Grenzen aan Groen
visie op herstructurering naoorlogse stad Hoogvliet1

De naoorlogse woonwijken
staan opnieuw in de belangstelling. De wijken zijn direct
te herkennen aan de
stempels van portiekwoningen en galerijflats,
omspoeld door een groen
tapijt van gras. De wijken
zijn in de jaren vijftig en
zestig in hoog tempo en
vrijwel geheel gestandaardiseerd gebouwd, met de
idealen, uit die tijd, van New
Towns en wijkgedachte.
Was het eens een luxe om
hier te mogen wonen, nu
kampen de wijken met grote
problemen: de woningen
voldoen niet meer aan de
eisen van de huidige maatschappij en slopen blijkt
makkelijker dan renoveren.
Voor de naoorlogse wijken
in heel Nederland staat
herstructurering op het programma. Een enorme
opgave, want ongeveer een
derde van het woningbestand stamt uit de
periode 1950-1970.
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Naoorlogse stad Hoogvliet als
afstudeeronderwerp
De eerste herstructureringsplannen van
naoorlogse wijken kennen een eenzijdige
benadering vanuit een renovatietechnische of stedenbouwkundige invalshoek.
Een duidelijke visie op de herstructurering ontbreekt. Slooplocaties worden
simpelweg volgebouwd met invulplannen, waardoor het groene en ruime
karakter van de naoorlogse stad dreigt
te verdwijnen en vervangen wordt door
het uniforme beeld van de dichtgepakte
Vinex-wijk. In Hoogvliet is de
Internationale Bouw Tentoonstelling
(IBT) opgericht, genaamd WIMBY!,
welke ontwerpers aanzet tot het maken
van plannen en ontwerpen in het kader
van de herstructurering. Op die manier
wordt gezocht naar interessante oplossingen die kunnen dienen als voorbeeld
voor heel Nederland. Hoogvliet is een
deelgemeente van Rotterdam en een
typische naoorlogse ‘stad’ , die voor meer
dan de helft uit naoorlogse woningbouw
bestaat.
De problematiek in Hoogvliet sprak ons
aan en we wilden graag ook vanuit
Wageningen een antwoord geven op de
vragen rond de herstructurering. Juist in
het groene en ruime karakter ligt de
kracht van de naoorlogse wijken en zien
wij kansen om de wijken opnieuw een
unieke plaats te geven in het stedelijke
netwerk. Een visie op de buitenruimte
binnen de herstructureringsplannen is
dringend nodig. Het doel van ons
afstudeervak is een strategie te ontwikkelen voor de herstructurering, vanuit
het perspectief van de buitenruimte en
te komen tot een ontwerp op zowel het
schaalniveau van de gehele stad als het
schaalniveau van de wooneenheid. De
buitenruimte krijgt een nieuwe positie
in de wijken, waarbij ze meer is dan
‘ruimte’. De openbare ruimte zal als
publiek domein gaan functioneren en
weer toegeëigend worden.
Grenzen aan groen
De buitenruimte van de naoorlogse stad
heeft aan betekenis verloren door de

onduidelijke definiëring van de openbare
en collectieve domeinen, waardoor een
overschot aan dezelfde soort ruimtes is
ontstaan. Wij pleiten voor een herintroductie van een glashelder onderscheid
tussen publiek en collectief domein, met
behoud van het groene karakter van de
stad. Openbare ruimte wordt publiek
domein. Er ontstaan openbare plekken
waar een sfeer van ontmoeting en confrontatie heerst. Daartoe maken we de
openbare ruimte schaars, wordt deze
gekoppeld aan de belangrijkste routes
door de wijk en versterkt met mensentrekkende functies, zodat de ruimte
weer aan betekenis wint.
De routes waaraan de ruimte wordt
gekoppeld zijn voor Hoogvliet op stadsniveau de volgende:
- voegen en wiggen: deze leggen een
verbinding met de buitenwereld voor
enerzijds het verkeer en anderzijds het
landschap.
- wijklijn: dit is een geheel nieuw
element. Het is een stadsstraat die alle
wijken verbindt. Hierlangs zal het
publieke domein uit de wijken zich
concentreren.
- wissels: een langzaamverkeer-netwerk
met snelle en logische verbindingen.
Als groene paden snijden ze door de
achterkant van de stad.
Om het groene stadsbeeld te versterken
stellen we voor alle buitenruimte in de
directe woonomgeving terug te geven
aan de bewoners in de vorm van nieuwe
collectieve tuinen, die een structuur
vormen van groene ruimtes.
In het ontwerp wordt uitgegaan van twee
hoofdlijnen: enerzijds is er de ontwerplijn
van het publieke domein, anderzijds de
lijn van de nieuwe collectieve tuinen.
Beide lijnen staan echter niet op zichzelf.
Zij vullen elkaar aan en zijn deels met
elkaar vervlochten.
Nieuwe collectieve tuinen
Collectieve tuinen zijn een typisch
Hoogvliets verschijnsel. Zij verlenen de
stad haar groene karakter en zorgen
voor het alom aanwezige buurtgevoel.

Collectieve tuinen

gesetteld wonen

Heerlijk wonen

routes door Hoogvliet

Het zou echter verkeerd zijn met
dezelfde formule aan de slag te gaan
die vijftig jaar geleden werd toegepast:
wooneenheden waarvan de normen gebaseerd zijn op ideale demografische en
sociale verhoudingen, om zo de ideale
mix van bewoners tot stand te brengen.
Overal in Hoogvliet is te zien dat die
formule achterhaald is. De omwonenden
van een binnenhof verschillen zoveel in
hun doen en laten dat zij onmogelijk
gebruik kunnen maken van dezelfde
ruimte zonder elkaar te hinderen.
Daarom stellen wij een systeem van
nieuwe collectieve tuinen voor, waardoor
de gewaardeerde en karakteristieke
groen-structuur blijft bestaan, maar de
bewoners de ruimte weer toe-eigenen.
De nieuwe collectieve tuinen dienen ten
eerste duidelijk afgebakend te worden,
ten tweede grotere groenstructuren in
de wijk te vormen en ten derde woonenclaves gebaseerd op ‘lifestyles’ aan zich
te binden.

Er ontstaan kleine enclaves rond
specifieke biotopen. Door verschillen in
vorm en inrichting ontstaat een variëteit
aan collectieve tuinen. Elk type inrichting
zet aan tot een bepaald gebruik en lokt
daarmee gelijk gestemde bewoners die
elkaar herkennen in lifestyle. Het bouwprogramma wordt op deze manier houvast geboden en gestructureerd rond een
landschap van collectieve tuinen. Een
gedifferentieerd mozaïek van woonenclaves is het resultaat.
Voor de herstructurering van de wijk
Oudeland in Hoogvliet is een typologie
van een vijftal verschillende collectieve
domeinen, gebaseerd op lifestyle,
opgesteld. De tuinen vormen een doorgaande structuur, die de drager van de
wijk wordt. De tuinen worden op basis
van een set stedenbouwkundige randvoorwaarden ingericht, zodat ze een
gevarieerd aanbod van typisch
Hoogvlietse woonvormen opleveren.

Start & go wonen

Doe-maar wonen

Carriere wonen
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Organisatieschema gesetteld wonen

Een wissel in het gebied

De wijklijn

Een wig in het gebied

Wijklijn
Van de routes door de stad waaraan de
nieuwe openbare ruimtes gekoppeld
worden is de ‘wijklijn’ de belangrijkste.
Deze route is grotendeels geprojecteerd
op bestaande wijkontsluitingswegen en
doet de bestaande wijkcentra aan. Als
een doorgaande stadsstraat verbindt de
wijklijn alle wijken en doorbreekt daarmee de hiërarchische opbouw van
Hoogvliet. De wijklijn is de motor achter
een levendige wijkeconomie en een
nieuw publiek domein. Als een magneet
trekt deze strip mensen, openbare ruimte
en activiteiten aan en bundelt deze langs
zich. Bedrijven aan huis, zoals voetreflextherapie, kapper of fysiotherapie,
presenteren zich en krijgen een volwaar-

dige positie in de wijk. Ook trapveldjes,
basketbalpleinen en skateramps zullen
hier een plaats vinden, waar mogelijk
naast scholen, buurthuizen etc. Er ontstaat een krachtige relatie tussen de openbare ruimte en (commerciële) activiteiten,
waardoor beide elkaar versterken.
Doordat de wijklijn het mozaïek van
woonenclaves doorsnijdt, ontstaat een
interessante afwisseling in het profiel.
Elk woontype heeft zijn reactievorm op
de wijklijn in de vorm van een
frontwoning. Een frontwoning is een
woon-werkcombinatie aan de wijklijn.
Ook de frontwoningen voldoen aan de
randvoorwaarden behorende bij een
specifieke lifestyle, waardoor direct te
herkennen is wat voor woonomgeving
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Principe ontwerp van de luifel aan de wijklijn

Sfeerimpressie; wijklijn in start & go wonen

Sfeerimpressie; wijklijn in carriere wonen

Eindontwerp

de wijklijn doorsnijdt.
Door een opvallend systeem van
uitklapbare luifels en lopers is direct
zichtbaar waar aan de wijklijn iets
bijzonders gebeurd. Is het systeem
ingeklapt en voorkomt het inkijk in de
woning, dan wordt hier rustig gewoond.
Is het systeem uitgeklapt dan wordt een
grote etalage zichtbaar en wordt een
loper ‘uitgerold’ die uitdaagt het pand
te betreden: daar is wat te beleven. Op
die manier ontstaat een verrassende
afwisseling van ruimtes, woningen,
bedrijven en activiteiten. Met deze lijn
krijgt de wijk een gezicht en daarmee
een nieuwe economische impuls.

Ontwerp Oudeland
Op basis van deze ideeën en ontwerpen
is een mogelijk ontwerp voor de wijk
Oudeland uitgewerkt. Er is gezocht
naar de juiste locatie en afmetingen van
de wijklijn, de daar aan gekoppelde
openbare ruimtes en gebouwen en de
overige routes. Ook zijn aan de hand
van onder andere de sloopplannen de
verschillende woonenclaves uitgewerkt
voor de wijk, die naast een prettige
woonomgeving ook doorgaande groenstructuren door de wijk vormen. Het
resultaat is in voortdurende terugkoppeling met de principetekeningen en
onderliggende ideeën tot stand gekomen.

Met dit ontwerp wordt door middel
van landschapsarchitectuur een basis
gelegd voor de herinrichting van een
stad. Door het creëren van sferen in de
buitenruime ontstaan een levendig
publiek domein en een afwisselende
woonomgeving. De stad reageert op en
vormt zich rond deze ruimtes.<<
Noten
1. Volledige naam afstuderen: Visie op herstructurering
naoorlogse stad Hoogvliet vanuit publiek domein en
collectieve tuinen.
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