brugge (B)
Atelier 4, 2007

Een door de overheid aangejaagde 
herontwikkeling van een vervallen 
industrieel terrein. Een veelvoud aan 
typen woningen werd gerealiseerd, 
waarbij de prijs laag kon worden 
gehouden door binnen de woningen 
alleen de technische voorzieningen te 
ontwerpen. 

Elke woning heeft een eigen buiten-
ruimte, daarnaast beschikt men over 
een gedeeld binnenplein, waaronder 
het parkeren is gehuisvest. 
Het binnenplein is ingericht met veel 
groen, bankjes en zelfs waterpartijen 
waardoor het uitnodigt om er te 
verblijven en elkaar te ontmoeten.
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Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 

Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 
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Foto: Marie-Francoise Plissart. Bron: Van Herck et al. 2009 
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‘t Punt, Wageningen
(architect onbekend), 1985

Een Centraal Wonen project met 
een combinatie van zelfstandige 
woningen, clusterwoningen en 
2 woongroepen. De woningen liggen 
���������
�"���	�	
��
�����������-
schappelijke tuin, waarin het 
‘projecthuis ‘t Punt’ staat. 
Dit projecthuis beschikt over een 
grote en een kleine zaal en een 
gemeenschappelijk keuken. 
Ook zijn er twee ruimten als atelier 
of als werkruimte te gebruiken. Deze 
kunnen door bewoners apart gehuurd 
worden. Op de zolder is een jeugd-
honk, terwijl de eerste verdieping 
bewoond wordt door één van de 
woongroepen.
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Bron: www.cw-wageningen.nl

Bron: www.cw-wageningen.nl

Bron: www.cw-wageningen.nl

Bron: www.cw-wageningen.nl
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Bron: www.cw-wageningen.nl

Bron: www.cw-wageningen.nl

Bron: www.cw-wageningen.nl
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De Wandelmeent, Hilversum
L. de Jonge en P. Weeda, 1976

Het eerste (nieuw gebouwde) 
Centraal Wonen project van 
Nederland. Een combinatie van 
grotere en kleinere woningen en 
woongroepen. In het aantal collec-
���'��'

	�������������������������R�
met name doordat in de loop der 
jaren gemeenschappelijke bergingen 
door de bewoners zijn omgebouwd 
�
�����	�����R������R�"�����R������
Per kluster van 4 of 5 woningen is er 
een gemeenschappelijke tuin, berging
en keuken waar samen gegeten kan 
worden. 
Bijzonder zijn ook de ‘kamerhuizen’, 
waar jeugdige alleenstaanden onder-
dak kunnen vinden. Het semi-zelf-
standig wonen wordt zo gefaciliteerd.
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Bron: www.wandelmeent.nl

Bron: www.wandelmeent.nl

Bron: www.tgooi.info/hilversumsemeent/wandelmeent.php
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Bron: www.tgooi.info/hilversumsemeent/wandelmeent.php

Bron: www.tgooi.info/hilversumsemeent/wandelmeent.php
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Het Aardrijk, Breda
(architect onbekend), 1988

Dit Centraal Wonen complex bestaat 
uit 52 sociale huurwoningen. Naast 
een grote gemeenschappelijke tuin 
hebben de bewoners beschikking 
over zes gemeenschappelijke ruimtes 
van elk 40 m2. Het gebruik van deze 
ruimtes is aan de bewoners zelf. Zo is 
een kamer ingericht als werkplaats, 
een ander als danszaal, een bar, een 
eetkamer of een ruilhoekje. 

Alle woningen hebben de entree aan 
de tuinzijde, waarvan de galerijen 
onder een serrekap geplaatst zijn. Zo 
ontstaat een beschutte overdekte 
verkeers- en ontmoetingsruimte.
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Bron: www.aardrijk.nl

Bron: www.aardrijk.nl

Bron: www.aardrijk.nl

Bron: www.aardrijk.nl
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Bron: www.aardrijk.nl

Bron: www.aardrijk.nl
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Vrijburcht, Amsterdam
CASA (Hein de Haan), 2007

Een intensief CPO proces dat moge-
lijk was door een garantstelling van 
woningcorporatie De Key. 
Het initiatief kwam van een groep 
bewoners uit de Amsterdamse 
Nieuwmarktbuurt. 
Een veelheid aan voorzieningen en 
functies is gerealiseerd, waarbij 
bewust ook goedkopere woningen en 
een zorgwoongroep in het complex 
zijn opgenomen. Het café en theater 
hebben een buurtoverstijgende 
functie. Ook vindt er veel werk aan 
huis plaats, zowel vanuit de 12 atelier-
woningen als vanuit de drie bedrijfs-
ruimten. Een kas en de 6000 liter 
grote watertank vertegenwoordigen 
de milieuprestaties.

5
6

 w
o
n
in

g
e
n

Bron: www.steigereiland.com

Bron: www.vrijburcht.com

Bron: www.vrijburcht.com

Bron: www.vrijburcht.com
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Het Schip, Amsterdam
Michel de Klerk, 1921

Dit hoogtepunt van de architectuur 
van de Amsterdamse School is in 1921 
gebouwd in opdracht van de woning-
corporatie Eigen Haard. 
Van oorsprong als complex van 102 
woningen, een postkantoortje en op 
de binnenplaats het vergaderkantoor 
van de woningbouwvereniging zelf. 
Het gebouw is echt ontworpen als 
collectief, met een dynamische gevel-
compositie die de opeenstapeling van 
woningen ver overstijgt. 

Het vergaderkantoortje werd al gauw 
bekend terrein voor de bewoners, 
die mee gingen vergaderen, maar 
ook elkaar ontmoetten of een 
kaartje legden.
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Bron: www.bma.amsterdam.nl

Bron: http://www.all-art.org

Bron: www.klaasschoof.com

Bron: www.archivolt-bna.nl
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Bron: www.wikipedia.org

Bron: www.straatkaart.nl
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Le Medi, Rotterdam
Geurst & Schulze, 2008

Op particulier initiatief is een bij-
zonder woonproject ontstaan waarbij 
de mediterrane sfeer als verbindend 
thema is gehandhaafd. Het project 
heeft een duidelijke identiteit en is 
een oase van rust en welvaart in niet 
het beste deel van Rotterdam.
Door duidelijk herkenbare entrees 
en hekken bereikt men een centraal 
plein met waterpartijen en bankjes. 
Deze hekken gaan ‘s avonds en in het 
weekeinde op slot, maar men wilde 
nadrukkelijk geen ‘gated community’ 
vormen. Het parkeren is intern 
opgelost en ook is een aantal ateliers 
in het blok opgenomen waar door 
bewoners kleine bedrijvigheid 
uitgevoerd kan worden. 
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Bron: www.afritecture.org

Bron: www.afritecture.org

Bron: www.architectuurplaquette.com
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Justuskwartier , Rotterdam
Michiel Brinkman, 1922

<����������'��������
����\����
gebouwd in 1922 naar ontwerp van  
architect Michiel Brinkman. Het 
complex bestond oorspronkelijk uit 
273 woningen, momenteel wordt het 
gerenoveerd waarna er 154 apparte-
menten en maisonnettes van uiteen-
lopend formaat zullen ontstaan. Het 
complex is bekend omdat het de 
eerste galerij van Nederland had, een 
verhoogde straat, bereikbaar met 
goederenlift zodat bakker en melk-
boer nog steeds voor de deur konden 
leveren. Nu wordt het een collectief 
complex met een ´s avonds afsluit-
��	�������������������"���������8{�
in het voormalig badhuis draagt eraan 
bij dat het complex energieneutraal is
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Park Rozendaal, Leusden
Henk Klunder Architecten, 1973

Het Park Rozendaal in Leusden (lokaal 
����	����������������	
�
��������
is een bijzondere wijk met drive-in 
woningen. De wijk valt onder collectief 
beheer. Bewoners zijn gezamenlijk ver-
antwoordelijk over groenbeheer, maar 
ook welstand, kabeltv, onderhoud en 
innovatie wordt vanuit gezamenlijke
inspanning gedragen. 

Door deze gemeenschappelijkheid 
kennen de bewoners elkaar, maar 
kunnen zij zich bovendien voorziening-
en permitteren die zij zelfstandig niet 
hadden kunnen opbrengen. Sprekend 
voorbeeld daarvan zijn de tennisbanen 
en het openluchtzwembad.
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Ontwikkelaar

Centraal Wonen
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Pendrecht

Verband tussen de hoeveelheid 
collectief programma en het 
aantal participerende woningen?
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Ontwikkelaar

Centraal Wonen

CPO-project
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Het delen van voorzieningen biedt grote 
schaalvoordelen. Het drukt de prijs en 
zorgt ervoor dat men de beschikking kan 
hebben over zaken die anders niet tot 
de mogelijkheden zouden behoren. 
In een wijk als Pendrecht waar de 
huizenprijzen laag zijn en bovendien 
veel familieverbanden bestaan binnen 
de wijk, heeft het meerwaarde om de 
collectiviteit als kans in te zetten.

Bij de keuze van gedeelde voorzieningen
heeft het duurzaamheidsaspect een 
grote rol gespeeld. Door in te zetten 
op een energieneutrale wooneenheid en 
als collectief daarvoor de diepteinves-
teringen te doen, kunnen de woonlasten  
beperkt blijven. 
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15 m2

18 m2

60 m2
2 x 30
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Ruimtelijk ontwerp 
van wooneenheid & 
collectief domeinH



Deze uitgave is niet bedoeld als 
presentatie van het ontwerp, wel 
als onderbouwing van de gemaakte 
keuzes, terugkoppeling daarvan 
met de gestelde onderzoeksvragen 
en kwantificerering en duiding van 
de ontstane situatie. 

Een kleine impressie van het voorstel 
kan echter niet ontbreken. Daarom 
vindt u deze in dit hoofdstuk.

Aansluitend zal verantwoording worden 
afgelegd over de hoeveelheid en het 
type woningen binnen de wooneenheid 
en de ingreep vergeleken worden en 
getest aan de opgestelde doelen.
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Het belangrijkste ruimtelijke en programmatische 
uitganspunt is dat de woningen van het stempel 
niet langer met de ruggen naar elkaar toe staan, 
maar als collectief een wooneenheid gaan vormen

Om dit te realiseren is een aantal ingrepen nodig
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

De bestaande situatie. 
Entrees langs de straten.

Het als collectief bedoelde 
binnenterrein is functieloos

We maken in beide flats een doorgang 
en voegen een trappenhuis+lift toe

We heffen één van de straten op. Het 
binnenterrein wordt nu de ontsluiting

Nieuwe routes ontstaan, verhouding-
en wijzigen, verbanden worden gelegd

Het binnenterrein wordt opgetild, 
vormt parkeren en collectief gebouw

Nieuwbouw van split-level eengezins-
woningen maakt de ruimte af

Woningsamenvoeging en het toewijzen 
van tuintjes aan de nieuwe woontypen

Inrichting van het dek als collectief 
domein. Verbinding met parkeren.
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10
Het resultaat: De woningen worden nu ontsloten via het dek waaronder geparkeerd kan worden. 
Zo verdwijnt de auto uit het straatbeeld en ontstaat een gemeenschappelijk buiten waar men kan zitten en 
ontmoeten en waar de kinderen elkaar vinden. Door met klimplanten begroeide korven komt licht en lucht de 
parkeerkelder binnen. Omdat de ontsluiting is gewijzigd wordt de straat die eerst de portiekflats ontsloot over-
bodig. Deze maakt plaats voor een slenk waarin water wordt gezuiverd. aangrenzend ontstaan de achtertuinen 
van de samengevoegde woningen. Aan het dek vindt men het collectieve onderkomen, waar gekookt, gespeeld en 
ontmoet kan worden, bovendien wordt de parkeerkelder hierdoor ontsloten.
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1 : 200
0,5 Parkeren
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19%

81%

Huidige wooneenheid:
96 woningen/stempel

31% 50%

6,5%

12,5%

Originele wooneenheid:
96 woningen/stempel
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PvE Starters PvE 2p huishoudenss

OF

OF

OF
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PvE Gezinnen PvE Senioren

OF
OF

OF



82 m2
3 slaapkamers
balkon

GF4
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80 m2
3 slaapkamers
balkon

GF3
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74 m2
2 slaapkamers
balkon

GF2
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W DWW DWDDWDDWDDD

81 m2
2 slaapkamers
balkon

GF1
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148 m2
4 slaapkamers
tuin

GF5
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67 m2
2 slaapkamers
balkon/terras

GF6
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UP DW
UP

53 m2
1 slaapkamer
Balkon/tuin

PF1

UPUPP
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UP
UP

UP

UP
UP

DW

UP

UP

UP

UP

UPUP

UPU

U

UPUPP

116 m2
3 slaapkamers
tuin, berging

PF2

UP

P

DW

UP
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UP
UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP
UP

UP

UPUPP

142 m2
4-5 slaapkamers
tuin, berging, garage

PF3
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DW

UP

UP
DW

UP

P



DW
UP
UP

UP

DW

UP
UP

UP

UP

UP

UP

UP

UPUUU

UP
UP

138 m2
4 slaapkamers
tuin, dakterras, berging

PF4
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UPDN

DN

D
W

D
W

UUPUPUUPU

UPDN

D
W

D
W

DN

113 m2
3 slaapkamers
tuin, berging, garage

NBW
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UPUP
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UP

DN
UP
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UPUPUPU

DN
UP

Met dakopbouw:

(Zolder optioneel)

96 m2
3 slaapkamers
tuin

120 m2
4-5 slaapkamers
tuin

Zonder dakopbouw:

EWB



92 m2
keuken
woonkamer
trap+lift
ORC-turbine
Klusruimte

CR
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Samenvoegen:
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19%

81%

Huidige wooneenheid:
96 woningen/stempel

De Tuin op het Zuiden:
46 woningen/stempel

100% 49%

22%

Ingestorte Idealen:
72 woningen/stempel
+1 collectieve ruimte

27%

31% 50%

6,5%

12,5%

Originele wooneenheid:
96 woningen/stempel
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PF1

GF6GGGGGGGGGGGGGGGGF666666666666666

PF1 PF1

PF1 PF1 PF1

PF1 PF1 PF1

PF1 PF1 PF1

PF1 PF1 PF1

PF1 PF1 PF1

PF1 PF1 PF1

PF1 PF1 PF1

PF1 PF1 PF1

PF1 PF1 PF1

EWB EWB

GF6GGGGGGGGGGGGGGGGF6666666666666666

GF6GGGGGGGGGGGGGGGGGF66666666666666

GF6GGGGGGGGGGGGGGGGF666666666666666

GF6GGGGGGGGGGGGGGGGGF66666666666666
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GF6GGGGGGGGGGGGGGGF66666666666666

EWB EWB EWB

EWB EWB EWB EWB EWB

EWB

EWB

EWB

EWB

EWB

EWB

EWB

EWB

Samenstelling 
wooneenheid
Bestaande situatie
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GF1

PF1 PF1 PF1

PF1 PF1 PF1

EWB EWB

GF6GGGGGGGGGGGGGGF666666666666666GF6GGGGGGGGGGGGGGF6666666666666666

GF6GGGGGGGGGGGGGGGGF6666666666666

GF6GGGGGGGGGGGGGGF6666666666666666

GF6GGGGGGGGGGGGGGGGGGGF66666666666666

GF6GGGGGGGGGGGGGGGGF666666666666666

GF6GGGGGGGGGGGGGGGGGGF66666666666666

GF6GGGGGGGGGGGGGGGGF6666666666666

GF6GGGGGGGGGGGGGF66666666666666666

GF6GGGGGGGGGGGGGGGGGF666666666666666

EWB EWB EWB

EWB EWB EWB EWB EWB

EWB

EWB

PF3

PF3

PF3

PF3

PF4

PF4

PF4

PF4

PF2 PF2

PF2 PF2

GF1 GF1 GF1 GF1

CR

GF2 GF2 GF2 GF2 GF2

GF3 GF3 GF3 GF3 GF3

GF4 GF4 GF4 GF4 GF4

GF5 GF5 GF5

GF5 GF5 GF5

NBW

NBW

NBW

NBW

NBW

NBW

Samenstelling 
wooneenheid

voorstel
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SAMENVATTING EN 
CONCLUSIESJ
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SAMENVATTING
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De stad der toekomst, de toekomst der stad
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Studies naar Pendrecht
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Bouw: verzuilde fasering
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Na oplevering: bewonersonderzoek
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Het gesloten gezin in de open samenleving
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Meritocratie en horizontale verzuiling
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Multiculturele samenleving
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Vergrijzing en gezinssamenstelling
����	�����������
�����������'�	����������������
�������	

����������	����������������������	����
������	��������
�����'���������
��	��������������
��
���������`�������������	�����������	����������
���#�
��������������	���������	����

�'	
���������������
��	������������	�������������	����	��������
�������	�
��	�

�����	��
����
�����`����'
���������������
������
��������������������������	������������
��������
���	�
'�	���������
�����������������
���
	�������

Mobiliteit en parkeerdruk
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“Kort” na oplevering
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Samenhang functioneren van wijk en ontwerpideeën
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CONCLUSIE

Hoe kan de geschiedenis van gestapelde woningbouw 
geduid worden in samenhang met historische ont-
wikkelingen, mens- en wereldbeelden?
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Welke idealen spelen bij hedendaagse nieuwbouw- en 
renovatieprojecten en waarin verschillen deze van de 
idealen die aan Pendrecht ten grondslag lagen?
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Zijn er in de vertaalslag van ideale samenleving naar 
ideale stedenbouw/architectuur tekortkomingen, 
fouten of verouderde elementen aan te wijzen?
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Op welke gebieden is de levensstijl van bewoners door 
de jaren heen veranderd? Vragen maatschappelijke 
veranderingen om een andere wijk/woning?
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Van utopie naar probleemwijk. Zijn de problemen in de 
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van de wijk ontstaan en wat betekent deze conclusie voor 
de aanpak vandaag?
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van de woonomgeving. Wat betekenen nieuwe inzichten 
voor het fysieke ontwerp van de wijk?
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Wat zijn de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen van 
het stempel van Pendrecht? Hoe kan aan de collectieve 
buitenruimte het beste invulling gegeven worden?
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Onderzoeksvraag:
Op welke wijze kan analyse en/of hergebruik van de 
idealen en uitgangspunten die aan het ontwerp van de 
wijk Pendrecht ten grondslag hebben gelegen, bijdragen 
aan het beantwoorden van hedendaagse opgaven en 
uitdagingen?

Pendrecht is van utopie uitgegroeid tot de een-na-
slechtste wijk van Nederland. Voor het hergebruiken 
van de oorspronkelijke uitgangspunten van het 
ontwerp mag daarom behoud van erfgoed niet de 
primaire motivatie zijn. De benadering moet zijn, 
zoals in de vraagstelling geformuleerd, dat deze 
uitgangspunten kunnen bijdragen aan het beant-
woorden van hedendaagse opgaven en uitdagingen. 
Het is dus een middel en geen doel op zich, maar kan 
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en passend is en bestaande kwaliteiten versterkt. 

Een zorgvuldige analyse en reconstructie van de 
geschiedenis van Pendrecht en de achterliggende 
ideeën en processen leiden tot de conclusie dat 
veel van de maatschappelijke idealen die achter het 
ontwerp van de wijk lagen, idealen zijn die ook bij 
hedendaagse projecten een rol spelen. De vertaling 
van deze idealen naar een ontwerp leidt vandaag de 
dag vaak tot andere resultaten. Een deel van de ver-
schillen kan verklaard worden door een toegenomen 
welvaart en mobiliteit, een ander deel hangt nauwer 
samen met veranderingen in de samenleving en 
aspecten zoals beheer, eigendomsverhoudingen en 
exploitatie.

Ook leert de analyse dat een aantal van de uitgangs-
punten van de ontwerpster in de vertaalslag van 
ideaal naar gebouwde realiteit niet volledig uit de 
verf is gekomen. Zo heeft de wooneenheid in sociaal 
opzicht om meerdere redenen nooit als zodanig 
gefunctioneerd. 
De problemen die de beeldvorming nu beheersen 
zijn pas in de jaren ´90 echt gegroeid. Decennia lang 
is het voor velen een prettige wijk geweest. Voor de 
problematiek die is ontstaan dienen nu passende 
antwoorden te worden geformuleerd, waarvan de 
fysieke aanpak een onderdeel is.

Het omarmen en nieuw leven inblazen van de ideeën 
van Stam-Beese heeft als meerwaarde dat de wijk, 
waarvan het plan wereldberoemd is, hiermee een 
eigen identiteit behoudt. Ook al zijn er slechte tijden 
geweest, de bewoners kunnen trots zijn op hun 
bijzondere wijk, over de ideeën van de ontwerpster 
en dat die ook zestig jaar later nog inspireren en tot 
hedendaagse oplossingen leiden. Het is een positief 
geluid in een wijk die veel te verduren heeft gehad en 
waarin de inzet en betrokkenheid van bewoners van 
levensbelang is.

Een centrale rol binnen die vertaling is, naast de 
moderne goede woningen en de grote hoeveelheid 
groen, de waarde van het collectieve domein en het 
samenbrengen van verschillende huishoudens. Lotte 
Stam-Beese wilde verschillende buurtjes voor ver-
schillende huishoudens voorkomen omdat zij grote 
waarde zag in de uitwisseling tussen bijvoorbeeld 
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��
en de genoemde uitwisseling hebben ook vandaag 
de dag nog grote betekenis, zeker in een wijk als 
Pendrecht waar veel familieverbanden, mantelzorg 
en solidariteit bestaan.

De rol die het collectieve domein vandaag de dag 
kan spelen wordt niet alleen duidelijk in projecten 
waarin op leefstijl geselecteerde bewoners een 
veilige nederzetting vormen, maar ook in het delen 
van allerlei voorzieningen, wat via moderne tech-
nieken steeds makkelijker wordt. Projecten in België 
(Van Herck et al. 2009) laten zien hoe middels collec-
tief particulier opdrachtgeverschap meerwaarde 
gehaald kan worden in de vorm van collectieve 
tuinen, ontvangstruimten, parkeergarages of zelfs 
een zwembad. Als concept is dat niet nieuw: de 
eerste hoge woongebouwen waren ook voorzien van 
een wasserette, boodschappenlift en portier. 
Door meerwaarde in de vorm van collectieve voorzie-
ningen op het niveau van de wooneenheid te koppe-
len aan schaalvoordelen voor duurzame installaties 
(uitgangspunt: energieneutrale wooneenheid) kan 
een aantrekkelijk totaalpakket ontstaan. !
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