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Het onderwerp van deze studie is de ruimtelijke vernieuwing van de wederopbouwstad. 
Onder de wederopbouwstad worden de omvangrijke stadsdelen verstaan die tot stand zijn 
gekomen tussen de Tweede Wereldoorlog en 1970.
 Het oogmerk van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan een respectvolle vernieu
wing van deze stadsdelen. Hiertoe is het resultaat van het onderzoek gegoten in de vorm 
van een praktische handreiking waarin belangrijke aspecten van deze stadsdelen en hun 
vernieuwing de revue passeren.
 Bij het vernieuwingsproces van de bestaande stad zijn onvermijdelijk vele partijen 
betrokken, van de overheid tot aan de individuele bewoner. Hoewel dit rapport met name 
het ruimtelijke aspect onder de loep neemt, bestaat de doelgroep ervan niet zozeer uit de 
volleerde ruimtelijke ontwerper of criticus – deze hebben immers al veel van deze kennis 
in huis – maar juist uit al die andere leergierige betrokkenen bij de vernieuwing van deze 
stadsdelen.

Waardeloos of waardevol
In sommige publicaties over dit onderwerp (zie literatuurlijst) wordt het beeld geschetst 
alsof er van de wijken uit de wederopbouwperiode geen steen meer op de andere blijft. 
Een bijna oorlogszuchtige sloopwoede heeft zich van ons meester gemaakt. Komt dit beeld 
overeen met de werkelijkheid?
 In totaal zijn in de wederopbouwperiode circa twee miljoen woningen gebouwd, één
derde van de totale hoeveelheid woningen in Nederland. Tussen 1990 en 2001 zijn daarvan 
circa 71.�00 woningen gesloopt, dat is 3,6%. Het slopen zal de komende tijd weliswaar 
worden opgevoerd, maar van een totale uitroeiing van de wederopbouwstad zal echter 
geen sprake kunnen zijn. Uit deze globale kwantitatieve gegevens komt naar voren dat de 
wederopbouwstad wel degelijk stadsdelen moet hebben opgeleverd met toekomstwaarde.
In de kwetsbare stadsdelen is vaak sprake van een concentratie van gelijksoortige en goed
kope woningen. Het overvloedig aanwezige groen, hét beeldmerk van deze wijken, wordt 
niet meer gebruikt op de wijze zoals beoogd door de ontwerpers van weleer. De ligging 
van de wijken in de stad is verschoven van perifeer naar centraal. Als we geen maatregelen 
nemen, overwoekert de auto de openbare ruimte. De dichtheid van (kleine) woningen is in 
aantal groot, maar in volume gering. De vraag rijst wat te doen: verdunnen en daarmee de 
suburbane kwaliteiten benadrukken of juist verdichten en daarmee de stedelijke moge
lijkheden uitbuiten? De bestaande woningen zijn krap, de veel voorkomende portiekont
sluiting is niet toegesneden op bewoning door oudere mensen en de woningen zijn 
gehorig en doorgaans slecht geïsoleerd. De architectuur van de gebouwen wordt nogal 
eens als monotoon en duf beoordeeld. En wat betreft de beeldvorming en de identiteit 
bungelen de wijken in de ogen van de burgers vaak aan de onderkant van het stedelijke 
spectrum.

Inleiding
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De wijken zijn anderzijds wel het resultaat van een doordacht stadsontwerp. De stelling 
is zelfs verdedigbaar dat de wederopbouwstad een van de laatste consistent uitgewerkte 
stadsmodellen in Nederland is. Deze constatering houdt geen waardeoordeel in en sluit 
een opbouwende kritische houding geenszins uit. Overigens kan het idealisme en de veel
omvattendheid van de wijkgedachte de vergelijking met veel nieuwe stadsconcepten nog 
altijd goed doorstaan.
 Centrale vraag is of het mogelijk is de vernieuwing van deze stadsdelen met inachtne
ming van nieuwe stedenbouwkundige en architectonische tendensen en met de volledige 
inzet van eigentijdse verbeeldingskracht, tevens te enten op bestaande kwaliteiten. De 
wijken zijn in hun ruimtelijke opbouw revolutionair te noemen, ze vertegenwoordigen 
belangrijk cultureel erfgoed en zijn de kraamkamer geweest van kinderrijke naoorlogse 
generaties. De aanpak van de humaan realistische ingenieur, zonder vals sentiment, lijkt 
hier op zijn plaats.

Het vliegwiel: proces, idee en vak
Voor het welslagen van de vernieuwing van de stad en dus ook van deze stadsdelen is 
naast voldoende vakmatigheid en ideeënrijkdom, het verloop van het proces minstens 
zo belangrijk. Deze driehoeksverbinding van idee, vak en proces is te beschouwen als 
een vliegwiel in beweging, waarin een even zwaar en samenhangend belang van de drie 
niveaus geldt. Plannen en processen waarin de nadruk te zeer gelegd wordt op enkel één 
van de onderscheiden niveaus, lopen het gevaar uiteindelijk te verzanden en in veel geval
len zelfs niet eens tot ontwikkeling komen. 
 In deze studie zal aan deze drie niveaus aandacht worden besteed vanuit de invalshoek 
van de ruimtelijke vormgeving.

Bewoners en de zoektocht naar programma
In hoofdstuk 2 zal aandacht worden besteed aan het proces van de vernieuwing. Hierin 
is de inbreng van bewoners een specifiek gegeven. Voor het ruimtelijk ontwerp is de 
‘bewoner als kennisbron’ een uiterst waardevolle figuur. Bewoners zijn namelijk zeer goed 
in staat verder te kijken dan het directe eigenbelang. Er wordt een pleidooi gehouden voor 
een helder proces, waarin het ruimtelijk ontwerp een prominente plaats heeft.
 Specifiek aan vernieuwingsprocessen is bovendien de afwezigheid van een vastomlijnd 
programma van eisen. Dit programma moet veelal worden ontwikkeld vanuit de uiteen
lopende mogelijkheden en ambities van de opgave. Men moet in het ontwerpen op zoek 
gaan naar de golflengte, het eigen ritme van de betreffende vernieuwing.
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Moderne en oude stadsconcepten
Het rijk der ideeën, dat van de zogenoemde stadsconcepten, komt aan bod in hoofdstuk 3. 
Hieronder wordt de ‘theorie’ of samenhangende thematieken verstaan welke leidend 
is voor beslissingen van uiteenlopende aard. Dit niveau wordt concreet in schema’s of 
beschrijvingen van ideaalsteden. Het idee of het stadsconcept is ook het niveau waarop 
een inhoudelijk gesprek mogelijk is tussen bij vernieuwingsprocessen betrokken partijen. 
Omdat het niet gaat over de feitelijke uitwerking zal deze discussie los staan van de directe 
eigen drijfveren van deze partijen. Stadsconcepten zijn over het algemeen omvattend van 
aard en vertonen verschillende zwaartepunten.
 In de wederopbouwstad kunnen meerdere conceptuele uitwerkingen worden onder
scheiden, te weten: de uiteengelegde stad, de gematigd modernistische wederopbouw
stad, de traditionele wederopbouwstad, de gestempelde wederopbouwstad, de esthe
tische wederopbouwstad en de productie wederopbouwstad. 
 Iedere vernieuwing van de wederopbouwstad stuit op één van deze concepten. Ver
nieuwingsplannen moeten zich, positief dan wel negatief, verhouden tot deze concepten. 
Van deze concepten worden voorbeeldwijken getoond in de fotokaternen die tussen de 
hoofdstukken zijn geplaatst.
 De vernieuwing van deze stadsdelen kan ook worden geconfronteerd met andere, bij
voorbeeld nieuwere, stadsconcepten. In kort bestek zullen een drietal van deze concepten 
worden toegelicht: compacte en stadsvernieuwingsstad, metropolitane stad en de geslo
ten stad. Mogelijk zal de ervaring opgedaan bij het vernieuwen van wederopbouwwijken 
uiteindelijk leiden tot een nieuw eigen stadsconcept, de woonparkstad. Een stadsconcept 
waarin het stedelijk wonen uitdrukkelijk in relatie wordt gedacht met een groene door
adering en met collectief gebruikte terreinen.

Ruimtelijke kwaliteiten op de snijtafel
In het vierde hoofdstuk ‘Het ruimtelijk vraagstuk ontleed’, wordt aandacht besteed aan het 
vakgebied van het ruimtelijk ontwerp. Hoe kunnen de wijken in ruimtelijke zin op een res
pectvolle wijze worden vernieuwd? Uit jarenlange ervaring in onderzoek naar en ontwerp 
in de wederopbouwstad is het besef gegroeid dat deze stadsdelen bijzondere stedelijke 
kwaliteiten bezitten die evenwel kwetsbaar zijn. De oorspronkelijke kwaliteiten, zoals de 
openheid en het parkstedelijke karakter, leggen in vernieuwingsprocessen snel het loodje.
De beweegreden voor deze studie is de overtuiging bij de onderzoekers dat het mogelijk 
is de vernieuwing van de wederopbouwstad te baseren op de eigen kwaliteiten van deze 
omgevingen. Het gaat er daarbij niet om de wijken te bestempelen tot een museum. 
Weloverwogen ingrijpen in de wederopbouwstad vanuit de eigen kwaliteiten staat cen
traal. Hierdoor worden in ieder geval onachtzame vernieuwingen voorkomen en wordt 
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bovendien de mogelijkheid geschapen deze unieke ruimtelijke opbouw niet alleen te 
behouden maar tevens duurzaam te verankeren in het geheel van de stad en het leven van 
haar bewoners.
 In dit hoofdstuk worden daarom een aantal bepalende ruimtelijke aspecten op een 
 bijna klinische wijze uiteengelegd. Dit doet geen recht aan de feitelijke complexiteit van 
een ontwerpproces. Daarin is juist sprake van gelijktijdigheid van analyse, probleemstelling 
en ruimtelijke oplossing. Echter, door het inzicht in het ontwerpproces te vergroten kun
nen de ontwerpkeuzes beter worden gefundeerd en ook rekenen op een betere hechting 
in bepaalde omgevingen. Dit geldt zowel in letterlijke als figuurlijke zin voor de bewoners.  
 Deze studie mikt immers niet zozeer op de kaste van de volleerde ruimtelijk ontwerper, 
maar juist op alle overige leergierigen die bij de vernieuwing van deze stadsdelen zijn 
betrokken.
 Allereerst is het noodzakelijk dat de vernieuwing is gebaseerd op kennis over de feite
lijke opbouw en de waarde van de betreffende stadsdelen. Deze kennis heeft een cultu
urhistorische en een ruimtelijk analytische component. Voor al deze stadsdelen geldt dat 
de ruimtelijke kwaliteit vaak meer ontastbaar en intrinsiek is. Zo ligt de architectonische 
schoonheid in deze stadsdelen er vaak niet duimendik bovenop. Deze fase van inventari
satie en waardebepaling vergt een scherpzinnig analytisch vermogen. De waardestelling 
vormt de opmaat voor het ontwerp.

Moderne ontwerpopgaven ontleed
Daarnaast is er kennis nodig over de tegenwoordige ruimtelijke behoeften en noden, en 
hoe die in te voegen in een wederopbouwwijk. We hebben het dan over wensbeelden en 
oplossingsrichtingen voor heersende stedelijke en huiselijke tendensen. De behandeling 
hiervan sluit aan op de vragen die daadwerkelijk een rol spelen in vernieuwingsprocessen. 
Het vertrekpunt wordt gevormd door ontwerpaspecten die zich stuk voor stuk aandienen 
in een vernieuwingsopgave. Bij een behandeling per schaalniveau, wat architectuurtheo
retisch wellicht zuiverder zou zijn, zouden een aantal overkoepelende onderwerpen onvol
doende aan bod kunnen komen. Denk aan onderwerpen als identiteit en waardebepaling, 
ligging en betekenis in regio en stad, hoofdstructuur, groen en water, en architectuur. Zoals 
het hoort overlappen deze onderwerpen elkaar, alleen op die wijze is immers een sluitend 
geheel te verkrijgen. 
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Open eind
De studie wil een aantal belangrijke zaken die spelen bij een respectvolle vernieuwing naar 
voren halen. Hoe dit uitpakt in de ontwerppraktijk is natuurlijk niet voorspelbaar. Om dit te 
illustreren zijn tevens ontwerpen ingevoegd in de studie.
 Een studie die het ontwerpen tot onderwerp heeft, heeft altijd een open eind. Resul
taten worden uiteindelijk niet in de studie zelf, maar in de praktijk behaald. De handreiking 
sluit dan ook af met een lijst met open vragen, waarvan de beantwoording met grootst 
mogelijke verbeeldingskracht in de vernieuwingspraktijk van alledag zal moeten plaats
vinden.


