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Voorwoord
De reis is voorbij, de ‘queeste’ is volbracht. Een ‘queeste’ is een
zoektocht met het karakter van een levenstaak. Meestal wordt
deze beschreven als een lange avontuurlijke reis. Het is een zoektocht met als doel het verkrijgen van wijsheid. De wijsheid ligt niet
zozeer bij het einde van de tocht, maar ligt meer besloten in de
duizend en een ervaringen die opgedaan worden tijdens de reis,
tijdens de zoektocht.
Ik heb de afgelopen twee jaar onder veel verschillende stemmingen
aan deze opdracht gewerkt: verbaasd, verrukt, teleurgesteld, gedesillusioneerd, euforisch, verwonderd, ontstemd, etc. Dat de thesis nu afgerond is, geeft een dubbel gevoel. Enerzijds voelt het als
een ‘verlies’, anderzijds toch vooral als een gevoel van opluchting.
Er wachten nieuwe uitdagingen, sommigen wachten al een tijdje.
Toen ik 7 jaar oud was, vroeg de onderwijzer aan de kinderen in
de klas wat ze later wilden worden. De jongens antwoordden steevast: piloot, brandweerman, politie, etc. De meisjes antwoordden
steevast: juffrouw, verpleegster, moeder, etc. Toen ik aan de beurt
was antwoordde ik dat ik het liefst tuinman wou worden. Ik herinner mij dat ik op jonge leeftijd al op zoek ging naar zaailingen van
boompjes en struikjes in het gemeenteplantsoen. Ik verzamelde
deze, en plantte die in mijn tuintje, een stukje grond van slechts
één m2 wat mijn vader mij toebedeeld had. De droom kwam uit en
ik ben uiteindelijk ook die tuinman geworden die ik van jongs af aan
wou zijn, en eigenlijk nog steeds ben. De route van praktiserend
tuinman naar het werk wat ik nu doe, is deels een speling van het
lot geweest. Een lotsbestemming waar ik iedere dag veel plezier in
mag beleven.
Het gekozen afstudeeronderwerp is een reactie op mijn werkzaamheden van de afgelopen dertig jaar. Al die tijd hebben mijn werkzaamheden in het teken gestaan van uitvoering, in de trant van ‘hoe
maak je iets’ en ‘zal het zo wel goed groeien’, etc. De opdrachtgevers hadden hun wensen en eisen en mijn taak was om daar zo goed
mogelijk aan te voldoen. Na deze jaren van praktijk vond ik het tijd
worden voor een beschouwende studie. Met het aanvangen van de

Master Landschapsarchitectuur en Planning, specialisatie ‘Sociaal
Ruimtelijke Analyse’ heb ik gevolg gegeven aan die wens.
De specialisatie Sociaal Ruimtelijk Analyse staat voor een interdisciplinaire onderzoekshouding met een nadruk op de interactie die
plaats vindt tussen mensen en hun dagelijkse omgeving. In deze
thesis wordt een vergrootglas gelegd op het openbaar groen in de
dagelijkse omgeving.
Ik wil op deze plaats ook een woord van dank uitspreken aan een
aantal mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens het
proces van het afstuderen.
Ten eerste wil ik Henk de Haan bedanken voor zijn begeleidingen.
Het zijn er niet zo heel veel geweest, maar ze zijn wel van belang
geweest voor het aannemen van een wetenschappelijke houding.
Op deze plaats wil ik ook Bram Galjaard, Dirk Brandsma, Gerard
Davidse, André Ebben, Arie Koster en Rob van der Ham bedanken
voor de tijd die ze genomen hebben om mij mee te nemen in de
tijdgeest van hun beroepspraktijk. Een extra woord van dank gaat
uit naar Dirk Brandsma voor zijn enthousiasmerende verhalen uit
de ‘zwart-wit-tijd’.
Marc Goudswaard heeft vele avonden opgeofferd om dat ‘Worddocument van Jan’ om te zetten in een keurig Indesign rapport.
Bedankt Marc! En Jet, bedankt voor de koffie, de biertjes en de
prakjes.
Het laatste bedankje is voor de allerliefste persoon in mijn bestaan.
Mieke, bedankt voor het wachten, voor de zoveelste keer. Dat ik
hier nu sta, heb ik voor het grootste deel aan jou te danken.
Jan van Merriënboer

Samenvatting
Dit onderzoeksrapport gaat nader in op de vormgeving, inhoud en
betekenisgeving van het openbaar groen van uitbreidingswijken in
de naoorlogse stedenbouw. Het tijdvak van onderzoek betreft de
perioden 1945-1970 en 1970-1985, twee perioden die ten opzichte
van elkaar veel verschillen.
Dat (openbaar) groen van betekenis is blijkt uit een diepgaand onderzoek naar de existentialistische -, de sociale -, de esthetische -,
de functionele - en de economische betekenis van groen. Gebleken
is dat de aanwezigheid van openbaar groen een significante meerwaarde heeft in de directe woonomgeving en dat het kan bijdragen
tot een ‘sense of place’ gevoel in de openbare ruimte. Verder is
vastgesteld dat mensen zich op veel verschillende manieren kunnen verhouden tot de begrippen groen en natuur. Dit gegeven geeft
tevens de moeilijkheidsgraad aan van ontwerpen op maat.
Het onderzoek is breed opgezet en kent een gelaagde opbouw. De
basis is gelegd met een grote hoeveelheid literatuuronderzoek. Verder zijn interviews, plananalyses en veldwerkactiviteiten van wezenlijk belang geweest. Steeds is het openbaar groen beschouwd in
de context van de maatschappelijke tijdgeest en in ontwikkelingen
in ruimtelijke ordening en stedenbouw.
Dit onderzoek kon natuurlijk niet direct aanvangen met het bestuderen van het naoorlogse stedelijk groen. De ´wortels van het stedelijk groen´ zitten veel dieper. Gekozen is voor een lange aanloop.
Stedelijk groen krijgt enige betekenis vanaf de 16de eeuw. Dat er
gesproken kon worden van openbaar groen is als de stedenbouw
een planmatig karakter krijgt. Sinds die tijd tot aan de Tweede Wereldoorlog heeft het openbaar groen zich van een hygiënische functie via een educatieve functie naar een recreatieve functie doorontwikkeld.

De maatschappelijke vraagstukken worden na de oorlog ‘maakbaar, planbaar en stuurbaar’ geacht. Men spreekt over de ‘maakbare samenleving’. Er wordt niet gezeurd, er wordt gebouwd. Het
stedelijk groen wordt echt ‘openbaar groen’ en wordt genormeerd
toegepast in de wijken. De aandacht gaat uit naar de ‘recreërende
mens’. Het accent van het openbaar groen verschuift van kijkgroen
naar actief groen en van siergroen naar functioneel groen.
In de zeventiger jaren komen de mensen uit onbehagen in opstand  
tegen de grootschalige -, monotone - en onpersoonlijke wijze van
bouwen. De stedenbouw reageert hier op met experimentele woningbouwprogramma’s en de alom bekende woonerven. Ook het
denken over openbaar groen ondergaat in deze jaren een metamorfose. De belangrijkste verandering is de roep om ‘natuur en
ecologie’ in de directe woonomgeving o.a. geïnspireerd door de
ideeën van Louis G. Le Roy. Er wordt veel openbaar groen aangelegd met bosplantsoen in vrije vormgeving.
De oudste uitbreidingswijken zijn op dit moment meer dan vijftig
jaar oud. De openbare ruimte is vaak aan herinrichting onderhevig geweest en het openbaar groen dus ook. Dat betekent dat de
oudste wijken een soort van ‘gelaagdheid’ bevatten van ideeën uit
opvolgende perioden. Hoe meer er tussentijds gewijzigd is, des te
meer afbreuk er is gepleegd op de authenticiteit van ooit bedachte
en gemaakte plannen. Door in het veldwerk een onderdeel op te
nemen met de toepasselijke naam ‘wandelen in de alledaagse werkelijkheid’ wordt een brug geslagen van toen naar nu.
Het rapport eindigt met een manifest, met het uiteenzetten van
een aantal ideeën die mij na aan het hart liggen. Het zijn met emotie gebrachte aanbevelingen die naar mijn mening moeten leiden
tot geslaagd openbaar groen.
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“Ook al moet een mens uit het maatschappelijke en vooral uit het steedse cultuurleven afstand doen van het voortdurende contact met de vrije natuur,
toch is het, wil hij niet gedeeltelijk innerlijk verdorren, noodzakelijk, dat hij dagelijks de bodem in tuin of park kan betreden, dat hij gras en bladeren kan
zien en ruiken, dat zijn blik kan uitrusten op bomen en bloemen en dat hij de wisseling der jaargetijden kan volgen. De mogelijkheid tot het beleven van
groen en bodem is een onmisbare waarde voor menswaardige woning- en stedebouw. Wanneer deze niet door tuinen en andere groenvoorzieningen
volop wordt geboden (en juist aan den stadsbewoner), dan is dit ontbreken een misdaad tegenover individu en gemeenschap”.
[Bron: ´De stad der toekomst, de toekomst der stad´ [1946], Een stedebouwkundige en sociaal-culturele studie over de groeiende stadsgemeenschap. Uitgever: A.
Voorhoeve, Rotterdam].
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1

INLEIDING

Het doel van dit eerste hoofdstuk is de lezer duidelijkheid te verschaffen over de achtergronden en keuze van het onderwerp. Dit
onderzoeksrapport gaat nader in op de vormgeving, inhoud en
betekenisgeving van het openbaar groen van uitbreidingswijken
in de naoorlogse stedenbouw. Het tijdvak van onderzoek betreft
de perioden 1945-1970 en 1970-1985, twee perioden die gekenmerkt worden door een veelheid aan vernieuwende ideeën over
hoe de openbare ruimte van de wijk er uit zou moeten zien. De
vormtaal, beplantingskeuze en gebruikswaarde van het openbaar
groen in deze woonwijken is een thema waar veel over gesproken
en geschreven wordt, zowel door gebruikers als door vakspecialisten. Het is een lastige discussie, want waar zijn de verschillende
meningen en ‘visies’ nou eigenlijk op gebaseerd? Dit onderzoek is
het resultaat van een ‘queeste’, een zoektocht naar ‘geheime machten en krachten’, welke ten grondslag liggen aan de diversiteit aan
verschijningsvormen van openbaar groen.
1.1

Aanleiding

De eerste aanleiding voor de keuze van dit onderzoek was een artikel in de Volkskrant d.d. 24 januari 2007 met de kop: ‘Winsemius
wil meer groen in VINEX-wijken’. Minister Pieter Winsemius van
Ruimtelijke Ordening pleitte in dit artikel voor een inhaalslag om
VINEX-wijken, zoals bijvoorbeeld het Haagse Ypenburg, de Leidsche
Rijn bij Utrecht en het Amsterdamse IJburg ‘groener’ te maken.
Dit voornemen van de Minister kwam voort uit een tevredenheidonderzoek, wat gepubliceerd werd in de ‘Evaluatie Verstedelijking VINEX’, periode 1995 – 2005. Uit deze evaluatie bleek dat de
nieuwbouwbewoners wel tevreden zijn over de woning, maar niet
tevreden zijn over het aantal bomen, parken en parkjes.
Het artikel gaf aanleiding tot filosoferen over het feitelijk ontworpen en aangebrachte openbaar groen in de alledaagse woonomgeving en de betekenisgeving die dit groen heeft voor de gebruikers.
Want, is het zo dat de geënquêteerde bewoners in het evaluatie

rapport vinden dat ze te weinig groen in hun woonomgeving hebben, of schort het voor de gemiddelde bewoner aan de kwaliteit
van het openbaar groen. Wat is de verhouding tussen privé – groen
en openbaar groen, in vierkante meters uitgedrukt? Sluiten de bedachte functies van groen niet goed aan op de behoeften van de
bewoners of liggen ze op de verkeerde plaats? Of beantwoordt het
gekozen plantensortiment niet naar de smaak van de bewoners?
In het voornoemde artikel wordt het openbaar groen van nieuwbouwwijken in de VINEX – locaties besproken, maar is het probleem wat zich hier ontvouwt niet van alle tijden. Wat te denken
van de op stapel staande vernieuwingen en herstructureringen van
de naoorlogse woonwijken. Op dit moment gaat de aandacht uit
naar de wijken uit de periode 1945-1970 welke het eerst aan de
beurt zullen zijn. In de nabije toekomst zullen de wijken uit de periode 1970-1985 ook niet meer voldoen en gaan ongetwijfeld ‘ook
op de schop’. Er moet bij worden stilgestaan dat hier een grote
opgave wordt gesteld voor het juist omgaan met de ‘erfenis’ van
het in deze wijken royaal aangebrachte openbare groen. De te verwachten vernieuwingsslagen met de opdracht ‘het bijstellen van
de woningvoorraad’ zullen de komende decennia vele wijken een
ander gezicht geven. Sommige wijken hebben al een gedaanteverandering ondergaan. Met het slopen van grote aantallen flats en
eengezinswoningen verdwijnen ook grote arealen openbaar groen.
Dit ruim aanwezige openbaar groen geeft deze wijken een grote
waarde, maar door een gelaagde geschiedenis zeer zeker ook een
eigen identiteit. Hoe wordt hiermee omgegaan en waarop zijn de
keuzen en hieruit voorkomende plannen op gebaseerd? Wordt het
groen op (historische) waarde geschat, en zo ja, op basis van welke
criteria gebeurt dat dan? Dit onderzoek wil daar een bijdrage aan
leveren.
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1.2

Openbaar groen in multidisciplinair perspectief

Is de aanwezigheid van openbaar groen in de directe woonomgeving überhaupt wel nodig? En zo ja, hoe wordt dan de kwantiteit en
de kwaliteit van het openbaar groen bepaald en wie zijn daar dan
verantwoordelijk voor? Hoe duurzaam, maar ook, hoe flexibel zijn
de verschijningsvormen van openbaar groen, gelet op de tijdgeest
van de samenleving?
Middels een thematische benadering zal de hiervoor geschetste
problematiek kort vanuit verschillende schaalniveaus en invalshoeken belicht worden en kunnen enige concreet te formuleren doelen
opgesteld worden, welke aan dit onderzoek ten grondslag zullen
liggen.
Het maatschappelijke belang van groen
De laatste jaren is er een groeiende aandacht voor Groen In en Om
de Stad (GIOS). In het GIOS beleid van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat de vraag centraal welke bijdrage groen kan leveren aan de ‘oplossing van problemen’ in de
stad. Dat groen een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van
de woonomgeving wordt in vele onderzoeken onderstreept. Het
betreft hier onderwerpen zoals; de betekenis van groen als oplossing voor de fijnstofproblematiek (groen inzetten als oplossing voor
een milieuprobleem), de betekenis van groen voor het herstel van
stress en aandachtsmoeheid (groen inzetten als katalysator voor
geestelijke gezondheid), de betekenis van groen voor de fysieke gezondheid (groen inzetten als middel om mensen ´naar buiten te lokken´ om te gaan bewegen), et cetera. De gegeven hoeveelheid aan
openbaar groen in de naoorlogse stedenbouw kan in deze context
als waardevol worden beschouwd. Dit betekent dat er zorgvuldig
met het openbaar groen in deze wijken moet worden omgegaan,
zeker in geval er sprake is van herstructurering van de wijk.
Beleving en gebruik van openbaar groen
Er wordt veel onderzoek verricht naar de beleving van openbare
ruimten in de stedelijke omgeving. Openbare ruimte wordt dan
meestal als een gehele, integrale ruimte beschouwd. Het openbaar groen maakt onderdeel uit van deze ruimte en krijgt in vele
gevallen een abstracte, enigszins cosmetische rol toebedeelt. Maar,
14

openbaar groen is natuurlijk veel meer en kan vanuit meerdere
invalshoeken bestudeerd worden. Sinds de opkomst van de planmatige stedenbouw is het openbaar groen in een veranderende
maatschappij steeds van functie en beeld gewijzigd. Mensen zijn
zelf ook veranderd en hebben andere wensen en eisen. Het groen
is daarom ook veel (multi)functioneler geworden.
De identiteit van de openbare ruimte van een willekeurige wijk/
buurt/straat wordt voor een groot deel bepaald door het aanwezige arrangement van openbaar groen, zeker op plekken waar privé
groen aan de voorkant van de woning ontbreekt. Wat maakt openbaar groen in de eigen woonomgeving het bekijken en beleven
waard, waaraan moet het groen dan voldoen?
Openbaar groen als component in de materialisatie van de openbare ruimte
De openbare ruimte wordt in de vakwereld aangeduid met verscheidene kleuren, welke staan voor de disciplines die bemoeienis
hebben met de totstandkoming van stedelijke gebieden; ‘rood’ voor
bebouwing, ‘grijs’ voor de infrastructuur, ‘blauw’ voor (open) water
en de kleur ‘groen’ voor het openbaar groen in al zijn gedaanten.
Deze opsomming geeft aan dat het openbaar groen niet op zichzelf staat maar te beschouwen valt als een van de componenten
van een complexe openbare ruimte en integraal deel uitmaakt van
die openbare ruimte. Het toekennen van functies in de openbare
ruimte is steeds ingewikkelder geworden. Sinds de planmatige stedenbouw is de openbare ruimte niet alleen ontworpen en ingericht
naar de op dat moment geldende regels, maar ook naar de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften van dat moment.
Bij een verdere uiteenzetting van de eerder genoemde kleuren,
blijkt dat er veel disciplines te onderscheiden zijn, welke zich beroepsmatig bezigen met de aanbodzijde van de openbare ruimte;
planologen, stedenbouwers, (landschaps)architecten, politici etc.
Zij bepalen in de meeste gevallen hoe de verschijningsvorm van de
openbare ruimte gestalte krijgt. Zij bepalen dus eigenlijk de waarneembare dagelijkse leefomgeving van de mensen die er (gaan)
wonen. Deze mensen zijn de gebruikers van deze openbare ruimte.
Deze gebruikers vormen de vraagzijde welke bestaat uit een veelheid aan doelgroepen. In de praktijk vindt afstemming in geringe
mate plaats, zeker bij nieuwbouwwijken waar door de `inrichters’

een kant en klare leefomgeving opleveren, compleet met bijgeleverde identiteit. Helaas komt het best vaak voor dat een citaat van
William H. Whyte, een Amerikaans socioloog, als werkelijkheid in
de wijken aanschouwd kan worden:
“It’s hard to create a space that will not attract people, what is remarkable, is how often this has been accomplished ” (William H.
Whyte in ‘The social life of small urban spaces).
Spanningsveld tussen de diverse discoursen
De bedenkers, inrichters, beheerders en gebruikers redeneren en
reageren allen vanuit een verschillend perspectief. Het citaat van
William.H. Whyte vloeit daar eigenlijk ook uit voort. Iedereen die
betrokken is bij de totstandkoming van de openbare ruimte draagt
zijn steentje bij, maar het lijkt of men elkaars taal niet spreekt. De
maakbaarheidsgedachte en creativiteitszin van de (landschaps)architecten, de focus op programma-van-eisen en het primair technisch georiënteerd zijn van de inrichters, de focus op budget en
onderhoudbaarheid van de beheerders en de individuele kijk op
het groen in de woonomgeving van de gebruikers. In sommige VINEX-wijken worden straten opgeleverd met een ‘eigen identiteit’,
zo geven grote reclameborden aan, maar dan wel een identiteit die
bedacht wordt door iemand die er niet gaat wonen. Visies die daar
aan ten grondslag liggen worden niet (altijd) door de toekomstige
bewoners begrepen. Waar zitten de angels in de met elkaar botsende discoursen? En vervolgens, hoe kan het anders?
Er is een tendens dat bewoners steeds meer meedenken over de
inrichting van de openbare ruimte en ook over het groen in de
straat. Dit is zeer gebruikersvriendelijk! Maar leidt dit ook altijd tot
een duurzame groene leefomgeving? Waar bevindt zich de balans
tussen emotie en deskundigheid?
Verschijningsvormen van groen en het beleven van schoonheid
Schoonheid is een begrip waar men zich (vooral in de architectuur)
niet graag over uitlaat. Op het uitspreken van de woorden ‘mooi’ en
‘lelijk’ rust al helemaal een taboe, waarschijnlijk omdat het moeilijk
is om het rationeel te definiëren.
De esthetiek van de openbare ruimte en daarmee ook de ‘schoonheid’ van het openbaar groen is het zeker waard is om nader te

onderzoeken. Er wordt hier gedoeld op het ontwerp van het ‘openbaar-groen-arrangement’. Met de komst van functionalisme in de
stedenbouw heeft het openbaar groen ook een meer rationalistische benadering gekregen. Op welke wijze zou ‘schoonheid’ in het
ontwerpen van openbaar groen vorm moeten krijgen en welke
meerwaarde in betekenisgeving heeft dat bij het beleven van de
alledaagse leefomgeving?
1.3

Doelstelling

Uit bovenstaande uiteenzetting kan de conclusie getrokken worden
dat een nader onderzoek naar vorm, inhoud en betekenisgeving
van openbaar groen in de naoorlogse uitbreidingswijken gerechtvaardigd is. Er kan bovendien gesteld worden dat zowel de kansen
als de bedreigingen van het openbaar groen zich bevinden op het
niveau van de wijk, de buurt en de straat. Dit is immers het schaalniveau van de alledaagse leefomgeving van de gebruiker, het niveau van het beleven en gebruiken van ‘groen’ in de nabijheid van
de woning, het groen binnen de range van een ‘ommetje´.
Het belangrijkste doel van dit onderzoek is het vergroten van kennis en inzicht in het fenomeen openbaar groen in de uitbreidingswijken van de naoorlogse stedenbouw. Deze voorkennis zal leiden
tot het nemen van weloverwogen en goed onderbouwde beslissingen. Bovendien kan het analyseren van opvattingen over openbaar
groen uit de periode 1945-1985 een meerwaarde hebben voor het
doen van aanbevelingen voor ‘groene vraagstukken’ in de huidige
uitbreidingswijken. Dit alles in de context van stedenbouwkundigeen maatschappelijke ontwikkelingen.
Dit rapport wil niet voorzien in kant-en-klare oplossingen, maar
dient wel handvaten te bieden welke kunnen leiden tot optimalisering binnen renovaties, restauraties, reconstructies, etc. van de wijken uit de periode 1945-1985. Het rapport moet een handreiking
zijn en een kader bieden bij het vormgeven en detailleren van het
openbaar groen in de stedelijke omgeving op wijk-, buurt- en straatniveau met respect voor de tijdgeest en eigenheid van de plek.
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Het secundaire doel van deze thesis is het uitbrengen van een publicatie voor studenten Tuin- en Landschapsinrichting, in het bijzonder voor het vak beplantingsleer. Het is mijn ervaring dat literatuur
op dit gebied, waarbij expliciet wordt ingezoomd op de betekenisgeving van beplantingen en het kunnen rechtvaardigen van keuzes
die hiervoor gemaakt worden, ontbreekt. Het op maat maken van
deze rapportage tot een handzame publicatie voor studenten valt
buiten de taakstelling van de thesis. Echter, met de omvang van de
inhoudelijke hoofdstukken wordt hier al enigszins rekening mee gehouden. Vooral met betrekking tot de geschiedenis van het openbaar groen wordt een ruime context opgezet die op didactische
wijze de historische lijn van het openbare groen weergeeft.
De doelgroep waarvoor dit rapport geschreven is zijn diegenen die
zich beroepsmatig bezighouden met het vormgeven, uitwerken en
beheren van de uiteindelijke verschijningsvorm van het openbare
groen. Dit betekent dat het gebruik van vakjargon en het gebruik
van wetenschappelijke naamgeving van plantensoorten verantwoord is.
1.4

Vraagstelling

Dit onderzoek moet vooral gekarakteriseerd worden door het op
zoek gaan naar achtergronden. Er is in de praktijk niet zozeer sprake
van een probleem maar meer van ‘onwetendheid’ of het niet genoeg op waarde inschatten van het openbaar groen als cultureel
erfgoed. Bij het niet goed kunnen ‘lezen’ van het wijkgroen uit de
periode 1945-1985 zou het de komende decennia eventueel wel
een probleem kunnen worden waarbij in het ergste geval het openbaar groen ‘rücksichtslos’ op de schop gaat. Dit onderzoek wil een
leidraad bieden om dit te voorkomen. Op basis van de hierboven
geformuleerde doelen is de volgende hoofdvraag opgesteld:
“Hoe heeft het openbaar groen zich in de periode 1945-1985 in functie en betekenisgeving ontwikkeld, en hoe sluit deze groenstructuur
op wijk-, buurt- en straatniveau aan op hedendaagse eisen en wensen van zowel de vakexperts als de gebruikers?”
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Vrij vertaald wordt hier gevraagd: `Wat rechtvaardigt de keuze van
een openbaar groen-arrangement x op plaats y ten tijde van z en
wat vonden en/of vinden de gebruikers daarvan?´ Het antwoord
op deze vragen kan gebruikt worden om verantwoording af te leggen aan de gebruiker van het openbaar groen, maar ook om gebruikers te wijzen op de (on)mogelijkheden van groen in de directe
leefomgeving. Het antwoord schuilt in het vinden van een balans
tussen bedenker en gebruiker en passend in de `zeitgeist´ van de
maatschappij.
De hier gestelde hoofdvraag valt uiteen in meerdere deelvragen.
Deze vragen worden gerubriceerd naar het proces van ontwerp,
inrichting, ingebruikname en beheer. Deze deelvragen worden opgesteld in hoofdstuk 3, Methode van Onderzoek.
1.5

Leeswijzer

Elk afzonderlijk hoofdstuk in dit rapport wordt voorafgegaan door
een korte inleiding waarin de opzet en doel van het betreffende
hoofdstuk in grote lijnen wordt uiteengezet.
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht geboden van theorieën en onderzoek op het gebied van de betekenisgeving van openbaar groen
en de verschillende functies welke het openbaar groen kan vervullen. Deze uiteenzetting is noodzakelijk om te weten wat niet onderzocht behoeft te worden.
Het aanscherpen en verder uitwerken van de vraagstelling, vindt
plaats in hoofdstuk 3. Hier worden tevens de deelvragen geformuleerd en de methode van onderzoek uiteengezet.
Hoofdstuk 4 gaat in op de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad,
de stedelijke openbare ruimte en de plaats hierin van het openbaar
groen met de passende titel ‘De fundamenten van het stedelijk
groen´. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de evolutie van het stedelijke
weefsel en het daarin aanwezige groen tot de Tweede Wereldoorlog.
De geschiedenislijn wordt voortgezet in hoofdstuk 5 en 6 en behandelt respectievelijk de perioden 1945-1970 en 1970-1985. In
deze perioden zijn de opvattingen over stedenbouw en ‘planmatig’ openbaar groen aan grote veranderingen onderhevig geweest.
Deze hoofdstukken zijn thematisch opgezet en behandelen tenden-

sen en stromingen in stedenbouw en openbaar groen.
Zoals de voorgaande twee hoofdstukken in het teken stonden van
hoe het was ‘bedacht en gepland’ staat hoofdstuk 7 in het teken
van hoe het is geworden. Het hoofdstuk heet niet voor niets: ‘wandelen in de alledaagse werkelijkheid’. Aan de hand van beeldmateriaal uit verschillende wijken wordt een beeld geschetst van de
huidige status.
Het laatste hoofdstuk, de epiloog, is in twee delen opgesplitst. Allereerst vind een terugkoppeling plaats naar de centrale vraag en
worden enige aanbevelingen gedaan. Daarna, als afsluiting van het
rapport, is een manifest opgesteld waarin dit onderzoek en mijn
persoonlijke praktijkervaring worden vervat in 11 wetmatigheden.
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HOOFDSTUK 2

DE BETEKENIS VAN GROEN
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Inleiding
De existentialistische betekenis van groen
De sociale betekenis van groen
De esthetische betekenis van groen
De functionele betekenis van groen
De economische betekenis van groen
Begrippenkader
Conclusies

“Wie een esthetisch oordeel velt, maakt aanspraak op algemene geldigheid. Je kunt het aanvechten, maar je kunt het nooit bewijzen”.
[Maarten van Nierop, OOG, interview augustus 2006]
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2.1

Inleiding

Verscheidene wetenschapsgebieden doen onderzoek naar de relatie die mensen met hun dagelijkse leefomgeving hebben. De meest
relevante wetenschapsgebieden hierin zijn; Sociale Geografie, Sociologie en Psychologie. Het zijn deze disciplines die de openbare
ruimte beschouwen en onderzoeken, hetzij op een globale schaal,
hetzij vrij gedetailleerd. Het onderzoek wat door deze wetenschapsgebieden is verricht en vervolgens is gepubliceerd in verschillende
publicaties en artikelen vormt de basis voor dit hoofdstuk. Wat
voor inzichten, concepten en theorieën hebben deze disciplines
voortgebracht?
De meest relevante gegevens voor dit onderzoek bevinden zich
grotendeels in de tijdschriften binnen het professionele discours.
Tijdschriften als Groen, Blauwe Kamer, Plan, De Architect etc. verstrekken al enige decennia veel informatie m.b.t. de verschijningsvormen van openbaar groen in de bebouwde omgeving. Toch is
het van groot belang in dit hoofdstuk een overzicht te bieden van
wetenschappelijk onderzoek vanuit de beschouwende disciplines.
Vooral omdat binnen die specifieke kijk op de openbare ruimte
sleutelinformatie gevonden kan worden die de ‘frictie’ tussen gebruikerszijde en aanbodzijde wellicht zal blootleggen.
In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op onderzoek binnen verschillende soorten van betekenisgeving van (openbaar groen). De volgende invalshoeken van onderzoek worden hier onderscheiden:
•
•
•
•
•

Onderzoek naar de existentialistische betekenis van groen
Onderzoek naar de sociale betekenis van groen
Onderzoek naar de esthetische betekenis van groen
Onderzoek naar de functionele betekenis van groen
Onderzoek naar de economische betekenis van groen

De hoeveelheid aan wetenschappelijke publicaties is groot en levert in totaal een bijna eindeloze stroom aan informatie op. Van
de bestudeerde theorieën, inzichten en concepten heb ik datgene
geselecteerd, wat naast de relevantie voor het thesisonderwerp,
op mij persoonlijk de meeste indruk gemaakt heeft.

Als laatste paragraaf in dit hoofdstuk is een begrippenkader opgenomen. Enige begrippen vragen naar mijn mening om een nadere
uitleg opdat de lezers van dit rapport eenduidig de teksten interpreteren. Algemene begrippen binnen het vakjargon worden niet
nader verklaard omdat dit onderzoek primair is geschreven voor
professionals in het vakgebied.
2.2

De existentialistische betekenis van groen

De existentiële ruimte is het stabiele beeld van de omgeving dat
de mens vormt aan de hand van universele archetypen, sociaal en
cultureel gevormde structuren en persoonlijke opvattingen [Aben,
2000]. Met de existentialistische betekenis van groen wordt vooral
de individuele waarde en betekenisgeving van groen bedoeld. Het
gevoel wat ´groen´ in brede zin van het woord bij mensen teweeg
brengt. Het als individu denken over fundamentele vragen over natuur en groen en hoe daar mee om te gaan vindt vooral een voedingsbodem in de filosofie.
In milieu-filosofische literatuur kom je regelmatig het begrip ‘houdingen ten opzichte van de natuur’ tegen. Er wordt dan gedoeld
op de mens-natuur-relatie. Een voorbeeld van te onderscheiden
natuurbeelden   is de reeks die Zweers heeft opgesteld; De mens
als despoot, de mens als verlicht heerser, de mens als rentmeester,
de mens als partner van de natuur, de mens als participant aan de
natuur en als laatste Unio mystica [Zweers, 1995]. Zonder hier de
natuurbeelden nader toe te lichten kan vastgesteld worden dat de
reeks zich uitstrekt van ‘heersen over de natuur’ tot ‘één zijn met
de natuur’. Wat in deze theorie sterk naar voren komt is dat mensen op heel veel verschillende manieren zich kunnen verhouden tot
de natuur en dat dit grotendeels gevoed wordt door de persoonlijke levenservaring.
“In de begindagen van de psychologie werden mensen gezien als
de objectieve waarnemers van de werkelijkheid. Er werd vanuit gegaan dat verschillende waarnemers een specifiek verschijnsel als
hetzelfde zouden waarnemen. Waarden, gevoelens en opvattingen
werden in dit denkkader gezien als metafysisch en niet wetenschappelijk” [van Zoest, 1994]. Op dit moment wordt er geheel anders
gedacht over de relatie mens en omgeving. Het is een relatie waar21

in de mens zijn omgeving beïnvloedt en omgekeerd. Steeds meer
is duidelijk geworden dat de ervaring van een waargenomen beeld
kan worden gezien als de wisselwerking tussen de fysieke werkelijkheid en de subjectieve waarnemer [Boerwinkel, 1992]. Dit is
in het verleden ook helder uiteengezet door Henri Lefebvre, een
Frans socioloog. Hij heeft met zijn invloedrijke boek ‘The Production of Space’[Lefebvre, 1991] ons een theoretisch kader aangereikt waarin wij de complexiteit van het produceren van publieke
stedelijke ruimte enigszins kunnen verklaren. De theorie wordt
meestal aangeduid met de naam ´Lefebvre´s Trilectics´. Lefebvre
onderscheidt hier drie soorten van beleving van openbare ruimte; de waargenomen ruimte, de verbeelde ruimte en de geleefde
ruimte. De eerstgenoemde, de waargenomen ruimte (perceived
space, spatial practice) is de ´ruimtelijke praktijk´, de fysieke werkelijkheid, de ervaring van alles wat met de zintuigen wordt opgepakt. De verbeelde ruimte (conceived space, representations of
space) is vervolgens de ruimtelijke perceptie, de interpretatie van
een stroom aan informatie die ontvangen wordt. Tenslotte, de geleefde ruimte (lived space, spaces of representations) is de ruimte
die ´direct geleefd´ wordt. Het is de bekende, gematerialiseerde- en
met symboliek bekleedde, dagelijkse leefomgeving. De betekenis
van de zienswijze van Lefebvre voor het openbaar groen in de dagelijkse leefomgeving is vooral het besef dat het plan van de groenontwerper in de perceptie van de gebruikers op een geheel andere
wijze geïnterpreteerd kan worden.

Afbeelding 2.1: Vereenvoudigd eclectisch model (Bell, Fisher & Greene).

De wijze waarop de openbare ruimte door gebruikers wordt waargenomen, gewaardeerd en beleefd wordt, is helder geschematiseerd (afbeelding 2.1) door de Amerikaanse omgevingspsychologen
Bell, Fisher & Greene. In dit schema wordt duidelijk dat waarnemen
bestaat uit enerzijds de objectieve fysieke omgeving en anderzijds
uit factoren die de werkelijkheid ‘kleuren’. Deze ‘gekleurde werkelijkheid’ kan vervolgens, òf positief òf negatief worden ervaren.
Anders gezegd: Het begrip activatieniveau duidt op de mate van
geprikkeldheid van het zenuwstelsel. De geprikkeldheid die een
omgeving oproept kan leiden tot een tevreden, evenwichtig gevoel
maar kan ook leiden tot ‘stress’. Ook openbaar groen prikkelt het
zenuwstelsel en heeft een positieve of negatieve uitwerking. De
gebruiker voelt zich bijvoorbeeld tevreden door de mogelijkheden
die het groen biedt (uitzicht, recreatie, mensen ontmoeten) of onveilig door verschijningsvorm of onderhoud (hoge begroeiing, veel
zwerfvuil, etc.).
Uit het voorgaande volgt de conclusie dat mensen een omgeving op
een eigen wijze interpreteren en vervolgens ook waarderen. Maar
op basis van welke criteria wordt dan door een individu een waardeoordeel bepaald? Pronk [1997] onderscheidt in een studie vijf
belevingsdimensies die de basis vormen voor de kwaliteitstoeken-
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ning die door een individu plaatsvindt. Dit zijn achtereenvolgens;
•
•
•
•
•

Exploratief kijken (het voor het eerst rondkijken in een omgeving)
Instrumentaal benaderen (het functioneel benaderen van een
plek)
Existentieel betrokken zijn (‘getriggerd’ worden door ontwikkelings-, persoons- en persoonlijkheidskenmerken)
Benaderen vanuit een cultuurgrondhouding (sociale organisatie, houding tegenover natuur)
Kijken vanuit een sociale definitie (het gevoel ‘gast’ te zijn of
´thuisgevoel´)

Deze belevingsdimensies kunnen ingezet worden om te analyseren of bijvoorbeeld een stadspark voldoet aan de wensen van de
gebruikers, vooral met betrekking tot de betekenisgeving van een
omgeving. Bij alle vijf de belevingsdimensies staat de individuele
perceptie centraal. Het 4de item, de benadering vanuit de cultuurgrondhouding, sluit weer aan op de hiervoor genoemde theorie
van Zweers.
De visuele waarneming kan ook gezien worden als een continu interactieproces tussen mens en omgeving, waarbij, gelet op de betekenis van vormen, twee soorten kunnen worden onderscheiden
[Prak, 1973];
•

De denotatieve betekenis. Dit is de meest objectieve betekenis
en omvat de zakelijke inhoud van de betekenis. In de semiotiek
wordt dit de semantiek genoemd. Er wordt antwoord gegeven
op vragen als ´wat is het?´ of ´wat stelt het voor?´ of ´wat duidt
het aan?´

•

De connotatieve betekenis. Deze bevat het antwoord op de
vraag. Wat vind ik er van?

in de mening van (landschaps)architecten en stedenbouwers van
een geheel andere orde is dan die van de gebruikers.
Ieder mens heeft een specifieke voorkeur voor een bepaald soort
natuur. Verschillende studies hebben hier onderzoek naar gedaan.
Waar kijk je als individu het liefst naar? In wat voor natuur struin
je het liefst rond? Arjen Buijs heeft hier in zijn dissertatie [Buijs,
2009] onderzoek naar gedaan. Belangrijk in deze studie was het
bestuderen van het verschil tussen burgers (leken) en deskundigen
als het gaat om te onderscheiden natuurbeelden. Natuurbeelden
bestaan uit drie verschillende dimensies; het waarderen van natuur, het kennen van de natuur en het beleven van de natuur. Uit
het onderzoekt blijkt dat deskundigen een andere volgorde van
belangrijkheid hanteren dan burgers. Deskundigen vinden ´kennis´
het belangrijkste in tegenstelling tot de burgers die de ´beleving´
voorop stellen. Deze conclusie sluit aan op de discussies die gevoerd worden tussen de ´makers´ en de ´gebruikers´ van openbare
groenvoorziening.
Tot nu toe is in deze paragraaf onderzoek beschreven waarin de
schaal van het onderzoeksgebied relatief groot is (natuurgebieden,
landschap) en deels context loos. Maar hoe zit het dan met de beleving van de openbare ruimte in de stad? Vooral omgevingspsychologische onderzoek heeft aangetoond dat stedelijke ruimten met
groen altijd hoger gewaardeerd worden dan overwegend ´stenige´
ruimten. Vooral de aanwezigheid van bomen (afbeelding 2.2)

De denotatieve betekenis heeft vooral te maken met hoe herkenbaar een object is voor een individuele beschouwer. De reeks aan
stereotype beelden die opgebouwd is in de ontwikkeling van baby
tot volwassene bepaald de genoemde herkenbaarheid.
De connotatieve betekenis is het evalueren van de omgeving waar23

ven van mensen en het functioneren van mensen in hun omgeving. Wanneer we dus kijken naar de sociale betekenis van natuur
en groen gaat het om de maatschappelijke betekenis van groen,
de betekenis die het heeft voor de samenleving, de bijdrage die
groen heeft aan de leefbaarheid in alledaagse werkelijkheid. Onze
maatschappij bestaat uit een reeks van verschillende doelgroepen,
leefstijlen en sociale klassen die ook zoveel verschillende wensen
en eisen hebben met betrekking tot de inrichting van de openbare
ruimten in de woonomgeving.

Afbeelding 2.2: Bomen werken positief op de woonomgeving.

werkt zeer positief op de individuele beleving van stedelijke ruimten [Sheets & Manzer, 1991]. Groen verspreid over de stad heeft de
voorkeur boven geconcentreerd groen op een paar plekken in de
stad [Pronk, 1997]. Dat groen goed is voor de geestelijke gezondheid en onthaasting komt onder meer terug in de betekenis van
groen voor het herstel van stress en aandacht moeheid [ van den
Berg, 2007].
Dit betekent dat groen in de directe leefomgeving belangrijk is,
mensen hebben groen nodig. In de volgende paragrafen zal dat nog
meer benadrukt worden.
2.3

De sociale betekenis van groen

In de vorige paragraaf was de aandacht gericht op het individu en
de perceptie van de individueel waarnemende mens. Volgens de
literatuur is de sociologie de leer van de menselijke samenleving
en haar verschijnselen. De sociologie bestudeert het dagelijks le24

Leefbaarheid
Er is de laatste jaren veel onderzoek verricht naar de ´mate van
tevredenheid´ van mensen voor wat betreft de leefbaarheid van de
eigen woonwijk. Bewoners geven in enquêtes aan dat zij groen in
de woonomgeving belangrijk vinden [VROM, 2000]. Dat de politiek
vindt dat groen belangrijk is voor de leefbaarheid, komt tot uiting in
de subsidies die LNV vrij maakt voor het groener maken van de zogenaamde ´krachtwijken´ (soms ook wel ´prachtwijken´ genoemd).
Openbaar groen in de directe woonomgeving geeft mogelijkheden
voor vormen van recreatieve ontspanning voor verschillende doelgroepen zoals natuureducatie- en speelplekken voor kinderen, ontmoetingsplekken voor (jong)volwassenen en ouderen, etc. [RLG,
2005]. Op deze wijze zou openbaar groen een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van sociale cohesie, iets wat vooral
in multiculturele achterstandswijken ontbreekt. Op dit moment
is ruim 19% van de Nederlandse bevolking allochtoon. Van deze
groep is de helft van niet-westerse afkomst. Dit is een groot aandeel van de bevolking met een eigen cultuur en daarbij behorende
eigen gebruiken. Uit onderzoek is gebleken dat integratie van deze
bevolkingsgroepen bevorderd wordt door multiculturele ontmoetingen. De beste plek om deze ontmoetingen plaats te laten vinden
zijn publieke ruimten. Een park (stadspark, wijkpark) is volgens het
onderzoek de uitgelezen plek. “In een park is een bepaalde sfeer
waar mensen zich zelf thuis voelen, waar men elkaar groet en waar
men elkaar van gezicht kent. Er is een gevoel van herkenning zonder dat mensen veel met elkaar praten” [Peters, 2010]. Uit ander
onderzoek [Boer, 2007] blijkt bovendien dat niet-westerse allochtonen buiten-stedelijke natuurgebieden beduidend minder bezoeken
als recreatie-activiteit en voor groenbeleving zijn aangewezen op

parken in de stad/wijk. Voor deze groep is het dus belangrijk om
het groen op korte afstand van de woning te kunnen gebruiken.
Natuurlijk is het concept sociale cohesie niet alleen van toepassing
op de allochtone medeburgers. Dat openbaar groen de interactie
tussen doelgroepen kan bevorderen beschrijft Jane Jacobs [1961]
in haar boek ´The death and life of great American cities´. Zo noemt
Jacobs als synoniem voor de ´neighbourhood parks´ de term
´parklike open spaces´. Er mag gesteld worden dat beplantingen in
de openbare ruimte in belangrijke mate bijdragen aan het welbevinden van mensen in hun dagelijkse leefomgeving.
Herkenbaarheid en identiteit
Kevin Lynch [1960] stelt in zijn publicatie ´The image of the city´ de
begrippen ´legibility´ en ´imageability´ centraal: de leesbaarheid en
voorstelbaarheid van de ruimtelijke structuur van de stad. Lynch
onderscheidt in zijn studie meerdere elementen die deze structuur bepalen: punten (nodes), lijnen (paths), vlakken (districts),
randen (edges) en oriëntatiepunten (landmarks). Het duidelijkste
structuurbeeld ontstaat volgens Lynch wanneer de elementen zijn
gerangschikt in een typerend patroon met een hoge mate van continuïteit. Dit geldt met name voor het systeem van routes, knooppunten en de aanwezigheid van oriëntatiepunten. De conclusie kan
hier getrokken worden dat openbaar groen in de stad in grote mate
kan bijdragen aan de herkenbaarheid en leesbaarheid van de bebouwde omgeving. Voor groen- en boomstructuurplannen (begeleiden verkeer, begrenzen ruimten, etc.) is de theorie van Lynch erg
belangrijk (afbeelding 2.3).

Afbeelding 2.3: Boomstructuurplan Breda

Sense of place & placelessness
Sinds de zeventiger jaren is er veel onderzoek geweest naar het
fenomeen ´sense of place´ , de betekenis van een plek. Waarom
voelen mensen zich op bepaalde plekken ´thuis´, welke factoren
bepalen dat? ´Place´ en space zijn twee verschillende begrippen.
De sociale geografie noemt ´space´; de abstracte, niet altijd voorstelbare, ontmenselijkte ruimte, en ´place´; de door de menselijke
geest op subjectieve wijze waargenomen, geïnterpreteerde en zingegeven ruimte. De begrippen worden vooral gehanteerd binnen
de stroming van de Humanistische Geografie. In het merendeel van
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de literatuur worden groen, natuur, vegetatie, bloemen, etc. als belangrijke componenten geduid om een ´sense of place gevoel´ op
te roepen.
Thomas Gieryn [2000] onderscheidt drie wezenlijke karaktertrekken waaraan een ´place´ moet voldoen; een unieke geografische locatie, de ruimte gematerialiseerd door experts maar eigen gemaakt
door zijn omgeving en de plek moet een meervoudige betekenisgeving en waarde hebben. Samengevat door Gieryn als: “A spot in
the universe, with a gathering of physical stuff there, becomes a
place only when it ensconces history or utopia, danger or security,
identity or memory”.
Het begrip wordt aan een grote verscheidenheid aan uitleg blootgelegd. Arnold Reijndorp: ”Sense of place is een bijna metafysisch
begrip, waarvan sommigen zeggen dat het eenvoudig onzin is en
anderen dat er misschien wel zoiets bestaat, maar dat het zeker
niet maakbaar of ontwerpbaar is”. Het specifieke ´gevoel´ dat een
plek oproept ontstaat door jarenlang gebruik door bepaalde groepen en het inslijten van routines, waardoor een plaats of route een
bepaalde sfeer, reputatie of naam krijgt, die in de loop van de tijd
zeer weerbarstig kan blijken.[Meurs , 2003]. Hier wordt gesteld dat
je ´sense of place´ niet kan maken, iets wat de meeste (landschaps)
architecten denken dat ze dat wel kunnen (red.). Het seriematig
ontwerpen van openbare ruimten en groen, denk hierbij vooral
aan de VINEX-locaties, betekent niet automatisch dat deze ruimten ´identiteit´ hebben. Wanneer er veel gestandaardiseerd wordt,
gaan plekken steeds meer op elkaar lijken. In woonomgevingen
waar authenticiteit en identiteit ontbreekt, kan een situatie ontstaan die in de literatuur ook wel ´placelesness´ wordt genoemd
[Relph, 1976].
Placemaking
In 2008 kwam bij het CROW een publicatie uit: Succesvolle openbare ruimtes. Deze publicatie is een vertaalde versie van het succesvolle Amerikaanse ‘How to turn a place around’ van het programma
´Projects for Public Spaces´ (PPS). Pioniers binnen deze organisatie
zijn de al eerder genoemde Jane Jacobs en W.H. Whythe, bekend
van zijn publicatie ´The social life of small urban spaces´ [1980].
Dit boek beschrijft zijn bevindingen van het revolutionaire ´Street
Life Project´. Whythe had in dit project mensen systematisch ge26

observeerd en constateerde dat mensen op basis van aantal eenvoudige karakteristieken hun favoriete verblijfsplekken kiezen. Hij
zocht naar redenen waarom sommige openbare ruimtes mensen
aantrekken, terwijl andere plekken leeg blijven en gemeden worden. Een afgeleide methode van Whythe´s analyse is de z.g. ´Place
Game´, een methode die de kwaliteit van een openbare ruimte in
kaart brengt. De 4 kernkwaliteiten die in deze analyse nader onderzocht worden zijn achtereenvolgens; gebruik & activiteiten, toegankelijkheid & verbindingen, comfort & beeldvorming en gezelligheid.
De conclusie mag getrokken worden dat bij het doorvertalen van
deze onderwerpen het openbaar groen in grote mate kan bijdragen in het zijn van een ´succesvolle openbare ruimte´. De kracht
van de methodiek die PPS gebruikt, schuilt in de benadering van
de openbare ruimte. Men beschouwt het bereiken van een succesvolle ruimte buiten het ontwerp en de materialisatie vooral als een
organisatorische- en sociale opgave.
De methode van ´placemaking´ wordt vaak toegepast op plekken
met een negatief imago. Middels de analyse worden de zwakke en
sterke punten in kaart gebracht. De methode heeft wat weg van
de z.g. ´Post-occupation-evaluation´. Ook dit is een onderzoeksmethode om het functioneren van een openbare ruimte, kort na de
ingebruikname, te evalueren.
Soms reageert een gemeenschap zelf op tekortkomingen in de
openbare ruimte voor wat betreft het groen. Men neemt het recht
in eigen hand en maakt zich schuldig aan het z.g. ´guerrilla gardening´ (afbeelding 2.4).

Afbeelding 2.4: ‘Guerilla gardening’ als protest tegen een stenig milieu.

Dit fenomeen bestaat al zo´n 30 jaar en is overgewaaid vanuit de
Verenigde Staten. Guerilla gardening is het zonder toestemming
aanleggen van stukjes groen in de bebouwde omgeving. Dit kunnen
braakliggende terreinen zijn, maar ook simpelweg een boomspiegel of bloembak. Het fenomeen is uitgegroeid tot een wereldwijde
beweging. Voor veel aanhangers is ook het saamhorigheidsgevoel
wat ontstaat bij de leden een belangrijke reden om aan te sluiten.
Omdat de beweging een ´edel´ doel nastreeft, worden in de meeste
gemeenten de activiteiten gedoogd. Er bestaan websites en Forums
waar men de activiteiten van het ´wilde tuinieren´ kan volgen.
2.4

De esthetische betekenis van groen

Misschien zou de titel van deze paragraaf moeten luiden: ´onderzoek naar de zintuiglijke betekenis van groen´. Toch heb ik bij nader
inzien gekozen voor ´de esthetische betekenis´. Natuurlijk spelen
de andere zintuigen (ruiken, proeven, horen en voelen) een rol,
maar van de zintuigen is de visuele waarneming de belangrijkste
en tevens het meest beschreven.
Op het begrip schoonheid rust een taboe. Waarschijnlijk omdat het
niet rationeel te definiëren is. ´Beauty is in the eye of the beholder´

is een veelgebruikt gezegde om te duiden op de moeilijkheid van
het beoordelen van schoonheid. Bij het ervaren van schoonheid
spelen drie soorten van gegevens een rol [de Jonge, 1998]: Er is
een subject (beschouwer), een object (datgene waar naar gekeken
wordt) en een context (daar waar subject en object zich bevinden).
Schoonheid is op die wijze een persoonlijke mening van de beschouwer. Het is om die reden dat je niet mag zeggen ´het is mooi´,
maar eigenlijk zou moeten zeggen ´ik vind het mooi´.
“Wie een esthetisch oordeel velt, maakt aanspraak op algemene
geldigheid. Je kunt het aanvechten, maar je kunt het nooit bewijzen” zei filosoof Maarten van Nierop in een interview [OOG, 2006].
Die algemene geldigheid is vaak gebaseerd op universele ontwerpprincipes die ingezet worden om de aantrekkingskracht van een
object c.q. project te vergroten. Wetmatigheden, richtlijnen en algemene overwegingen bij het vormgeven hebben in de loop der
eeuwen een theoretisch kader gebouwd van principes die er voor
kunnen zorgen dat een object als ´mooi´ ervaren wordt [Lidwel,
2006]. Hierbij valt te denken aan o.a.: de gulden snede, archetypen,
symmetrie, Savannehypothese, etc. Het zijn principes die veelvuldig worden toegepast in de bouwkunst en de tuin- en landschapsarchitectuur.
Klassiekers over schoonheid
Er kan niet voorbijgegaan worden aan enige klassiekers op het
terrein van de schoonheidservaring. Als eerste, Edmund Burke
(1729-1797), een Iers filosoof welke op relatief jonge leeftijd een
boek publiceerde getiteld: ‘A Philosophical Enquiry into our Ideas of
the Sublime and the Beautiful’. Dit boek uit 1757 speelt nog steeds
een belangrijke rol in discussies m.b.t. schoonheid en wordt in vele
publicaties m.b.t. het onderwerp als referentie opgenomen. Burke
maakte onderscheid in de ervaring van schoonheid en de ervaring
van het sublieme. Het sublieme had volgens Burke alles te maken
met: duisternis, macht, oneindigheid, objecten van instinctieve
angst, strenge en harde vormen. Burke zei: ” De sublieme ervaring
is: schrik, waarna de bevrijding volgt”. Het sublieme is het ´huiveren op veilige afstand´ (afbeelding 2.5).
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Het ervaren van schoonheid definieert Burke als “de eigenschap, of
die eigenschappen in lichamen die liefde veroorzaken, of enige aandoening die daarmee vergelijkbaar is”. Prachtig verwoord, maar
wel moeilijk te concretiseren in het publieke domein met de variatie aan smaken van de ´beschouwers´.
De tweede klassieker stamt ook uit de 18de eeuw en is het standaardwerk: ´Kritik der Urteilskraft´ [1790] van Immanuel Kant. Het
wordt in de literatuur beschouwd als een baanbrekend betoog voor
de moderne esthetica. In het eerste boek van dit werk: ‘Analytik
des Schönen’, wordt schoonheidservaring vanuit vier gezichtspunten uiteengezet. Ieder gezichtspunt eindigt met een bondige definitie. Het is belangrijk deze hier te noemen:
•

•
•
•
Afbeelding 2.5: ‘Wanderer above the sea of fog’ (C. D. Friedrich)

Met deze beschrijving kan wel gesteld worden dat het sublieme
volgens Burke met een ´openbaar groenarrangement´ niet bereikt
kan worden. In de ideeën van de tuinkunst uit de 18de- en 19de
eeuw zie je het ´sublieme´ aspect (pittoresk, melancholiek) in parken wel tot uitdrukking gebracht.
Een moderne variant van de beleving waar Burke over spreekt
is het fenomeen van de ´topervaring´ of ´piekervaring´ in de natuur. Uit onderzoek naar z.g. wilderniservaringen (onheilspellend
weer, verdwalen, alleen zijn, enge dieren, diepten, donker, etc.) van
proefpersonen blijkt dat zich een ´innerlijke kracht´ manifesteert bij
de deelnemers die hun moed en zelfvertrouwen verschaft [van den
Berg, 2004].
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Smaak is het oordeelsvermogen over een object of over een
voorstellingswijze door een welbehagen of onbehagen zonder
enig belang. Het object van een dergelijk welbehagen noemt
men schoon.
Schoon is datgene wat zonder begrip algemeen behaagt.
Schoonheid is de vorm van de doelmatigheid van een object, in
zoverre de schoonheid zonder voorstelling van een doel in dat
object wordt waargenomen.
Schoon is wat zonder begrip als object van een noodzakelijk
welbehagen gekend wordt.

Kant onderscheidt verder twee soorten schoonheid: de vrije
schoonheid en de gebonden voorwaardelijke schoonheid. De eerste schoonheid veronderstelt geen begrip van wat het object moet
zijn, de tweede veronderstelt zulk een begrip en de volmaaktheid
van het object volgens dit begrip. Wanneer we de definities zouden
betrekken op de openbare ruimte en het groen, dan schuilt de vrije
schoonheid bijvoorbeeld in een individuele plant of boom. Het totale groenarrangement of het groen in de context van openbare
ruimte en gebouwen kan beschouwd worden als gebonden voorwaardelijke schoonheid, het kan immers vergeleken worden met
andere situaties.

Voor het vakgebied van de architectuur is natuurlijk het werk ´De
Architectura´ van Vitruvius de onbetwiste klassieker. Vitruvius beschreef in ´De Architectura´ [25 v C] de grondbeginselen van de
bouwkunst; duurzaamheid, functionaliteit en schoonheid. Zijn idee
over schoonheid bestaat vooral uit het streven naar volmaakte
verhoudingen. Omdat in zijn visie architectuur een imitatie van de
natuur was, moesten gebouwen de vormen van de natuur volgen.
Schoonheid kan volgens Vitruvius het best worden bereikt door
het kiezen van de juiste verhoudingen in het ontwerp. Deze juiste
verhoudingen zijn eerder in deze paragraaf al aangegeven met de
term: de gulden snede, een verhouding tussen de elementen van
een vorm, zoals lengte tot breedte, die bij benadering 0,618 is.
De gulden snede komt voor in de hele natuur, in kunst en architectuur. Dennenappels, zeeschelpen en het menselijk lichaam vertonen allemaal de gulden snede. Piet Mondriaan en Leonardo da
Vinci pasten vaak de gulden snede in hun schilderijen toe. Stradivarius gebruikte de gulden snede bij de bouw van zijn violen. Het Parthenon, de grote pyramide van Gizeh, Stonehenge en de kathedraal
van Chartres laten allemaal de gulden snede zien[Lidwell, 2006].
De drie grondbeginselen van Vitruvius worden ook in deze tijd
nog ingezet, zei het in andere bewoordingen: Duurzaamheid =
toekomstwaarde, functionaliteit = gebruikswaarde en schoonheid
= esthetische waarde. Het zijn in deze tijd veel gebezigde termen
in beleidsrapporten welke handelen over de openbare ruimte. De
theorie van Vitruvius wordt dan ´gebruikt´ als kapstok om ruimtelijk
beleid te verantwoorden. De wetenschap gaat door en de theorieën van Burke, Kant en Vitruvius worden ´ingehaald´ door vergevorderde onderzoeksmethoden van o.a. de neurowetenschappen.
Volgens de neurowetenschapper Antonio Damasio is schoonheid,
net zoals spiritualiteit een van de gevoelstoestanden. Damasio definieert de spirituele beleving als een intense ervaring van harmonie. Schoonheid is volgens hem een van deze ervaringen. Het organisme van de mens functioneert op zo´n moment met de grootst
mogelijke perfectie [den Boer, 2006].

ruimte (massa-ruimte), de materialisatie van de ruimte (dode- en
levende materialen) en de staat van onderhoud en beheer van de
ruimte. Het beheer van het openbaar groen is erg belangrijk voor
de ´schoonheidservaring´. Het is niet voor niets dat veel gemeenten tegenwoordig werken met de slogan ´schoon, heel en veilig´
of concepten met diezelfde lading. Schoon heeft hier niet met de
ware esthetiek te maken maar met een soort van hygiënische omstandigheden.
Voor wat betreft de materialisatie met groen heeft onderzoek
uitgewezen dat straten voorzien van boombegroeiing significant
mooier worden gevonden dan boomloze straten [Sheets & Manzer  
1991, Smardon 1987]. Bomen zijn dan ook de meest in het oog
springende verschijningsvormen van openbaar groen in de straat.
Verschillende onderzoekers hebben getracht voorkeuren voor
boomvormen, texturen en kleuren in kaart te brengen. De resultaten zijn vaak tegenstrijdig [Muderrisoglu, 2009]. Een gevonden
overeenkomst in de resultaten was dat heldergroene- , pyramidaal
gevormde bomen het meest gewaardeerd worden.
Bewoners vinden visuele kwaliteit is belangrijker dan de hoeveelheid groen. Bij het kwaliteitsaspect blijken er wel enige verschillen
te bestaan tussen mensen uit lage en hogere sociaal-economische
klassen. Mensen uit hogere sociaal-economische klassen hebben
een relatief hoge voorkeur voor spontane, minder verzorgde natuur, terwijl mensen uit lagere klassen juist een relatief sterke voorkeur hebben voor verzorgde natuur [Van den Berg, 1999]. Deze onderzoeksuitkomst zegt ook iets over de wenselijk (her)inrichting en
beheer van naoorlogse uitbreidingswijken.
De theorie van Kaplan & Kaplan [1989], waarbij in een voorkeursmodel vier elementaire eisen (samenhang, leesbaarheid, variatie en
mysticiteit)worden gesteld aan de omgeving, biedt voor de inrichting van de groene openbare ruimte een bruikbaar instrument.

Schoonheidsbeleving van de alledaagse leefomgeving
Schoonheid van de openbare ruimte in de alledaagse leefomgeving laat zich niet gemakkelijk definiëren en wordt bepaald door
meerdere factoren. Het wordt bepaald door de beleving van de

Een andere term voor functionele betekenis van groen is de gebruikswaarde van groen. Het groen dient in die betekenis tot nut
en/of noodzaak voor de gebruiker. In die betekenis gaat het dus om
een feitelijke betekenis van openbaar groen. Het is de waarde van

2.5

De functionele betekenis van groen
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groen waar de meeste (media)aandacht naar uitgaat, de waarde
die het dichtst bij de gebruiker staat.
Op dit moment is er veel discussie betreffende de vierkante meters
openbaar groen die gereserveerd worden op nieuwbouwlocaties
(in de meeste gevallen VINEX-wijken). De norm van 75 vierkante
meter, zoals die voorgesteld wordt door de Raad voor het Landelijk
Gebied, wordt bijna nergens gehaald [RLG, 2005]. Bovendien zijn er
veel misverstanden betreffende het werken met de norm en wordt
deze op verschillende wijzen geïnterpreteerd. Meestal wordt de
norm ingezet om ruimte te claimen voor openbaar groen. Er blijkt
geen verband te bestaan tussen de hoeveelheid groen en de waardering voor het groen. In steden met meer groen per woning zijn
de bewoners niet per definitie meer tevreden [Nuyten, 2007].
Er is een lange lijst te maken van te onderscheiden doelgroepen in
de openbare ruimte en de activiteiten die door deze gebruikers ondernomen worden; wandelen, op een bankje zitten, de hond uitlaten, hardlopen, voetballen, skaten, etc. Bij al deze activiteiten heeft
groen een functionele betekenis. Groen als begrenzing, groen als
decor, groen als ´toilet´, groen als omlijsting, et cetera. We kunnen
bij de doelgroepen onderscheid maken naar leeftijd, maar ook naar
etniciteit of naar sociale klasse. Zo heeft onderzoek uitgewezen dat
groen, en dan vooral in de directe woonomgeving, belangrijk voor
de ontwikkeling van kinderen [Louv, 2007], maar ook dat de wensen m.b.t. het inrichten van groenarealen bij allochtonen anders
van aard zijn dan bij autochtone gebruikersgroepen [Boer, 1994,
Boer 2007, Ruiter 2005].
Het evolueren naar het steeds meer functioneel gebruiken van
openbaar groen en de relatie tussen verschillende functies en openbaar groen worden in de hoofdstukken 5 en 6 uiteengezet. In deze
paragraaf wil ik nader ingaan op twee belangrijke maatschappelijke-/politieke functies van groen: Klimaat/milieu en gezondheid.
Klimaat en milieu
In de oudere literatuur wordt deze betekenis ook wel de ´hygiënische betekenis´ genoemd vanwege de luchtzuiverende kwaliteiten
van het groen. Deze luchtzuiverende functie is de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden. Met het compacter worden van
de stad, is veel groene ruimte ingeleverd. Dit betekent dat in dicht
bebouwde gebieden weinig groen over is om fijnstof (PM 10) en
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stikstofoxiden (NOx) weg te vangen. Onderzoek wijst dan ook uit
dat het aanbrengen van vooral bomen, hoog opgaand groen en de
laatste tijd ook steeds meer gevelgroen (afbeelding 2.6) belangrijk is om de concentratie van het fijnstof te reduceren [Kuypers,
2007].

Afbeelding 2.6: Gevelgroen in Parijs (ontwerp: Patrick Leblanc).

Metingen op verschillende soorten stadsbomen hebben verder uitgewezen dat niet alle boomsoorten even veel fijnstof wegvangen
[Hiemstra, 2008]. Het verdient aanbeveling bij nieuwe aanplant in
compact bebouwde gebieden hier rekening mee te houden.
Een ander fenomeen waar de laatste jaren veel aandacht voor is,
is het z.g. ´Urban-Heat-Island’ effect. Dit is het verschijnsel wat optreedt in dicht bebouwde gebieden. Veel verharding en veel gevels
nemen overdag meer warmte op, dan dat ze ´s nachts kunnen afstaan. De gemiddelde temperatuur ligt overdag dus een stuk hoger.
In extreme situaties kan het verschil met een landelijk situatie op
hetzelfde tijdstip wel 10 graden Celsius bedragen. Openbaar groen
en open water dragen in belangrijke mate bij aan de verkoeling van
het bebouwde gebied. Vooral parken hebben een hoog verkoelingseffect op de omgeving.

Gezondheid
Wat op dit moment een goed samenvattend beeld geeft van de
betekenis van groen voor gezondheid zijn de uitkomsten van het
recent afgeronde Vitamine G project, een onderzoek van ALTERRA
Wageningen i.s.m. NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van
de gezondheidszorg). De belangrijkste conclusies in dit onderzoek
zijn [van den Berg, 2009]:
•
•
•
•

Mensen voelen zich gezonder in een groene omgeving (zelfbeoordeling).
Mensen zijn gezonder in een groene omgeving (medische
data).
Groen heeft een stressbufferende werking.
Er is een significante relatie gevonden tussen de gezondheid
van buurtbewoners en de kwaliteit van openbaar groen.

Vooral het laatst genoemde onderzoeksresultaat is belangrijk te
noemen. Het kunnen uitkijken op openbaar groen levert al een
belangrijke bijdrage aan de gezondheid. Dit sluit aan op de stressreductietheorie van Ulrich [1984] en de hersteltheorie (herstellen
van aandachtsmoeheid) van Kaplan & Kaplan [1989].
2.6

De economische betekenis van groen

Een stad, een wijk, een buurt ziet er aantrekkelijk uit wanneer er
sprake is van een significante hoeveelheid groen. Dit is een kwaliteit die tot vooral uiting komt in de keuze die mensen maken om ergens te gaan wonen. Maar ook bedrijven willen zich graag vestigen
in een groene setting [RLG, 2005]. Werknemers willen vervolgens
weer graag werken bij bedrijven waar groen nabij is (ik denk hierbij
ook aan mijn eigen werkplek op Larenstein: werken op een ´landgoed´ is toch een voorrecht).
De economische betekenis van groen, het effect, is ook het gevolg
van eerder genoemde ´voordelen´ van groen, zoals leefbaarheid,
gezondheid, milieu, etc.
Het zijn vooral de sociale- en functionele kenmerken in de woonomgeving die van belang zijn bij de prijsvorming van (koop)woningen.
Groen en water in directe woonomgeving heeft een prijsverhogen-

de werking [Bervaes, 2004]. Als mensen een woning kopen, kopen
ze eigenlijk ook de directe woonomgeving [Visser, 2006]. In eerste
instantie zijn de fysieke woningkenmerken van belang en deze bepalen in grote lijnen de prijs van de woning. Echter, bij soortgelijke
woningen treedt vaak een groot prijsverschil op.
2.7

Begrippenkader

Voor enige begrippen is het belangrijk om deze nader te duiden;
Betekenisgeving, verschijningsvorm en ‘groen’. Deze begrippen vormen in wezen de essentie van het onderzoek. Het zijn begrippen op
het grensvlak van het ‘maken’ en het ‘beschouwen’.
Betekenisgeving
Betekenisgeving duidt op twee activiteiten die tegelijkertijd plaatvinden: het weergeven van een inhoud en het weergeven van de
waardering van die inhoud. We geven ergens een betekenis aan en
dat ‘ergens’ heeft een bepaalde waarde voor ons. Het is dus een
combinatie van interpreteren en evalueren.
Het inschatten van de waarde die aan openbaar groen toegekend
wordt door de gebruikers is erg belangrijk. Het kan dus zijn (en helaas komt dat vaak voor) dat de betekenis die ‘bedenkers´ in het
ontwerp toekennen aan een plek geheel anders is dan de betekenis
die de gebruikers er aan toekennen. Dit kan leiden tot oneigenlijk
gebruik wat vervolgens weer afgelezen kan worden aan ´sporen die
worden achtergelaten´.
Verschijningsvorm
Het geheel van zintuiglijke indrukken die samen met planorganisatie en ruimtevorm de vorm van het ontwerp vastlegt. Dit zijn de
beeldtypen met hun verwijzingen, de materialen met hun texturen,
geuren en kleuren, en de indrukken van de buitenwereld die in de
tuin doordringen [Aben, 2000].
Deze omschrijving duidt op de spanwijdte van het begrip. In dit onderzoek wordt de verschijningsvorm van openbaar groen altijd in
samenhang beschouwd met de totale context zoals die zich manifesteert in de openbare ruimte. Deze context bestaat dan uit de
stedenbouwkundige setting, de architecturale massa en de materi31

alisatie van de openbare ruimte. Openbaar groen maakt daar een
integraal deel van uit, het is een onderdeel van de compositie van
ruimte en massa.

Het geheel van parken, plantsoenen, singels, laan- en wegbeplantingen en andere groene zones binnen een gemeente [Vroom,
2006].

‘Groen’
Het begrip ‘groen’ is een containerbegrip. Het is een begrip wat
‘het vak binnengeslopen’ is en te pas en te onpas wordt gebruikt
in allerlei metaforen of uitdrukkingen. Normaliter wordt het begrip
in de literatuur gebruikt om alles wat maar enig raakvlak heeft met
bomen, heesters, gazon, bloeiende planten, etc. en de compositie
van deze elementen te duiden. In deze thesis wordt met het begrip
‘groen’ alle vormen van natuurlijk- en cultuurlijk groen bedoeld. In
de meeste gevallen wordt een preciezere duiding gegeven: openbaar groen, stedelijk groen, groenvoorziening, groenstructuur etc.
Deze begrippen worden in de literatuur ook preciezer omschreven:

Naast deze twee omschrijvingen van het begrip groenstructuur zou
ik er aan toe willen voegen dat ‘zichtbaar´ particulier groen (in principe zijn dit altijd boomopstanden) visueel wel zeker deel uitmaakt
van de groenstructuur. Ook kan natuurlijk de ruime aanwezigheid
van voortuinen sterk bijdragen aan de beleving van de groenstructuur.

Openbaar groen
Het woord ´openbaar´ maakt hier het verschil. Het betekent dat
alle aanwezige vormen van groen vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Het gaat er dus om dat een park of plantsoen ´betreden´ kan
worden.

Mensen kunnen zich op veel verschillende manieren verhouden tot
de natuur. Dit wordt grotendeels gevoed door de persoonlijke levenservaring. Als het openbaar groen beschouwd zou mogen worden als een ´soort van natuur´ in de directe woonomgeving, kan de
meningsvorming over het groen ook daar door de gebruikers op
verschillende wijzen ervaren worden. Deze conclusie geeft impliciet
de moeilijkheid aan om op maat voor gebruikers te ontwerpen.

Stedelijk groen
Stedelijk groen duidt op groenvoorziening in een stedelijke context.
Het is het groen wat zich bevindt tussen aaneengesloten vlakken
van bebouwing. Je zou dus kunnen zeggen dat grote stedenbouwkundige uitbreidingen van dorpen eigenlijk ook stedelijk groen bevatten. In de literatuur wordt met dit begrip meestal bedoeld dat
dit het groen is wat in samenhang met de stedenbouwkundige
opzet is bedacht. Met stedelijk groen kan ook het groen bedoeld
worden wat er was voor dat er sprake was van de term `openbaar
groen´. Dit geldt dan bijvoorbeeld voor begraafplaatsen, hofjes en
landgoederen binnen het stedelijk weefsel.
Groenstructuur
Een aansluitend net van groensystemen, waardoor alle woonwijken binnen een bepaalde straal in contact met een groene ruimte
kunnen komen [Boer, 1979].
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2.8

Conclusies

De betekenis(geving) van (openbaar) groen kan in de volgende conclusies worden samengevat:

Deskundigen evalueren het openbaar groen op een andere wijze
dan leken. Deskundigen vinden ´kennis´ het belangrijkste aspect in
tegenstelling tot de gebruikers die de ´beleving´ voorop stellen. De
valkuil voor deskundigen is dat zij met voorkennis een beeld voor
ogen hebben. Hier moeten de bewoners nog lang op wachten.
Er mag gesteld worden dat de aanwezigheid van groen in de openbare ruimte in belangrijke mate bijdraagt aan het welbevinden van
mensen in hun dagelijkse leefomgeving. Met groen wordt als het
ware een prettige leefomgeving gecreëerd.
Openbaar groen levert een bijdrage aan de totstandkoming van sociale cohesie. Er mag niet gesteld worden dat openbaar groen een
oplossing biedt voor sociale problemen. Een groene setting met

kenmerkende, uitnodigende plekken kan de sociale cohesie wel stimuleren.
Openbaar groen draagt in grote mate bij aan de herkenbaarheid en
leesbaarheid van de bebouwde omgeving. Dit geldt specifiek voor
lijn- en puntvormige elementen (structuur).

Dat openbaar groen belangrijk is voor de volksgezondheid leidt politiek gezien tot gunstige maatregelen met betrekking tot het verwezenlijken van groen in de stad.
Marktonderzoek heeft uitgewezen dat openbaar groen in de directe
woonomgeving prijsverhogend werkt bij verkoop van de woning.

Een ´sense of place´ plek kan niet zonder meer ontworpen worden vanaf de tekentafel. Het ontwerpen van zo´n plek vergt een
grondige sociaal-ruimtelijke-analyse. En zelfs dan is het nog maar
de vraag of de gebruikers de plek omarmen en koesteren. De factor
tijd is wezenlijk: in de tijd vinden gebeurtenissen plaats en wordt
ter plekke geschiedenis geschreven.
Ontwerpers mogen blijkbaar niet zeggen dat iets ´mooi´ is. Wetmatigheden, richtlijnen en algemene overwegingen bij het vormgeven
hebben in de loop van de afgelopen eeuwen een theoretisch kader
gebouwd van principes die er voor kunnen zorgen dat de schoonheid uitgelegd kan worden, verantwoord kan worden. Leken mogen wel zeggen dat iets ´mooi´ is en hoeven dat verder niet uit te
leggen.
Bij de huidige analyses van het openbaar groen in de naoorlogse
stedenbouw wordt gereageerd op het beeld wat aangetroffen
wordt in deze tijd. Er zou meer aandacht moeten zijn voor de oorspronkelijke context waarin de ideeën destijds in ontstaan zijn.
Het meeste openbare groen moet functioneel zijn, men moet er
iets mee kunnen doen. De gebruikswaarde van openbaar groen
staat op het verlanglijstje van het wijkgroen op de eerste plaats.
Er is een tendens waar te nemen naar nieuwe functies van groen.
Hierbij wordt groen ingezet om de leefomgeving gezonder te maken. Met het verder vergroten en verdichten van het stedelijk weefsel zal het zogenaamde `Ecological Engineering´ steeds belangrijker
worden.
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HOOFDSTUK 3

METHODE VAN ONDERZOEK
3.1 Inleiding
3.2 Onderzoeksvraag en deelvragen
3.3 Onderzoeksactiviteiten

“If a man can group his ideas, than he is a writer”
(Robert Louis Stevenson, Schots schrijver, 1850 – 1894)
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3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de methode van onderzoek uiteengezet. In
het vorige hoofdstuk is een overzicht gegeven van (wetenschappelijk) onderzoek naar de betekenis(geving) van ´natuur en groen´
in de brede zin van het woord en de functies die openbaar groen in
de woonomgeving kan vervullen. Het belang van openbaar groen is
door onderzoek van sociologen, psychologen, antropologen, geografen, filosofen, etc. afdoende bewezen.
Dit onderzoek is opgezet als een diagnostische-/descriptieve studie. Enerzijds diagnostisch (dia – gnostisch = ‘kennis door kijken’)
omdat primair gekozen wordt voor een brede-, informatieve-, inventariserende aanpak, anderzijds descriptief omdat de zoektocht
verricht wordt en gepaard gaat met de focus op specifieke relaties
en wordt gezocht naar causale verbanden, oorzaken en achtergronden. De ‘onderste steen moet boven komen´.
3.2

Onderzoeksvraag en deelvragen

In de Inleiding (H1) werd de centrale vraag als volgt geformuleerd:
“Hoe heeft het openbaar groen zich in de periode 1945-1985 in functie en betekenisgeving ontwikkeld, en hoe sluit deze groenstructuur
op wijk-, buurt- en straatniveau aan op hedendaagse eisen en wensen van zowel de vakexperts als de gebruikers?”
De hierboven weergegeven vraag is te globaal omschreven om een
planning met onderzoeksactiviteiten op te stellen. Het is noodzakelijk om meerdere deelvragen op te stellen. Sommige deelvragen
zullen een belangrijkere bijdrage aan de beantwoording leveren
dan anderen. De antwoorden op de deelvragen zullen in hun samenhang leiden tot een antwoord op de hoofdvragen.
De deelvragen zijn gerubriceerd naar het proces van ontwerp, inrichting, ingebruikname en beheer.

Deelvragen m.b.t. politieke besluitvorming en beleid:
• Welk ruimtelijk beleid is relevant geweest voor de normering
en kwaliteit van openbare ruimte en (openbaar) groen?
• Welke maatschappelijke tendensen hebben invloed gehad
op de ontwikkeling van de openbare ruimte en (openbaar)
groen?
Deelvragen m.b.t. ontwerp en inrichting van openbare ruimte en
openbaar groen:
• Hoe heeft het openbaar groen/de groenstructuur zich binnen
het stedenbouwkundig weefsel ontwikkeld en welke disciplines
waren daar verantwoordelijk voor?
• Welke functies van openbaar groen worden onderscheiden in
het ontwerp van de groenstructuur in de verschillende stedenbouwkundige perioden?
Deelvragen m.b.t. gebruik en beheer van openbaar groen:
• Op welke wijze vond in het groenontwerp afstemming plaats
tussen ontwerp, inrichting en gebruik.
• Op welke wijze werd de kwantiteit/kwaliteit van openbaar
groen gemeten/getoetst?
• Wat is het effect geweest van bewonersparticipatie op de kwaliteit van openbaar groen?
3.3

Onderzoeksactiviteiten

Literatuurstudie
Een van de belangrijkste onderzoeksactiviteiten binnen deze thesis
is het bestuderen van literatuur. Literatuuronderzoek zal in iedere
fase van het onderzoek nodig zijn en krijgt een steeds specifieker
karakter. Er zijn echter drie belangrijke ‘voedingsbronnen´ die ik
hier wil onderscheiden:
De literatuur die bestudeerd wordt ten behoeve van hoofdstuk 2,
Theoretisch kader, is vooral wetenschappelijk van aard. Het geeft
inzicht in het belang van openbaar groen, bezien vanuit het ´gammaperspectief´.
De tweede invalshoek betreft literatuur m.b.t. de ontwikkeling van
de stedenbouw, de openbare ruimte en het openbaar groen. Hier
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wordt gezocht naar het hoe en waarom van de opeenvolging van
stromingen uit de stedenbouw en landschapsarchitectuur.
De laatste vorm van literatuuronderzoek betreft het ´doorspitten´
van vakbladen afkomstig uit het professionele discours. De meeste
vakbladen zijn al decennia in omloop en geven het verloop goed
weer in de ´ontwikkeling van openbaar groen op wijk-, buurt- en
straatniveau´. Het zijn ook de meest belangrijke bronnen om gegevens te vinden m.b.t. verschillende plantsystemen, sortimentsgebruik, trends, etc.

Case-studies
Meerdere locaties in verschillende steden vormen het decor voor
de case-studies. Deze locaties moeten middels wandelingen worden doorkruist om een beeld te geven van de ´totaliteit´, d.w.z. de
betekenisgeving en functies van het openbare groen in de context
van de architectonische-/stedenbouwkundige karakteristieken en
demografische achtergronden. Doel van de case-studies is het op
zoek gaan naar hiaten in de groenstructuren uit de verschillende
perioden.

Veldonderzoek
Het veldonderzoek heeft de vorm van een ´drietrapsraket´ en wordt
op verschillende momenten uitgevoerd.
Het eerste veldonderzoek (mei 2010) had als doel een ´brede kijk´
op het openbaar groen in woonwijken van verschillende bouwperioden te krijgen en was diagnostisch van aard. Dit veldwerk is uitgevoerd in verscheidene steden verspreid over het land om inzicht te
krijgen in eventuele regionale verschillen.
De tweede vorm van veldwerk bestaat uit het vastleggen in woord
en beeld van stedenbouwkundige karakteristieken m.b.t. vormgeving van openbare ruimte, groenstructuur, plantvakmorfologie, gebruikt sortiment, etc. Een selectie van dit materiaal is nodig voor beeldvorming van de wijken uit de periode 1945-1970 en
1970-1985.
Het laatste veldonderzoek staat in het teken van ‘wandelen in de
alledaagse werkelijkheid’. Allerlei indrukken van de totale onderzoeksperiode komen hier samen en vormen een beeldverhaal.

Het onderzoek wordt schematisch weergegeven in afbeelding 3.1.

Interviews
In dit onderzoek vinden twee soorten van interviews plaats. Allereerst de interviews met experts. De personen die hiervoor benaderd worden staan heel erg dicht bij de praktijk van ontwerp,
inrichting en/of beheer van openbaar groen. De tweede vorm van
interviews zijn gesprekken met bewoners en hebben een kwalitatief karakter. Deze worden afgenomen tijdens de case-studies.
Zowel de interviews met de experts als met de bewoners hebben
een semi-gestructureerd karakter.
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Afbeelding 3.1: Het onderzoeksmodel.
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HOOFDSTUK 4

DE FUNDAMENTEN VAN HET STEDELIJK GROEN

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Inleiding
Groene relicten 1500 - 1850
De opkomst van de moderne stedenbouw 1850 - 1914
Stad en groen in het Interbellum 1914 - 1945
Conclusies

“Wie in het heden leeft, en het verleden niet kent, zweeft vervaarlijk doelloos naar de toekomst”.
(Jaap ter Haar in: De geschiedenis van de lage landen)
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4.1

Inleiding

Zoals in het eerste hoofdstuk van dit rapport uiteengezet is, richt
dit onderzoek zich op de betekenisgeving van het openbaar stedelijk groen in de naoorlogse stedenbouwkundige uitbreidingen met
een accent op de directe woonomgeving. Op de titelpagina van dit
hoofdstuk is heel bewust een citaat van Jaap ter Haar opgenomen:
“Wie in het heden leeft, en het verleden niet kent, zweeft vervaarlijk
doelloos naar de toekomst”. Ik omarm dit citaat en beschouw het
als een goede raad. Dit onderzoek kan nooit direct aanvangen met
het bestuderen van het naoorlogse stedelijk groen. De ´wortels van
het stedelijk groen´ zitten veel dieper, om maar eens een zinsnede
van Maurits van Rooijen te citeren. Als we het weefsel van een middelgrote tot grote Nederlandse stad nader bestuderen, dan toont
zich het stedelijk groen in een rijke verscheidenheid aan allerlei verschijningsvormen waarin de term ´groen´ in tot uiting komt; parken, plantsoenen, boombeplantingen, gazons, perken en borders,
etc. Deze groenelementen dateren uit recente-, maar vaak ook uit
lang vervlogen tijden. Kloostertuinen, begijnhoven, begraafplaatsen, landgoederen, oprijlanen, etc. maken al lange tijd deel uit van
het stedelijke weefsel. Het groen wat zich binnen de stadscontouren bevindt is dan ook dikwijls van grote ouderdom. Deze relicten
geven een stad ook een eigen gezicht, een eigen identiteit. Soms
kunnen groene relicten leidend zijn bij het nader vormgeven van
stedenbouwkundige uitbreidingen. Het ´groen van lang geleden´ is
nooit planmatig in de stad ontworpen maar maakt er wel deel van
uit. Het is in de loop der tijd ‘opgeslokt’ door het stedelijke weefsel,
wat sinds de industriële revolutie, enorm in omvang is toegenomen. Dit betekent dat het groen wat vroeger ver van de stadsrand
of stadsmuur gelegen was, nu een plaats binnen de bebouwde kom
heeft verworven. Om op een juiste wijze het stedelijke weefsel te
kunnen analyseren, wordt in dit hoofdstuk het ontstaan van de
stad, de openbare ruimte en het openbaar groen kort uiteengezet.
Periodisering in de ontwikkeling van de stad en het groen
Hoe ver moet je teruggaan in de tijd om verbanden te kunnen leggen in het stedenbouwkundige weefsel zoals dat nu in de steden nog
(deels) waarneembaar is? Er is veel literatuur voorhanden m.b.t. de
geschiedenis van de stedenbouw en de architectuur. Het ontstaan

der steden heeft dan meestal de klassieke oudheid als vertrekpunt.
Er wordt hier dan gedoeld op de steden in de Grieks-Romeinse wereld. Deze steden werden al wel gekenmerkt door meerdere vormen van openbare ruimten, maar zeker nog niet door (openbaar)
groen. Het groen lag buiten de stadsmuren. Het groen in de steden
krijgt pas in de late middeleeuwen betekenis.
Om relevante relicten uit een ver verleden te betrekken in een
overzicht m.b.t. de geschiedenis van het (openbaar) groen in de
stedelijke omgeving wordt in het overzicht begonnen met de periode van 1500 tot 1850. Vóór deze periode is er in Nederland (op
enkele uitzonderingen na) nog niet echt sprake van stedenbouwkundige ontwikkelingen, in ieder geval niet met ‘bewust bedachte
groenopstanden’ met een publiek doel. De middeleeuwse steden
kregen rond 1400 hun basisvorm. In de Gouden Eeuw (17e eeuw)
vond op grotere schaal stadsuitleg plaats, vooral te wijten aan tijden van economische bloei. Pas in de 19de eeuw kunnen we spreken van planmatige stedenbouw.
Op basis van verscheidene gehanteerde indelingen in de geraadpleegde literatuur, zowel voor de stedenbouw als voor (openbaar)
groen is gekozen voor een indeling in drie perioden die aan de naoorlogse stedenbouw vooraf zijn gegaan:
•
•
•

Groene relicten 				
Opkomst van de moderne stedenbouw
Stedenbouw in het Interbellum		

1500 - 1850
1850 - 1914
1914 - 1945

Welke gebeurtenissen op maatschappelijk vlak hebben de stedenbouw en openbare ruimte in deze perioden sterk beïnvloed, m.a.w.
wat was de tijdgeest? Hoe ontwikkelde de stad en zijn omgeving
zich in context van deze tijden? Welke wetten, verordeningen, etc.
hebben een direct effect gehad op de stedenbouw en de openbare
ruimte? En natuurlijk, wat waren de belangrijkste functies van het
groen in de stad? Aan de hand van deze vragen wordt een periode
van ongeveer 450 jaar geanalyseerd. Tenslotte, de gebeurtenissen,
de voorbeelden van projecten, objecten en personen is mijn persoonlijke keuze geweest om de tijdgeest gestalte te geven. Het is
aan de lezer om mijn keuze op waarde in te schatten. Een periode
van zoveel jaren, zoveel gebeurtenissen, verwerken in slechts één
hoofdstuk beschouw ik zelf als een kleine misdaad.
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4.2

Groene relicten 1500 - 1850

4.2.1

Tijdgeest

De middeleeuwen worden als tijdvak min of meer afgesloten en de
Renaissancetijd breekt aan. Deze periode bestrijkt het tijdvak van
einde 15de eeuw tot halverwege de 17de eeuw. De Renaissance
wordt gekenmerkt als een tijd van grote (her)ontdekkingen die
het wereldbeeld definitief doen veranderen. Het wordt de tweede
periode van de geografische hoogconjunctuur genoemd [de Pater,
1996]. Een van de bekendste geografische ontdekkingen is de heliocentrische theorie van Nicolaus Copernicus. In 1543 presenteert hij
een wereld waarin de aarde niet langer centraal staat, maar de zon.
Vooral in de kunsten en de wetenschappen wordt de basis gelegd
wat ons huidige denken en doen nog sterk beïnvloed. De boekdrukkunst wordt uitgevonden en Nederland loopt voorop in het maken
van wereldatlassen, globes en zeekaarten, welke gemaakt konden
worden dankzij de vele ontdekkingsreizen die er aan vooraf gingen.
Het verschijnen van het landschap in de schilderkunst ten tijde van
de Renaissance laat een verandering van blikveld zien: men richt
zich minder op het goddelijke en steeds meer op de aardse omgeving. De houding van de mensen ten opzichte van de natuur begint te wijzigen. Dit is bijvoorbeeld in de schilderkunst duidelijk af
te lezen. In de schilderijen vormen het landschap en de seizoenen
namelijk een even belangrijke rol als de mens zelf. Men begint de
natuur te bestuderen, planten worden verzameld en geordend wat
leidt tot het stichten van botanische tuinen. In Nederland wordt
in Leiden in het jaar 1590 de eerste botanische tuin gesticht. Het
eerste begin van deze botanische tuin kennen we als de z.g. Clusiustuin, welke nog recent gereconstrueerd is met behulp van een
plattegrond uit 1594. De belangrijkste functie van een botanische
tuin was dat het een plek was waar planten bestudeerd konden
worden door studenten in de medicijnen en farmacie. Het was dan
ook voornamelijk een verzameling van geneeskrachtige kruiden.
De Gouden eeuw (17de eeuw) luidt een periode in van grote reizen
en het vergaren van grote rijkdom. Mede dankzij het oprichten van
de Vereenigde Oostindische Compagnie in 1602 werd het ook de
tijd van de ‘planthunters’ die vele planten invoerde vanuit het verre
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oosten, vnl. China en Japan. De planten die werden meegebracht,
werden opgeplant, bestudeert en vermeerderd via verschillende
kweekmethoden. Vanaf eind 17de-, begin 18de eeuw werd het de
mode op buitenplaatsen en landgoederen een ‘verzameling exoten’ te bezitten, als uiting van rijkdom.
In de Gouden Eeuw vinden in het drassige westen van het land
grootschalige inpolderingen en droogmakerijen plaats, waar de
´Hollanders´ in het buitenland veel faam mee verwierven. Dankzij
ingenieuze bemalingtechnieken konden grote gebieden van WestNederland worden ingepolderd met als bekendste en meest beschreven voorbeeld: ‘De Beemster’. De Beemster is een typisch
Hollands voorbeeld van de omvorming van een natuur- tot een cultuurlandschap [Lauwen, 1995]. Het gebied werd in 1612 drooggelegd (afbeelding 4.1) en op geometrische wijze verkaveld, waarbij
de inrichting was geïnspireerd op de Italiaanse architectuur.

Afbeelding 4.1: Droogmakerij ‘De Beemster’.

Soms worden de droogmakerijen, gezien hun utilitaire opzet, ook
wel klassiek-rationele landschappen genoemd [Lörzing, 1992]. De
gulden snede is in dit architectonische landschap in perfecte pro-

porties toegepast. In het boekwerkje ´Nederlandsche Tuinen en
Buitenplaatsen´, geschreven door J.T.P. Bijhouwer wordt de Beemster geroemd vanwege zijn doordachte inrichting “waar de wegen
royaal van breedte zijn, zoodat de boomrijen prachtig konden uitgroeien, waar de boerderijen (van de Heeren!) tegelijk hun buitenverblijven waren, met rijke boomgaarden, omgeven door boomsingels tusschen twee grachten”.
Het is in deze zelfde periode dat de ‘Hollands classicistische tuin’
ontstaat, aangebracht bij de buitenplaatsen met de functie van
profijt en sier, maar ook zeker met veel aandacht voor status voor
de koopman [Backer, 1998]. Voorbeelden van deze tuinen zijn;
Honselersdijk, Huis ten Bosch, Hofwijck en Sorgvliet. Hoe die tuinen er oorspronkelijk uitzagen en welke planten er gebruikt werden kunnen we terugvinden in boekwerken uit die tijd. Een bekend
boek uit die periode is bijvoorbeeld: ‘Den Nederlandtsen Hovenier’
van Jan van der Groen uit 1670. Het boek geeft een goed beeld
van de stand van kennis uit die tijd. In het omvangrijke werk staan
talloze modellen afgebeeld van de meest sierlijke bloemperken,
parterres, doolhoven, prieëlen, latwerken, zonnewijzers, etc. Voor
iedere maand van het jaar worden de werkzaamheden ´op de buitenplaats´ uitgebreid beschreven.
Een mooi voorbeeld tot welke absurditeiten de rijkdom leidde in de
Gouden Eeuw is de handel in tulpen, ook wel Tulipomania of Tulpengekte genoemd. Aan het eind van de 16de eeuw werd de tulp in de
republiek geïntroduceerd en algemeen beschouwd als een weelde
artikel. De tulp was een zeldzame en zeer kostbare plant waarmee
in de handel woekerwinsten werden gemaakt. In het laatste jaar
(1637) waarin deze handel werd gedreven en daarna volledig instortte, werden tulpenbollen verkocht voor een bedrag gelijk aan
een Amsterdams grachtenpand.
De Gouden Eeuw kwam rond 1680 aan zijn einde. In de tuinkunst
breekt de Frans Classicistische stijl (Barok) door. Alles wat Frans is
staat voor cultureel en verfijnd. De tuinen van Vaux-le-Vicomte en
Versailles naar ontwerp van André Le Nôtre missen hun invloed op
de Nederlandse tuinen niet. De onlangs gerestaureerde tuinen van
Paleis Het Loo zijn hier een voorbeeld van (afbeelding 4.2). Het karakter van de tuinen verandert van gesloten naar een concept om
middenas van huis en tuin te verlengen tot in het omringende land-

schap (de zogenaamde Vista’s). Dit gegeven vormt het belangrijkste
thema in de tuinstijl van de Barok [de Jong, 1996]. Een bekende
ontwerper uit deze tijd is Daniel Marot (o.a. Slot Zeist). Ongemerkt
gaat de Barok over in de Rococostijl met nog meer details en versieringen.

Afbeelding 4.2: Paleis ‘Het Loo’, de tuin als statussymbool.

Het maatschappelijke leven van de tweede helft van de 18de eeuw
en het begin van de 19de eeuw luidden een nieuwe tijd in. Er vindt
een verdere uitbreiding van kennis plaats waardoor de houding van
de mens ten opzichte van de natuur verandert. Vooral de opkomst
van de sterrenkunde doet de mensen beseffen dat zij slechts een
‘nietig’ onderdeel van heelal zijn.
De wetenschap houdt zich druk bezig met uitbreiding van de kennis van het plantmateriaal. De Nederlandse kwekers hebben een
voortreffelijke naam en exporteren in deze tijd al naar verschillende
landen [Backer,1998]. Linnaeus schrijft in 1753 zijn ‘Species Plantarum’. De vele contacten met China en Japan zorgden niet alleen
voor vele nieuwe plantensoorten en –variëteiten, ook elementen
uit de Chinese- en Japanse tuinkunst raakten in de mode, echter
nog niet vergezeld van symboliek van deze stijlen.
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Er ontstaat een stroming waarbij men ‘de natuur gaat aanleggen
naar de kunst’ [Backer, 1998], de zg. vroege landschapsstijl, welke
zich kenmerkt door kleinschaligheid en beslotenheid. De eerste
kronkelpaadjes verschijnen, grillig gevormde vijvers worden gegraven, men liet zich inspireren door de mythe van Arcadia [Rooijen,
1984]. Eigenlijk is in de tuinarchitectuur de vroege landschapsstijl
de voorloper van de Romantische tuinstijl, een stijl welke het best
te omschrijven valt als een aaneenschakeling van stemmingsbeelden [Pannekoek & Schipper, 1976]. De aangebrachte taferelen (riviertje, kronkelige weg, bruggetje, rotsen, Romeinse pilaren, een
scheef gezakt graf, etc.) moeten schilderachtig en natuurgetrouw
zijn. De periode van de Romantiek heeft kort geduurd maar elementen uit deze stijl worden ook nu nog vaak gebruikt (treur- en
zuilvormen bij beplantingen). In Nederland zijn geen karakteristieke
voorbeelden te noemen. De mooiste voorbeelden op enige afstand
zijn gelegen in de stad Parijs; Parc Monceau, Parc Montsourris en
Parc des Buttes-Chaumont (afbeelding 4.3).

Afbeelding 4.3: Parc Montsouris. Parijs

Op de grens van het tijdvak van deze paragraaf komt de (late) Landschapsstijl in zwang. Het karakter van de tuinen wordt weer ruimtelijk, men zoekt de relatie met het omringende landschap weer op.
In de loop van de 19de eeuw worden de steden voller en vuiler,
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voornamelijk veroorzaakt door de opkomende industrialisatie. Het
is in deze tijd dat de voormalige stadswallen worden omgetoverd
tot ‘gezonde wandelgebieden’, de behoefte aan groensingels en
parken neemt een vlucht. Een nieuwe periode breekt aan!
4.2.2

Stadsontwikkeling

Aan het einde van de middeleeuwen waren de meeste steden nog
ommuurd en het vergde veel inspanning om een vesting uit te breiden. De terreinen buiten de stadsmuren hadden een ‘recreatieve’
functie en deden veelal dienst als jachtterreinen. Vanwege de toename van het inwoneraantal gedurende de 16de eeuw maakte
het groen binnen de muren langzamerhand plaats voor woningen, openbare gebouwen, pakhuizen en winkels. De moestuinen
verhuisden naar buiten de muren. [Taverne, 1993]. Het groen verdween aldus uit de stad!
Door het vollopen en de vervuiling van de steden en het verdwijnen
van het groen binnen de muren ontstond een drang naar buiten.
Dit ‘verlangen naar buiten’ sluit aan op de eerder genoemde arcadische schilderkunst. De idylle van het buiten de stad zijn werd verheerlijkt. De rijkste mensen konden zich een stadstuin permitteren,
anderen kochten een landgoed of bouwden een nieuw buiten.
In de 16de eeuw wordt het gewest Holland economisch en politiek
het machtigste gewest der Nederlanden. Het gevolg was dat hier
voor het eerst gesproken kon worden over een bepaalde mate van
urbanisatie [Rooijen,1984]. In de laat 16de en 17de eeuw hebben
steden uit dit gewest een of meerdere stadsuitbreidingen ondergaan. Omdat het om veel mensen ging moest die uitbreiding natuurlijk wel met enige ‘ordening’ geschieden.
In het jaar 1600 schrijft Simon Stevin: ‘Onderscheyt vande Oirdeningh der steden’, het eerste belangrijke geschrift over stedenbouw
en volkshuisvesting in de Nederlanden. Het boek is geïnspireerd op
basis van de Griekse-, Romeinse- en Byzantijnse cultuur. Eigenlijk
kan gesteld worden dat dit de voorloper is van de planmatige stedenbouw. Een afbeelding van de ‘ideale stad’ van Stevin komt men
dan ook steevast tegen in stedenbouwkundige verhandelingen.
Veel stedenbouwkundige plannen uit deze tijd staan sterk onder

invloed van militaire eisen, een goed voorbeeld hiervan is de stad
Coevorden door Menno van Coehoorn uit 1639.
Vanaf het einde van de 17de eeuw tot het midden van de 19de
eeuw, op enkele uitzonderingen na, vinden er geen stadsuitbreidingen plaats. Met de industriële revolutie kwam hier in hoog tempo
verandering in [Cammen, 1993].
4.2.3

Groen in en om de stad

In paragraaf 4.2.1 is het weelderige groen op de ´buitens´ al aan bod
geweest. Het is dáár beschreven omdat het niet gecategoriseerd
kan worden als stadsgroen. In de stad zelf was er aan het eind van
de middeleeuwen nog niet echt sprake van verschillende vormen
van groen binnen de stadsmuren. Het groen dat er was, had primair een gebruikswaarde (moestuinen, fruit, bleekvelden etc.). De
tuinen bij de welgestelde mensen in de stad waren exemplarisch en
moesten vooral prestige en rijkdom uitstralen [Rooijen, 1984]. De
aanwezige bomen binnen de muren hadden een duidelijke functie:
de bomen zorgden voor schaduw en luwte op het marktplein. Ook
werden er bomen aangeplant als herkenningspunt. Bomen ten behoeve van bouwmaterialen, klompen e.d. werden niet uit de stad
maar van het platteland betrokken. Bomen hadden vaak een religieuze betekenis, zo werd bij een put of een bron aan de rand van
de stad een Lindeboom geplant om het onheil of het onweer te
weren.
In de schilderkunst uit die tijd wordt ons een doorkijkje gegeven
naar de verschillende vormen van groen en beplantingsideeën. Een
invloedrijke ornamentaltist, bouwmeester en perspectiefschilder
in de tijd van de Renaissance was Jan Vredeman de Vries (15271602). De plaatwerken die hij gemaakt heeft zijn van grote invloed
geweest op de tuinkunst [Boer, 1979]. Elementen uit ‘het bouwen
van tuinkamers’ zijn gedetailleerd waar te nemen op de prenten.
Ook in de Gouden Eeuw zijn buitenplaatsen en stadstuinen met een
goed te onderscheiden tuinstijl vastgelegd op het schilders doek.
Een bekende ‘beplantingsexpert’ in de late Renaissance was Claude
Mollet (1563-1650) uit Parijs. Mollet wordt gezien als de ‘uitvinder’
van ‘compartiments en broderie’: grote tuincompartimenten waarin met Buxus (palmboom) en andere randplanten allerlei figuren

zijn geborduurd en opgevuld met verschillende kleuren steen- en
marmerslag [Boer, 1979].
Hij was een vooruitstrevend tuinman en bijzonder kundig in de
toepassing van beplantingen en de beschrijving daarvan. In een
hoofdstuk van zijn boek: ‘Théâtre des plans et jardinage’, staat een
passage die zomaar opgenomen zou kunnen worden in een hedendaags boek over de beplantingsleer. Het onderstaande fragment
zou zomaar beschouwd kunnen worden als een vroeg voorbeeld
van een doorbloeiende weefborder:
“Alle bloemen, zowel de hoge als de lage worden ordelijk geplant,
hetgeen nodig en noodzakelijk is, willen wij alle soorten tuinen,
die getekend zijn in de vorm van compartimenten, tot een sieraad
maken. Dit is, omdat ik heb gemerkt, dat de bloemen niet op een
plaats worden geplant, waardoor ze een mooie versiering kunnen
tentoonspreiden. Het is de fout en de onwetendheid van de tuinlieden, die niet begrijpen hoe iedere soort op de juiste plaats te planten. Het is daarom, dat ik iedere soort behandel, opdat de tuinman
het tijdstip van de bloei zal weten zowel van de hoge als van de lage
bloemen, opdat de Parterre altijd zal bloeien”.
Boombeplantingen in de stad
In 1669 vroeg William Aglionby zich tijdens een werkbezoek aan de
stad Leiden af of ‘Leyden was in a wood, or (a) wood in Leyden’
[de Jong, 1997]. Vanaf de 17de eeuw is er (in ieder geval in de grotere steden) duidelijk sprake van openbaar groen in de stad.
In de 17de eeuw ging stadsuitleg voor het eerst gepaard met specifiek bedachte boombeplantingen. Het bekendste voorbeeld hiervan is de in 1613 ontworpen grachtengordel in Amsterdam [Taverne, 1993].
Wanneer de stedelijke overheid beplantingen liet aanbrengen, geschiedde dit meer uit nuttigheidsoverwegingen, dan om te voldoen
aan esthetische behoeften. Bomen waren er om de zon te weren
en hout te leveren. Als het hout kaprijp was, volgde het proces
van rooien/kappen en herplant: voor alles ging de economische
betekenis [Galjaard, 1954]. Dat de gemeentelijke overheid zich bemoeide met het wel en wee van de ‘stadsbomen’ in deze tijd, blijkt
uit de talloze voorbeelden van verordeningen die de grote steden
uitbrachten. Uit een zogenaamde keur uit 1684 in Amsterdam blijkt
dat zelfs in die tijd al ´boombeschermende maatregelen´ werden
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genomen in de vorm van kokers die rond de bomen werden geplaatst om de bomen te beschermen tegen mannen die ´sijn water
maakte´ tegen een boom. Hier stond een boete voor omdat ´door
de scherpheid van het water of pisse de boomen zeer beschadigt
werden en eyndelyk komen te versterven en uyt te gaan´. Voor
huiseigenaren gold bijvoorbeeld dat zij wel linden voor hun huis
mochten planten mits deze goed geleid werden en ´opgehakt, gesnoeid en gebonden, plat als wayers´ [Taverne, 1993].
De tekst van een verordening van de stad Leiden luidde in 1630 als
volgt:
“Vernieuwinge van XXXVIste burgerlicke keuze der stadt Leijden, innehoudende verboth van geen wassende hout te beschadigen.
Dewijle dat tot kennisse van die van de Gherechte gekomen is, dat
niet alleen de boomen op deser Stede chingelen die tot chieraad
van deze Stadt ende tot recreatie van de goede ghemeente aldaer
bij successie van tijt gheplantet zijn, maar oock eenige andere boomen staende opter straaten, in de doelens, ende elders door eenige
moetwillige ende insolente personen, beschadicht, de tacken afgeruckt, ende onder dexel van het dorre hout daer afte willen halen,
seer van tacken ontblatet ende gequetst sijn, in alle schijn of het
selve eene geoorlofde saecke ende bij vorige keuren deser Stede
niet verbathen ware.
So hebben die vande Gherechte voornoemt tot waerschouwinghe
ende afmaninge van eenen yegelicken die hen daer inne voor desen hebben verlopen, ofte het selve alsnoch souden mogen voornemen te doen, goetgevonden de XXXVIste burgerlicke keure van
dese Stadt bij desen te vernieuwen : Luydende de selve sulcx hier
naer volcht :
Dat hem niemant en vervordere eenigte wassende hout, hetzij dese
Stede ofte particuliere personen toecomende, ende staende aen of
om deser Stede Vestgraften, aan de wallen in de doelens opter straten ofte yemants Erven, te hacken, houwen ofte eenichsins te schadigen op peyne van drie guldens, ende arbitrale straffe.
Aldus gedaen ende gheordonneert bij die van de Gherechte der
Stadt Leyden, ende naer voorgaende clockegeslach, ter Poye van
het Raedthuys in jegenwoordicheyt van de Schout, Burgemeesteren
ende Schepenen voor de volcke afgelesen opten XXVI Septembris
van de Jare XVI dertich”.
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Hofjes
In de grote steden zijn meestal wel een of meerdere zogenaamde
‘hofjes’ te vinden (afbeelding 4.4).

Afbeelding 4.4: Het Klaeuwshofje in Delft.

Een hofje is te karakteriseren als een gesloten bouwblok met aan
drie zijden huisjes en een zijde met een z.g. poortgebouw. Hofjes
zijn gebouwd in een tijd dat er weinig ruimte in de binnensteden
beschikbaar was. Vaak werd een bouwplaats gevonden in een
voormalig groot tuinperceel van een herenhuis of een braakliggend
binnenterrein. Een aardige bijkomstigheid hiervan is, dat de hofjes
door deze positionering een ‘verborgen’ ligging hebben.
De tuin op het binnenterrein werd meestal opgedeeld in vakken
waarin door de bewoners groente en bloemen werden gekweekt.
Ook een bleekveld was in de tuin van het hofje onmisbaar. De
meeste hofjes zijn toegankelijk en mogen enigszins als semi-openbare ruimten beschouwd worden.

Begraafplaatsen
Afhankelijk van de religieuze orde en daarmee verbonden regels
zijn begraafplaatsen in vele gevallen plekken met oude beplantingen, voornamelijk boombeplanting. Het zijn plekken, vaak midden
in de stad, die door de eeuwen heen, gevrijwaard zijn gebleven van
bebouwing. Er zijn vele voorbeelden te noemen van begraafplaatsen welke in onze huidige tijd de functie van stadspark(je) hebben verworven. Een goed voorbeeld hiervan is de Nieuwe Ooster
in Amsterdam. Op deze begraafplaats geeft de beplanting, en dan
in het bijzonder de boombeplanting, een belangrijke meerwaarde
aan het ´gedenkpark´. De collectie bomen is groot en bestaat uit
veel bijzondere soorten. Een paar jaar geleden heeft een stichting
het arboretum ´De Nieuwe Ooster´ opgericht.
Vestingwerken, stadswallen, singelparken
Vestingwerken en stadswallen zijn in het verleden gebouwd als verdediging tegen de vijand en het wassende water. Toen deze hun
militaire functie verloren, gebruikten vele steden deze ruimte voor
stadsuitbreiding, maar zeer zeker ook voor stadsverfraaiing, het
creëren van een aangename stedelijke omgeving [de jong, 1997].
Vele bolwerken zijn getransformeerd naar fraaie groengordels
met vijvers, wandelpaden en rozenperken met pergola´s [Taverne,
1993]. Deze groenobjecten vormen in het hedendaagse beeld een
groengordel tussen de oude binnenstad en de latere stedelijke expansie. In sommige steden is bewust gekozen voor een harde overgang van vestingwerk naar open landschap, zoals daar in Den Bosch
(afbeelding 4.5) voor gekozen is onder de bezielende leiding van
Pieter Verhagen, een stedenbouwkundige met oog voor landschappelijke kwaliteit.

Afbeelding 4.5: De stad Den Bosch met het ‘Bossche Broek’.

Sortiment
Het sortiment aan planten wat in het tijdvak 1500-1850 gebruikt
werd is vanzelfsprekend steeds groter geworden. De verspreiding
echter was zeer beperkt. Alles was gericht op een directe gebruiksfunctie. Naast kruiden, groenten en fruit als voedselvoorziening,
diende allerlei houtopstanden voor het bouwen van huizen, het
maken van wagens, gereedschappen etc. Het echte siersortiment
was voorbehouden aan de welgestelden die in het bezit waren van
een tuin, landgoed of buitenplaats. Catalogi van kwekerijen boden
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in de 17de en 18de eeuw al een scala aan boom- en heestersoorten
en een groot sortiment aan bloemplanten.

4.3

Opkomst van de moderne stedenbouw 1850 - 1914

4.3.1

Tijdgeest

4.2.4

Toen rond het midden van de 19de eeuw de mensen meer macht
over tijd en ruimte kregen en een meer technische cultuur ontstond, kreeg ook de aanpak van de steden een pragmatischer karakter: alles werd maakbaar [van der Woud, 2007]. In zijn boek ‘Een
nieuwe wereld, het ontstaan van het moderne Nederland’, schetst
Auke van der Woud een nauwgezet beeld van de belangrijke ontwikkelingen in de tijd tussen 1850 en 1900. Er is in die vijftig jaar
veel ontwikkeld met veel impact op de beleving van de openbare
ruimte; treinen, auto’s, vliegtuigen, machines, telex, telefoon, etc.
Het gevolg van al deze ontdekkingen en introducties is dat de ruimtelijke beleving van o.a. het straatbeeld nogal wijzigde. Straten werden drukker, er werd meer geluid geproduceerd en steeds meer
elementen werden aan het straatbeeld toegevoegd zoals lantaarnpalen en telefoonmasten.
Er ontstond, zoals van der Woud dat benoemt, een technische cultuur, een technisch denken.

Wetten en verordeningen

De Wet op de Militaire ’s Lands Gronden (1814)
Deze wet is een doorbraak geweest in de geschiedenis van de stadsuitbreiding. Deze wet bracht een definitieve scheiding aan tussen
steden die wel en steden die niet meer een actieve functie in de
defensie hadden [v.d. Woud, 1987]. Globaal mag gesteld worden
dat er een scheiding kwam tussen vestingsteden die (volgens de
geldende militaire orde) geen beplantingen in het ‘schootsveld’
mochten aanbrengen en steden die mochten uitbreiden, verdedigingswallen mochten slechten, of een groen wandelgebied op de
stadswallen mochten aanleggen. Deze wet is een voorloper van de
Vestingwet uit 1874.
Kadaster (1832)
In de jaren 1811 en 1812 werd in ons land begonnen met het opzetten van de kadastrale metingen. In 1832 werden de kadastrale registraties bij wet bekrachtigd en hadden alle gemeenten voortaan
duidelijk afgebakende grenzen zoals wij die nu kennen [v.d. Woud,
1987].
Het kadaster luidde enigszins een nieuwe tijd aan: het maakte
de weg vrij voor de planmatige stedenbouw die na 1850 gestalte
kreeg. Het vormde een kader voor de vele infrastructurele werken.
Tegelijk met deze ontwikkelingen beginnen de gemeentelijke diensten professioneler te werken, dit leidt later tot de oprichting van
diensten met namen als; publieke werken, plaatselijke werken of
gemeentewerken [Heeling, 2002].
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Tot het midden van de 19de eeuw heeft de agrarische economie in
ons land overheerst. Na 1870 kwam het industrialisatieproces op
gang dat op den duur de economische structuur zou omvormen
van een agrarisch-commerciële in een industrieel-commerciële
structuur [Taverne, 1993]. Het is rond deze tijd dat de bevolkingstrek naar de stad in beweging komt. Er waren immers grote mensenmassa’s nodig om aan de vraag van de fabrieken te voldoen.
Landarbeiders werden naar de steden gelokt door hoger loon en de
‘aantrekkelijkheden’ van de grote stad, maar werden er erbarmelijk
gehuisvest, veroorzaakt door de grote mate van wildgroei. Om aan
de vraag te voldoen leidde de huisvesting in de industriesteden tot
een ware revolutiebouw. Aan het einde van de 19de eeuw kwamen
er wettelijke maatregelen die de woningbouw controleerden (zie
wettelijk kader).
De industrialisatie zorgde niet alleen voor een trek naar de stad,
maar ook andersom: een hang naar het ‘buitenleven’. De welgestelden lieten op het platteland een buitenplaats bouwen wat natuurlijk een onlosmakelijk geheel vormde met de parkachtige tuin. Hier-

konden zij in de zomermaanden ontkomen aan de ongezonde, door
ziekten getergde, stinkende stad. De Veluwezoom werd een van de
populaire locaties [van der Woud, 2007]. De uitgestrekte landgoederenzoom met prachtige buitenverblijven is voor een groot deel
nog aanwezig. Sommige buitenplaatsen genieten een landelijke bekendheid zoals ‘Sonsbeek’ te Arnhem (afbeelding 4.6).

Afbeelding 4.6: Landgoed Sonsbeek, Arnhem.

Wereldtentoonstellingen zijn een fenomeen wat echt past in het
tijdsbeeld van deze periode. Het typeert dit tijdsbeeld waarin alles draaide om de ´vooruitgang´. De eerste wereldtentoonstelling
vond in 1851 plaats in Londen. Het was allereerst een industriële
tentoonstelling op internationale schaal. Deze tentoonstelling werd
gehuisvest in het ‘Cristal Palace’ (Joseph Paxton), een revolutionaire constructie van staal en glas, wat speciaal daarvoor gebouwd
werd in het Hyde Park. Tot op de dag van vandaag worden wereldtentoonstellingen gehouden en hebben vele ‘beroemde objecten’
opgeleverd zoals de Eiffeltoren te Parijs (1889) en het Atomium te
Brussel (1958).

Een bijkomend voordeel van deze tentoonstellingen is dat ze altijd
een erfenis nagelaten hebben in de zin van een grootschalige openbare ruimte, welke meestal een parkachtig uiterlijk heeft.
4.3.2

Stadsontwikkeling

De stedenbouw van de tweede helft van de 19de eeuw in de steden
wordt gekenmerkt door een grote mate van planmatig denken en
handelen. Deze planmatige stadsontwikkeling bestond uit stadsuitbreidingen, saneringen en herstructureringen. Tussen 1700 en 1850
is er niet echt sprake geweest van stedenbouwkundige ontwikkelingen, deze waren ook niet nodig. [de Klerk, 2008]. Er werd op grote
schaal geëxperimenteerd met stadsuitbreidingen. Men keek goed
om zich heen, waarbij voorbeelden uit andere landen van invloed
waren op het werk van de Nederlandse stedenbouw. De opkomende massacommunicatie leidde op velerlei wijzen tot contacten tussen architecten en stedenbouwers uit verschillende Europese landen. Helaas was geldgebrek vaak een reden om vooruitstrevende
plannen niet uit te voeren, maar in plaats daarvan werden plannen
met smalle straten, ondiepe bouwblokken en hoge woningdichtheden gerealiseerd. Voorbeelden van dit soort van uitbreidingen zijn
de Haagse Schilderswijk, de Amsterdamse Kinkerbuurt en het Rotterdamse Oude Westen [Van der Cammen, 1993].
De uitdijende industriesteden van toen hebben vaak een rommelig karakter van opzet. Van oorsprong zijn het in veel gevallen plattelandsdorpen geweest. In de plattegronden van deze steden valt
geen helder stratenplan te ontdekken. De plattegrond bestaat uit
meerdere kleine kernen, die door middel van radiaalwegen worden verbonden. Van een duidelijk stadscentrum is geen sprake.
Voorbeelden van dit soort industriesteden zijn vooral te vinden in
het oosten en zuiden van ons land vanwege de destijds aanwezige
goedkope arbeidskrachten zoals Tilburg, Eindhoven, Enschede, Almelo en Hengelo [Halbertsma, 1999].
Hieruit volgt dat de basisopzet van de groenstructuur van een stad
met een dergelijke ontstaanswijze sterk afwijkt van steden met een
historische kern.
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Naast de revolutiebouw van de grotere stadsuitbreidingen waren
er in de tweede helft van de 19de eeuw ook veel particuliere initiatieven welke hebben geleid tot woningbouw. Een bekend voorbeeld is het Agnethapark te Delft op initiatief van een plaatselijke
industrieel. Het ‘tuindorp’ werd in 1884 ontworpen door L.P. Zocher en was in die tijd een vernieuwend concept in de stedenbouw.
Het plan was zijn tijd ver vooruit omdat hier sprake is van een stedenbouwkundig plan (weliswaar kleinschalig) wat door een landschapsarchitect bedacht wordt.
Bovenstaand voorbeeld is woningbouw bedoeld voor de arbeidersklasse. Voor de welgestelden werden op veel plaatsen villaparken
ontworpen. Dit waren wijken die aangelegd werden als een park,
in landschapsstijl, natuurlijk met slingerende wegen en passende
villa’s in ruime, soms echter ook minder ruime opzet, met een aanzienlijke hoeveelheid groen [Rooijen, 1984]. Een andere methode
was het aanleggen van een park waar dan later de huizen met de
voorzijde naar het groen gericht werden, wat de exploitatie van het
park ten goede kwam. Deze parken zijn in deze tijd gewaardeerde
en tevens druk bezochte parken.
De eerste decennia van de 20ste eeuw worden stedenbouwkundig bepaald door twee verschillende concepten. Enerzijds worden
plannen gemaakt die gekenmerkt worden door een schoonheidsideaal, een schilderachtige - , monumentale stedenbouw, ruimer
en anders van opzet dan de eerder omschreven revolutiebouw.
Anderzijds worden concepten geïntroduceerd die gevoed worden
vanuit een sociale houding: de stadsuitbreidingen voor de massa
met een ´tuindorpachtige´ opzet.
Omdat Nederland wat achterliep op de landen om ons heen, past
het uiteenzetten van de genoemde concepten qua tijdvak beter in
de volgende periode, het Interbellum.
4.3.3

Groen in en om de stad

De processen van industrialisatie, urbanisatie en modernisering
leidden in deze periode tot een definitieve verandering van de
verhouding tussen stad en landschap [Taverne, 1993]. Als reactie
op de verstedelijking werd de natuur in de stad geïntroduceerd en
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moesten parken en plantsoenen de schaduwkant van de verder uitdijende stad compenseren.
Stadsparken
De tweede helft van de 19de eeuw is het tijdvak van de (volks)parken met als beroemdste Nederlandse voorbeeld, het Vondelpark.
Het Vondelpark was het resultaat van een particulier initiatief. Het
ontwerp werd gemaakt door J.D. Zocher jr. en was vormgegeven
in de landschapsstijl. Het toepassen van vele soorten uitheemse
bomen is inherent aan deze stijl en zijn dan ook veelvuldig aangeplant. Andere stadsparken met eenzelfde verschijningsvorm zijn
bijvoorbeeld: Park aan de Maas in Rotterdam (Zocher, 1859), Wilhelminapark in Utrecht (H.Copijn, 1900) en het Wilhelminapark in
Tilburg (Springer, 1898). Zowel de aanwezigheid als de vormgeving
en inrichting van de groenvoorzieningen in de 19de eeuwse stad
illustreren dat openbaar groen vooralsnog in feite een elitaire voorziening was. De elite beschouwde het ommetje in het groen als een
nieuwe jas voor de arbeider…..maar onbeschaafd gedrag zoals fluiten of ravotten werd niet getolereerd.  “Het park was bestemd voor
het volk, maar was niet van het volk. Het werd aangelegd volgens
de heersende ideeën hoe men op een beschaafde wijze zijn vrije tijd
behoorde te besteden: theedrinken, roeien, paardrijden, etc.”
[Van Rooijen, 1984].
Volksparken
Het bovenstaande illustreert dat er een verschil gemaakt worden
tussen de parken die werden gemaakt ten behoeve van de stadsverfraaiing en de ‘volksparken’ die primair werden gesticht voor
het volkswelzijn en de volksgezondheid. Een van de eerste echte
volksparken in ons land is het Volkspark in Enschede dat door de erven van de textielindustrieel van Heek in 1872 wordt gerealiseerd.
De ontwerper was Dirk Wattez.
Natuurbesef
Een stroming die rond de eeuwwisseling opkwam was een groeiende waardering voor de natuur en het landschap, of, zoals Gerrie
Andela het in een artikel eens verwoordde, ´een hernieuwde sensibiliteit ten aanzien van de natuur´. Dit is vanzelfsprekend, de grote
maatschappelijke veranderingen en de gevolgen van de industriali-

satie van de tweede helft van de 19de eeuw hadden geleid tot een
soort van collectief natuurbesef. De angst voor het verloren gaan
van het landschap is er de oorzaak van dat er rond de eeuwwisseling een roep om bescherming in gang wordt gezet. Voortrekkers
hierin werden de veldbiologen Jac. P. Thijsse en E.Heimans. De beroemde ´Verkade-albums´ zijn uit dit gedachtegoed voortgekomen.
Thijsse vond dat het in contact komen met de natuur “ een verrijkende en moreel verheffende invloed op de stadsmens” had. De
belangstelling voor de natuur vertaalt zich later in de oprichting van
vele soorten van natuurverenigingen zoals: Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten (1905), Vereniging tot bescherming van
Vogels (1899), Staatsbosheer (1899), etc.
Volkstuinen
Een ander fenomeen van het einde van de 19de eeuw is de opkomst van de volkstuinen. Oorspronkelijk werd door de ´Volksbond
tegen drankmisbruik´ de gratis ter beschikking gestelde grond, waar
op eenvoudige wijze enige groenten gekweekt werden, gezien als
een methode om arbeiders op het rechte pad te houden [Deunck,
2002]. Begin 20ste eeuw wordt, ´de ontspanning na een dag hard
werken´ gezien als belangrijkste reden voor een volkstuin, evenals
het ´grote gevoel van saamhorigheid´.
4.3.4. Enige belangrijke buitenlandse invloeden:
Parijs en de stedenbouw van Haussmann
President Napoleon III had inspiratie opgedaan in Londen: “zo
moest Parijs ook worden”, vond hij. In de persoon van Eugene
Haussmann, de Prefect van Parijs, vond hij man die daarvoor nodig
was [Halbertsma, 1999]. Met de komst van Haussmann ontstond
een nieuw type stadsplanning: Haussmann was een bureaucratisch
planningsexpert. Hij maakte een helder onderscheid tussen de verschillende stedelijke functies. Haussmann was allereerst de ‘radicale wegenplanner´ van de met grote bomen beplante boulevards
[Boer, 1979]. Ook danken we aan deze man parken als; Bois de Boulogne en Bois de Vincennes. Onmisbaar in de groene componenten
hierin was de hulp van Jean Alphand, de ‘jardinier-ingénieur’, hoofd
van de dienst voor parken en plantsoenen. Tussen 1867 en 1873

schrijft Alphand zijn beroemde publicatie ‘Les promenades de Paris’, een prachtig boek met een grote mate van gedetailleerdheid
van het te bereiken straatbeeld; bomen, meubilair, verlichting, etc.
Alphand introduceerde meerdere nieuwe plantensoorten die hij
selecteerde op eigenschappen voor geschiktheid in de stedelijke
setting waarmee hij zijn tijd ver vooruit was.
Opvattingen over stedenbouw en stedelijk groen van Camillo Sitte
Een belangrijke stedenbouwkundige die een duidelijke mening
had over de openbare ruimte in de stad is de Oostenrijker Camillo
Sitte (1843-1903). Hij schreef in 1889 ‘Der Städtebau nach seinen
künstlerischen Grundsätzen’. Sitte pleitte voor de esthetische kwaliteiten van stedelijke ruimten. Hij zette zich af tegen de rationele
principes van de stadsplanning aan het einde van de 19de eeuw. Hij
onderzocht de esthetische kwaliteiten van ruimten uit de tijd van
de Middeleeuwen, de Renaissance en de Barok. [Heeling, 2002].
De regels die hij daaruit afleidde wilde hij aan de orde stellen voor
de moderne stedenbouw. Het mag duidelijk zijn dat de opkomende
modernisten het niet eens waren met zijn ideeën.
In 1909 kwam de 4de druk uit van zijn boek wat in tekst gelijk was
aan de eerste druk, maar tevens een bijlage ‘Großstadtgrün’ bevatte. Op het gebied van stedelijk groen en de belevingswaarde daarvan voor de stedelingen was Sitte, net zoals Alphand,  zijn tijd ver
vooruit. Aan de hand van enige citaten uit het boek wordt de visie
op het stedelijk groen door de ogen van Sitte geanalyseerd.
“Onze voorvaderen waren sinds onheuglijke tijden bosbewoners, en
wij zijn woningblokbewoners. Dat alleen al verklaart de onweerstaanbare innerlijke drang die de bewoner van een grote stad heeft
om de buitenlucht in te gaan, uit de stofboel van de huizenzee naar
het groen van de vrije natuur. Dat verklaart waarom voor de naar
natuur hongerende stadsmens elke boom, elk miniem grasveldje en
elke bloempot heilig is. Volgens dit gevoel dat in de samenleving
algemeen leeft, mag niet één struik aan een bouwproject in de stad
worden opgeofferd, hoe noodzakelijk dat verder ook is, maar moet
er daarentegen zoveel mogelijk groen naast het oude bestand worden bijgepoot”.
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In bovenstaand citaat laat Sitte duidelijk naar voren komen dat stedelijk groen een existentialistische betekenis heeft en dat we bestaand groen bij stedelijke uitbreidingen in acht moeten nemen en
op waarde moeten kunnen inschatten (duurzaamheid).
“Het zeer vruchtbare motief van de solitaire boom die haast niet
kost en dat in de moderne stedebouw zo goed als verdwenen is, is
dus weer de moeite waard om aandacht aan te schenken……………
Juist zulke details vormen echter een onherstelbaar verlies, want
deze frisse, natuurlijke groei van wat langzaam vanzelf is ontstaan,
is niet te vervangen…..Het maken van een samenhangende compositie van zulke boombeplantingen en hun architectonische omgeving wordt daarom een belangrijke vereiste. Het belangrijkste
daarbij is dat de boombeplanting geen artistiek waardevolle architectuur, beeldhouwkunst, portalen, erkers, beelden in nissen, gevelmozaïeken etcetera aan het zicht onttrekt. Daarom is er ook een
geleidelijke overgang van de plantvorm naar de architectuur nodig,
zoals in de muziek akkoorden die qua karakter ver uit elkaar liggen door harmonische overgangen met elkaar worden verbonden”.
Sitte pleit hier voor puntvormige groene elementen in de stad met
een grote mate van leeftijdsvariatie. Ze moeten als het ware in de
openbare ruimte zijn uitgestrooid, er niet zo bedacht uitzien. Sitte
hecht grote waarde aan de afstemming van het groen met de context waarin het voorkomt: mooie façades mogen niet verloren gaan
achter het groen.

Opvattingen van Joseph Stübben
De ideeën van de Duitse architect Joseph Stübben hebben ook
veel impact gehad op het denken over de stedenbouw in ons land.
Het was een man met oog voor esthetica net zoals Sitte, maar was
vooral praktisch ingesteld en had veel aandacht voor technische
aspecten van het vak. Vooral het zoeken van passende oplossingen
voor het moderne stadsverkeer.
Een jaar na het verschijnen van Sitte´s ‘Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen’, verscheen in 1890 het zeker zo
bekende boek van Stübben: ´Der Städtebau´.
Waar Sitte goed is in filosoferen over de bebouwde omgeving, zo
is Stübben goed in het formuleren van oplossingen in woord en in
beeld. In het eerder genoemde boek zijn talloze technische oplossingen van lanen, straten, pleinen, stegen, avenues opgenomen en
als profielen weergegeven, waarin bijvoorbeeld boombeplantingen
in het wegprofiel van een gedetailleerde maatvoering wordt voorzien (afbeelding 4.7).

“Het is duidelijk te zien dat alles wat de laatste tijd fout is aangelegd, slechts voortvloeit uit het feit dat al die allee-ontwerpen volgens het principe van de symmetrie op de tekentafel zijn vastgesteld, zonder dat daarbij ook tot in details werd nagedacht over hoe
een aanplant kan gedijen, over licht en zon, over de werking ervan
in het stadsbeeld en op het verkeer”.
Dit laatste citaat laat een nuchtere houding zien. Volgens Sitte worden beplantingen seriematig ontworpen zonder dat over specifieke kenmerken van het in te zetten sortiment wordt nagedacht. Er
wordt gepleit voor een integrale zienswijze op het stedelijk groen in
de context van de stedenbouw en het toenemende verkeer.
Afbeelding 4.7: Straatprofielen uit ´Der Städtebau´.
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De visie van Ebenezer Howard
In 1898 schreef Ebenezer Howard zijn visionaire boek: “To-morrow!
A peaceful path to real reform”. Howard was geen architect, maar
een stenograaf. Kern van zijn betoog was dat de keuze tussen stad
of platteland oneigenlijk was. Zowel de stad als het platteland had
volgens Howard positieve eigenschappen. Deze positieve eigenschappen gingen met de doorontwikkeling van de industrialisatie
verloren in de steeds groter wordende steden.
Howard stelde voor om grote steden te omgeven (bestemmen) met
weilanden, bouwlanden, bossen en parken, eigenlijk dus een halt
toeroepen aan de uitbreidingen aan de stadsrand.

was dat er idyllische woonwijken met veel groen werden ontworpen met een relatief kleine schaal (afbeelding 4.8), het werden dus
eigenlijk ‘tuindorpen’. De oorspronkelijke opzet van Ebenezer Howard’s concept is in ons land niet tot uitvoering gekomen.
Het Amerikaanse voorbeeld: Central Park
Ook New York had te maken met een enorme groei van de stedelijke bevolking. Voor een park in de toenmalige uitbreiding van
Manhattan werd een prijsvraag uitgeschreven die gewonnen werd
door Frederick Law Olmsted en Calvert Vaux met hun ‘Greensward
Plan’. In 1858 werd begonnen met de aanleg van het 320 hectare
grote park. De infrastructuur van het park was innovatief door de
zogenaamde ‘gescheiden circulatiesystemen’ voor voetgangers,
ruiters, etc. Het doorgaande autoverkeer werd onopvallend in ‘verborgen wegbeddingen’ begeleid door dichte begroeiingen opdat
de rustieke sfeer van het park geborgd zou zijn. Tot op de dag van
vandaag is het een echt publiekspark met eindeloos veel recreatiemogelijkheden.
4.3.5

Afbeelding 4.8: Heveadorp, Renkum.

Op grotere afstand stelde hij een ring van tuinsteden voor die én
onderling én met de stad door openbaar vervoer met elkaar verbonden zouden zijn. Deze tuinsteden zouden de voordelen van de
stad (veel voorzieningen) moeten combineren met de voordelen
van het platteland (gezonde leefomgeving). In Engeland werden
Howard’s ideeën door Raymond Unwin in de praktijk gebracht met
de beroemde voorbeelden van Letchworth en Welwyn Garden City.
In Nederland werden de ideeën enthousiast ontvangen. Het effect

Wetten en verordeningen

28 augustus 1851: De onteigeningswet en Gemeentewet
Er moest halverwege de 19de eeuw duidelijkheid komen over de
grens tussen het publieke – en private domein. Het instrument wat
hiervoor met veel juridisch getouwtrek tot stand kwam was de onteigeningswet. Vanaf dit moment bestond er een geijkte procedure
om een onteigening in goede banen te leiden. Deze juridische duidelijkheid was nodig, vooral voor de grote bestuurlijke operatie die
in de tweede helft van de 19de eeuw zou gaan plaatsvinden: de
exacte begrenzing en reglementering van de openbare ruimte [van
der Woud,2007]. De Gemeentewet van 1851 bracht de juridische
gelijkschakeling van stad en platteland. De afgelopen 150 jaar is de
wet regelmatig uitgebreid en aangepast.
Een van de gevolgen van bovenstaande wetgeving is dat gemeenten overgingen tot het oprichten van een ´Dienst der Openbare
Werken´. Op deze wijze werden allerlei publieke taken zoals wegenbouw, straatverlichting, reiniging, etc. centraal georganiseerd.
Naarmate de steden groeiden, werd de Dienst weer verder opge55

splitst in afdelingen, zo werden de Gemeentelijke Plantsoenendiensten opgericht. Deze gingen zich bezigen met de aanleg en het onderhoud van het steeds groter wordende areaal openbaar groen.
In het begin van de 20ste eeuw waren het vooral de grotere steden
die al een eigen Plantsoenendienst hadden, zoals Den Haag (1907)
of Nijmegen (1920). De Vereniging van Hoofden van Plantsoenen
werd in 1909 opgericht.  Kleinere steden op het platteland hebben
in veel gevallen pas na de Tweede Wereldoorlog een eigen Plantsoenendienst gekregen.
24 april 1874: De vestingwet.
De Vestingwet van 1874 bepaalt dat vestingen en linies die in onbruik waren geraakt (vooral in de noordelijke, oostelijke en zuidelijke provincies) werden opgeheven. Voor de vestingen kwam dit
neer op ontmanteling. Dit betekende dat de steden vanaf dit moment een grotere vrijheid hadden in het ontwerpen van de stedelijke uitbreidingen.
De gemeenten konden nu gronden uitgeven buiten de oude stad.
Op deze nieuwe bouwgrond vond veelvuldig goedkope revolutiebouw plaats. De revolutiebouwers zelf waren vooral geïnteresseerd
zoveel mogelijk exploitabele woonruimte op een zo klein mogelijk
oppervlak te bouwen. Diverse instellingen begonnen bij de overheid aan te dringen op een ‘woningwet’ die eisen en richtlijnen zou
voorschrijven om zo slechte woningbouw te voorkomen. Het zou
tot 1901 duren voordat er een Woningwet kwam.
2 juni 1875: De Hinderwet
De Hinderwet stelde regels vast betreffende bedrijfsactiviteiten die
hinderlijk, gevaarlijk en/of schadelijk waren voor de omgeving of
het leefmilieu of zoals in de originele wettekst staat: “Het is verboden inrigtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken, op te rigten zonder vergunning, welke, behoudens de bij deze
wet gemaakte uitzonderingen, door het gemeentebestuur wordt
gegeven”. Deze wet was van groot belang om nadere eisen te stellen aan industriële complexen en deze eventueel te verbieden op
locaties waar dat niet wenselijk was. De wet is in 1993 vervangen
door de Wet Milieubeheer.
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22 juni 1901: De Woningwet
De Woningwet van 1901 mag beschouwd worden als de eerste wet
waarin duidelijk sprake is van overheidsbemoeienis in de ruimtelijke ordening. Een van de belangrijke effecten van deze Woningwet
was natuurlijk de ‘woningwetbouw’ van goede betaalbare huizen
door organisaties zonder winstoogmerk. Er werden kwaliteitseisen vastgelegd in gemeentelijke bouwverordeningen. De opzet van
nieuwe stadswijken moest voortaan gepland en vastgelegd worden
in ‘uitbreidingsplannen’. In deze plannen moest de gereserveerde
grond voor de straten, pleinen en grachten worden aangegeven,
evenals de z.g. rooilijnen welke niet door bebouwing overschreden
mochten worden [Hidding, 1997]. Een van de eerste plannen waarin dat duidelijk tot uiting kwam, was in ‘Plan Zuid’ van Berlage.
4.4

Stad en groen in het Interbellum 1914-1945

4.4.1

Tijdgeest

Het woord Interbellum betekent letterlijk ´tussen oorlogen´. De
periode tussen de Eerste- en de Tweede Wereldoorlog kenmerkt
zich door een afwisseling van welvaart en crisis. Nederland is in
deze tijd een ´verzuild´ land: de te onderscheiden bevolkingsgroepen leven langs elkaar heen. De Eerste Wereldoorlog, waarmee
het tijdvak begint, leidt in de maatschappij tot een streven naar
zelfvoorziening, veroorzaakt door schaarste. De bemoeienis van de
staat komt tot uitdrukking in het zitting nemen in allerlei advies- en
overlegorganen. Invoering van prijsbeheersing, productiequotering, distributie, etc. zijn hier een direct gevolg van geweest [van
der Cammen, 1993].
Het is in deze tijd dat begonnen wordt  met het scheppen van  betere arbeidsomstandigheden, uitgedrukt in z.g. secundaire arbeidsvoorwaarden; pensioenvoorzieningen, medische zorg, huisvesting,
etc. Het is dezelfde overheidsbemoeienis die ook het einde van
deze periode karakteriseert, ditmaal vormgegeven in een eigen Ministerie: Het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting.

Bestaande industrieën dijden vooral tussen 1920 en 1930 verder
uit, het was een bloeitijd voor de economie. Kenmerkend voor deze
periode was het ontstaan van de z.g. multinationals (Shell, Philips,
Unilever, etc.) en grootwinkelbedrijven zoals Albert Heijn. Echter, in 1929 vond in de Verenigde Staten de z.g. Beurskrach plaats
en stortte de economie in. Een lange periode van krimp en grote
werkloosheid brak aan. Op het hoogtepunt van de werkloosheid
was een op de vier Nederlandse arbeiders werkloos. Het is deze
werkloosheid die de z.g. werkverschaffingsprojecten voortbrengen
waarvan de aanleg van het Amsterdamse Bos een representatief
voorbeeld is.
Volgens cultuurhistoricus Léon Hanssen, “lijkt het brandpunt van
de 20ste eeuw te liggen in het Interbellum vanwege de destijds
ontstane (anti)normen, verwachtingen en angsten, welke ons nu
nog steeds bezighouden. Enerzijds veert Europa op met een nieuwe
baanbrekende geest, welke we nu als ´Modernisme´ betitelen, anderzijds ervaren we de Beurskrach, komt Hitler aan de macht en
vind in 1938 de Kristallnacht plaats”. Dit citaat geeft aan dat het
relatieve korte tijdvak vooral een periode van hoogte- en dieptepunten geweest is.
Het Interbellum is het eerste tijdperk, waarvan andere bronnen beschikbaar zijn dan het geschrevene, het getekende of het geschilderde. In deze periode begint men op grote schaal te fotograferen
en te filmen. Ook geluiden kunnen worden vastgelegd [Stolzenburg, 1991].
4.4.2

Stadsontwikkeling

De stedenbouw in het interbellum kenmerkt zich door experimenten en door een veelheid aan naast elkaar voorkomende stijlen.
Het tot deze tijd gebruikelijk toe te passen gesloten bouwblok
kwam onder druk te staan en kreeg steeds meer kritiek. In het Interbellum zijn drie leidende stromingen te onderscheiden; de ‘Tuinstadgedachte’, de ‘Monumentale’ stedenbouw en het opkomende
‘Functionalisme’.

Tuinstadgedachte (1900 –1930)
Een tuinstad zoals die bedoeld werd in de visie van Ebenezer Howard
is er in ons land nooit van gekomen, maar het gedachtegoed heeft
wel geleid tot een ‘spin-off’ die in de jaren tien tot ver in de jaren
dertig tot uiting kwam in het bouwen van gezellige, dorpsachtige
woonomgevingen, eigenlijk ‘tuindorpen’ dus. Dit principe zagen we
ook al toegepast in de arbeiderswijken die sommige industriëlen en
fabrikanten lieten bouwen (Agnethapark, Philipsdorp, Heveadorp,
etc.), echter de schaal was nog niet zo omvangrijk. Een ander belangrijk verschil tussen de arbeiderswijken van de fabrikanten en
de latere tuindorpen is de heterogene dorpssamenstelling van de
laatstgenoemde.
Een plan wat in de literatuur vaak aangehaald wordt als een ´echt´
tuindorp is: ‘Tuindorp Vreewijk’ in Rotterdam – Zuid, ontwikkeld
vanaf 1916. Berlage was verantwoordelijk voor het ontwerp van
het eerste deel, de volgende delen werden vormgegeven door M.J.
Grandpré Molière, P. Verhagen en A.J.Th. Kok. Toch heeft Grandpré Molière hier geen op zichzelf staande wijk willen maken. De
ontwikkeling van een stad vatte deze architect op als een continu
proces, waarbij de bebouwing vanuit de compacte binnenstad naar
de randen toe lager en ruimer van opzet moest zijn. Deze zienswijze staat haaks op het planconcept van Amsterdam-Zuid wat uit
dezelfde periode stamt en wat zeer zeker als autonome eenheid
beschouwd mag worden [de Boer, 1987]. Vanuit een naoorlogse
optiek is Vreewijk is een uitgestrekte, eenzijdige woonwijk zonder
wijkcentrum, met een willekeurige spreiding aan voorzieningen.
Echter, nog steeds wordt door de bewoners de ´dorpse´, vriendelijke uitstraling (afbeelding 4.9) van het Tuindorp gewaardeerd, getuige het actieve buurtcomité van het Tuindorp (Het comité heeft in
2008 een boekje samengesteld: ´Historische wandeling Vreewijk´).
Een tweede variant van hoe een ´tuindorp´ op een geheel andere
wijze vormgegeven werd, is het ´Papaverhof´ in Den Haag. Dit plan
wordt in 1919 ontworpen door Jan Wils, en volgt met de karakteristieke strakke geometrische lijnvoering de ideeën van De Stijl. De
huizen, plantsoenen, gemetselde bloembakken, hekwerken, etc.
geven een streng geordende indruk, sterk tegenovergesteld aan
het hiervoor genoemde Vreewijk.
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waar hij zich tijdens zijn 3-jarige studie in Zurich in verdiept had.
Ook was Berlage onder de indruk van het revolutionaire stratenplan wat Haussmann in Parijs had verwezenlijkt.

Afbeelding 4.9: Tuindorp Vreewijk, Rotterdam.

Monumentale stedenbouw
Een andere stroming die veel opzien baarde was de monumentale
stedenbouw. Zoals de tuindorpen in Nederland ontwikkeld werden
in zowel grote als kleine steden, zo was de monumentale stedenbouw slechts voorbehouden aan de grote steden. Vooral in Amsterdam en Rotterdam heeft deze stroming gestalte gekregen. Sommige
literatuurbronnen noemen deze stroming ‘de opkomst van de massabouw’. De meeste woningcomplexen die gebouwd zijn volgens
het principe van de monumentale stedenbouw (afbeelding 4.10)
kenmerken zich door een sobere regelmaat, waarbij de individuele
woning opgaat in het grotere geheel. Het concept van het werken
met grote stadsblokken is vooral goed tot uitdrukking gekomen in
het Amsterdamse ‘Tweede Plan Zuid’ van Berlage (1915-1917). Dit
plan is bijzonder groot van omvang en de profielen zijn ruim gedimensioneerd: brede straten, royaal aangebracht groen en massieve
woonblokken. Het grootste aandeel van de wijk Amsterdam-Zuid
werd gebouwd door de architecten van de Amsterdamse School.
Voor ons land geldt de architect H.P. Berlage (1856-1934) als belangrijkste vertegenwoordiger van de monumentale stedenbouw.
Berlage´s opvattingen waren mede gevoed door buitenlandse invloeden van o.a. Camillo Sitte (Wenen) en Joseph Stübben (Berlijn)
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Afbeelding 4.10: Plan-Zuid van Berlage, Amsterdam.

“ De straten door geheel Amsterdam-Zuid zijn breed en rijkelijk met
bomen en bloemen beplant, die met de onverdroten zorg worden
onderhouden welke de Nederlander aan het onderhoud van zijn
tuinen, plantsoenen en perken pleegt te besteden. Deze wijk van
Amsterdam is heel wat menselijker en waardiger dan de stedebouw
der voorafgaande tientallen jaren die iemand een ware nachtmerrie bezorgt. Doch dit ontwerp – evenals de bouwkunst in de jaren
voor 1900 – brengt het nog niet tot een volledige doorbraak en
weet nog geen waarlijk eigentijdse uitdrukking te komen welke op
een nieuwe levensopvatting rust”. Op deze, enigszins vergoeilijkende wijze, wordt het plan van Berlage beschreven in het befaamde
´Space, Time and Architecture’ van Siegfried Giedion, een kunsthistoricus die veel belang hechtte aan het begrijpen van ‘de geest
van een tijdperk’, ofwel ‘zeitgeist’. Bovendien was hij secretaris van
de CIAM, en in die rol dus een fervent voorstander van het nieuwe
bouwen. Het latere Algemeen Uitbreidings Plan (AUP) uit 1934 van
Cornelis van Eesteren kon wel de goedkeuring van de criticus wegdragen. Het hierboven geschreven boekcitaat is een voorbeeld van
de strijd tussen traditioneel denkenden (o.a. de monumentale stedenbouw) en het opkomend functionalisme.

Amsterdamse School
Een specifieke stijl binnen de architectuur die hier genoemd moet
worden is de ‘Amsterdamse School’, vooral ook omdat de architecten die behoorden tot deze stijl vele woonblokken in het plan van
Berlage hebben ontworpen. Onder deze verzamelnaam vallen de
architecten die het nieuwe zochten in de decoratieve versiering van
de gevels. De Amsterdamse School is de Nederlandse uiting van het
expressionisme met fantasierijke en plastische, geboetseerde gevels. Uitbundig metselwerk langs schoorstenen, daklijsten, kozijnen
en vooral de vormgeving van de hoeken moesten de gevels reliëf
geven. Ook de accenten die gegeven werden bij de deuren, portieken en doorgangen zijn opvallend voor het werk van de Amsterdamse School. De meest bekende architecten binnen deze bouwstijl waren Michiel de Klerk (1884-1923), Piet Kramer (1881-1961)
en Jan Melchior van der Meij (1878-1949). In de literatuur worden
de complexen voor de volkswoningbouw soms wel ‘paleizen voor
de arbeiders’ genoemd.
De architectuur van de Amsterdamse school vertoont veel verwantschap met de Arts and Crafts-beweging dat tot uiting komt in de
architectonische tuinen die bij de complexen ontworpen worden.
Gemetselde muurtjes, terrassen en geschilderd houtwerk voorzien
van plastische details zijn karakteristiek voor deze tuinen[Backer,
1998].
De Stijl
Een andere belangrijke nieuwe stroming werd in 1917 opgericht
door de kunstenaarsgroep ‘De Stijl’, door de schilders Piet Mondriaan en Bart van der Leck, architect J.J.P. Oud en dichter/schilder
Theo van Doesburg. Later sloten Cornelis van Eesteren, Gerrit Rietveld, Jan Wils en Robert van ’t Hoff zich ook aan. Centraal stond
het streven naar pure verhoudingen en harmonie door volledige
abstractie. In de architectuur zocht de stroming aansluiting bij de
moderne architectuur met het gebruik van de moderne materialen
beton, staal en glas [Groenendijk, 1993]. Woningbouwcomplexen
in de vooroorlogse uitbreidingsplannen zijn vooral verwezenlijkt
door J.J.P.Oud (Rotterdam: Spangen, Tusschendijken, Kiefhoek) en
Jan Wils (Amsterdam: Olympisch Stadion).
De architectleden van de ‘De Stijl’ zullen zich later aansluiten bij
de stroming van het functionalistische ‘Nieuwe Bouwen’, een an-

dere naam voor het hierna te beschrijven functionalisme. Van de
eerdergenoemde namen zal vooral Cornelis van Eesteren een prominente rol gaan vervullen in de naoorlogse stedenbouwkundige
ontwikkelingen.
Functionalisme
Een nieuwe tijd werd ingeluid met het functionalisme, een stroming van moderne stedenbouw en architectuur die gekenmerkt
werd door een radicale benadering van functiescheiding. In deze
theorie werd het leven van mensen in de stad teruggebracht tot
vier hoofdfuncties; wonen, werken, ontspannen (recreëren) en verkeer. Volgens de grondbeginselen van deze stroming zouden deze
vier functies in uitbreidingsplannen in ruimtelijke zin strikt van elkaar gescheiden moeten worden.
De stroming van het functionalisme is onlosmakelijk verbonden
met de CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne),
een in 1928 opgericht verband van individuen en verenigingen die
allemaal de moderne architectuur en stedenbouw toejuichten. De
Stijl is in ons land de voorloper, samen met de futuristen in Italie, de
constructivisten in Rusland en de kunstenaars van het Bauhaus in
Duitsland. De Zwitserse architect Charles-Edouard Jeanneret, beter
bekend als ‘Le Corbusier’ is de belangrijkste vertegenwoordiger van
het ‘Nieuwe Bouwen’. De CIAM kent in Nederland twee toonaangevende architectenverenigingen; De ‘8’ in Amsterdam (opgericht in
1927) en ‘Opbouw’ in Rotterdam (opgericht in 1920). Samen geven
ze het tijdschrift ‘De 8 en Opbouw’ uit.
De architectonische uitgangspunten zijn het gebruik van beton,
staal en glas. Het positioneren van woningen in de zogenaamde
‘strokenbouw’: etage- of eengezinswoningen in lange rijen aan
voetpaden met groenvoorziening. Hierdoor zouden woningen zich
niet meer aan drukke straten bevinden, maar midden in het groen.
Het toepassen van platte daken in plaats van schuine daken (een
schuin dak levert immers veel ruimteverlies op).
Ook het toepassen van hoogbouw, montagebouw en standaardisatie zijn termen die voortgekomen zijn uit deze moderne architectuur. De functie van gebouwen staat voorop, het gebruik van de
gebouwen is dus ook het uitgangspunt voor de vormgeving. Wie
kent niet de kreet ‘Form follows function’. Verder is het gebruik van
ornamenten en versieringen ´verboden´.
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“De straten krijgen door den open hoogbouw groote zonlichtplekken, die wel wisselen met zonnestand en jaargetijde, maar die ook
in den winter steeds bij den laagsten stand het straatvlak zullen
kunnen bereiken, ook zoo deze straat W.O. loopt.
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 ieder bewoner voor zich en zijn gezin
deel kan hebben van dat park aan zijn voet, waar zuivere luchtcirculatie heerscht, waar sportvelden kunnen liggen, waar kortom
zonder opoffering en tijdverlies het levensgeluk kan worden verhoogd, het leven voor de huisvrouw wordt verlicht door de practische woongemakken, hygiëne, gezondheid, licht en lucht worden
verkregen en waar bovendien tal van bedrijfsorganisaties worden
vergemakkelijkt”. (J. Duiker in de publicatie ´Hoogbouw´ uit 1930).
In de literatuur vormt het Amsterdams Uitbreidings Plan (AUP
1935, nu bekend als het gebied van de Westelijke Tuinsteden), ontworpen tussen 1929 en 1932, het eerste belangrijke voorbeeld van
de moderne, functionele stad. Het werd ontworpen door Cornelis
van Eesteren en vormt een perfecte afspiegeling van de toenmalige
stand van zaken in de Nederlandse stedenbouw [Taverne, 1993].
De formule van de ‘functionele stad’ zou op nationale schaal bij de
wederopbouw een belangrijke rol gaan spelen, zowel voor wat betreft de stedenbouw als het openbare groen waarin het ruimtelijk
gepositioneerd werd.
Met het Amsterdamse uitbreidingsplan ´Tuinstad Slotermeer´ werd
in 1939 (afbeelding 4.11) de vooroorlogse ontwikkeling van de stedenbouw afgesloten. Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog werd
Slotermeer met veel vertraging gerealiseerd. De eerste woningen
konden pas in 1952 in gebruik worden genomen. In het volgende
hoofdstuk zullen de karakteristieken van dit plan uiteengezet worden.

Afbeelding 4.11: Tuinstad Slotermeer, Amsterdam.

4.4.3

Groen in en om de stad

Omdat de stadsuitbreidingen een steeds planmatiger karakter kregen, heeft dat ook gevolgen voor het stedelijk groen gehad. Het stedelijk groen wordt in ieder geval in het interbellum pragmatischer,
grootschaliger en planmatiger aangepakt. Het is ook de tijd dat de
normering in zwang komt. Het stedelijk groen wordt steeds meer in
cijfers uitgedrukt, in vierkante meters per inwoner.
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De invloed van het eerder beschreven concept van de ‘Tuinstadgedachte’ heeft zich in de Nederlandse situatie vooral geuit in een
ruimere toepassing van groen ter verlevendiging van het straatprofiel. Dit waren voornamelijk bomen, bermen en groene pleintjes
en binnenhoven. In de vele tuindorpen die in het interbellum zijn
ontwikkeld, waren het vaak de tuinarchitecten van de ´gardeneske´
cultuur (bijvoorbeeld Leonard A.Springer), die voor het openbaar
groen gevraagd werden.
In de monumentale stadsbouw moest het groen primair bijdragen
aan het monumentale karakter van het totale plan. Om die reden
zijn het vooral laanbomen die geplant werden om de hoofdlijnen
van het plan aan te zetten, dit ook in navolging van buitenlandse invloeden. In het Plan Zuid II van Berlage werd al het openbaar groen
door hem zelf ontworpen (Plan Zuid II, 1917). Dit was een doorn in
het oog van de gerenommeerde tuinarchitecten die veel vrijheid
verloren in het ontwerpen van openbaar groen. In de hier eerder
genoemde grootschalige stedenbouwkundige plannen werden zij
´slechts´ nog maar ingezet om plannen nader in te vullen, of om
vanwege specialistische kennis te adviseren bij de keuze van bomen of heesters [Moes, 2002].
De acceptatie van stadsgroen vond niet van het ene op het andere
moment plaats. Al in het jaar 1909 verscheen een rapport met de
volgende passage: “Het is voor eene goede Volkshuisvesting niet
voldoende, om voldoende woonruimte beschikbaar te hebben voor
de ingezetenen, maar het komt ook aan op de algemeene ligging
der woningen, op de hoeveelheid frissche lucht, die in de woonwijken kan doordringen, op de bereikbaarheid van parken en plantsoenen voor de bewoners, teneinde zich daar te kunnen ontspannen
en eenige aanraking te vinden met de natuur. Voor de algemeene
Volksgezondheid is de aanwezigheid van dergelijke groen oasen in
de steden onmisbaar, en aan de eischen der volkshuisvesting, als
geheel beschouwd, wordt niet voldaan, wanneer de woonwijken alleen uit straten en huizen bestaan, zonder open ruimten, wandel en
speelgelegenheden voor de jeugd” (Rapport over de Amsterdamse
parken en plantsoenen, door een commissie uit de woningraad
met o.a. H.P. Berlage en Jac. P. Thijsse).
In de twintiger jaren werd er al meer over stadsgroen gediscus-

sieerd, ook steeds meer op theoretisch vlak, bijvoorbeeld op het
Internationale Stedebouwcongres dat in juli 1924 in Amsterdam
werd gehouden [Rooijen, 1984]. De inhoudelijke discussie over het
openbare groen werd wel voornamelijk door Duitse sprekers ingebracht.
De crisisjaren hebben een nadelig effect gehad op de destijds bestaande ‘sierplantsoenen’ met veelvuldige toepassingen van exoten. Deze waren duur in onderhoud en werden gedurende de crisisjaren versoberd of verwijderd. Deze plantsoenen waren überhaupt
al niet populair bij de opkomende stroming van het functionalisme,
ze waren te ‘protserig’, hadden teveel tierlantijnen en waren te ‘uitheems’. De voorstanders van de ‘Nieuwe Bouwen’ met een zakelijke insteek hadden hele andere ideeën m.b.t. het bouwen en het
inrichten en vormgeven van de openbare ruimte.
De ontwikkeling van de volksparken
Een belangrijk verschil met de stadsparken zoals die in de tweede
helft van de 19de eeuw werden aangelegd is de functie: het volkspark werd ingericht als een gebruikspark voor alle lagen van de
bevolking. De oude stadsparken waren exclusief bedoeld voor de
welgestelden om te flaneren over de gebogen paden. De oorsprong
van de volksparken ligt in Duitsland. Een bekend voorbeeld daar is
het Stadtpark van Hamburg (Fritz Schumacher). De strakke architectonische vormgeving van de Duitse volksparken vindt zijn oorsprong in de ´trendvolging´ van architecten van het Nieuwe Bouwen zoals o.a. Le Corbusier, Mies van der Rohe, J.J.P. Oud, etc. Voor
Nederland geldt het Amsterdamse Bos als antwoord op de steeds
luidere roep om recreatieruimte (afbeelding 4.12).
Het Amsterdamse Bos
Het woord  ‘recreatie’ werd in het rapport van de Commissie voor
het Boschplan’ als volgt gedefinieerd: “De recreatie – de herschepping – die de stedeling, zozeer aan alle kanten gebonden, in de
natuur ondergaat, is niet alleen gelegen in het genot, dat haar
schoonheid voor het oog biedt en in de gezonde beweging in de
buitenlucht, maar ook in de vrijheid te kunnen gaan waar men wil,
in het contact met planten, dieren en bodem, in de weldadigheid
van de stilte, in de zuiverheid van het leven, dat men rondom zich
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voelt en ten slotte in de tegenstelling van de vrije groepering de
voorwerpen in de natuur met het sterk geordende leven in de stad”
[Balk, 1979].
In 1928 werd door de Gemeenteraad besloten tot de aanleg van dit
immense park met een oppervlakte van twintigmaal het Vondelpark
of met een zelfde oppervlakte als het Bois de Bologne bij Parijs. De
totale oppervlakte bedraagt 895 hectare en bestaat hoofdzakelijk
uit bos (350 ha), gras (230 ha), water (165 ha) en oeverlanden (70
ha). Het grootste aandeel van deze werkzaamheden vond plaats als
z.g. werkverschaffing onder de slogan ‘vijf jaar werk voor duizend
man’. Het scheppen van recreatieruimte voor de Amsterdamse bevolking was de belangrijkste reden. Het bos moest een overwegend
sociaal karakter hebben: en gebruiksbos, geen productiebos of sierbos. Voor het project werd een commissie ingesteld onder leiding
van Cornelis van Eesteren, die samen met Jacoba Mulder, stedenbouwkundige van de gemeente Amsterdam, verantwoordelijk was
voor het uiteindelijke ontwerp. Van Eesteren, zoals eerder vermeld,
een representant van het Nieuwe Bouwen, liet zich bij het ontwerp
leiden door de steeds sterker wordende behoefte aan beweging,
zon, lucht en hygiëne. Het ontwerp van het Amsterdamse Bos is
een parkbos dat deels in Engelse Landschapsstijl en deels in Duitse
volksparkstijl is opgezet. Het ontwerp wordt gekarakteriseerd door
de aanwezige bodemgesteldheid (aangepaste beplanting vanwege
het waterrijke polderland) en diverse recreatiemogelijkheden zoals roeien, zwemmen, schaatsen, wandelen, vissen, fietsen, etc .
Ook voorzieningen als sportterreinen, speelweiden, hertenkamp,
arboretum, openluchttheater, boerderijen, ruitersportcentrum en
een aantal horecapunten werden opgenomen in het plan.
Natuurlijk werd niet alleen in Amsterdam nagedacht over het ontwerpen en realiseren van parken ten behoeve van de recreatie.
Twee andere bekende voorbeelden zijn het Kralingse Bos in Rotterdam en het Zuiderpark in Den Haag. Uit de geschiedenis komt
duidelijk naar voren dat bij het vormgeven van de volksparken “een
richtingenstrijd gaande was tussen de aanhangers van de ´nieuwe
tuinkunst´(lees: architectonische stijl) en de tegenstanders, die aan
een landschappelijke stijl (lees: romantische stijl) de voorkeur geven [van der Ham, 1998]
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Afbeelding 4.12: Het Amsterdamse Bos.

Natuureducatie
Tezamen met het aanleggen van grootstedelijke groenvoorzieningen als de hiervoor beschreven volksparken deden zich vanaf ca.
1920 ook op een ander gebied ontwikkelingen voor: de opkomst
van de z.g. schoolwerktuinen, instructieve plantsoenen, heemparken en imitatie-landschapstypen. Het idee van de schoolwerktuinen als natuuronderwijs sloeg zo goed aan, dat binnen enkele jaren
alle grote gemeenten – waar het juist de kinderen uit de etagewoningen aan ´grondcontact´ ontbreekt - dit hoog op de agenda hadden staan [Pannekoek, 1975]. De invloed van de ´Verkade-albums´
van Jac. P. Thijsse begon zijn vruchten af te werpen. In de eerdergenoemde parken Zuiderpark en Amsterdamse Bos, maar zeker ook
in het bekende J.P. Thijssepark te Amstelveen werden met min of
meer kunstmatige profielen situaties gecreëerd om bepaalde landschapstypen na te bootsen. Op deze educatieve wijze kon men laten zien ´hoe mooi de natuur kan zijn´ aan de stadsbewoner met
weinig of geen groen in de directe leefomgeving.
Bond van Nederlandse Tuinarchitecten
Het is ook in deze periode (1922) dat de Bond van Nederlandse
Tuinarchitecten (BNT) wordt opgericht. De tuinarchitecten wilden
zich als beroepsgroep onderscheiden maar zeker ook profileren.
Een belangrijk doel van de Bond was om meer vat te krijgen op de
stedenbouwkundige ontwikkelingen en het, voor zover mogelijk,
participeren in de plannen die gemaakt werden. De eerste decennia   na oprichting werd de opdrachten-portefeuille bepaald door
villatuinen, plantsoenen, parkaanleg e.d . Dit, terwijl er allerlei stedenbouwkundige stromingen gaande waren, waar men graag in
mee wou denken: De Stijl (1917), Bauhaus (1920), CIAM (1933), De
8 & Opbouw, etc. vormden samen een groot laboratorium. In grote
stadsuitbreidingen was het namelijk een gangbare methode dat de
architect/stedenbouwer zelf alle grote groenelementen ontwierp
(bomenlanen, parken, sierperken e.d.). Voor de tuinarchitecten
restte dan slechts het invullen met verschillende plantensoorten
[Boer, 1979]
Een bekend voorbeeld om bovenstaande tekst kracht bij te zetten
is het gehele proces en ontwerp van het Amsterdamse Bos. Dit
plan werd voor het grootste deel ontworpen door de stedenbouwer Cornelis van Eesteren en zijn leerlingen. Meto Vroom schreef

hierover:“Het nieuwe denken over recreatie en natuurbeleving
werd niet toevertrouwd aan tuinarchitecten, deze waren daar blijkbaar nog niet rijp voor” [Vroom, 2001].
Misschien waren de tuin- en landschapsarchitecten ook wel te bescheiden, getuige de volgende anekdote. Alvorens een beslissing te
nemen over het ontwerpen van het Amsterdamse Bos raadpleegde
Van Eesteren de landschapsarchitect J.T.P. Bijhouwer. Het antwoord
wat Van Eesteren kreeg was: “Ik zou het maar doen, je doet het
even goed als een van ons en wellicht beter” [Balk, 1979].
Groen onderwijs
De oprichting van de BNT leidde ook tot het uitwerken van verschillende vormen van onderwijs. In de tijd van oprichting was er nog
geen gespecialiseerde opleiding tot tuinarchitect: “Als iemand zich
wilde bekwamen in het vak, dan werd een werkkring gezocht bij een
gevestigd tuinarchitect. Voorts was daarbij zelfstudie en het werken
in tuinen en kwekerijen in binnen- en buitenland een vereiste”
[Benthem, 1982]. De eerste opleiding tot tuinarchitect werd in
1935 geïnitieerd door het BNT-bestuur. Het was een tweejarige
avondopleiding, welke op ´Huis te Lande´ te Rijswijk werd gehouden. Een van de aangestelde docenten voor deze opleiding was
J.T.P. Bijhouwer, de latere eerste hoogleraar Tuinarchitectuur aan
de Landbouwhogeschool te Wageningen. Na enige jaren werd met
steun van het Ministerie van Landbouw de Hogere Opleiding voor
Tuin- en Landschapsinrichting (H.O.T.A.) te Boskoop opgestart.
Naar een normering voor stedelijk groen
In 1915 schreef de Duitser Martin Wagner een invloedrijk boek
getiteld: ‘Stätische Freiflächenpolitik’. In zijn studie stelt hij de
kwantitatieve normering van stadsgroen centraal. Wagner introduceerde in zijn boek een samenhangend stelsel van formules om
op onafhankelijke wijze steden van openbaar groen te voorzien.
Wagner heeft in dit boek al normen gesteld voor de loopafstand
tot het dichtstbijzijnde park/bos, maar ook normen voor de aan te
brengen groenvoorzieningen voor hoogbouw t.o.v. laagbouw. Hij
stelt in zijn boek de gebruiker centraal, en pleit vooral voor de gebruiksmogelijkheden van de ‘sanitärem grüns’ i.t.t. het door hem
onderscheidde ‘decoratives grün’. “Voor een stadsdeel met 10.000
inwoners komt Wagner op een norm van 2,4 hectare speelplaats,
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1,6 hectare sportveld, 0,5 hectare promenade, 2,0 hectare park en
13,0 hectare bos. Hij gaat m.a.w. uit van ongeveer 20 m2 groen per
inwoner” [Rooijen, 1990]. De Methode Wagner is in veel plannen
toegepast of vertaald. Het Algemeen Uitbreidings Plan voor Amsterdam (1934) van Van Eesteren is een vroeg voorbeeld van een
uitbreidingsplan waarin de normen van Wagner zijn verwerkt. Het
voorbereidend werk werd verricht door de ingenieur-socioloog Van
Lohuizen, die de sociale gegevens en sociale wenselijkheden omzette in maat en getal. Voor wat betreft het groen worden in het
AUP 1934 drie soorten van groen onderscheiden; de plantsoenen,
de parken en het weekendgroen. Onder de categorie weekendgroen viel het Amsterdamse Bos. Weekendgroen voor de arbeider
die het zich niet kon veroorloven naar het Gooi of het strand te
gaan, maar die in het ‘weekendgroen’ bij de stad een hele dag kon
doorbrengen [Balk, 1979].
4.4.4

1942 Regeling voor het nationale plan
Het Nationale Plan werd in augustus 1942, met goedkeuring van de
Duitse autoriteiten, formeel in voorbereiding verklaard, waardoor
de mogelijkheid gecreëerd werd om bezwaar te maken tegen een
voorgenomen grondaankoop of werk op grond van strijdigheid met
het nationale plan in voorbereiding. Bij de nationale ruimtelijk ordening moest volgens Dhr. Bakker Schut (een van de leden van de
adviescommissie die het Plan voorbereid hadden) van de volgende
richtlijnen worden uitgegaan [Siraa, 1989]:
•
•

Wetten en verordeningen

1921 Herziening in de Woningwet
In de herziening van 1921 werden voortaan alle gemeenten, ongeacht het inwoneraantal, verplicht tot het maken van hun uitbreidingsplannen. Vanaf deze tijd ging het in de ruimtelijke ordening
om het bestemmen van grond: welke soorten van gebruik mogen
op welke gronden plaatsvinden. Aan het uitbreidingsplan werd bovendien een middel verbonden om de naleving ervan af te dwingen: de gemeentelijke bouwvergunning moest worden geweigerd
als het plan voor het oprichten of vernieuwen van een gebouw afweek van een goedgekeurd uitbreidingsplan. Deze functietoekenning is sindsdien de kernactiviteit van de ruimtelijke ordening.
1931 Herziening in de Woningwet
In de Woningwet wordt het zogenaamde streekplan ingevoerd.
Hiermee werd de ruimtelijke ontwikkeling van stad én land volgens
geldende regels vastgelegd. In het uitbreidingsplan moest voortaan de bestemming van de grond in hoofdzaak of in onderdelen
worden aangewezen, waarbij de bestemming in onderdelen was
bedoeld voor gronden waarop de bebouwing zich in de eerstvolgende jaren zou uitbreiden.
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Later, vanaf 1937 kan ook het gemeentelijk buitengebied worden
bestemd.

•
•
•
•

Vergroting van de vestigingsdichtheid op het platteland door
intensivering van het bodemgebruik (agrarisch plan)
Doelmatige decentralisatie van de industrie door beperking
van de groei van de westelijke industriecentra en stimulering in
gunstig gelegen kernen en gebieden in het overig deel van het
land (industrieel plan)
Concentratie van woningbouw in kernen, maar beperking van
de groei van de zeer grote steden (vestigingsplan)
Een nationaal groenplan en het stimuleren van preventieve en
repressieve maatregelen voor landelijke schoonheidszorg.
Een verkeersplan, afgestemd op de hiervoor genoemde doeleinden.
Eigenlijk lezen we hier al de doelen die verwoord worden in de
Nota van het Westen des Lands van 1958. Tussen 1942 en 1958
heeft men gewerkt met een veelheid van tussentijdse regelingen die allen afgeleid zijn van de bovengenoemde uitgangspunten.

4.5

Conclusies

In dit hoofdstuk is een periode van ongeveer 450 jaar beschreven.
Gedurende deze periode heeft het ´groen´ in de nabijheid van mensen een steeds andere betekenis gekregen. Werd in de late middeleeuwen het groen binnen de stadsmuren nog verwijderd, aan het
einde van de beschreven periode werd het groen omarmd als iets
wat gekoesterd moest worden, iets wat van groot belang was voor
iedere stedeling.
Het is in dit hoofdstuk duidelijk geworden dat de verschijningsvormen en de functies van het stedelijk groen onlosmakelijk verbonden
zijn met de maatschappelijke ontwikkelingen uit de verschillende
perioden welke zich fysiek vertaald hebben naar de stedenbouw.
Er zijn vanuit het verleden meerdere redenen aan te voeren die
aanleiding hebben gegeven tot het aanbrengen van groen in de
stedelijke uitbreidingen. De onderstaande drie conclusies kunnen
beschouwd worden als de fundamenten van het stedelijk groen.

met ‘alles wat groeit en bloeit, en ons altijd weer boeit´. Het groen
heeft in deze benadering een voornamelijk educatieve functie.
Omdat de mensen in de eerste helft van de 20ste eeuw over meer
vrije tijd beschikten, kreeg het stedelijk groen een steeds functioneler karakter. In het Interbellum krijgt het groen betekenis als
openbaar groen, men mag het ook steeds meer `gebruiken´. Door
de veelheid aan stromingen in de stedenbouw en architectuur en
het steeds actiever participeren van tuinarchitecten aan de vormgeving en invulling van de openbare ruimte, krijgt het groen een
steeds belangrijkere rol toegewezen. Openbaar groen staat op de
agenda en wordt volgens normering toegepast. Het tijdperk van
groen ten behoeve van de recreatieve functie breekt door.

Het begrip ´stedelijk groen´ werd voor het eerst geïntroduceerd en
toegepast op het moment dat er een revolutionaire en onbegrensde groei waar te nemen was in de stedenbouw. Er moesten wel
´groene voorzieningen´ gemaakt worden om het mogelijk te maken
de stad nog verder te laten groeien. De steden hebben twee flinke
groeistuipen gekend; in de 17de eeuw en in de 2de helft van de
19de eeuw. Vooral de groei uit de tijd van de industriële revolutie
leidde enerzijds tot een grotere welvaart, maar logischerwijs ook
tot een bedreiging van de volksgezondheid en tot een verloedering
van het stadsbeeld. In deze ontwikkelingen was het wenselijk dat
men steeds planmatiger ging denken en handelen en dat het groen
daarin een plaats kreeg. Het had hier vooral een z.g. hygiënische
functie.
Met de opkomst van de industriële revolutie vervreemdt de stadsbewoner steeds meer van wat natuur is, de afstand tussen de agrarische herkomst en het sombere stadsleven van alledag, pleit voor
groen op korte afstand. Deze beweging volgt op de vorige conclusie. Men begon het belang van groen en natuur in te zien. De mens
moest ter vervolmaking van zichzelf toch vooral in contact komen
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HOOFDSTUK 5

ONTWIKKELING VAN STAD EN OPENBAAR GROEN
1945-1970
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Inleiding
Tijdgeest
Ruimtelijk beleid en organisatie
Ontwikkelingen in architectuur en stedenbouw
Ontwikkelingen in openbaar groen
Tijdsfragment: prijsvraag ‘Parkstrook Buitenveldert’
Terugblikken van experts
Conclusies

“Ook al moet een mens uit het maatschappelijke en vooral uit het steedse cultuurleven afstand doen van het voortdurende contact met de vrije natuur,
toch is het, - wil hij niet gedeeltelijk innerlijk verdorren – noodzakelijk, dat hij dagelijks de bodem in tuin of park kan betreden, dat hij gras en bladeren
kan zien en ruiken, dat zijn blik kan uitrusten op bomen en bloemen en dat hij de wisseling der jaargetijden kan volgen.
Dit alles mag voor hem niet iets bijzonders zijn, iets waarvoor hij zich heeft op te maken. Het moet als vanzelfsprekend behoren bij zijn dagelijks leven.
De mogelijkheid tot het beleven van groen en bodem is een onmisbare waarde voor menswaardige woning- en stedebouw. Wanneer deze niet door tuinen en andere groenvoorzieningen volop wordt geboden (en juist aan den stadsbewoner), dan is dit een misdaad tegenover individu en gemeenschap.
Citaat uit het Architectenrapport voor Woningbouw in ´De stad der toekomst, de toekomst der stad´[1946]
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5.1

Inleiding

Deze inleiding is geschreven voor de hoofdstukken 5 en 6. In deze
hoofdstukken staat centraal op welke wijze de stedenbouw en het
openbaar groen in de periode tussen 1945 en 1985 bedacht en gepland zijn. Wat waren in die jaren de leidende thema´s maar vooral
ook: met welke drijvende krachten zijn de visies uit die tijd te verklaren? In het voorgaande hoofdstuk is de ontstaanswijze uiteengezet
van het (openbaar) stedelijk groen tot de Tweede Wereldoorlog.
In ongeveer vijfentwintig pagina’s is een periode van vierhonderdenvijftig jaar samengevat. Het stedelijke weefsel is in die lange
periode aan vele veranderingen onderhevig geweest. Aan die veranderingen liggen verschillende redenen ten grondslag, hetzij van
politieke/maatschappelijke aard, hetzij van veranderende opvattingen in de architectuur en stedenbouw. Het openbaar groen is sinds
de opkomst van de planmatige stedenbouw steeds pragmatischer
in het stedelijk weefsel opgenomen. Ook is het toekennen en vormgeven van de openbare ruimte steeds meer de taak geworden van
de tuin- en/of landschapsarchitect, en niet meer als ´neventaak´
voor de architect/stedenbouwer zoals dat bijvoorbeeld gebruikelijk was in de tijd van Berlage. Het vakgebied van de tuin- en landschapsarchitectuur gaat in de periode van de wederopbouw een
belangrijke rol spelen in het bedenken van groenstructuren voor de
stedelijke uitbreidingen: het vakgebied wordt volwassen!
Hoofdstuk 5 en 6 gaan nader in op de ontwikkelingen in de architectuur, stedenbouw en stedelijk groen in de periode van het naoorlogs functionalisme en daarop volgende periode van de kleinschalige stedenbouw. Het gedachtegoed van de CIAM kon in de
eerstgenoemde periode ´eindelijk´ verzilverd worden. De periode
die in hoofdstuk 6 behandeld wordt, wordt gekenmerkt door een
tegenbeweging waarbij de mens en natuur meer dan ooit centraal
staan in het bouwen en vormgeven aan openbare ruimte.
De gekozen afbakening in jaartallen, van zowel dit hoofdstuk (19451970) als dat van het volgende (1970-1985), is gebaseerd op heersende stromingen en opvattingen in de stedenbouw en tuin- en
landschapsarchitectuur. Het afbakenen van perioden in jaartallen
is een moeilijke kwestie en blijkt vaak aanvechtbaar. Iedere ontwikkeling in de stedenbouw en openbaar groen heeft een voorgeschie-

denis maar tevens een nasleep. De hier gekozen periodisering is
de gemene deler uit de meest gebruikelijke indelingen in de literatuur.
De stromingen en opvattingen in architectuur, stedenbouw en stedelijk groen zullen in dit en het volgende hoofdstuk zo veel mogelijk
worden geïllustreerd met afbeeldingen van gerealiseerde stedelijke uitbreidingen uit de periode zelf (paragraaf 5.7/6.6). Het geeft
op die wijze een beeldimpressie van ‘hoe het is bedacht, gepland,
getekend en verwezenlijkt’. Hierin komt zowel de ‘Zeitgeist’ als de
karakteristiek van de verschillende perioden het meest tot uitdrukking. De afsluitende paragraaf zet de belangrijkste conclusies op
een rij en vat de periode samen voor wat betreft de betekenisgeving van het openbaar groen voor de gebruiker.
5.2

Tijdgeest

De eerste jaren na de oorlog staan in het teken van wederopbouw
in de letterlijke zin van het woord. De mensen die de oorlog ongeschonden doorgekomen waren zagen de toekomst met optimisme
tegemoet. Orde, regelmaat en discipline was nodig om het land
weer op te bouwen. De Nederlandse naoorlogse samenleving was
echter wel verdeeld en strikt gescheiden in groepen: katholieken,
protestanten, socialisten en liberalen. Deze indeling staat bekend
als ‘de verzuiling´ en was al lang voor de oorlog al begonnen. Iedere
zuil had een eigen school, een eigen krant, een eigen kerkgenootschap, etc. Later, in de jaren zestig, zou deze verzuiling langzaam
afbrokkelen.
Een belangrijk aspect voor het slagen van de wederopbouw was
het z.g. Marshallplan. Dit was een omvangrijk materieel hulpplan
(1948-1952) van de Amerikaanse regering voor de door de oorlog
getroffen Europese landen. Het was een heel concreet plan en bestond uit geld, grondstoffen, goederen en levensmiddelen.
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Jaren vijftig
Politiek gezien vormde het kabinet van minister Drees (PvdA) een
spilfunctie in de maatschappelijke ontwikkeling van de jaren vijftig. Het bekendst uit deze periode is de ontwikkeling van de sociale
wetgeving en de daaruit voortgevloeide wetten; de Werkloosheidswet, de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en
Wezenwet. Het dagelijks leven werd zekerder en vrijer.
De regering in deze tijd bevorderde de mogelijkheden voor emigratie. Op deze wijze dacht men toekomstige werkloosheid te voorkomen. Begin jaren vijftig emigreerden tienduizenden mensen naar
bestemmingen als Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.
Het waren bijzondere jaren met een groot saamhorigheidsgevoel.
De welvaart nam zienderogen toe. Er kwamen steeds meer apparaten die het dagelijks leven steeds gemakkelijker en tevens aangenamer maakten: wasmachines, centrifuges, stofzuigers, mixers,
vrieskisten, koffiezetapparaten etc. Ook de TV kwam begin jaren
vijftig op de markt. De exponentiele toename van het autobezit
had een enorme impact op het ruimtegebruik in en om de stad.
Deze explosieve groei in de hoeveelheid autoverkeer zou een belangrijke factor worden in naoorlogse infrastructuur. Verkeer was
immers een van de peilers van de CIAM-gedachte.
Het gezin was de hoeksteen van de maatschappij, en de gezinnen
waren dan ook groot. Gezinnen met zes kinderen waren niet uitzonderlijk. Er werden in de eerste naoorlogse jaren vele nieuwe gezinnen gesticht, wat ertoe leidde dat er een ernstige woningnood
ontstond. Verder zorgde de grote aantal huwelijken tot de z.g. geboortegolf. Tussen 1946 en 1954 werden maar liefst twee miljoen
kinderen geboren.
Jaren zestig
Door de welvaart werden door de politiek nog meer wetten doorgevoerd; de Algemene Kinderbijslagwet, de Verplichte Ziekenfondsverzekering, de Algemene Bijstandswet en de Wet Arbeidsongeschiktheid. Nederland werd een echte verzorgingsstaat.
De jaren vijftig waren ordelijk en braaf verlopen. De eerste helft
van de jaren zestig ook nog wel. Er braken echter andere tijden aan.
De jeugd begon zich meer te roeren. Men begon zich te verzetten
tegen de gevestigde orde. Kreten als; ‘Beter langharig dan kortzichtig’, ‘Iedereen is gelijk’ en ‘Terug naar de natuur’, zetten een revo70

lutie in gang.
Van het begrip allochtonen was in de jaren vijftig nog geen sprake
geweest. Echter, de eerste immigranten werden begin jaren zestig,
vanwege het tekort aan arbeiders, uitgenodigd om als gastarbeiders in ons land aan de slag te gaan (o.a. Spanje, Italië, Marokko,
Turkije). Als later, in de jaren zeventig, de economische groei afneemt stopt men met het werven van arbeiders uit de mediterrane
landen. Zoals we nu weten, zijn veel van deze gastarbeiders niet
meer teruggegaan naar hun land van herkomst en hebben later
hun gezinnen laten overkomen. Ook de kinderen uit deze gezinnen
zijn niet teruggegaan en hebben hier hun gezinnen gesticht.
De vijftiger- en zestiger jaren worden door velen bejubeld en beschreven als vooral een onbezorgde tijd waar men met weemoed
naar (terug) verlangd. Maar, zoals men nu met nostalgie terugblikt
op deze periode, zo bezong Wim Zonneveld met ‘Het dorp´ met
weemoed de vooroorlogse jaren ten opzichte van ‘de jaren van
vooruitgang´. De tekst werd in 1965 geschreven door Friso Wiegersma over zijn geboorteplaats Deurne. Blijkbaar is weemoedig
terugblikken van alle tijden.
Het Dorp, Wim Zonneveld
Thuis heb ik nog een ansichtkaart
Waarop een kerk, een kar met paard
Een slagerij J. van der Ven
Een kroeg, een juffrouw op de fiets
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets
Maar het is waar ik geboren ben
Dit dorp, ik weet nog hoe ’t was
De boerenkinderen in de klas
Een kar die ratelt op de keien
Het raadhuis met een pomp ervoor
Een zandweg tussen koren door
Het vee, de lage boerderijen
En langs het tuinpad van mijn vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat het nooit voorbij zou gaan

5.3
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
Met flink veel glas, dan kun je zien
Hoe of het bankstel staat bij Mien
En d’r dressoir met plastic rozen
En langs het tuinpad van mijn vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat het nooit voorbij zou gaan
De dorpsjeugd klit wat bij elkaar
In mini rok en beatlehaar
En joelt wat mee met beatmuziek
Ik weet wel, ’t is hun goeie recht
De nieuwe tijd, net wat u zegt
Maar het maakt me wat melancholiek
Ik heb hun vaders nog gekend
Ze kochten zoethout voor een cent
Ik zag hun moeders touwtje springen
Dat dorp van toen het is voorbij
Dit is al wat er bleef voor mij
Een ansicht en herinneringen
Toen ‘k langs het tuinpad van mijn vader
De hoge bomen nog zag staan
Was ik een kind hoe kon ik weten
Dat dat voorgoed voorbij zou gaan.

Ruimtelijk beleid en organisatie

Na de bevrijding in 1945 kwam het beleidsterrein van de volkshuisvesting in het middelpunt van de belangstelling te staan. Na het
puinruimen was er de vraag hoe de wederopbouw van de getroffen
steden en dorpen moest worden uitgevoerd. De aangerichte verwoestingen boden in die tijd, de eerste jaren na de bevrijding, vaak
wel een unieke mogelijkheid om allerlei ingrijpende verbeteringen
in de stedenbouwkundige structuur te realiseren. Het verbreden
van straten of het enigszins verleggen van de tracés was binnen
handbereik. Het een en ander moest natuurlijk wel in goede banen
geleid worden. In 1945 werd zelfs een eigen ministerie belast met
deze vernieuwingstaken: ‘Het Ministerie van Openbare Werken’.
Kort na aanvang van de werkzaamheden werd de naam veranderd
in ‘Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw’. De naam
van het ministerie zou nog meerdere malen wijzigen tot uiteindelijk
de naam zoals we die nu kennen: ‘Ministerie van Volkshuisvesting ,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer’ (VROM).
In het boek ‘Een miljoen nieuwe woningen’ van H.T. Siraa wordt een
helder beeld geschetst van hoe de wederopbouw door de Rijksoverheid werd aangepakt. De verantwoordelijke ‘kopstukken’ van
de wederopbouw stonden onder grote druk. Enerzijds vanwege de
enorme woningnood, anderzijds de plicht om ook de ruimtelijke
ordening in goede banen te leiden. Er kwam steeds meer behoefte
om het aspect Volkshuisvesting te scheiden van de Ruimtelijke Ordening. Dit heeft nog best een tijd op zich laten wachten. Onderstaand worden kort enige Nota´s Ruimtelijke Ordening besproken
en de betekenis die deze hadden voor het stedelijk groen.
1958 Rapport: ‘De ontwikkeling van het Westen des Lands’
In 1951 stelde de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
een werkcommissie samen die de problematiek m.b.t. de ruimtelijke ontwikkelingen in de Randstad moesten gaan onderzoeken.
Het product van deze commissie was het rapport: ‘Ontwikkelingsschema Westen des Lands 1980’. In dit rapport werd al geschreven
over een zogenaamd ‘overloopbeleid’, d.w.z. de grote aanwas van
de bevolking niet alleen op te vangen in bestaande centrumsteden,
maar ook in uit te breiden middelgrote steden (50.000-100.000
inw.) met een ontwerpprincipe gebaseerd op de Engelse `New
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Towns´. Het rapport is te beschouwen als de voorloper van de latere Eerste Nota (1960).
De betekenis van dit rapport voor het stedelijk groen was het voornemen om te voorzien in groene bufferzones tussen de agglomeraties en het behouden van een groot agrarisch middengebied als
centrale open ruimte. Deze centrale open ruimte zou later de geschiedenis ingaan als ‘Het Groene Hart´.
1960 Eerste Nota inzake de Ruimtelijke Ordening
De Eerste Nota kenmerkte zich door de ´maakbaarheid´ van de fysieke ruimte, mede dankzij de tijdsdruk van de wederopbouw en
de eensgezindheid van de politiek welke zich had voorgenomen
een homogene samenleving te bewerkstelligen. Om te voorkomen
dat de Randstad dicht zou slibben door de grote toestroom van
mensen werd een spreidingsbeleid opgesteld. Het plan was om de
economie in het noorden en het oosten te stimuleren om op die
wijze de verhuisstroom naar de Randstad een halt toe te roepen.
Het groeimodel wat in deze eerste Nota werd geschetst, was een
concentrische ring van steden rondom Het Groene Hart. Deze steden mochten niet aaneengroeien.
In deze Nota werd in het programma vermeld dat een spoedige
totstandkoming van een wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening wenselijk geacht werd. Deze Wet op de Ruimtelijke
Ordening zou in 1965 bekrachtigd worden.
De betekenis van deze Nota voor het stedelijk groen schuilde in de
opkomende behoefte voor het recreatieve groen en het gebruiksen speelgroen in de woonwijken. Deze omschrijvingen werden nog
wel allemaal op een hoog abstractieniveau geformuleerd. Enige
speerpunten waren:
•
•

1966 Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening in Nederland
Deze Nota werd primair gevoed door een schrikbeeld wat geschetst
werd voor de berekende bevolkingsomvang aan het einde van de
20ste eeuw: twintig miljoen mensen (kort daarna zou blijken dat de
geboortecijfers drastisch minder werden). Het grootste ‘doomscenario’ was dat de Randstad zou uitgroeien tot een oncontroleerbare stad met getto’s en sloppenwijken.
In de discussies werd de vraag gesteld in welke richting de stedelijke ontwikkeling in de toekomst zou moeten gaan: concentratie,
deconcentratie of een tussenweg genaamd gebundelde deconcentratie. Zoals we nu weten is er gekozen voor het laatste: gebundelde deconcentratie (afbeelding 5.1).

Het Groene Hart moest vrijblijven van verstedelijking ten behoeve van toekomstige recreatiemogelijkheden.
Uitbreidingsplannen moesten herbergzame-, veilige- en ruim
opgezette woonwijken worden die een gezonde leefomgeving
zouden vormen voor de vele jonge gezinnen.
Afbeelding 5.1: Gebundelde deconcentratie (onderste kaartje).

72

Op afstand van de stedenring rondom het Groene Hart werden
meerdere groeikernen (bijv: Duiven, Etten-Leur, Houten, Purmerend, etc.) aangewezen waar grote nieuwbouwplannen konden
worden verwezenlijkt. Tegelijkertijd werd een bufferzonebeleid gevoerd, wat inhield dat de bestaande grote steden een beperking
in groei kregen opgelegd. Een ander belangrijk voornemen van de
Nota was het realiseren van een dicht netwerk van autowegen. Het
autogebruik was immers in de jaren ervoor explosief toegenomen.
De bescherming van de hygiëne van het milieu, in het bijzonder in
de verstedelijkte gebieden, stond hoog op de agenda van de Nota.
Twee jaar eerder, in 1964, was tijdens een Europese conferentie
over luchtverontreiniging, nog gewezen op het grote belang van
grote groene ruimten in de stad voor het reguleren van het klimaat
en het zuiveren van de lucht [Raad, 1967].
Voor wat betreft het openbaar groen worden in de Nota relaties gelegd tussen 4 verschillende soorten van ruimtelijke structuren, de
eigenschappen en kenmerken van deze structuren en de hieraan
gerelateerde groenbegrippen als; plantsoen, wijkpark, stadspark
en recreatiegebieden. Het ontwikkelen van een stedelijke groenstructuur met onderscheid in buurt-, wijk-, stads- en bovenstedelijk
niveau vind hier zijn oorsprong. De meeste steden zouden echter
pas in de jaren tachtig een groenbeleid- of groenstructuurplan gaan
ontwikkelen.

waar een ruilverkaveling gaande was. Dit kwam vooral tot uiting in
de vele begeleidende beplantingen langs wegen, welke het landschap een eigen identiteit gaven.
1965 De Wet op de Ruimtelijke Ordening [WRO]
De WRO is een wet die regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand
komen met als belangrijkste instrument: het bestemmingsplan. De
Wet op de Ruimtelijke Ordening welke het laatst in 2008 werd geactualiseerd, kent een lange voorgeschiedenis en is heel vaak gewijzigd c.q. aangepast. In het algemeen wordt de introductie van
de Woningwet uit 1901 als het begin gezien van de ruimtelijke ordening. Deze wet introduceerde de eerste planfiguur: het gemeentelijke uitbreidingsplan. In dit plan worden werden terreinen aangewezen voor de aanleg van het openbaar gebied. Tot de Tweede
Wereldoorlog was dit uitbreidingsplan de dominante planfiguur bij
de gemeentelijke uitbreidingen [Spit, 2006]. De wijzigingen van de
Woningwet in 1921 en 1931 (zie par. 4.4.4) hadden de ruimtelijke
ordening al enigszins losgeweekt van de volkshuisvesting. In 1956
kwam er een duidelijke scheiding in Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting door het indienen van een wetsontwerp voor een ontwerp Woningwet en een wetsontwerp voor een ontwerp Wet op de
Ruimtelijke Ordening. Beide wetten zijn uiteindelijk aangenomen in
1962 en zijn pas in werking getreden op 1 augustus 1965.

1954 De Ruilverkavelingswet
De eerste Ruilverkavelingswet stamt uit 1924. Destijds werd de basis gelegd voor de georganiseerde ‘verbouwing’ van het landschap.
Na 1945 stond natuurlijk alles in het teken van de agrarische productie. Later, in de jaren zestig, was efficiëntie een toverwoord en
moest rationalisatie leiden tot grotere opbrengsten [Visser, 1997].
De wet is tweemaal aangepast, respectievelijk in 1954 en in 1985.
De wet is een steeds bredere context aangegaan. Op het moment
dat de wet ook betekenis kreeg voor de aanleg van bossen en wegbeplantingen, bescherming van de natuur en de aanleg van recreatieve voorzieningen, wordt deze wet in dit onderzoek relevant voor
de stedelijke uitbreidingen in de latere jaren.
Kort na de Tweede Wereldoorlog was bij Staatsbosbeheer een afdeling Landschapsverzorging opgericht. Deze afdeling had als belangrijkste taak Landschapsplannen op te stellen voor gebieden
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5.4

Ontwikkelingen in stedenbouw en architectuur

“Het verslaan van volksvijand nummer één: de woningnood”
In de vorige paragrafen is al gewezen op de woningnood die enige
jaren na de bevrijding nijpend werd. In de eerste jaren na de oorlog werd er om die reden al veel geëxperimenteerd in het bouwen
van de woningen. Het experimentele had dan vooral te maken met
de snelheid van bouwen. Om snel te kunnen bouwen werden veel
verschillende vormen van systeembouw naast elkaar gebruikt. De
systeembouw werd toegepast vanwege het grote tekort aan vakarbeiders maar zeker ook het tekort aan traditionele bouwmaterialen
zoals baksteen. Systeembouw met namen als Bredero, Welschen,
Korrelbeton en Airey waren in de praktijk het meest succesvol [Siraa, 1989]. Vooral voor het bouwen van (middel)hoogbouw werd
systeembouw op grote schaal ingezet. Gemeenten kregen forse
subsidies en extra woningcontingenten, als er gebouwd werd met
een van de gangbare methoden in de systeembouw.
Een andere manier om op korte termijn veel mensen te kunnen
huisvesten werd bereikt met de introductie van de zogenaamde
Duplexwoningen. In een Duplexwoning konden door speciale voorzieningen tijdelijk twee gezinnen worden gehuisvest. De gedachte
was dat na ongeveer 10 jaar met enkele eenvoudige handelingen de
woningen omgevormd werden naar eengezinswoningen. Er werd
door het ministerie op slimme wijze voorlichting gegeven voor dit
soort woningen. Desondanks werden de Duplexwoningen met weinig enthousiasme ontvangen. Achter de woningen lagen twee tuinen in elkaars verlengde, van elkaar gescheiden door een tegelpad.
De tuin direct achter de woning behoorde tot de benedenwoning,
de tuin die het verst weg lag behoorde tot de bovenwoning.
De begrippen woonwijk en wijkcentrum waren nieuwe stedenbouwkundige fenomenen. Deze kwamen tot uitdrukking in de z.g.
‘wijkgedachte’. Dit concept wordt verderop in de tekst nader uitgewerkt.
Traditionelen en modernen
Al in de dertiger jaren was er al een duidelijk onderscheid te maken
tussen de traditionalistische stroming en de opgekomen modernistische stroming. In hoofdstuk 4 is de modernistische benadering
ook al kort aan bod geweest, aangeduid als ´functionalisme´, een
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naam voortgekomen uit de CIAM beweging.
Het traditionalisme kwam het meest tot uiting in de opvattingen
van Granpré Moliére ofwel de ´archaïserende richting´. De in deze
tijd meestal gebruikte term ´Delftse School´ dateert van na de oorlog en is bedacht uit onvrede omdat de meeste opdrachten tijdens
de wederopbouwperiode aan de traditionalisten gegund werden
[de Haan, 2010]. Granpré Moliére was in 1924 benoemd als hoogleraar in Delft en zou tot begin jaren vijftig een belangrijke stempel
drukken op de vormleer binnen het stedenbouwkundig ontwerpen. Ambachtelijke verwerking van materiaal, terughoudend kleurgebruik en een eenvoudige hoofdvorm waren de kenmerkende uiterlijkheden [de Haan, 2010].
Granpré Moliére was tegen het zichtbaar gebruik van gewapend
beton en ook tegenstander van het platte dak. “Het puntdak was
onmisbaar als overgang tussen het horizontale (symbool voor materialisme) en het verticale (symbool voor het geestelijke)”, volgens
de bouwmeester. Deze religieuze toon had direct te maken met het
feit dat in 1927 Granpré Moliére zich bekeerd had tot het katholieke geloof. De modernisten zagen echter toekomst in allerlei nieuwe
materialen en technieken die in opkomst waren. Het spreekt voor
zich dat de orderportefeuille van de ´Delftse School´ grotendeels
gevoed werd door katholiek gezinde gemeenten.
Natuurlijk komen, zoals we nu weten, de functionalistisch ingestelde architecten ofwel de aanhangers van het Nieuwe bouwen,
ook ruimschoots aan bod in de naoorlogse stedenbouw. Ze kregen bij de wederopbouw relatief minder opdrachten toebedeeld,
maar kregen in de media veel meer de aandacht. Deze architecten toonden zich concreter over hun visie op de architectuur. Ze
wilden de moderne stand van de techniek benutten, allerlei “onnodige” decoratieve details achterwege laten en zochten naar de
meest efficiënte verkavelingen. De stedenbouwkundige ontwerpen
kenmerken zich door een andere wijze van verkavelen, een nieuwe
wijkopbouw en een steeds belangrijkere rol voor de opkomende
verkeersstromen.
De wijk Pendrecht in Rotterdam (1953, Lotte Stam Beese) is het bekendste voorbeeld van een uitwerking van “de wijkgedachte” door
de ogen van de modernisten (afbeelding 5.2).

De modulaire benadering van Pendrecht is hier niet toegepast. In
de Tuinsteden Geuzenveld, Slotervaart, Overtoomse Veld en Osdorp zijn vele complexe configuraties van de hovenverkaveling te
onderscheiden (afbeelding 5.7). Kenmerkend voor de term ‘tuinstad´ zijn het voorkomen van relatief veel laagbouw en veel privégroen. De tuinstad kent ook een enigszins ‘dorps karakter´.
Tijdens het CIAM-congres in Bergamo presenteerde: ‘De 8 en Opbouw’, het internationale befaamde plan voor het dorp Nagele in
de Noordoostpolder als studieobject (afbeelding 5.8). Dit functionalistische plan vormt een uitzonderingspositie in de kernen die in
de Noordoostpolder verwezenlijkt zijn, deze zijn overwegend sterk
traditionalistisch van karakter (Delftse School). Vermeldenswaardig
is dat meerdere ‘prominente beplantingsmensen’ uit de wederopbouwperiode, zoals Mien Ruys, W.C.J. Boer en J.T.P. Bijhouwer,
betrokken waren bij dit plan en hun modernistisch gedachtengoed
hier konden verzilveren. In de volgende paragraaf wordt hier verder op ingegaan.
Afbeelding 5.2: De wijk Pendrecht, Rotterdam.

De Rotterdamse CIAM-groep ‘Opbouw’, waar Stam-Beese een actief lid van was, had deze wijk tot studieobject gekozen tijdens het
7e CIAM-congres te Bergamo [Damen, 1993]. Binnen deze woonwijk waren wooneenheden (70-80 gezinnen per wooneenheid)
ontwikkeld die met een vast stramien binnen de hoofdopzet werden ingepast. Aanhangers van het functionalisme noemen de opzet
van Pendrecht kort samengevat: geen monotonie, maar een krachtige ritmiek. In de strenge schakeling leggen de wooneenheden de
wijk als samenhangend stedenbouwkundig geheel ondubbelzinnig
vast. Vanuit de traditionele opvattingen beschouwt, werd haar rigide manier van ontwerpen door tegenstanders ook wel oneerbiedig ‘stempelen’ genoemd. Overigens is de stedenbouw door stempels, een herhaling van verkavelingsvormen, in vele steden door
het gehele land toegepast, in allerlei verschillende arrangementen
(afbeeldingen 5.3 t/m 5.6). Zoals in Rotterdam de groep ‘Opbouw’
zich bezig hield met het vraagstuk van de stedelijke woonwijk was
dat in Amsterdam de groep ‘De 8’ onder leiding van Cornelis van
Eesteren.

Het concept van de wijkgedachte als ordenend principe
De wijken die tussen 1945 en 1970 gebouwd zijn, zijn grotendeels
gebaseerd op het concept van de zogenaamde ‘wijkgedachte’. In
het Europa van na de oorlog steunde de wijkgedachte op een breed
gedragen ideaal van sociale saamhorigheid en gemeenschapsvorming. Het was een antwoord op de ontwrichting van de voorbije
oorlog en op de angst voor de ongestructureerde stedelijke groei
uit de jaren daarvoor” [Tellinga, 2004]. De oorsprong van de wijkgedachte is bedacht door de Amerikaan Clarence Perry in 1929,
en heeft lange tijd grote invloed gehad in de stedenbouw en alle
sectoren die betrokken zijn bij het sociale leven in de lokale samenleving. “Als integraal idee is de kracht van de wijkgedachte steeds
verder afgenomen, maar enkele wezenlijk uitgangspunten zijn zo
geïntegreerd in het denkkader van planners, dat zij nog steeds invloed uitoefenen”, schrijft Kloprogge in 1975 in ‘Plan´. De culturele
en filosofische achtergronden, waar de wijkgedachte van Perry uit
is voortgekomen, berusten vooral op een sterk anti-urbane houding. Denkers als Oswald Spengler en Ferdinand Tönnies waren in
het begin van de twintigste eeuw van mening, dat het stadsleven
een grote bedreiging vormde voor de Westerse cultuur. Er was behoefte aan orde, overzicht en veiligheid.
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Afbeelding 5.3: De wijk Kanaleneiland, Utrecht.

Afbeelding 5.6: De wijk Angelslo, Emmen.

Afbeelidng 5.4: De wijk Mariahoeve, Den Haag

Afbeelding 5.5: De wijk Bilgard, Leeuwarden.
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Afbeelding 5.7: Hovenverkaveling in de Westelijke Tuinsteden.

bracht, waarin door middel van z.g. ‘kringen en sectoren´ (afbeelding 5.9) de verhouding tussen de stad en het gezinsleven werd
duidelijk gemaakt.

Afbeelding 5.8: Het dorp Nagele in de Noordoostpolder.

Uiteindelijk wilde men met de wijkgedachte de volgende doeleinden realiseren [Keller,1968]:
•
•
•
•
•

Het invoeren van een principe van fysieke orde in de bestaande
chaotische steden.
Het herinvoeren van face tot face-relaties in een urbane samenleving, waar deze relaties verloren leken te zijn gegaan.
Het scheppen van een lokaal saamhorigheidsgevoel dat de negatieve effecten van een al te hoge mobiliteit moet tegenwerken.
Het stimuleren van gevoelens van identiteit, veiligheid en stabiliteit.
Het creëren van een lokale basis, waar men een saamhorigheidsgevoel ten opzichte van de stad of natie kan ontwikkelen.

Het duidelijkst werd de wijkgedachte in Nederland naar voren gebracht door de Rotterdamse Studiegroep onder leiding van ir. A.
Bos, werkzaam bij de Publieke Werken van die stad. De studies die
in de oorlog verricht waren, werden in de publicatie ‘De stad der
toekomst, de toekomst der stad’ (1946) gebundeld. Enige jaren
later werd ‘Gronden + achtergronden van woning en wijk´ uitge-

Afbeelding 5.9 Kringen en sectoren.

De wijkgedachte is het kenmerkend theoretisch kader voor de naoorlogse woonwijk. Allereerst stond het concept voor een nieuwe
soort democratische samenleving, wat natuurlijk aansloeg bij het
idealisme van direct na de oorlog. De opzet van een woonwijk zou
een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij, dus voor alle
soorten sociale klassen en afkomst zou een woning beschikbaar
moeten zijn. Dit idee van sociale integratie zou tot in de jaren tach77

tig een onaangetast uitgangspunt blijven bij de aanleg van nieuwbouwwijken [Voet, 1992]. Dat later de meer draagkrachtigen naar
nieuwere en duurdere woningen zouden trekken, daar stond men
toen niet genoeg bij stil.
In de naoorlogse wijksgewijze stadsuitbreidingen ontbreekt het gesloten bouwblok (dit keert terug in de jaren tachtig). Een nieuwe tijd
brak aan waarbij de zogenaamde ‘open verkaveling´ steeds meer
terrein won. Dit gold met name voor de strokenbouw, een principe waarbij voorkanten uitkijken op achterkanten van de volgende
bouwstrook. Dit betekent dat de woonstraten/woonpaden eigenlijk éénzijdig bebouwd zijn. Met dit principe kan bezonning, frisse
lucht en beplanting tot een optimum worden gebracht. Er was veel
kritiek tegen de strokenbouw, vanwege het gebrek aan privacy en
wind die meer vat had op de directe omgeving. Een zwaarwegend
argument was dat ´drogend wasgoed zichtbaar was vanaf de openbare weg´ [de Boer, 1987]. Dit zegt iets over de normen en waarden
die golden in de woonwijk van de jaren vijftig.
In de vooroorlogse uitbreidingen kwamen eigenlijk alleen in de grote steden etagewoningen voor. Na de oorlog werd de hoogbouw
gemeengoed. Vanaf 1960 wordt ons land door een hoogbouwgolf
overspoeld, ook in gemeenten waar voor de oorlog deze woonvorm nog onbekend was [van der Cammen,1993]. Bij de bouw van
deze etagewoningen werd een grens aangehouden van maximaal
4 woonlagen. In bouwverordeningen was namelijk geregeld dat bij
meer dan 4 lagen een lift in het woongebouw verplicht was. Een lift
paste natuurlijk niet in het concept van snel en relatief goedkoop
bouwen. Overigens, het denken over hoogbouw dateert al van ver
voor de oorlog. Zoals al eerder in deze thesis (H4) beschreven onderzocht J. Duiker, een voorstander van het Nieuwe Bouwen, eind
twintiger jaren de technische- en economische mogelijkheden van
hoge woongebouwen. In het pamflet Hoogbouw (1930), zette Duiker zijn theorieën op papier. Duiker geloofde dat het bouwen van
woontorens de oplossing voor het volkshuisvestingsvraagstuk zou
brengen. Samen met de architect J.G. Wiebenga ontwierp Duiker
de eerste woontoren in Nederland, de Nirwanaflat in Den Haag
(1929). Het zou echter tot ver na de oorlog duren tot hoogbouw op
grote schaal werd toegepast met als summum de uitbreiding van
de Bijlmermeer te Amsterdam.
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Als je de artikelen uit kranten en tijdschriften uit de zestiger jaren
bestudeert m.b.t. het plan voor de ‘Bijlmermeer’, dan zijn het overwegend lovenswaardige kritieken. Het werd niet zozeer ontwikkeld
als een woonwijk, maar meer als een ´verticale tuinstad´, een compleet stadsdeel (afbeelding 5.10).

Afbeelding 5.10: De Bijlmermeer, Amsterdam.

In de Bijlmermeer zijn vooral de uitgangspunten terug te vinden
van ‘De stralende stad´ van Le Corbusier uit 1930. Le Corbusier positioneerde ‘superblokken´ in een wijds parklandschap met veel
recreatiemogelijkheden en vrij van autoverkeer. In Amsterdam
werd dit concept aldus drie decennia later enigszins op deze wijze
uitgewerkt, maar dan wel onder geheel andere maatschappelijke
omstandigheden. Het plan stelde een uniek woonklimaat in het
vooruitzicht van hoge kwaliteit.
Pruitt-Igoe wooncomplex, Saint-Louis
Soms worden bij beschouwingen over de Bijlmermeer vergelijkingen aangehaald met het Pruitt-Igoe wooncomplex in Saint-Louis

(V.S). Dit complex (afbeelding 5.11) was een megawijk bestaande
uit 43 galerijflats van 11 verdiepingen hoog. In totaal waren er 2762
appartementen.

Afbeelding 5.11: Pruitt-Igoe-Complex, Saint-Louis.

De gebouwen hadden smalle galerijen, en semi-openbare ruimten
waar bewoners konden samenkomen, ontbraken. Het ontwerp
was in het vakblad ‘Architectural Forum’ uit 1951 de hemel ingeprezen omdat de gebouwen geen ´verspilde´ ruimte hadden. Het
was een duur project, maar was dan ook institutioneel van opzet,
met vandalisme-bestendige radiatoren en liften, anti-grafittimuren,
onverwoestbaar, maar zeker ook onaantrekkelijk door ´al die degelijkheid´.
Dit mensonvriendelijke project kreeg al na een paar jaar te maken
met criminalliteit. Beroving, verkrachting en vandalisme was aan
de orde van de dag. De gebouwen zelf werden steeds verder vernield. In 1970 stonden 27 van de 43 gebouwen leeg!!
In 1972 werd het geheel met explosieven opgeblazen. Charles
Jencks, een architectuurcriticus noemt die bewuste dag, dat precieze tijdstip, het moment dat het modernisme stierf.

[Samenvatting uit ´Environmental Psychology´]
In de tweede helft van de jaren ´60 ontstaat, veroorzaakt door de
ontwikkeling van stroken naar stempels naar steeds meer hoogbouw, een hang naar ‘plekken’, een nieuw vocabulaire in het denken binnen de architectuur en stedenbouw, het zogenaamde ‘belevingsjargon’. Abstracte termen als ´omgeving´ en ´ruimte´ en ´tijd´
worden vervangen door concrete begrippen als ´plaats´ en ´plek´ en
´gebeurtenis´ [Doevedans, 1991]. Het was een manier van denken
die ook zeker aansluiting vond bij de sociaal-psychologische literatuur van bijvoorbeeld Jane Jacobs en Kevin Lynch. Het gedachtengoed van deze twee pioniers is in hoofdstuk 2 al uiteengezet.
Het denken in ‘de menselijke maat´ was ook geuit tijdens het 10de
(en tevens laatste) CIAM-congres van 1959 door een groep jonge
architecten welke opereerden onder de naam ´Team X´, wat leidde
tot een generatieconflict binnen de CIAM. Leden van deze groep
waren o.a. Aldo van Eyck, J.B. Bakema en Herman Hertzberger. Vanaf het moment dat de redactie van het vakblad ´Forum´ in handen
is van deze groep wordt het gebruikt om zich af te zetten tegen
de schaalvergroting en begrippen als ´herkenbaarheid´ en ´identiteit´ te promoten. In het eerste nummer van de nieuwe redactie
wordt de term ´structuralisme´ gehanteerd d.w.z. een geometrische structuur van kleine eenheden afgestemd op de menselijke
maat. Het onbehagen wat te herleiden valt uit de publieke opinie,
leidt tot nieuwe concepten, welke vooral in het teken staan van
een compact samenlevingspatroon met sociale geborgenheid onder sociale controle [de Boer, 1987]. Tegen de achtergrond van de
hier beschreven ontwikkeling kan het concept van de coherente
stad worden geplaatst. Later, de periode van de 70er en 80er jaren,
leidde het gedachtengoed helaas ook tot woonwijken die het predicaat ‘nieuwe kneuterigheid´ zouden krijgen (zie par. 6.4).
Analyse van de inaugurele rede van Cornelis van Eesteren
De eerste hoogleraar stedebouwkunde (voltijds) in Delft, J.H. Froger, werd in 1947 aangesteld. Deze was, als een van zijn leerlingen,
door Granpré Moliére, aangetrokken om stedebouwkunde te doceren. Wellicht was dit om de principes van de ´Delftse School´ te
bestendigen.
Een jaar later werden enige buitengewoon hoogleraren (deel79

tijd) aangesteld aan de Afdeling Bouwkunde; J.H. van den Broek
(1898-1978), C. van Eesteren (1897-1988) en Th.K. van Lohuizen
(1890-1956). Allen waren fervent voorstander van het functionele
bouwen en zijn waarschijnlijk door het bestuur in Delft gevraagd
om het overheersende traditionele klimaat van de Delftse School
van Granpré Moliére te doorbreken. Ze hadden allen een eigen rol:
Van Eesteren ging het stedenbouwkundig onderwijs op zich nemen,
van den Broek het onderwijs in het architectonisch ontwerpen en
van Lohuizen het stedenbouwkundig onderzoek.
Hoogleraren geven met de inhoud van hun inaugurele redes een
goede tijdgeest weer. Het past in de lijn van dit onderzoek dat de
rede van Cornelis van Eesteren hier nader geanalyseerd wordt. Hij
was een krachtige persoonlijkheid en had al veel ervaring (hij was
50 jaar oud bij de aanstelling als hoogleraar). In deze hoedanigheid
ging hij het stedenbouwkundig onderwijs in Delft richting geven.
De titel van de inaugurele rede luidde: “De conceptie van onze hedendaagse nederzettingen en cultuurlandschappen, hun verschijningsvormen en uitdrukking”, en werd uitgesproken op 28 april
1948.
Van Eesteren vangt zijn rede aan met het duiden van de verschillen tussen de hedendaagse steden en de steden uit de tijd van de
Barok en de Middeleeuwen. Hij duidt niet alleen geschiedkundig
maar duidt ook de verschillen aan tussen de steden vanuit het cultuurlijk perspectief: “De verschillen in de verschijningsvormen en in
hun uitdrukking, dus van stijl, duiden op verschil van inhoud, van levensbeginsel”. Hij vindt het de taak van de stedenbouwer, dat deze
zich moet verdiepen in het ´wezen en de invloed van de vormverschijning´.
“De vernieuwing van de inhoud en de vorm der samenleving zijn
in dit tijdsgewricht oorzaak van veel strijd, meningsverschil en gevecht over de inrichting, de aanleg en de vorm van onze cultuurlandschappen en steden, als zijnde verstoffelijking van de samenleving
en haar uitingen”. De wederopbouwperiode met alle problemen
die daar mee samenhangen lezen we af in bovenstaand fragment.
Van Eesteren richt zich in zijn betoog op deze plaats vooral ook naar
´de jonge stedenbouwkundige´ die zijn plaats moet vinden in de
zoektocht naar het ´behoudende of het vernieuwende´. Hij geeft
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goede raad en, als modernist, is het duidelijk dat de steden toe
zijn aan ´het vernieuwende´. We moeten de ons ter dienst staande
wetenschap en techniek gebruiken.
van Eesteren haalt aan dat de 19de eeuw ons twee factoren heeft
gebracht die de maatschappij diepgaand hebben veranderd: de
machine en de industrialisatie van het productieproces. Juist toen,
schrijft hij, toen het hard nodig was, is het vermogen om goed en
ordelijk te bouwen verloren gegaan (hij doelt hier op de revolutionaire bouw van de 19de eeuw).
“De ruimtelijke wanorde, waarin wij leven, is een onafwendbare
consequentie van een wereld, die, zoals steeds, en nu door een versneld tempo in heviger mate voelbaar, aan het veranderen is”.
Van Eesteren vindt dat we deze weg verder afgelopen hebben, en
dat we tot nu toe nog steeds niet het vermogen hebben hervonden
om goed te bouwen. Om zijn betoog kracht bij te zetten, wordt Hilberseimer, een oud-Bauhaus docent (=functionalisme), aangehaald
op welke wijze we dan wel van wanorde tot orde kunnen komen.
Dat we nog te veel waarde hechten aan de stedenbouw uit het
verleden, blijkt wel uit het volgend citaat:
“Een van de oorzaken van het gebrek aan uitdrukking van onze
nieuwe wijken en van onze weder opgebouwde steden en dorpen,
is het toepassen, deels om ideële redenen en deels als gevolg van
het kiezen van de weg van de minste weerstand, van historische,
niet meer levende bouwvormen, waarmee soms onklare aanleg en
euvelen, zoals belemmering van lichttoetreding tot woningen e.d.
gepaard gaan”.
Een wezenlijk deel van de rede is wanneer van Eesteren, met behulp van de theorieën van Giedion (een van de oprichters van de
C.I.A.M), uitleg probeert te geven aan het werk van een kunstenaar,
van wie de kunstwerken pas na vele jaren begrepen worden. Eigenlijk zegt hij dat de ´gewone mensen´ nu het functionalisme/modernisme nog niet mooi vinden, omdat ze het nu nog niet begrijpen.
Over enige tijd zal dat wel het geval zijn. Hij verwoordt het als volgt
in zijn rede:
“Gelijktijdig met de gevierde kunstenaar van de dag, leefden, en
leven nog, zegt Giedion terecht, de kunstenaars, (vooral onder de
schilders, beeldhouwers en schrijvers) wier werk pas na vele tien-

tallen jaren erkend werd of zal worden. Van Gogh wordt nu pas
begrepen. Op stedebouwkundig gebied schreef Ebenezer Howard,
in de tijd van Van Gogh. Zijn “Garden Cities of Tomorrow” die door
hem, in tegenstelling met vaak romantische verwezenlijking door
anderen, functioneel waren geconcipieerd met een open centrum,
glazen winkelgalerijen en dergelijke”.
De grondbeginselen van de C.I.A.M. ; wonen, werken, infrastructuur en recreatie, komt tot uiting in de volgende passage: “De stedebouwkundige functies en doeleinden worden, en dat is nu zintuigelijk geconcretiseerd in woningen, openbare gebouwen, wegen,
kanalen, spoorwegen, fabrieken, parken, boeren- bedrijven, bossen, sportterreinen enzovoorts, dus in objecten. Wanneer de wederzijdse betrekkingen van levensfuncties, die geestelijke, productieve, culturele, landschappelijke, industriële, vervoerstechnische,
agrarische, recreatieve en andere doelwitten beogen, niet ordelijk
zijn, ontstaat een ruimtelijke chaos”. Een juiste functiescheiding
leidt aldus tot het voorkomen van chaos.
Als van Eesteren in zijn slot het woord richt tot de ´Hoogleraren
van de afdeling der Bouwkunde´, kan nog wel wat geproefd worden
van de heersende invloed van de Delftse School en de daarmee
samenhangende traditionele opvattingen: “Over de wijze, waarop
het beeldende vermogen kan worden ontwikkeld, over de aard
daarvan en over de middelen om kennis te verwerven, bestaat in
onze tijd wél verschil van mening, welke wordt beïnvloed door de
weg, die moet worden ingeslagen om de eenheid van conceptie te
kunnen bereiken”.

de Nederlandse vertaling geschreven. Ook hier spreekt ‘de ware
van Eesteren’. Hij omschrijft het begrip stedenbouwkunde hier als
volgt: “Onder stedebouwkunde is te verstaan de kunst van het vormen der woonstede in de ruimere zin van het woord. Zij omvat de
verstoffelijking van de functies welke bij het bewonen van de aarde
als occupatievormen zichtbaar worden, zoals de huisvesting van
mens en dier, het voorbrengen van levensmiddelen en goederen,
het ontspannen van lichaam en geest, de activiteit op geestelijke
en cultureel gebied, het verkeer als afstand overwinnend element
en dergelijke”. Ook hier worden de peilers van de CIAM opgesomd;
wonen, werken , recreatie en verkeer. Van Eesteren vervolgt:
“Onze samenleving en haar afspiegelingen, de moderne steden en
cultuurlandschappen, zijn chaotisch, niettegenstaande wij in onze
tijd bijzonder knap in het organiseren zijn. En in geval orde wordt
geschapen, zijn toch onze steden en landschappen vaak nog gevoelloos en zonder uitdrukking, waardoor zij niet aanspreken en geen
verlangens opwekken in hen te leven”.
Ook in dit citaat is de kracht af te lezen waarop Cornelis van Eesteren zijn visie op de stedenbouw gestalte geeft. Er is voor hem maar
een weg te gaan voor de stedenbouw en dat is de weg van het
Nieuwe Bouwen.

Samenvattend kan de conclusie getrokken worden dat met de rede
van Cornelis van Eesteren er plaats gemaakt wordt voor het ´Nieuwe Bouwen´. De traditionele bouwwijze zoals die door Granpré
Moliére lange tijd onderwezen werd, heeft niet meer het alleenrecht.
Voor het boek Ruimte, Tijd en Bouwkunst (oorspronkelijk Space,
Time and Architecture) van Siegfried Giedion, een van de oprichters van de CIAM, heeft van Eesteren in 1954 het voorwoord bij
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5.5

Ontwikkelingen in het openbaar groen

In de naoorlogse wijken kreeg voor het eerst het merendeel van
de bevolking de kans te gaan wonen in ruim opgezette woonwijken
met veel groen. In navolging van de heersende naoorlogse opvattingen in de stedenbouw probeerden veel tuinarchitecten zich los
te maken van de vooroorlogse ‘gardeneske´ manier van ontwerpen. Er vond een omslag plaats in het denken over stedelijk groen.
Met alle waardering voor de nalatenschap van Leonard Springer
en tijdgenoten wil men het vormgeven in landschappelijke stijl
met bijbehorend siersortiment, loslaten. Het stedelijk groen wordt
vormgegeven in geometrische patronen, waarin diagonalen vaak in
vertegenwoordigd zijn. Deze nieuwe koers wordt grotendeels gepromoot en uitgezet door de aanhangers van het Nieuwe Bouwen.
Het zijn bekende namen uit het vakgebied; J.T.P Bijhouwer, Mien
Ruys, H. Warnau en W.C.J. Boer (deze stond zelfs als ‘architect’
vernoemd in de ledenlijst van ‘de 8 en opbouw’). Het zijn namen
die een belangrijke bijdrage zullen leveren in de ontwikkeling van
het stedelijk groen in de wederopbouwperiode. “De ´tuinarchitecten´ zoeken contact met de ´Stedebouwers´ en willen architectonischer gaan werken: ze willen af van het ´behangerswerk´ waaruit het dagelijks werk nu vooral bestaat, zo luidt een kreet in ‘De
Boomkweekerij´ van september 1951. De vakwereld neemt graag
voorbeeld aan Deense-, Scandinavische- en Zwitserse plannen van
uitbreidingsplannen met openbaar groen. Met regelmaat worden
studiereizen naar deze landen georganiseerd. Wat men daar dan
gezien heeft wordt uitgebreid beschreven in de vakbladen (afbeelding 5.12). Men was vooral jaloers op de nauwe samenwerking die
er bestond tussen stedenbouwkundigen, architecten en landschapsarchitecten.
Het groenareaal neemt in oppervlakte tijdens de wederopbouwperiode enorm toe. Al deze gazons, beplantingsvakken, rozenvakken en bomen, etc. moesten beheerd en onderhouden worden,
in hoeveelheden die men nooit gewend was geweest. Het is dan
ook logisch dat de groendiensten steeds systematischer moesten
werken en dat de verzorging van het openbaar groen in de jaren
´50 en ´60 gekenmerkt werd door een steeds verder doorgevoerde
rationalisatie.
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Afbeelding 5.12: De eerste ‘Boomkweekerij’.

In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen uit de
periode 1945-1970 beschreven. Naast het doorwerken van een
grote hoeveelheid boekwerken, is vooral geput uit de vakbladen
welke maandelijks verschenen en verslag deden van de actuele
onderwerpen. Door al deze jaren heen zijn meerdere thema´s te

onderscheidden, welke steeds terugkeren of een rode draad door
de jaren heen vormen. Er kan een representatief tijdsbeeld worden
geschetst op basis van de volgende geselecteerde thema´s:
•
•
•
•
•
•

Grootschaligheid, maakbaarheid en planmatig denken
Recreatieve voorzieningen op wijkniveau
Gemeenschappelijk groen
Versobering: van siersortiment naar basissortiment
Onderwijsontwikkeling
Inaugurele redes van J.T.P.Bijhouwer en M. Vroom

Grootschaligheid, maakbaarheid en planmatig denken
Het naoorlogse stadsgroen werd niet meer, zoals in de vooroorlogse jaren ad-hoc benaderd, maar als één samenhangend geheel
in- en tussen de open bouwstroken. Het groen moest planmatiger
bedacht en `architectonischer´ vormgegeven worden. De tuin- en
landschapsarchitecten volgden de denkwijze van de stedenbouwers op de voet en namen zelfs het vakjargon van deze discipline
over; ruimte, massa, functionaliteit, etc. wat vertaald werd in het
ontwerpen van groene ruimten, beplantingsmassieven en boompartijen.
“Juist door de weder oplevende plannen voor stadsuitbreiding, herbouw en sanering hebben we een kans om tekorten aan te vullen en
eventueel correcties aan te brengen, waarbij een goed gefundeerd
groenplan de stedenbouwkundige een grote steun kan geven bij het
indelen van zijn ontwerp”, schrijft J.P. van Alff in juli 1946 in het vakblad ´De Boomkweekerij´. De Vereniging van Hoofden van gemeentelijke Beplantingen, waartoe van Alff behoorde, telde meerdere
´voormannen´ die een vooruitstrevende denkwijze hadden en die
gedachten ook met regelmaat publiceerden. Namen als B.J. Galjaard, C.P. Broerse, J.J. Schipper, D. Pols, D Bouman e.a. komen met
regelmaat voor in de vakbladen.
Het stadsgroen werd in de meeste uitbreidingen voortaan hiërarchisch geleed; het woongroen, het blokgroen, het buurtgroen,
het wijkgroen en het stadsdeelgroen. Het openbaar groen tot en
met het niveau van het wijkgroen werd overwegend door de eigen
groendiensten ontworpen en uitgevoerd. Het groen in de gemeenten stond onder de bezielende leiding van de ‘Deskundige Hoofden
van Plantsoenen’.

Planmatig denken komt ook tot uitdrukking in de plantwijze en opzet van het openbaar groen. Eind jaren vijftig kwam men tot de
conclusie dat de enorme arealen groen ook een even zo hoge kostenpost met zich meebracht voor wat betreft het onderhoud van
de plantsoenen. Een van de maatregelen die men nam om de kosten in de hand te houden was bijvoorbeeld het ‘op rijen planten´.
Dit om het reguliere jaaronderhoud te vergemakkelijken.
Hoe er geworsteld werd met het in de hand houden van het openbaar groen wordt onderstaand geïllustreerd in: ‘enige wenken die
van nut kunnen zijn voor het opvoeren van de prestatie en het bereiken van een zo laag mogelijke kostprijs’ opgesomd uit De Boomkwekerij van april 1958:
•

•
•
•

•
•

•
•

De onderhoudsprijs per plantsoen voortdurend controleren en
vergelijken met andere ter plaatse in onderhoud zijnde plantsoenen en van de voorgaande jaren, zodat over een reeks van
jaren een goed statisch overzicht ontstaat.
De mechanisatie mogelijk te maken door de plattegrondindeling van gazons niet te versnipperen. Hierdoor wordt veel tijdrovend werk voorkomen.
De padenloop eenvoudig van vorm en afmeting te projecteren
en zo mogelijk een afdekking te geven die weinig onderhoud
vraagt.
Een goede organisatorische opbouw van het personeel te formeren, waardoor gemakkelijker controle kan worden uitgeoefend en een juiste taakverdeling economisch werkt en de verantwoording individueel toeneemt.
Te kleine plantsoenoppervlakten achterwege laten of deze
trachten op te ruimen en bijvoorbeeld door betegeling met een
boombeplanting tot speelplaatsen te bestemmen.
Zoveel mogelijk gebruik maken van modern gereedschap en
nieuwe goede materialen, waarbij zo nodig de tegenstand van
het personeel voor het gebruik wordt overwonnen, door persoonlijke instructies van het toezichthoudend personeel.
Waar mogelijk het heestermateriaal op rijen planten, zodat
machinale- en waarschijnlijk in de toekomst chemische onkruidbestrijding mogelijk is.
Door een juist gebruik van karakteristiek heestermateriaal kun83

nen aantrekkelijke beplantingen worden samengesteld waardoor, zonder bezwaar, duurdere bloemaanplanting geheel achterwege kan blijven.
• Wanneer bloemgewassen worden gebruikt, dienen de soorten
en variëteiten zodanig gekozen te worden, dat een lange bloei
verzekerd is. Het aanbinden en verwijderen van uitgebloeide
bloemen dient zoveel mogelijk beperkt te worden.
• Het verantwoordelijk personeel in klein en/of in groter verband
betrekken in de bespreking van voorgenomen uit te voeren
werkzaamheden, medeweten is medeverantwoordelijkheid en
voor alles niet baas spelen, doch baas zijn.
We lezen in deze ‘handreiking´ o.a. dat het gebruik van chemische
middelen als innovatieve methode als een welkome methodiek geïntroduceerd wordt. Het was een daad van onmacht. Het openbaar
groen werd in begin jaren vijftig nog op eenzelfde wijze onderhouden als in de vooroorlogse jaren: ambachtelijk en met grote vakbekwaamheid. Gazons werden tweemaal gemaaid (maaien, afruimen, nog een keer maaien). De graskanten werden keurig gestoken
en na iedere maaibeurt geknipt. Zelfs de ongewenste kruiden in het
gazon werden met een z.g. onkruidvorkje uitgestoken [Alff, 1988].
Heester en bloemborders werden gespit en bemest, uitgebloeide
bloemen werden verwijderd en bovenal: de grond tussen de planten moet schoon zijn ofwel in vakjargon: ‘de vakken moesten er
zwart bijliggen’. Je zou kunnen stellen dat de handelingen in het
openbaar groen afgeleid waren van het onderhoud in de particuliere tuinen. Dat de grond er ‘zwart’ bij moest liggen was een ‘beeldkwaliteit’ die verwacht werd door de burgers maar ook door de
plantsoenmedewerkers zelf. Met het steeds groter worden van de
arealen is het dan ook goed te begrijpen dat de hulp van chemische
middelen toegejuicht werd: de grond lag er dan immers ‘zwart en
onkruidvrij bij´.
Echter, enige jaren later wordt steeds grootschaliger het onkruid
bestreden met de chemische methode ofwel  ‘het inzetten van de
gifspuit´. Middelen als DDT en parathion vinden gretig aftrek bij de
gemeenten in de strijd tegen het onkruid in een groeiend areaal
openbaar groen.
Het is 1962 als het boek ‘Silent spring´ van de Amerikaanse Rachel
Carson verschijnt (in 1964 volgt de Nederlandse vertaling met de
titel ´Dode Lente´). De publicatie slaat in als een bom.
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“De mens heeft de eigenschap verloren, vooruit te zien en te voorkomen. Hij zal eindigen met de aarde te vernietigen”, is het citaat
waarmee het boek aanvangt. Rachel Carson schreef het boek als
een ernstige waarschuwing tegen de gevolgen, die ‘de moderne bestrijdingsmiddelen voor de wereld kunnen hebben’. In 1970 schreef
Frank Graham het vervolg op Carson´s boek met de toepasselijke
naam ´Sinds dode Lente´, waarin de gevolgen van DDT uiteengezet
worden.
Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat de gemeentelijke diensten zo lang
zijn doorgegaan met het gebruik van middelen. Tot op de dag van
vandaag worden discutabele middelen ingezet.
Een ander opkomend fenomeen op het gebied van milieuproblematiek was dat van de luchtverontreiniging. De planmatige- en
grootschalige benadering leidden halverwege de zestiger jaren tot
een oproep om meer groen aan te leggen ten behoeve van het zuiverende effect op luchtverontreiniging (uitstoot van het verkeer op
hoofdwegen door woonwijken, nabijgelegen industriegebieden).
De op dit moment actuele ‘fijnstofproblematiek´ is al jaren gaande
maar krijgt eigenlijk nu pas de aandacht die het verdient.
Ir. A. Raad van de gemeente Rotterdam gaf in zijn artikel ‘Luchtverontreiniging en het groen´ [Raad,1967] meerdere aanbevelingen
voor stedenbouw en openbaar groen. Enige belangrijke aanbevelingen voor openbaar groen waren:
•
•
•
•
•
•

Industrie- en woongebieden dienen gescheiden te zijn door
brede groengordels.
De woongebieden moeten wijd worden aangelegd en doorsneden worden door groene ruimten.
Groen aanleggen in grote complexen. Buurtparkjes klein houden zodat meer m2 kunnen worden geïnvesteerd in wijkparken
en stadsdeelparken.
Sportterreinen, in verband met een verhoogde ademhaling, in
samenhang met parken aanleggen, zodat een grote aaneengesloten ruimte ontstaat met gezonde lucht.
Alle straten moeten op zijn minst met een rij bomen worden
beplant en zo mogelijk met bredere groenstroken.
Langs de verkeerswegen moet een forse wegbeplanting worden toegepast van een zodanig open karakter, dat de lucht kan
binnendringen in de beplanting en er niet overheen gedwon-

gen wordt.
In de bebouwingsvoorschriften van alle steden moeten bepalingen worden opgenomen voor groenbehoud en groenaanleg
op bouwterreinen van verschillende aard.
Recreatieve voorzieningen op wijkniveau
Het gemis aan ´actief groen´ (recreatief groen, gebruiksgroen, speelgroen) in de woonwijken werd na de Tweede Wereldoorlog steeds
belangrijker. Door de explosieve bevolkingsgroei en het gebrek aan
ruimte werd het noodzakelijk de gangbare laagbouw (tuindorp
karakter) voor een deel uit te voeren in etagewoningen. Met het
toepassen van dit stedenbouwkundig concept, was de tijd rijp om
de normen voor stadsgroen, welke in hoofdstuk 4 aangehaald zijn,
consequenter in praktijk te brengen op wijkniveau.
Behoeftebepaling en normstelling waren termen die centraal stonden bij het opstellen van plannen en programma´s voor parken,
speelplaatsen, sportvelden, kampeerterreinen, strandbaden, recreatieterreinen, etc. Normering kwam tot stand aan de hand van
onderzoeksgegevens van recreatieve voorkeuren en patronen van
vrijetijdsbesteding (afbeelding 5.13).
•

Een methodiek die in de literatuur regelmatig opduikt is die van
het z.g. ‘puntsgewijze groensysteem´, een systeem voor openbare
groenvoorzieningen voor verschillende leeftijdscategorieën.
Een goed voorbeeld van een recreatieve voorziening op wijkniveau
was ‘Park Transwijk´ te Utrecht (afbeelding 5.14).

Afbeelding 5.14: Park Transwijk, Utrecht.

Het park bestaat nog steeds, zij het met een gewijzigde inrichting,
en ligt in de wijk Kanaleneiland. Deze wijk werd gebouwd tussen
1956 en 1962. Het ontwerp en inrichting van het park is kenmerkend voor de tijdgeest (functionele opzet, ‘form follows function´)
en was in de eerste aanleg vooral gericht op educatieve doelen.
Zo bevatte het plan een z.g. verkeerstuin, een plek waar kinderen
klassikaal konden oefenen voor het verkeersexamen. Een ander
element was het schooltuincomplex, waar kinderen onderricht
kregen in de moestuin, maar het nevendoel was natuurlijk ook het
bijbrengen van natuurbesef. Gespeeld kon er worden in de bouwspeeltuin (naar Scandinavische ideeën), op de speelplaats op de
speelweide. Voor de volwassen waren er het rosarium en de demonstratietuin, een terrein waar een selectie van tuinplanten als
het ware tentoongesteld werd voor de tuinbezitters. Alle functies
van het plan worden consequent door boomrijen en/of hagen gescheiden van elkaar.
Afbeelding 5.13: Voorbeelden van normering van openbaar groen.
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Gemeenschappelijk groen
In veel steden werden, in de wederopbouwperiode, gemeenschappelijke tuinen gerealiseerd. De term ‘gemeenschappelijk groen´
heeft echter een tweeledig karakter. Enerzijds werden gemeenschappelijke voortuinen geïntroduceerd onder invloed van de Scandinavische stedenbouw en architectuur, waarin het aanbrengen van
gemeenschappelijk groen al lange tijd gebruikelijk was. De belangrijkste reden was dat dan een meer architectonische eenheid langs
de gevels kon ontstaan. Bij de gemeenschappelijke voortuinen was
het uitgangspunt voor zowel de stedenbouwkundige, de architect
en de tuinarchitect: het streven naar eenheid tussen woonblok en
buitenruimte. Het was een vormconcept waarin de volledige profielbreedte van een woonstraat werd gebruikt om een ontwerp te
realiseren van gevel tot gevel. Het maken van individuele voortuinen welke begrensd werden met hagen of muurtjes deed immers
afbreuk aan de ruimtelijke beleving van de woonstraat. Door de
meer uniforme beplanting van de voortuinstroken met een minimum aan haagbeplanting van de aangrenzende plantsoenstroken
en straatbeplantingen was het mogelijk een geheel te scheppen in
de betreffende woonwijk.   Zoals J.P. van Alff het in zijn artikel ´De
toekomstige voortuin´ verwoordde: “De verbetering moeten we
niet in de diepte van de voortuinen zoeken; we moeten het begrip
voortuin loslaten, en het geheel zien als één voortuin. We kunnen
dit bereiken door de perceelscheidingen te laten vervallen en de beplanting zodanig aan te brengen dat een groene strook langs de
gehele gevel ontstaat” [De Boomkweekerij, december 1946]. Van
Alff verwijst naar Amerikaanse-, Zwitserse- en Duitse voorbeelden
van zogenaamde ´open voortuinen´.
Afhankelijk van de precieze tijdsperiode van aanleg, het type woning, de beschikbare ruimte en de lokale grondgesteldheid ontstonden een aantal verschillende straatbeelden met de navolgende
karakteristieken:
•
•
•
•
•
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Gras met bomen en heesterstroken
Heestervakken in strakke vormsnoei tegen de gevel
Heestervakken met bomen
Heesterbeplanting in vrije vorm
Gras, heesters en bomen

Het steeds meer toegenomen autobezit zorgde er voor dat een
groot deel van deze ruimte, welke oorspronkelijk gereserveerd
was voor voetgangers, groenvoorziening en spelen, opgeofferd
werd voor het rijden en parkeren van auto´s. De opkomst van het
participatieve denken van de bewoners, waarbij men steeds meer
invloed wilde hebben op de ruimte voor de eigen deur, heeft in
de zeventiger jaren geleid tot eigen voortuinen met even zo veel
identiteiten.
De tweede betekenis van gemeenschappelijke tuin (afbeeldingen
5.15 t/m 5.17)   betreft het fenomeen van de ‘binnentuinen’. Dit
concept was al ver voor de Tweede Wereldoorlog bekend. Deze
gemeenschappelijke tuinen zijn veelvuldig aangelegd bij de complexen huurwoningen en waren bestemd om te worden gebruikt
door de bewoners van de bouwblokken (meestal 3 á 4 bouwlagen).
De openbare ruimte waarin deze binnentuinen voorzagen, hadden
een grote betekenis voor de sociale samenhang van de buurten
(Dit in tegenstelling tot de vooroorlogse woningcomplexen, welke
waren verkaveld in tuintjes, wat de binnenterreinen vaak een rommelig aanzien gaf. Voor de bewoners van de hogere etages was
dit bovendien geen prettig zicht om van bovenaf op uit te kijken).
Omdat de bergruimten van de bewoners in de souterrains van de
bouwblokken werd opgenomen, was de gehele oppervlakte van het
terrein voor openbaar groen. De gemeenschappelijke tuin wordt
in de naoorlogse jaren ook wel de ‘buiten-woonruimte’ genoemd.
Helaas werden al vrij snel (60er en 70er jaren) de binnentuinen
gedeeltelijk opgeofferd aan het toegenomen autobezit. Mien Ruys
vond het schrijnend om te zien dat er een situatie ontstond dat
´parkeerplaats en kinderspeelterreintje vlak naast elkaar lagen, en
dat de resterende oppervlakte van de gemeenschappelijke tuin
steeds meer kijktuin en steeds minder gebruikstuin werd [Ruys &
Zandvoort, 1981].
Niet alle ontwerpers waren het eens met het concept van de gemeenschappelijke tuin. Sommige ontwerpers pleitten voor het
ruimte laten aan initiatieven van bewoners. Zo had bijvoorbeeld
Hans Warnau een hekel aan de opvoedkundige gedachten achter
de gemeenschappelijke tuin en paste zo min mogelijk collectieve
en zo veel mogelijk privé-tuinen toe [Guinée, 2002].

Afbeelding 5.15: Gemeenschappelijke tuin Buitenveldert, Amsterdam.

Afbeelding 5.17: Gemeenschappelijke tuin Kleinpolder, Rotterdam.

Afbeelding 5.16: Gemeenschappelijke tuin Frankendael, Amsterdam.

Op 3 april 1968 werd door schoolkinderen uit de binnenstad uit
Amsterdam de eerste beplanting aangebracht in het woongebied
van de Bijlmermeer. In de Bijlmermeer was de gemeenschappelijke
tuin er een van de overtreffende trap, de tuinen werden hier ‘Binnenhoven’ genoemd. Bomen konden hier in hun hoogte niet meer
concurreren met de woongebouwen. Het beplantingsconcept wat
hier werd toegepast was een nieuw fenomeen: bosplantsoen. Het
werken met ‘bosplantsoen’ zal in het volgend hoofdstuk (periode
1970-1985) uiteengezet worden.
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Sortimentsverschuiving
In het naoorlogse groen zal steeds minder gewerkt worden met
exoten. De ruimtelijke betekenis van beplantingen werd belangrijker gevonden dan de decoratieve uitstraling. De visie op beplantingskeuze in tuin, park en landschap van J.T.P. Bijhouwer is hier
sterk debet aan. Zijn bijdrage aan de toepassing van de kennis van
de plantengeografie, geobotanie en vegetatiekunde leidde tot het
veelvuldig gebruik van inheemse soorten. Zijn grondige kennis van
de standplaatsfactoren bodem, water en klimaat en hun invloed op
de toepassingsmogelijkheden van het beplantingsmateriaal, is van
grote invloed geweest op de ‘architectuuropvatting’ en vormgevingswerk van de nieuwe generatie in de wederopbouwperiode. In
zijn rede ‘Het vraagstuk der plantengroepeering’ bij aanstelling als
lector aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, verwoordt Bijhouwer het gebruik van planten als volgt: “overal waar het terrein
van dien aard en omvang is, dat het door den bezoeker als landschap wordt waargenomen, zal de tuinarchitect verstandig doen
zich in zijn beplantingskeuze aan te passen bij de daarbij geldende
standplaatsfaktoren en de bijbehoorende natuurlijke begroeiing.
Dit heeft groote practische voordelen ook, de gewassen zullen slagen, zonder dat al te ingrijpende bodemverbeteringen noodzakelijk
zijn”. Het inslaan van deze nieuwe weg heeft tot gevolg dat in de
stedelijke beplantingen het sierteeltsortiment na 1945 grotendeels
verdwijnt uit de aanleg van parken, sport- en speelterreinen. Het
hield de gemoederen in de jaren vijftig wel bezig en leidde regelmatig tot ingezonden stukken met een hoog emotioneel gehalte.
De schrijvers van deze stukken kwamen overigens wel vaak uit de
kwekerswereld die niet goed weten hoe ze moeten inspelen op
deze nieuwe ‘markt’. Vooral de kwekers uit de Randstad hadden tot
dan toe altijd een zeer divers heestersortiment gevoerd, de kwekerijen waren relatief beperkt in oppervlak, dus de opbrengst per
vierkante meter moest groot zijn. Het z.g. ‘dubbeltjesgoed’ (Berberis, Cotoneaster), zou veel plaats innemen op de kwekerij, maar
niet veel opbrengen. De markt voor dit soort plantsoen ging zich
verleggen naar de zandgronden. Meerdere kwekerijen gingen zich
specialiseren, bijvoorbeeld Darthuizer Kwekerijen, in de vraag van
gemeenten naar het ´massagroen´.
Het is echter belangrijk te vermelden dat, tot op de dag van vandaag, nog steeds een grote groep vakgenoten (makers van beplan88

tingsplannen) het gebruik van een breed sortiment beplanting nastreven.
Eigenlijk was Mien Ruys een uitzondering op de regel. Zij werkte
met vaste planten en dat viel toch niet onder de noemer: ´werken met een sober, inheems sortiment´. Echter, Mien Ruys zocht
bij het werken met vaste planten naar ´de grootste eenvoud en
duidelijkheid in de vorm, met het achterwege laten van versiering
en trachtte het materiaal, de planten, zo functioneel mogelijk te
gebruiken´ [Geertsema, 1982]. Door haar lidmaatschap van ‘De 8
en opbouw´ ging Ruys zich in de wederopbouwperiode meer bezighouden met uitbreidingsplannen en de groenvoorzieningen die
daartoe behoorden. [Zijlstra, 1990]. Ze heeft in deze hoedanigheid
vele gemeenschappelijke tuinen vormgegeven.
Zoals al eerder aangegeven had het de voorkeur om bij voorkeur
grote groepen van dezelfde soort te gebruiken. Planten die zich hier
voor leenden waren; Berberis, Cotoneaster, Chaenomeles, Diervilla, Euonymus, Hypericum, Potentilla, Spiraea, Symphoricarpos, Viburnum en Weigelia. Ook in de heesterrozen was een ruime keuze
beschikbaar. Het sortiment heesters moest beschikken over een
groot regeneratievermogen en op plaatsen waar gevaar bestond
voor beschadiging van beplantingen werden veel stekelige planten
toegepast. Ook ontstond er een markt waarin de stedenbouwers en
de tuin- en landschapsarchitecten specifieke wensen voor gingen
leggen aan de boomkwekers. Op deze wijze kwam er bijvoorbeeld
meer vraag naar boomtypen voor smalle en middelgrote straten,
deze waren immers veelvuldig aanwezig in de uitbreidingswijken.
Er werden werkgroepen opgericht die moesten onderzoeken aan
welke eisen stadsbomen moesten voldoen. Zo werd bijvoorbeeld
de ongeschreven regel ingevoerd dat een boom van de eerste
grootte als plantmaat 20-25 en een boom van de tweede grootte
als plantmaat 16-18 moest hebben. Vanwege de benodigde hoeveelheid uitbreidingen en het daarmee samenhangende openbaar
groen, werd in diverse vakbladen gepleit voor het massaal kweken
van bepaalde soorten bomen.

Boomsoorten van de 1ste grootte

Acer pseudoplatanus, A. saccharinum
Aesculus hippocastanum ´Baumannii´
Fraxinus exelsior
Platanus x hispanica
Populus canescens, P. x canadensis, P. nigra
Balsem hybriden van Populus
Quercus palustris, Q. robur
Salix alba typen
Tilia europaea ´Pallida´, T. tomentosa,
Ulmus x hollandica´Commelin´, U. h. ´Groeneveld´

Boomsoorten van de 2de grootte
Ailanthus altissima
Alnus x spaethii ´Spaeth
Betula utilis ´Doorenbos´
Corylus colurna
Crataegus x lavalleei ´Carierei´
Prunus serrulata typen
Sorbus aria ´Magnifica´
Sorbus commixta

Bron: “Voorgekweekte solitairbomen”. Mogelijkheden voor nieuwe steden en stadsuitbreidingen. Werkgroep Bosbouw Randstad Holland.

Onderwijsontwikkelingen
Er ontstond een groeiende behoefte aan een goede beroepsopleiding. In de naoorlogse jaren zijn er verschillende wegen te bewandelen welke uiteindelijk leiden tot de titel ‘tuinarchitect’. De meest
aangewezen weg was het volgen van de speciale middelbare cursus
aan de Rijkstuinbouwschool te Boskoop en de Hogere opleiding in
de tuin- en landschapsarchitectuur aan de Landbouwhogeschool te
Wageningen. Echter, velen trachtten de titel van erkend tuinarchitect te bereiken door het volgen van de algemene leergang aan één
van de tuinbouwscholen (Frederiksoord, Boskoop, etc.) of via tal
van avondcursussen, cursus tuinbouwvakonderwijzer of door zelfstudie. Via een examen kon men dan aanspraak maken op de titel
‘tuinarchitect’ [De Boomkweekerij, januari 1956].
In juli 1946 levert de middelbare cursus te Boskoop de eerste lichting ‘opzichter-tekenaar tuin-en parkaanleg’ af; W.C.J. Boer, P.A.M.

Buys en J. Meyers [De Boomkweekerij, juli 1946]. De naam van deze
opleiding veranderde later in H.O.T.A. (Hogere Opleiding Tuinarchitectuur) en weer later in R.H.S.T.L. (Rijks Hogere School voor Tuinen Landschapsinrichting). In hetzelfde jaar wordt de studierichting
Tuin- en landschapsarchitectuur, richting XIII, officieel ingesteld aan
de Landbouwhogeschool. Prof. Dr. Ir. J.T.P. Bijhouwer wordt de eerste hoogleraar van deze opleiding.
Analyse van de inaugurele rede van J.T.P. Bijhouwer
Op 18 maart 1947 hield J.T.P. Bijhouwer zijn inaugurele rede aan
de Landbouwhoogeschool te Wageningen met de titel “De Wijkgedachte”. Het was een bijzonder moment, omdat na een jarenlange
´strijd´ nu eindelijk de studierichting ´Tuinarchitectuur´ als zelfstandige opleiding werd opgericht. Tot dan toe was er alleen de cursus
Tuinkunst, die als keuzevak werd aangeboden. De studierichting
Tuinarchitectuur werd vooral opgericht om vraagstukken op het gebied van natuur, ruilverkavelingen, stads- en dorpsuitbreidingen en
de opkomende recreatie op niveau te kunnen analyseren en passende oplossingen te kunnen bieden.
Het is zinvol de rede van Bijhouwer te analyseren omdat hier de
naoorlogse koers op hoofdlijnen wordt uitgezet. Aan de hand van
meerdere citaten uit de rede worden de doelen van Bijhouwer duidelijk gemaakt.
Bij aanvang van zijn rede refereert Bijhouwer aan de ´tuinstadbeweging´ welke is voortgekomen uit de ideeën van Ebenezer Howard en
constateert dat de oorspronkelijke utopische gedachten niet echt
van de grond komen: “Meer dan veertig jaar zijn sindsdien voorbijgegaan, de tuinstadbeweging heeft zeer veel overtuigde aanhangers gewonnen, tientallen plannen zijn voorbereid, doch in het
land van oorsprong zijn slechts twee vrijwel geslaagde tuinsteden
verrezen, de algemeen bekende nederzettingen Welwyn en Letchworth”.
Bijhouwer vindt de Nederlandse voorbeelden van tuinsteden/tuindorpen ook niet representatief of geslaagd, omdat deze gebouwd
zijn als suburbs, vrij wijd gebouwde voorsteden: “Deze tuindorpen
beantwoorden in het geheel niet aan het ideaal van Howard, want
zij bezitten geen hart, men vindt er bijna geen voldoende winkelcentrum, te weinig onderwijsinstellingen, bijna geen openbare gebou89

wen en nooit werkgelegenheid. Het zijn uitsluitend “slaapsteden”.
Hier komt Bijhouwer tot de kern van zijn rede en promoot het concept van de wijkgedachte. De ´Wijkgedachte´ welke ook uitgebreid
beschreven wordt in de publicatie ´De stad der toekomst, de toekomst der stad´ en waar hij ook naar verwijst.
Volgens Bijhouwer is ook het juiste moment aangebroken, de steden moeten toch vanwege de oorlogsschade herbouwd worden:
“Ook in Europa ontstaat meer en meer kritiek op de stad als samenleving en nu overal steden moeten worden herbouwd en omgewerkt, is een nieuwe strooming merkbaar, er wordt allerwegen
gepleit voor de ‘wijkgedachte’. Evenals het tuinstadideaal is dit ideaal uit Engeland afkomstig, het is een nazaat van de denkbeelden
van Howard”.
De oorlog is voorbij, met gebundelde kracht moet worden gezocht
naar het ideale gemeenschapsleven. Dat zoeken gaat gepaard met
systeemdenken en normeren. Bijhouwer haalt W.F. Geyl aan, welke
regels heeft opgesteld voor het bereiken van een gemeenschapsgevoel: “Men zoekt dus naar een stadsvorm, die bevorderen zal, dat
de onsamenhangende, oppervlakkige samenleving zich ontwikkelen
kan tot een verbondenheid, een gemeenschap. Drs. Geyl noemt;
Een beperkte grootte van de totale stad, liefst met niet meer dan
100-400.000 inwoners, zoodat de voordelen van de stad een voedingsbodem vinden, maar de inwoners niet in de groote massa van
de metropool verzinken;
Een verdeeling van deze steden, zoodanig dat zij elk met een bepaald gewest zijn verbonden;
Het beletten van onlogische en ongeleide groei, van lintbebouwing,
enz., waardoor de open ruimte rondom de stad zou worden verspild.
Geleding van de steden, zoodat sociale eenheden worden gevormd,
die aan de behoeften van den mensch op verschillend niveau voldoening geven”.
Het laatste punt vindt Bijhouwer het belangrijkst, de vorming van
sociale eenheden. De wijk wordt in het concept van de wijkgedachte gezien als een “woonstee voor 5000-20.000 mensen”. In
het buitenland wordt de norm 10.000 aangehouden, voor ons land
ligt die norm veel hoger, wat Bijhouwer o.a. wijt aan de mate van
90

‘verzuiling’ in ons land (volgens Bijhouwer met uitzondering van
Noord-Brabant en Limburg). Hij verwoordt dat als volgt: “In Nederland komt men tot minstens 20.000, enerzijds door de betrekkelijk
hooge bebouwingsdichtheid (tenminste in het laage deel van het
land), anderzijds ten gevolge van de verdeeling der bevolking in drie
groepen, de Katholieke, de Protestant-kerkelijke, en de Protestantonkerkelijke (‘humanitaire’). Deze drie ‘zuilen’ hebben elk hun onderwijsinrichtingen, vereenigingen, enz., zoodat een volledige wijk
hier minstens driemaal zoo groot moet zijn als in de landen met
een meer homogene, tenminste minder diep gekloofde, bevolking,
zooals Zweden, Engeland, de Vereenigde Staten en tenslotte ook
Noord-Brabant en Limburg”.
Als Bijhouwer het woord richt tot zijn studenten, de toekomstige
tuin- en landschapsarchitecten, wordt de vakinhoudelijke kennis
vooral gekoppeld aan het binnendringen van het gedachtegoed van
de stedenbouwer. “Maar al deze kennis dient slechts als grondslag;
bovenal moet hij in de gedachtenwereld van de stedenbouwkundigen zijn doordrongen, hun idealen en beweegredenen of te minste
begrijpen, zoodat hij voor de groote oppervlakken park en ontspanningsterrein kan komen tot een vormgeving, die zich aansluit bij de
vormen van de stad……………dan is veel contact noodig met de wereld van architecten en stedenbouwkundigen”.
Analyse van de inaugurele rede van M.J.Vroom
Op 2 november 1966 hield Prof. Dr. IR. J.T.P. Bijhouwer zijn afscheidsrede en werd aan het einde van het studiejaar opgevolgd
door Ir. M.J. Vroom, die op dat moment landschapsconsulent was
bij Staatsbosbeheer. Vroom hield op zijn beurt op 9 juni 1967 zijn
inaugurele rede met de veelzeggende titel: ‘Het landschap… onze
tuin?’ Ook deze rede is het waard om geanalyseerd te worden en
wel om twee redenen. Ten eerste omdat Vroom zijn hoogleraarschap startte op een moment dat de naoorlogse idealen ´achterhaald´ waren. Ten tweede omdat de zienswijze van Vroom op het
vak landschapsarchitect van een andere (wetenschappelijke) orde
was dan die van Bijhouwer.
Vroom neemt in zijn rede de toehoorder mee in een reis door de
tijd. Centraal staat de relatie tussen wonen en natuur. Vroom stelt

dat de tuin hierin door de eeuwen heen een essentiële plaats is
blijven innemen. Het karakter van de tuin wordt volgens Vroom in
de historie door een veelheid van factoren bepaald. De historische
ontwikkeling van de tuinkunst laat zien dat het vak ´tuinarchitectuur´ op uiteenlopende wijze en vanuit verschillende beroepen is
beoefend en beïnvloed. Vanaf het begin van de 19de eeuw werden
vele nieuwe plantensoorten geïntroduceerd, wat leidde tot verenigingen van liefhebbers en verzamelaars. Vroom zegt hierover:
“Waar men in de grotere landgoederen er nog in slaagde door
groepering van verwante soorten enige orde te scheppen, ging de
ontwikkeling in de kleinere tuinen alras in de richting van een visuele chaos. De extreme diversiteit tendeerde naar monotonie, het
totale kleurenspectrum vervloeide tot een grijze tint. Zonder de
waarde van het liefderijk kweken en verzorgen van planten te kort
te doen kan gesteld worden dat de tuinkunst als zodanig hiermee
tot een dieptepunt was gekomen”.
Het gebruik van een groot sortiment van planten is aan Vroom niet
besteedt. Met bovenstaand citaat wordt in de rede voor het eerst
tussen de regels door een verschil gemaakt tussen de tuinarchitect
en de landschapsarchitect.
Het in deze jaren hete hangijzer van de ´sortimentsbeperking´ pakt
Vroom handig aan: “De roep om sortimentsbeperking, hoe terecht
zij in principe ook moge zijn, is echter niet zonder gevaar voor groot
verlies aan rijkdom van verscheidenheid welke geboden kan worden”. Kan worden, zegt Vroom, als een ´waar plantenliefhebber´ en
vervolgt met: “Beperking uit bewuste keus vanuit een grote kennis
is uiteraard een geheel andere zaak dan beperking uit armoede,
omdat men de planten niet kent”.
Eigenlijk zegt Vroom dat je als vakman wel veel planten behoort te
kennen, maar dat je uit wijsheid en voortschrijdend inzicht er niet
teveel moet toepassen.
Vroom stelt dat het toch vooral het vakgebied van de architect is
geweest, van waaruit de ruimtelijke problematiek werd aangepakt,
waarbij het Uitbreidingsplan van Amsterdam (1934) hét voorbeeld
is waarin het ´groen in de stad´ werd betrokken. De tuinarchitect
bleef achter: “Terwijl het werkterrein van de stedebouwer zich ontplooide was en bleef de tuinarchitect de ontwerper van plantsoen,
het kleine park en de begraafplaats”.
Hierna kan Vroom de link leggen naar het vakgebied van de land-

schapsarchitect: “Zo komen er reeds in het grensvlak van woongebieden en het landschap ontwerpproblemen voor welke een andere
benadering vergen dan de specifiek tuinarchitectonische ontwerper
heeft”.
Vroom vind dat niet star vastgehouden moet worden aan het Middeleeuws agrarisch cultuurpatroon in het landschap. Hij vindt dat:
“…. In die waardering tevens een wantrouwen is geborgen ten aanzien van het scheppend vermogen van de huidige generatie. Een
wantrouwen dat ten dele stoelt op de vaak zo armoedige voortbrengsels uit de 19de- en 20ste eeuw”.
Met de ´voortbrengsels´ worden waarschijnlijk de ´gardeneske´ producten bedoelt, in ieder geval de ´niet-modernistische´ producten.
Vroom stelt dat de landschapsverzorging de voorganger en begeleider is van de landschapsarchitectuur. Met het aangeven van deze
oorsprong stelt hij tevens (nogmaals) vast dat de tuinarchitectuur
en de landschapsarchitectuur twee verschillende vakgebieden zijn
en dat de laatstgenoemde van een wat hogere orde is, wat blijkt uit
de volgende zinsnede: “Draagt de tuinarchitectuur haar steentje
bij in de woonfunctie van het landschap, het is de landschapsarchitectuur die in het totale mozaik der functies een visuele harmonie
tracht te scheppen, tezamen met al diegenen die zich met de inrichting en herinrichting van het landschap bezig houden”.
Als Vroom het woord richt tot het bestuur, laat hij blijken dat hij het
doorontwikkelen van de tuinarchitectuur niet tot zijn speerpunten
rekent:
“Hoewel in mijn leeropdracht de tuinarchitectuur niet als zodanig is
vermeld, ben ik tot de overtuiging gekomen dat u het belang van dit
onderdeel van het vakgebied dat speciaal gericht is op de stedelijke
wereld, wel ziet, en van mij verwacht dat ik dit deel van het onderwijs niet zal verwaarlozen”.
M.J. Vroom heeft de functie van hoogleraar tot oktober 1994 vervuld.
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5.6

Tijdsfragment: prijsvraag Parkstrook Buitenveldert

Een van de meest bekende uitgeschreven prijsvragen in de literatuur voor het naoorlogse openbaar groen was die van de ´Parkstrook Buitenveldert´. De naam ´Gijsbrecht van Amstelpark´ zou
pas later aan het park toegekend worden. Het park vormde een
corridor tussen het Amstelpark en het Amsterdamse Bos en moet
hét wijkpark van Buitenveldert worden [Kurpershoek, 2001]. De
winnaar van deze prijsvraag was W.C.J. Boer, een landschapsarchitect die in 1959 al een gevestigde naam had in de vakwereld. De
tweede prijs ging naar Dirk Brandsma, een nuchter, bescheiden en
begenadigd tuin- en landschapsarchitect met een bosbouwkundige
achtergrond.
Tijdens mijn onderzoek heb ik helaas in de pas verschenen publicatie ‘Vanzelfsprekende schoonheid´ over het leven en werk van Hans
Warnau tot mijn schrik moeten constateren dat hier Hans Warnau
de 2de prijs toegedicht krijgt: “Warnau eindigde op de tweede
plaats achter Boer, wiens ontwerp werd uitgevoerd” [Andela, 2006,
p. 68]. Dit is dus niet correct! Deze alinea is tevens een rectificatie
naar Dirk Brandsma.

Het is zinvol de plannen van Boer en Brandsma met elkaar te vergelijken. Het zijn plannen die qua signatuur ver uit elkaar liggen. Op
het moment dat Wim Boer de prijsvraag wint, heeft hij een eigen
bureau en is hij tevens docent in Boskoop. Wim Boer staat bekend
als fervent voorstander van het functionalisme en is lid van ‘De 8
en Opbouw´. Op het moment dat de prijsvraag speelt is hij vooral
bekend om de bijdrage voor de beplantingsplannen van het Plan
Nagele van enige jaren daarvoor.
Dirk Brandsma is nog onbekend. Brandsma heeft eerst bosbouw
gestudeerd en in de praktijk gewerkt en is, op het moment van de
prijsvraag een student in Boskoop en krijgt dus ook les van Wim
Boer.
De inzendingen waren anoniem, d.w.z. voorzien van een schuilnaam. Wim Boer had als pseudoniem de naam ‘Bomen´, Dirk
Brandsma had zijn ontwerp gecodeerd als ‘A D’. De jury was acht
keer bij elkaar gekomen waarbij tijdens de laatste bijeenkomst de
naambrieven geopend werden om te bezien wie de werkelijke winnaars waren (afbeelding 5.18).

De belangrijkste reden voor het uitschrijven van de prijsvraag had
waarschijnlijk te maken met de ambitieuze strijd tussen de dienst
Stadsontwikkeling en de afdeling Beplantingen. Voor het gebied
was een ruim budget verworven door de afdeling Beplantingen,
maar deze afdeling kon geen duidelijke visie op de parkstrook geven [Louwerse, 1982]. Om een conflict te voorkomen werd besloten tot het uitschrijven van een prijsvraag. In de brochure van de
prijsvraag worden de volgende personen vernoemd welke zitting
hebben in de jury:
•
•
•
•
•
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C.P. Broerse, voorzitter B.N.T., voorzitter van de jury
F.G. Breman, hoofd afdeling Beplantingen P.W. van de gemeente Amsterdam
Prof. Dr. Ir. J.T.P. Bijhouwer, hoogleraar te Wageningen
Prof. C. van Eesteren, stedebouwkundig adviseur van de gemeente Amsterdam
B. Merkelbach, stadsbouwmeester van de gemeente Amsterdam

Afbeelding 5.18: Bekendmaking winnaars Prijsvraag ‘Buitenveldert’.

De prijsvraag zal onderstaand vanuit verschillende invalshoeken geanalyseerd worden:
•
•
•
•

Verschillenanalyse plantoelichting en toepassen beplanting
(document: zie Bijlage I & II)
Het oordeel van de vakjury over beide plannen
Referenties uit de vakwereld op het parkontwerp
Beoordeling van het park door de gebruikers

Verschillenanalyse plantoelichting en toepassen beplantingen
Op basis van het bestuderen van de toelichtingen op de ontwerpen
(bijlage I & II) kunnen een aantal verschillen aangegeven worden in
de denkwijze achter beide ontwerpen:
•

•

•

•
•

Boer gebruikt een meer functionalistisch vakjargon gebruikt
dan Brandsma. Zo noemt Brandsma de parkstrook een ‘groene
corridor´ waar een ‘wijkpark voor de tuinstad´ voor bedacht
moet worden. Boer noemt de parkstrook een ‘groenstrook tussen twee recreatiegebieden´ waar een ‘ontspanningsruimte
voor een woonwijk´ voor bedacht moet worden.
Het plan van Boer is bedacht als ‘stedelijke setting´ en voornamelijk geometrisch vormgegeven. Het plan van Brandsma wil
de stedelijkheid enigszins camoufleren en de wijkbewoner ‘onderdompelen´ in een meer organisch vormgegeven bossfeer.
Boer heeft meer voorzieningen bedacht en wil de wijkbewoner
activeren tot de mogelijkheden die het park zal gaan bieden.
Brandsma heeft een meer existentialistische benadering en
vindt het belangrijk dat de wijkbewoner kan ‘buiten zijn, kan
zitten in beslotenheid´.
Boer gaat in zijn materialisatie veel gedetailleerder te werk dan
Brandsma. Er wordt a.h.w. ‘meer gebouwd´ wat past bij de geometrische opzet van het plan.
De beplantingsopzet van Boer is cultuurlijker dan die van
Brandsma, vooral in de omgeving van het z.g. tentoonstellingsterrein en de bloementuin. Boer gebruikt in zijn plan meer
soorten, Brandsma is soberder in sortimentsgebruik wat wel
weer past in de bosbouwkundige benadering.

Jury-oordeel over het plan (afbeelding 5.19) van Wim Boer
“BOMEN. Een krachtige boompartij langs de van Nijenrodeweg,
een speelse overgang naar het bos, een strakkere naar de Amstel,
waarbij ook een schematische indeling is gesuggereerd voor het
tentoonstellingsterrein, tot en met een voetgangersverbinding van
dit terrein naar de parkstrook en de parkeergelegenheid op de Europaboulevard.
De gevraagde doorgang tussen N. en Z. Buitenveldert is fraai gedetailleerd met een tweetal eilanden met meer stedelijk sfeer dan de
grote aangrenzende ruimten; de strook waar de rijksweg door loop
is duidelijk anders behandeld dan de andere doorsnijdingen.
Het deel ten oosten van deze weg bevat een zwembad, dat met de
jury met gemengde gevoelens werd ontvangen, het terrein is veel
te klein voor een normaal bad, het bad is hinderlijk voor de omwonenden. De scheve begrenzing is storend ten opzichte van het
boommassief aan de van Nijenrodeweg.
De boomrijen langs deze weg zijn in het middendeel van de parkstrook gezien als een groot verhard terras, door de ontwerper geschikt geacht voor promenade, markt, e.d.
Qua vormgeving is het zeer te waarderen, hier, bij de hoge wand
van flats, zo´n duidelijk boommassief aan te sluiten.
De beplantingskeuze toont veel begrip voor het karakter van de
houtgewassen en hun werking in het geheel. Dit plan verdient de
eerste prijs”.
Jury-oordeel over het plan (afbeelding 5.20) van Dirk Brandsma
“A D., werd als nummer twee gewaardeerd. De inzender stelt dat
de vele doorsnijdingen met wegen in het terrein in vakken met een
eigen functie verdelen. In zijn ontwerp heeft hij dan ook het deel
nabij en oostelijk van de rijksweg sterk in de bossfeer gebracht, met
vele paden en een omsloten instructieve plantentuin. Bij de N.-Z.doorgang ligt een grote vijver dwars op de parkrichting, helaas niet
van fraaie vorm. Tot de Buitenveldertselaan volgen dan twee ruime
speelweiden, door geboomte omlijst, die zich achtereenvolgens
openen naar het zuiden en naar het noorden. Het rhytme van de
hoge flats is geaccentueerd door boombeplanting, naar het bos toe
is de strakke lijn losgelaten, als overgang tot de “natuur”. De
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Afbeelding 5.19: Ontwerp van Wim Boer.
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Afbeelding 5.20: Ontwerp van Dirk Brandsma.
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N.-Z.- doorgang, waarvan een detail was gevraagd, is niet bijzonder
aantrekkelijk.
De jury waardeerde het, dat de inzender zijn opvatting waar heeft
weten te maken in zijn ontwerp. De beplantingskeuze is goed. Bovendien toont het parkontwerp een duidelijk rhytme van openheid
en geslotenheid, het zal er goed vertoeven zijn en aantrekkelijk voor
de wandelaar”.
Bovenstaand jury-oordeel was gebaseerd op tekeningen en toelichting van beide plannen. De wijze waarop de plannen beoordeeld
zijn getuigen van een functionalistische tijdgeest binnen de vakdiscipline van de naoorlogse parkarchitectuur. Enige jaren na de aanleg verschenen hier en daar wat korte berichten over de ‘kwaliteit
van het park´.
Referentie van J.T.P. Bijhouwer
“Op die wijze muntte het Buitenveldertse parkontwerp van de heer
W.C. J. Boer uit boven alle mededingers in de prijsvraag. Er waren
grote ruimten in aanwezig, echter voldoende geleed zodat zij niet afschrikwekkend werkten op mensen met ruimtevrees. En daarnaast
lagen een hele batterij kleine, intieme ruimten, waar veel meer te
beleven viel. Van razend aktief kinderspel in de kleine speeltuin tot
eiland met bloementuinen om in en van te dromen. En dat is een
kriterium voor veel van de rekreatieruimten die wij nog in de komende 20 jaar zullen moeten ontsluiten: is het een plek geworden
om in of van te dromen!”
[Bron: Publieke Werken, jrg 32, Nr. 8, 1964, p. 105]

J.T.P. Bijhouwer was lid van de jury geweest en collega van Wim
Boer in het samenwerkingsverband van ‘De 8 en Opbouw´. Ze hadden samengewerkt in het Nagele-project. Bijhouwer zet in deze referentie de toon voor het functionalistische ontwerp.
Parkomschrijving door Niek de Boer
“Bij veel parken werden sport- en speelvelden ingepakt in enigszins
romantische composities van quasi-natuurlijke heuveltje en waterlopen. De sport- en recreatievoorzieningen zelf zijn veel te nadrukkelijk aanwezig. Juist zulke parken doen hinderlijk kunstmatig aan.
Het Gijsbrecht van Amstelpark toont aan dat het juist heel verras96

send kan zijn als de lay-out onverbloemd laat zien dat ze van de tekentafel afkomstig is, mits achter die tekentafel een vakman staat.
Juist de wisselwerking tussen de strakke plattegrond en de natuurlijke vormen van de beplanting blijkt weldadig”.
[Bron: Woonwijken: Nederlandse Stedebouw 1945-1985, 1987]

Niek de Boer is de ontwerper van het bekende stedenbouwkundige
plan Angelslo in Emmen. Het ontwerp van deze wijk bouwde voort
op de ideeën van het Nieuwe Bouwen, en kent op die wijze dus ook
een functionalistische grondslag. Gezien deze achtergrond is het te
begrijpen dat ook hij gecharmeerd van het geometrische lijnenspel
van Wim Boer.
Terugblik op de prijsvraag door Eric Luiten
“…En in de parkarchitectuur kan de niet uitgevoerde prijsvraaginzending voor het Gijsbrecht van Aemstelpark in Amsterdam- Zuid
van Hans Warnau worden beschouwd als een papieren monument
van moderne landschapsarchitectuur. Het project van de modernen
is een ruwe dood gestorven”.
[Bron: Blauwe Kamer, nr.2, 1992]

Eric Luiten haalt Han Warnau aan als degene die de prijsvraag had
moeten winnen. Volgens hem is het ontwerp van Warnau nog van
een modernere signatuur dan dat van Wim Boer. Met deze drie
referenties kunnen we stellen dat de functionalistische ontwerpstijl
de heersende stijl was van doen en denken in ontwerperskringen.
Dirk Brandsma werd tweede maar zijn ´erfgoed´ in beplantingsstijl
zou veelvuldig toegepast worden in de latere uitbreidingen van de
Westelijke Tuinsteden en de Bijlmermeer. In de Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur worden de plannen van
Boer en Warnau met elkaar vergeleken. Het zou beter zijn een vergelijking te maken met de stijl van Brandsma die eind jaren zestig
en jaren zeventig in zwang kwam.
Tot nu toe is alleen het commentaar van de ontwerpdiscipline aan
bod geweest. Wat vonden de bewoners van het park toen het aangelegd was (afbeelding 5.21). Enige jaren na de aanleg wees een
enquête uit dat men het “kaal en koud, niet veel zaaks, te smal, te
open, te recht” vond.

5.7

Terugblikken van experts

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek vormden de gesprekken met experts, vakgenoten die in de jaren vijftig en zestig in de
beroepspraktijk werkzaam waren. Ik heb de eer gehad om een
viertal coryfeeën uit de wederopbouwperiode te mogen spreken.
Achtereenvolgens waren dit; Dirk Brandsma (1930), Bram Galjaard
(1921), André Ebben (1926) en Gerard Davidse (1932). Zij zijn te beschouwen als getuigen van al hetgeen in de voorgaande paragrafen
verwoord is.

Afbeelding 5.21: Gijsbrecht van Aemstelpark in 1965.

Er werden vragen over gesteld in de gemeenteraad en de wijkraad
van Buitenveldert riep een werkgroep in het leven. Op 26 februari
1971 schreef deze werkgroep in het verslag van de werkzaamheden:
“De architect van het park, de heer W. Boer, zal echter zijn toestemming tot elke verandering respectievelijk verbetering moeten geven, hetwelk volgens de werkgroep, geen gemakkelijke taak zal zijn
hem hier toe te bewegen” [Bron: Artikel in de Amstellandpers van
donderdag 18 maart 1971].
Men vond dat er geen rekening was gehouden met de wensen van
de bewoners. Het is belangrijk te beseffen dat in 1959 nog absoluut geen sprake is van bewonersparticipatie. Bovendien werd de
prijsvraag uitgeschreven voordat de toekomstige bewoners van de
wijk bekend waren. Men baseerde het plan op basis van opgestelde
normen.
Het park ligt er nog steeds en is reeds vele malen bijgesteld. Men is
redelijk tevreden. Zo zie je maar: de tijd heelt alle wonden. De bomen zijn groot en de schaal is er nu een van de menselijke maat.

Interview met Dirk Brandsma
Op 19 januari 2010 kon ik Dhr. Dirk Brandsma interviewen, een man
welke bovenaan mijn lijstje prijkte. Dirk heeft eerst Bosbouw gestudeerd in Velp en later de opleiding in Boskoop, die toen nog de Hogere Opleiding voor Tuinarchitectuur heette (H.O.T.A. afstudeerjaar
1959). Hij heeft in het verleden gewerkt bij verschillende particuliere bureaus en bij de gemeenten Amsterdam (o.a. beplantingsplannen voor Osdorp, Slotermeer, Slotervaart, e.d.) en Haarlem.
Dirk startte in 1973 zijn eigen bureau en heeft een scala aan zowel
particuliere plannen als gemeentelijke opdrachten op zijn naam
staan. Voor de gemeente Veenendaal (waarvoor hij 25 jaar als ontwerper/adviseur heeft gewerkt) won hij in 1997 nog de ‘Entente
Florale´. Als neventaak heeft Dirk van 1969 tot 1990 lesgegeven in
Boskoop.
Dirk vertelt trots dat hij in zijn Boskoopse tijd les heeft gehad van
J.J. Schipper (één van de schrijvers van de ‘Tuinen´ serie, Pannekoek & Schipper). Schipper gaf de vakken ‘Techniek van aanleg´ en
‘Beplantingsleer. Hij kreeg ook les van Wim Boer: “Wim Boer was
geniaal, wist ontzettend veel van stedenbouw en had ook veel met
architectuur. Hij was de enige grote die we hadden, hij ging later
naar de TH in Delft ”.
Natuurlijk komt het onderwerp ‘Prijsvraag Buitenveldert´ op tafel.
Dirk is ontzettend trots dat hij destijds de 2de prijs won in de betreffende prijsvraag. Nadat hij er even heeft over kunnen nadenken, vat hij zijn plan van destijds, in vergelijking met het plan van
Wim Boer, als volgt samen: “Ik wilde meer groen, meer sfeer. Dicht
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bij het buiten zijn, de grens van stad en land, de illusie opwekken
van verscheidene sferen. De beplanting moest meer dan functioneel zijn, ik zocht naar de grote samenhang”.
Dirk zegt dat hij zich in zijn plan ook heeft laten leiden door zijn
bosbouwkundige achtergrond. Hij was volgens zijn zeggen eigenlijk
zijn tijd wat teveel vooruit:
“Bij de plannen van de Bijlmermeer hebben ze beplantingen toegepast zoals ik het voor ogen had in het Buitenveldertplan”.
Natuurlijk vindt Dirk het jammer dat hij de 1ste prijs niet won, want
er zijn in de loop der jaren veel artikelen gepubliceerd waarin ‘de
bekende tuinarchitecten´ zich konden profileren: “PAM Buys deed
ook mee maar die kreeg ‘slechts’ een eervolle vermelding, maar dat
kom je wel in allerlei publicaties tegen”.
Dirk noemt de Vereniging van Deskundige Hoofden van Beplantingen, met de nadruk op deskundig. Hij heeft altijd erg opgekeken
tegen de mensen die behoorden bij dit gezelschap. Hij noemt verschillende namen: “Broerse, Mos, Pols, Galjaard, Davidse, van Alff,
etc., die wisten wat ze wilden, die hadden verstand van het vak,
verstand van de praktijk”.
Het zijn inderdaad allemaal namen die met grote regelmaat in de
vakbladen publiceerden en gerespecteerd werden.
Dirk is altijd een ‘beplantingsman´ geweest. Op de vraag aan Dirk
wat hij zo mooi aan beplantingen vindt, antwoordt hij: “De weerbarstigheid van planten vind ik mooi. Bij beplantingen bedenken
moet je vooral zorgen dat het net is, alsof het er altijd al was. Het
is er wel, maar het dringt zich niet op. Ik heb nooit een ‘behanger´
willen zijn”.
Interview met Bram Galjaard
Op 8 februari 2010 heb ik een gesprek gehad met Dhr. Bram Galjaard uit Amstelveen. Toen ik contact met hem zocht voor het maken van deze afspraak, was hij eerst wat terughoudend omdat hij
net een serie interviews achter de rug had met Marinke Steenhuis
voor de publicatie ´Maakbaar Landschap’. Na een korte uitleg en
een beetje aandringen was hij bereid mij te ontvangen.
Bram is een bekende tuinarchitect uit de wederopbouwperiode.
Een van de projecten waarmee hij enige jaren geleden nog mee
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in de publiciteit kwam, is de wijk Robijnhof in Utrecht. Hij tekende
daar in 1954 de beplantingsplannen voor.
Bram kijkt melancholiek terug op zijn Boskoopse opleidingstijd
(afstudeerjaar 1948). Het ging er allemaal wat anders aan toe.
Plantenkennis werd gedoceerd door Dhr. Harmsen. Veel planten
moesten geleerd worden uit oude herbaria: “boeken die bijna uit
elkaar vielen, allemaal gedroogd materiaal”. De keuze aan Nederlandstalige boeken op het gebied van beplantingen was minimaal.
Het beplantingsvak was Duits/Scandinavisch gericht. Om die reden
hoorde de Duitse taal tot de standaardvakken op de opleiding.
Hij vertelt met enige trots over de Vereniging van Hoofden van
Beplantingen, welke later omgedoopt werd tot de `Vereniging van
deskundige Hoofden van Beplantingen´: “De toelating geschiedde
nog met een z.g. ballotagecommissie, je werd niet zonder meer toegelaten”. Deze hoofden hadden nog “echte macht” en bepaalden
op eigen houtje, vaak uit hobby, zelf het sortiment wat in de desbetreffende steden werd toegepast. “Inspraak door bewoners uit
de wijk was nog niet in beeld, dat kwam pas veel later, de mensen
vonden het al lang goed als ze een woning hadden”.
Bram haalt Park Transwijk in Utrecht aan: “alles zelf geregeld, de
mensen vonden het wel best. Het was een autonome werkwijze”.
Ook de werkwijze in Kanaleneiland verliep op dezelfde wijze: “we
trokken ons plan”.
Deze werkwijze karakteriseert de vijftiger en begin zestiger jaren.
Aan de andere kant hoorde Bram volgens zijn zeggen tot de pioniers die de ‘Belevingswaarde´ van het openbaar groen hoog op de
agenda hadden staan: “Ik vond het belangrijk de seizoenen te laten
zien, weliswaar in het klein. Ik schreef in de krant artikeltjes, bijvoorbeeld dat de Hamamelis bloeide, dan konden de mensen gaan
kijken, want ik schreef ook waar die struiken stonden”.
In de wederopbouwperiode waren er op het gebied van beplantingen veel ontwikkelingen. Als  Bram terugblikt, sloot hij zich voor
wat betreft het vormgeven aan bij de ideeën van de functionalisten, maar als het gaat om sortimentkeuze was hij toch wat traditioneler ingesteld: “De functionelen wilden versobering van het
sortiment,…….maar de buitendienst (hoofd van beplanting, red.)

bepaalden de soorten van beplanting”.
Hij hield niet van een ‘dendrologische verzameling´ in het openbaar
groen, maar was het ook niet eens met voorgestelde strenge versobering uit die tijd. Bram was wel een groot voorstander om beplantingen als ruimtelijk middel in te zetten: “architectonisch werken
met beplantingen”. Hij verwijst in deze context nog naar Dhr. Broerse (zijn voorganger in Amstelveen), die de traditionele manier van
werken niet los kon laten: “Deze hanteerde nog de ‘tekenmalstijl`
(landschapsstijl,red.), maar hij was dan ook een leerling van Dirk
Tersteeg”. Hij herinnert zich de hoeveelheid plantsoen die nodig
was om de nieuwe wijken van groen te voorzien: “Kwekers uit die
tijd speelden in op de vraag van de functionelen, dit werd dan ook
de markt. Het waren voornamelijk planten die snel gekweekt en
afgezet konden worden. Aan de andere zijde was Doorenbos (hoofd
beplantingen Den Haag, voorzitter NDV, red.), de man die cultivars
doorspeelde aan kwekerijen”.
Bram verhaalt over de hoogbouw in de wederopbouw: “De hoogbouw had maximaal 4 lagen, bij 5 lagen moest er nl. een lift in,
en dat was duur”. Beplantingen bij hoogbouw verdiende een eigen
behandeling. “Als je kijkt naar de hoogte van een flat, dan kunnen
bomen van de 1ste grootte daar nog een massa tegenover zetten,
de bomen kunnen daar nog bovenuit groeien. Bij de echte hoogbouw van na 1970 met 10 of meer lagen, kon dat niet meer”. Bram
vond ook dat je hoogbouw een “voet” moest geven met beplanting.
Hierdoor werd de overgang van maaiveld en gebouw verzacht.
Interview met André Ebben
Op 1 maart 2010 heb ik de eer gehad om boomkweker Dhr. André
Ebben een interview af te nemen. André is oprichter en eigenaar
van Boomkwekerij Ebben te Mook (L). Ik ken hem al heel wat jaren
vanuit het lidmaatschap van de N.D.V. (Nederlandse Dendrologische Vereniging) en we hebben op dendrologische uitjes al heel
wat gesprekken gevoerd over het groen. Het interview heeft daarom ook meer het karakter gekregen van een goed gesprek.
André is er trots op om te zeggen dat hij boomkweker én tuinarchitect is geweest. Hij heeft veel plannen gemaakt en is vaak als
adviseur door gemeenten gevraagd. Hij heeft les gehad van J.T.P.

Bijhouwer (cursus tuinarchitectuur) en herinnert zich goed dat
deze voorstander was van een beperkt sortimentsgebruik. Hij heeft
ook nog les gehad van B.K. Boom (schrijver van Nederlandse Dendrologie, red.) en deze het lesgeld “in natura betaald met boter en
eieren”.
André kan zich nog goed herinneren dat het kweken voor de particuliere tuinen minder werd en dat er kansen lagen om te gaan
kweken voor de gemeentelijk groen. “Er werd veel plantsoen gekweekt voor de nieuwe wijken. Dat plantsoen moest door-en-door
hard zijn, vooral de Berberis soorten voldeden hier goed aan en natuurlijk ook veel Cotoneasters”. Er was een strijd gaande voor het
kweken van de enorme hoeveelheden plantsoen. Hij vervolgt: “Er
werd in die jaren veel plantsoenkweek verricht door de overheidsbedrijven (werkvoorzieningschappen, red.). Ik weet nog goed dat
de werknemers van Presikhaaf zich prikten aan de stekels van het
Berberissortiment. Ze weigerden dit werk nog langer te doen en
ze gingen over op een ander sortiment. Ik was er als de kippen bij
en ging duizenden Berberissen kweken”. Met de toename van het
autoverkeer ontstond voor het groen langs de ontsluitingswegen,
bij kruispunten en op rotondes, behoefte aan lage plantensoorten.
“Dus gingen wij laag kweken; Potentilla´s, Spiraea´s, lage Berberis
varieteiten, en nog meer”.
Er kwam steeds meer vraag naar voorgekweekte, opgekroonde
bomen. André speelde hier op in en zag in dat hij verder moest
mechaniseren. Hij ontwikkelde zelf een snoeiplateau voor op de
kwekerij om handig en snel het opkroonwerk te verrichten. André
vertelt trots: “Dom van der Laan (grondlegger Bossche School, red.)
en PAM Buys (tuinarchitect) zaten hier bij mij aan tafel te tekenen
hoe de bomen die hun wilde gebruiken er uit moesten zien. En zo
waren er meer architecten die speciale eisen stelden aan de bomen.
En Ik zorgde dat hun dromen werkelijkheid werden”.
Interview met Gerard Davidse
Toen ik in januari 2010 in gesprek was met Dirk Brandsma, gaf hij
mij aan het einde van ons gesprek de tip dat ik ook zeker een afspraak met Gerard Davidse moest maken. Ruim één jaar later, op
21 februari 2011, heb ik een plezierig en onderhoudend gesprek
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met Dhr. Davidse gevoerd.

helemaal geen chemische middelen meer te gebruiken”.

Gerard heeft, evenals Dirk Brandsma en Bram Galjaard zijn opleiding genoten in Boskoop. Eerst aan de Middelbare Tuinbouwschool, daarna aan de H.O.T.A. (afstudeerjaar 1958). Hij startte zijn
carrière bij de gemeente Rotterdam, bij de dienst Stadsontwikkeling. In 1960 ging hij werken in de Gemeente Schiedam “onder de
bezielende leiding van Schipper”. Vanaf 1964 kwam hij in dienst van
de gemeente Vlaardingen, waar hij de rest van zijn werkzame leven
is gebleven. In 1966 werd Gerard hoofd van de afdeling Plantsoenen en bleef dat tot 1991. Daarna is hij Directeur van Gemeentewerken geworden en heeft die functie tot zijn pensioen vervuld. GD
is tevens van 1971 tot 1991 als docent aan de opleiding in Boskoop
verbonden geweest.

De gemeente Vlaardingen heeft met het concept ‘Natuurlijk groen´
veel bekendheid gekregen. In 2009 is de stad Vlaardingen nog uitgeroepen tot de ‘Groenste Stad van Nederland´ in de Entente Florale. Ik heb na het gesprek met Gerard het juryrapport gelezen en
de conclusie getrokken dat het vooral de inspanning van hem persoonlijk geweest is (natuur in de stad) dat Vlaardingen deze prijs in
ontvangst heeft mogen nemen.

Kenmerkend voor Gerard is dat hij een ‘mensenman´ is. Hij heeft
zich vooral ingezet voor de werknemers van de buitendienst en ze
vooral ook bij alle projecten betrokken: “Als je de mensen van de
buitendienst niet betrekt bij een nieuwe koers in het beleid en beheer van openbaar groen, dan krijg je het niet of moeizaam van de
grond”.
In de jaren zestig neemt Gerard allerlei initiatieven in de gemeente
Vlaardingen; de boomplantdag, de boomfeestdag, voorlichting over
het groen op basisscholen, aanleggen van instructietuinen, aanstellen van een ambtenaar natuurzaken etc. Deze opsomming typeert
zijn loopbaan. Gedurende zijn carrière zullen het bijbrengen van
natuurbesef en het beheren van openbaar groen op milieuvriendelijke wijze de belangrijkste speerpunten zijn. Hij herinnert zich nog
uit het begin van zijn loopbaan dat het bedrijf Organon ‘dure bijeenkomsten´ organiseerde om chemische bestrijdingsmiddelen als
Simazin, Gramoxone, etc. aan de Hoofden van Plantsoen te slijten.
Dat stuitte hem tegen de borst. Gerard was enorm onder de indruk
van de publicatie ‘Dode lente´ van Rachel Carson: “In 1962 schreef
Rachel Carson ‘Dode lente´. Het boek heeft heel veel losgemaakt,
zeker bij mij. In 1967 schreef C.J. Brièjer in ‘Zilveren sluiers en verborgen gevaren´: ‘spuit zo weinig als je durft´. Het werd de hoogste
tijd dat voor het openbare gebied in de stad en het buitengebied die
zin werd gewijzigd in: ‘hoe durf je nog te spuiten´. Toch heeft het
tot 1984 moeten duren voordat de gemeenteraad zijn fiat gaf om
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In 1968 werd onder leiding van Gerard in Vlaardingen het Heempark aangelegd. Hier ging een onderzoek aan vooraf: “Toen de
eerste initiatieven er lagen om een heemparkje te maken, vonden
wij dat er in ieder geval ook een z.g. instructietuin gemaakt moest
worden. We zijn nog in Antwerpen geweest om voorbeelden te bekijken. Dhr. Sipkes (opvolger van Jac. P. Thijsse, red.), een autoriteit
op het gebied van de heemtuinen, heeft ons ook nog geholpen. Hij
kwam zelfs nog mee planten en had ook plantjes meegenomen in
zijn Deux Chevaux”. Later heeft Gerard nog boekjes geschreven voor
dit heemparkje als voorlichtingsmateriaal voor de omwonenden.
Hij vindt het jammer dat de expertise in de gemeenten verdwijnt
en dat voor ieder ‘probleempje´ een adviesbureau wordt ingeschakeld. Hierdoor ontstaat volgens hem de situatie dat er niet meer
één visie op het groen is. Gerard wil de studenten van nu meegeven dat ze voor hun vak moeten staan en daar vooral ook trots op
moeten zijn: “Ik zie steeds minder liefde voor het vak, en dat vind
ik jammer”.
Belangrijkste bevindingen uit de interviews
• Uit alle interviews blijkt een grote passie voor het vak, ken		
nis vindt men heel belangrijk.
• De geïnterviewden zijn grotendeels door de praktijk ge
vormd.
• In alle interviews wordt de Scandinavische invloed op het 		
vak genoemd, veel vakgenoten hebben er ook een tijd als
´volontair´ gewerkt.
• In alle interviews kwam naar voren dat men heel bewust, 		
heel vakbekwaam, heel nuchter met beplantingen om ging.

•

5.8

Wat wij nu maakbaarheid noemen, was voor hun efficiënt- en
opbouwend werk verrichten.
In de vijftiger jaren en het grootste deel van de zestiger jaren
was men eigen baas over het vak. Het publiek had er weinig
bemoeienis mee. Het publiek had zelf ook niet de neiging om
initiatieven te uiten, dat kwam pas goed op gang na 1970.

(o.a. Kanaleneiland Utrecht) en de wijkgedachte (o.a. Pendrecht Rotterdam). De (vroege) wederopbouwwijken zijn uitingen van een stellig geloof in een maakbare samenleving.
•

Het stedelijk groen wordt echt ‘openbaar groen´ en wordt genormeerd toegepast in de wijken. De aandacht gaat uit naar
de ‘recreërende mens´. Het accent van het groen verschuift
van kijkgroen naar actief groen en van siergroen naar functioneel groen. Er worden in de naoorlogse jaren veel kinderen
geboren, wat er voor zorgt dat in het openbaar groen ruimte
gereserveerd wordt voor het spelende kind. Het groen heeft
ook een educatief karakter: schoolwerktuinen, verkeerstuinen,
volkstuinen, heemtuinen, etc.

•

De tuin- en landschapsarchitecten gaan een belangrijkere rol
spelen, de geïnterviewden uit deze periode bevestigen dat. De
wijken die gebouwd worden, zijn ruim van opzet met relatief
veel (middel)hoogbouw. Wijkparken, buurtparken en blok- en
straatgroen wordt op maat ontworpen, waarbij men vooral architectonisch te werk gaat. In de praktijk betekent dit het vooral
werken met bomen en gras. Het zijn enorme groenstructuren,
vaak als contragewicht voor de etagewoningen en galerijflats.
De collectieve tuin wordt nieuw leven ingeblazen en Scandinavische ideeën van de gemeenschappelijke voortuinen vinden
hun toepassing.

•

Het zijn eigenlijk maar een relatief kleine groep stedenbouwers
en tuin- en landschapsarchitecten die een trekkersrol vervuld
hebben in de periode 1945-1970. Voor de stedenbouw zijn dit
in het bijzonder Cornelis van Eesteren, en voor de tuin- en landschapsarchitectuur J.T.P. Bijhouwer. Zij hebben de koers grotendeels uitgezet. Ze waren reeds voor de oorlog al ruim ervaren
in hun discipline en hebben beiden door hun onderwijsfunctie
veel invloed kunnen uitoefenen op hun discipelen.

Conclusies

In deze paragraaf wordt kort teruggeblikt op de periode 1945-1970.
Vooruitlopend op de conclusies in Hoofdstuk 8, worden hier systematisch de belangrijkste feiten uit de periode opgesomd.
•

De maatschappelijke vraagstukken worden na de oorlog
‘maakbaar, planbaar en stuurbaar´ geacht. Men spreekt over
de ‘maakbare samenleving´. Dit uit zich niet alleen in sociale
wetgeving maar vooral ook in de volkshuisvesting. Er werd gestreefd naar een overzichtelijke en veilige samenleving. Het
eind van de periode kenmerkt zich juist door een verzet tegen,
wat dan genoemd wordt, overheidsbemoeienis.

•

Voor de Tweede Wereldoorlog was er nog niet echt sprake van
nationaal beleid op het gebied van de Ruimtelijke Ordening.
Met het verschijnen van de 1ste - en later de 2de Nota voor
de Ruimtelijke Ordening was er een planningsinstrument op
nationaal niveau. Met het verschijnen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kon men ook op juridische wijze ongewenste
ruimtelijke ontwikkelingen tegengaan.

•

Architecten en stedenbouwers hadden een grote hand in de
wijze waarop, en dan vooral in de vijftiger jaren, de wijken werden gebouwd. Er was nog geen sprake van ‘sociologische en/
of omgevingspsychologische inmenging´. Het CIAM gedachtegoed licht, lucht en ruimte kon in praktijk gebracht worden.

•

Globaal zijn vanaf begin jaren vijftig drie stedenbouwkundige
stromingen in ons land te onderscheiden;   Tuinstadgedachte
(o.a Westelijke Tuinsteden Amsterdam), de functionele stad
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HOOFDSTUK 6

ONTWIKKELING VAN STAD EN OPENBAAR GROEN
1970-1985
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Tijdgeest
Ruimtelijk beleid en organisatie
Ontwikkelingen in architectuur en stedenbouw
Ontwikkelingen in openbaar groen
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Conclusies

“Het modernisme vind ik prima als het gaat om het ontwerp van een asbak of een sigarettendoosje, maar niet op de schaal van de stad”.
Bron: Citaat van Pi de Bruijn in ‘Bouwmeesters, het podium aan een generatie’.  
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6.1

Tijdgeest

Er is een geheel andere tijd aangebroken en dat drukt zich in alles uit. Men was aan de welvaart gewend geraakt en bijna iedere
Nederlander was wel in het bezit van een (kleuren)televisie, de
meeste mensen konden op vakantie en velen konden zich ook een
auto permitteren. Dit laatste leidde overigens ook (helaas) tot een
enorme toename van het autoverkeer.
Er ontstonden nieuwe vormen van privéleven en de inrichting van
woningen ondergingen een metamorfose: zitkuilen in de woonkamer, zitzakken waar je maar moeilijk uit kon komen, de donker eiken meubelen, het oranjekleurig theepotje met bijpassende bruine
kopje, etc. De Nederlander werd op TV vermaakt met spelletjes en
quizzen.
Had de economische groei in de jaren vijftig en zestig een versnelde
groei gekend, na 1970 brak een periode aan van vertraagde groei
en in sommige jaren zelfs een achteruitgang. Politiek gezien waren
de jaren zeventig een politiek van extremen. De ideologieën van
de linkse- en rechtse partijen lagen ver uit elkaar. Het linkse kabinet van Den Uyl wat regeerde van 1973 tot 1977, kreeg te maken
met de oliecrisis (1973) wat tot grote economische problemen en
later tot grote werkloosheid leidde. Het kabinet van Van Agt wat
regeerde van 1977-1981 krijgt grote financiële problemen, wat
vooral veroorzaakt was door het ruimhartige beleid van Den Uyl in
de voorafgaande regeerperiode.
Samengevat kan gesteld worden dat van 1973 tot 1985 sprake is
van inflatie en grote werkloosheid.

Halverwege de jaren zeventig kregen de bewoners steeds meer inspraak op de (hun) bebouwde omgeving. Deze ontwikkeling hield
de gemoederen nogal bezig. Immers, gemeentebestuurders, architecten en stedenbouwers waren gewend aan een ver doorgevoerde bureaucratie en verankerde hiërarchie van de wederopbouwperiode. Het inspraakfenomeen kwam niet zomaar uit de lucht vallen.
Het moet gezien worden als een reactie op toestand van de bebouwde omgeving die, in deze tijd, als zeer onbevredigend werd ervaren. Het is ook in deze tijd dat een nieuw begrip zijn intrede doet:
‘stadsvernieuwing’. In de zeventiger jaren zijn de vele stadsvernieuwingsprocessen vaak onderwerp in de media geweest. Vooral in de
grote steden was eind jaren zestig een opkomend publiek verzet
tegen sloop, sanering en kaalslag van de binnensteden. Af en toe
raakten de gemoederen dusdanig verhit dat er rellen ontstonden,
zoals op 30 april 1980. Op de dag dat Beatrix tot koningin werd gekroond, ontstonden ongeregeldheden omdat de dag door krakers
in Amsterdam werd aangegrepen om aandacht te vragen voor het
huisvestingsprobleem in de stad (afbeelding 6.1).

In alle lagen van de Nederlandse bevolking, werd men mondiger
en kritischer en soms nam men zelfs het heft in eigen handen. Men
gaat gemakkelijker dan voorheen de straat op om te demonstreren.
Men demonstreerde voor de emancipatie van vrouwen en homo´s,
voor milieuvraagstukken, voor volkshuisvesting, voor vrede en nog
zo veel meer. De generatie die in deze demonstraties meegingen,
hadden zich losgemaakt van de verzuiling en de verstarring waar in
de naoorlogse periode nog zo duidelijk sprake van was.
Afbeelding 6.1: De tijdgeest op een poster.
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6.2

Ruimtelijk beleid en organisatie

1973-1983 Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening
Kenmerkend voor de Derde Nota is dat deze Nota over een periode
van ruim 10 jaar tot stand is gekomen. Onzekerheden omtrent bevolkingsgroei en economische groei  vroegen om flexibele- en aanpasbare plannen voor de kortere termijn [van der Cammen, 1993].
Achtereenvolgens verschenen respectievelijk: de Oriënteringsnota
(1973), de Verstedelijkingsnota (1975) en de Structuurschets voor
de Stedelijke Gebieden (1984). Tezamen vormden deze documenten de Derde Nota.
De behoefte aan een Derde Nota werd gevoed door het feit dat
vrij snel na het publiceren van de Tweede Nota zou blijken dat
de bevolkingstoename minder hevig zou toenemen dan dat was
voorspeld. De getallen waren naar beneden bijgesteld, van twintignaar zeventien miljoen inwoners in 2000. De claim op ‘ruimte’ nam
echter niet af omdat het bijgestelde inwonertal vooral veroorzaakt
werd door het gegeven dat gezinnen kleiner van omvang waren.
Door toenemend autobezit trokken de mensen uit de steden. Om
het wonen in de steden wederom aantrekkelijk te maken stond het
woord ´stadsvernieuwing´ hoog op de agenda. Men hoopte met
deze maatregel de heersende suburbanisatie af te remmen [Spit,
2006]. Het nieuwe planconcept was dan ook: ´de compacte stad´.
Onderstaand worden de doelstellingen van de Oriënteringsnota
opgesomd. Het belangrijkste aspect wat hierin duidelijk tot uiting
komt is het streven naar ‘een betere wereld’, een wereld die divers
van opbouw is en afgestemd op de menselijke maat.
• Betere spreiding van bevolking, werkgelegenheid en welzijnsvoorzieningen over het land.
• Bundeling van de stedelijke bebouwing binnen de stedelijke
zones (in deze doelstelling komt het concept van de compacte
stad tot uiting).
• Ontwikkeling van stadsgewestelijke structuren met een verscheidenheid aan woonmilieus (een doelstelling die op kleinschaligheid duidt).
• Grotere integratie van woon- en werkgebieden teneinde de
mobiliteit te beperken (hierin komt het terugdringen van de
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auto tot uitdrukking).
Versterking van de woonfunctie van de binnensteden (een reactie op de heersende stadsvernieuwingsprocessen)
Bevordering van het openbaar vervoer.
Handhaven en ontwikkelen van de kwaliteiten van het natuurlijk milieu.
Veilig stellen van natuurgebieden en aantrekkelijke landschappen.
Instandhouden van de centrale open ruimte in de Randstad
(Groene Hart).
Handhaving van de open ruimten tussen de stadsgewesten en
binnen de stadsgewesten.
Bestrijding van overlast door verontreiniging van lucht, water
en bodem en door geluid, en tegengaan van hinder door bebouwing.

De Verstedelijkingsnota moest de ‘compacte stad’ handen en voeten geven. Deze Nota liet niets aan onduidelijkheid over en stelde:
“De regering wil een bloeiend voortbestaan van de bestaande stedelijke structuren waarborgen en verarming van de stad tegengaan.
Zulk een beleid kan er voorts toe bijdragen dat de ontvolking van
de (grote) stad wordt beperkt, de sociale structuur wordt versterkt
en de verkleining van het stedelijk draagvlak wordt afgeremd. Ook
op andere wijzen zal gestreefd worden naar een vergroting van de
stedelijke bevolking”.
Dit voornemen werd vooral vormgegeven door stadsvernieuwingsprojecten. Op het moment dat deze Nota werd uitgebracht was
echter het overloopbeleid van de 2de Nota nog in volle gang en
trokken vele stedelingen de stad uit en gingen wonen in de populaire sub-urbane uitbreidingen.
Het was de Structuurschets voor de Stedelijke Gebieden die aan
deze tegenstrijdigheden een eind moest maken. In deze Nota werd
het einde van de opvangcapaciteit van de groeikernen aangekondigd. Het nieuwe beleid was dat toekomstige uitbreidingen in de directe nabijheid van de grote steden moesten worden gerealiseerd.

6.3

Stromingen en opvattingen in de architectuur en steden
bouw

Zoals in het vorige hoofdstuk al werd geduid, trad er eind zestiger
jaren een kentering op in het denken over de leefbaarheid van de
woonwijken. Niet meer eindeloos grote nieuwe wijken uitstrooien
over het landschap, maar compacter en kleinschaliger bouwen
wat een omgeving opleverde die meer voldeed aan de menselijke
schaal. “Rond 1970 beantwoordden hoogbouw en de eentonige
sjabloneerplannen niet meer aan op de nieuwe behoeften van de
welvaartsmens: identiteit, privacy en variatie” [van der Cammen,
1993]. Ook gemeenschap en consensus, veiligheid, zekerheid en
het gevoel ergens bij te horen paste in deze nieuwe tijd. De wijkgedachte als sociaal concept raakte achterop, vooral ook omdat het
in de ´functionele stad´ ontbrak aan inspraak in de besluitvorming.
De praktijk van de architectuur en stedenbouw veranderde van een
overwegend planologisch denken naar politiek- maatschappelijk
denken [Vletter, 2004]. Dit betekende een omslag in de bureaucratische, autonome wijze van plannen maken zoals men dat in de stedenbouwkundige praktijk gewend was.
Periode van kleinschalige experimenten
Vanwege het grote onbehagen over de nieuwe woonwijken, brak
een periode aan van experimenteren in de woningbouw. De hoogbouw, die eind jaren zestig op zijn top was, verdween grotendeels
uit de bouwprogramma’s. Er kwam ruimte voor bouwconcepten
als schakelbungalows, patiowoningen, grondgebonden woningen
en gestapelde laagbouw. In 1968 schreef Minister Schut in een circulaire tot de gemeentebesturen dat medewerking verleend werd
aan initiatieven “welke bijdragen tot de verhoging van het woonpeil, de woonvorm en de woonomgeving”. Het project Kasbah van
Piet Blom (afbeelding 6.2) hoorde tot een der eerste experimenten.
Omdat zo´n experiment ook goed de tijdgeest weergeeft wat er
leefde in de conceptuele gedachten in de wereld van de architecten
en stedenbouwers is het zinvol enige fragmenten uit de visie hier
te citeren. De architect verwoord (deels) zijn ontwerp voor de Kasbah als volgt: “…Daarom maakte ik van de woningen geen rij, maar
een dak, een dak tussen hemel en aarde, tussen de grootste vorm
van de natuur en de grootste vorm van samenleven. Een dak met

precies zoveel en zulke grote gaten, dat het in die stad licht genoeg
is en er regen kan vallen. Zoals rijtjes-woningen de wanden van het
interieur van de wijk vormen, zo vormen hier de woningen het dak
van de stad. Je woont dus boven al die gemeenschappelijke voorzieningen die naast het wonen nog nodig zijn inclusief het verkeer en
de mogelijkheid om vanuit je woning initiatief te nemen in die stad,
die initiatieven waarmee je je persoonlijk uitdrukt in een situatie.
M.a.w: iedereen kan ergens anders boven wonen. Je zegt nu ook
niet: ´Ik woon in het derde blok, de achtste portiek op de vijfde verdieping´, je zegt: ´Ik woon boven de wasserette, of boven de Tweede
Kamer, of boven het cafe, of boven de bushalte” [Blom, 1970]. Het
plan past in de tijdgeest en is een eigentijds alternatief ten opzichte
van de monotone stempels van weleer. Blom noemt zijn plan
“muteerbaar en aldus jaren achtereen anders te gebruiken”.

Afbeelding 6.2: Kasbah, experimentele woningbouw in Hengelo.
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Woonerven
“Vroeger (voor de oorlog) was de straat de kern van een buurtgemeenschap waarin de mensen met elkaar optrokken. Het geringe
verkeer en de aard ervan maakten het mogelijk, dat men elkaar in
de straten ontmoette en dat kinderen veilig op straat konden spelen. De situatie is volslagen veranderd: de straat is nu een barrière
geworden. Niet alleen door het rijdende verkeer, maar ook door de
vele geparkeerde auto´s”. Deze passage is een compilatie van allerlei zinsneden die gebruikt werden om het idee van ´het woonerf´ als stedenbouwkundige nieuwigheid te introduceren. Op het
woonerf was het verkeer volledig ondergeschikt aan het wonen.
Een van de vroegste voorbeelden van het woonerf als stedenbouwkundig concept vinden we in Emmen, in de wijk Emmerhout (afbeelding 6.3). De wijk werd gebouwd tussen 1965 en 1970 en zou
dus eigenlijk in de vorige periode geplaatst moeten worden. Het
is echter het pioniervoorbeeld van het ‘woonerfconcept´. De vinding van het woonerf zou veel navolging krijgen, zelfs in het buitenland.

Afbeelding 6.3: De wijk Emmerhout, Emmen.
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Het woonerf en de stedenbouwkundige structuur die daarbij hoorde, was van een geheel andere orde dan de CIAM wijken uit de vijftiger- en zestiger jaren. Een kleine opsomming van de belangrijkste
kenmerken:
• Er werd veelal gebruik gemaakt van een topografische onderlegger.
• Veel variatie/menging in bebouwingstypologie, overwegend
laagbouw.
• Verspringende rooilijnen als begrenzing van privé en openbaar.
• Voorkanten woningen afgekeerd van de infrastructuur.
• De auto mocht in de meeste gevallen niet meer voor de deur.
De wijken die volgens het woonerfconcept later overal in het land
werden gebouwd zijn helaas veel ondoorzichtiger van structuur. Dit
is grotendeels te wijten aan het feit dat architecten buurtjes uitwerkten zonder zich iets aan te trekken van stedenbouw [de Boer,
1987].
Het is niet voor niets dat deze wijken in de literatuur oneerbiedig
‘bloemkoolwijken’ of ‘wijken van de nieuwe truttigheid’ werden genoemd (afbeelding 6.4).
In de tachtiger jaren hielden veel critici zich bezig met de vormkwaliteiten van de ´moderne´ nieuwbouwwijken. Vooral de oriëntatieproblemen in de woonerfwijken waren een veelgehoorde klacht.
De oorzaak van dit probleem schuilde in meerdere factoren [de
Jonge, 1982]:
• Het ontbreken van een duidelijk zichtbare continuïteit in het
routestelsel (geen herkenbare hoofdweg).
• Onduidelijkheid van richting door de vele knikken in de wegen
en de verspringende opstelling van de huizenblokken (korte
zichtlijnen).
• Slechte zichtbaarheid van kruispunten.
• Tekort aan pregnante vormen door het bijna overal aanwezige
streven naar complexiteit (verscheidenheid van daken, ramen,
dakkapellen, entrees, etc., willekeurige rangschikking bouwblokken, ingewikkelde tussenruimte, onregelmatig wegenstelsel).
• Afwezigheid van buiten de wijk gelegen punten die als bakens
kunnen dienen.

Afbeelding 6.4: Verkavelingsvormen in de jaren zeventig.

Woonerfinrichting van bestaande buurten
Halverwege de zeventiger jaren worden ook veel vooroorlogse straten ingericht als woonerf. De oudere buurten hadden relatief meer
overlast van de auto’s en bovendien waren de straten veel smaller
dan de naoorlogse uitbreidingen. Om te bereiken dat het autoverkeer zich als gast in een woonruimte ging gedragen, moest de straat
ook als woonruimte ingericht worden: de straat werd verbouwd tot
‘woonerf’ of ook wel ‘leefstraat’ genoemd (afbeelding 6.5).

Afbeelding 6.5: Voorbeeld van een ‘leefstraat’ in Delft.
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Dit werd bereikt door een voetgangersvriendelijk straatbeeld te
maken:
• Veel bomen, gevarieerde bestrating, plantenbakken, straatmeubilair en stallingsmogelijkheden voor fietsen en brommers.
• Plaatsen van obstakels om parkeren op oneigenlijke plekken te
voorkomen.
• Geen rijbaanduiding en geen stoepranden.
• Snelheid remmende maatregelen toepassen in het ontwerp zoals scherpe bochtstralen, drempels en nauwe doorgangen.
• Het paste in het tijdsbeeld van de zeventiger jaren om deze
maatregelen te nemen. Er is echter wel veel verloren gegaan
van het authentieke straatbeeld.
De ´open groene stad´
Naast de groeiende aandacht voor de sociaalpsychologische beleving van de gebouwde omgeving is er nog een opkomende trend
waarneembaar, nl. de toenemende belangstelling voor het natuurlijke, het ecologische, wat voortkomt uit een groeiend milieubesef. Dit denken leidde tot het concept van ´de open groene stad´,
waarvan de wijk de Haagse Beemden in Breda een goed voorbeeld
is. In deze wijk bepalen landschap en milieu op alle niveaus de
structuur, vormgeving en inrichting van de stedelijke functies. Het
agrarisch landgoederenlandschap was het uitgangspunt. Aan de
planvorming werd door zeer veel groepen uit de samenleving deelgenomen, waaronder agrariërs, stedenbouwkundigen, architecten,
landschapsarchitecten en ook een zogenaamde ‘Werkgroep Haagse Beemden’ [Koning,1991]. In de literatuur wordt dit concept ook
wel de ´anti-stad als symbool van het anti-stedelijk denken in de
70er jaren´ genoemd [Doevedans, 1991].
Voorbeeld van een z.g. groeikern
In hoofdstuk 5 is de term ‘groeikern’ al genoemd als ruimtelijke
maatregel in de Tweede Nota R.O. De meeste groeikernen zijn gebouwd vanaf de jaren zeventig. Een van de aangewezen groeikernen in de Tweede Nota was Houten. Deze woonplaats is onlangs in
de canon van de Ruimtelijke Ordening opgenomen (www.canonro.
nl).
Het dorp Houten had begin jaren zeventig ongeveer 3500 inwo110

ners en is sinds die tijd uitgebouwd tot een stedelijk dorp van ruim
25.000 inwoners. Het stedenbouwkundig concept van Houten is
goed te herleiden uit het bestemmingsplan van Houten uit 1974
(afbeelding 6.6). Wat is, achteraf bezien, het geheim van deze
groeikern? Een opsomming van de belangrijkste doelstellingen en
voorwaarden [RARO, 1990];
• Houten moest ondanks de geplande uitbreiding zijn eigen
dorpse karakter behouden.
• De uitbreidingen moesten landschappelijk-, ecologisch- en cultuur-historisch worden ingepast.
• Er werden strenge eisen gesteld m.b.t. de verkeersafwikkeling.

Afbeelding 6.6: Bestemmingsplan van Houten (1974).

Dit eisenpakket heeft destijds geleid tot een bestemmingsplan wat
vooral gekarakteriseerd wordt door de ringweg en een hierbinnen
centraal gelegen centrum. Op deze wijze kon de bereikbaarheid van
het centrum geoptimaliseerd worden, vooral voor fietsers, voetgangers en vormen van openbaar vervoer. In het bestemmingsplan
werd verder de keuze gemaakt dat men zou streven naar voorzieningen op stedelijk niveau maar wel op maat voor een dorps karakter. Dit dorps karakter werd tot uiting gebracht in bebouwingshoogten, ruime opzet en verwevenheid van oud- en nieuw landschap.

Neo-rationalisme
Na het kleinschalige bouwen volgt er weer een nieuwe stroming
in de stedenbouw en de architectuur: neo-rationalisme. “Wat bedoeld was als kleinschalig woonmilieu was een onoverzichtelijke
huizenrij geworden. Het optellen van eigengereide woonbuurtjes
bleek geen stadswijk op te leveren. Het was nodig orde op zaken te
stellen” [de Boer, 1987].De woonerven waren dus blijkbaar ook niet
de ultieme oplossing voor de woningbouw. Een groep architecten
waaronder Hoogstad, Weeber en Quist grijpen terug op het gesloten bouwblok. De geometrische (grond)vormen komen weer terug,
driehoeken, vierkanten en ook cirkels. De stroming kenmerkt zich
door verstandelijk beredeneerde ontwerpen [Groenendijk, 1993].
In Rotterdam ontwierp Carel Weeber de ‘Peperklip’ (1978-1982),
een gebouw waarvan de gevels gevarieerd zijn, maar de individuele
woningen zijn als zodanig niet te herkenbaar (afbeelding 6.7). Ook
de ‘Venserpolder’ in Amsterdam van Carel Weeber is een sprekend
voorbeeld van het nieuwe gesloten bouwblok, waarin dus ook de
gemeenschappelijke tuin is teruggekeerd.

Afbeelding 6.7: De ‘Peperklip’ van Carel Weeber, Rotterdam.

6.4

Stromingen en opvattingen in het stedelijk groen

De meeste wijken die in de zeventiger jaren gebouwd werden, werden net zoals in de wijken uit de vijftiger en zestiger jaren ruim opgezet, en voorzien van veel openbaar groen, zei het met een meer
versnipperde opzet. De oppervlakte aan openbaar groen blijft in
deze periode dan ook steeds verder toenemen.
Er vond in deze periode niet alleen een omslag plaats in de verschijningsvorm van het openbaar groen maar ook in de totstandkoming
ervan. Plannen kunnen niet meer zomaar van bovenaf opgelegd
worden maar worden mede bepaald door de steeds mondiger geworden bewoners die goed weten wat ze willen.
Naast de opkomende bewonersinspraak worden ook de beschouwende disciplines steeds meer betrokken bij de plannen voor de
openbare ruimte, dus ook voor het groen. Ontwerpers vroegen zich
af ‘of dat wel nut had’, en stonden er in eerste instantie niet zo voor
open. Er is in beginsel veel weerstand en men voelt zich aangetast in het vakmanschap. In het studieboek ‘Tuinen, deel 1’ [Pannekoek &Schipper, 1974), wordt de lezer als volgt ‘geïnformeerd’
over het fenomeen ‘belevingsonderzoek’: “Ondanks alle technische
mogelijkheden heeft de ontwerper vandaag de dag relatief weinig
houvast. De tijd van gilde, stijl en overheersende school ligt achter
ons. Zij bieden niet langer houvast om de eigen vormgeving aan te
toetsen. ´Wat is mooi´ en ´wat is lelijk´ zijn vragen die binnen gilde,
stijl en school beantwoord kunnen worden, maar daarbuiten? Zo
is er dan in onze tijd ´belevingsonderzoek´ gekomen. In hoeverre
kan dit belevingsonderzoek, of ook het sociologisch-psychologisch
onderzoek, een houvast bieden aan de ontwerper? Als sociologisch
onderzoek uitwijst dat bewoners prijs stellen op een kinderspeelplaatsje van 100 m2 op een loopafstand van 100 meter, moet de
ontwerper het woongebied dan ´bestrooien´ met speelplaatsjes? Of
als belevingsonderzoek uitwijst dat men slingerende paden verkiest
boven rechte paden, moet de ontwerper dan voortaan slingerpaden maken?”
Deze passage illustreert op duidelijke wijze dat begin zeventiger jaren nog niet iedereen toe was aan inmenging van zijn of haar vak
door bewoners. Dit is overigens een aspect waar men tot op de dag
van vandaag nog steeds niet echt helemaal uit is.
Eind zeventiger jaren zijn de dagen van de hoogconjunctuur voorbij
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en er moet flink bezuinigd worden op het openbaar groen. Het is
de tijd dat bijvoorbeeld de rozenperken in de gazons worden geruimd en worden ingezaaid met gras. De rozenvakken hoeven dan
niet meer gesnoeid, bemest en onkruidvrij gehouden te worden
en de steeds groter geworden maaimachine kan gewoon rechtdoor
maaien. Door de bezuinigingen kregen de verschijningsvormen van
het openbaar groen ook in de wijken uit de jaren vijftig en zestig
een heel ander aanzien. De sporen van de bezuinigingsmaatregelen uit die tijd zijn voor degenen die er oog voor hebben nog steeds
te zien.
In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen uit de
periode 1970-1985 beschreven. Net zoals in de periode die in
hoofdstuk 5 uiteengezet is, zijn ook hier meerdere thema´s te onderscheiden, welke steeds terugkeren of een rode draad zijn door
het tijdvak heen. Opgemerkt moet worden dat het openbaar groen
wat in de periode van 1945 tot 1970 gerealiseerd is in deze periode
mee evolueert en in de zeventiger jaren veranderingen ondergaat
op basis van de ideeën die dit tijdvak karakteriseren. De periode
1970-1985 kan gekarakteriseerd worden op basis van de volgende
geselecteerde thema´s:
• Woonerfgroen
• Bosplantsoenconcept
• Bewonersinspraak en bewonersparticipatie
• Natuur en ecologie
• Beheerplannen en Groenstructuurplannen
Woonerfgroen
Met woonerfgroen wordt hier het openbaar groen bedoeld wat
aangebracht werd in de uitermate divers vormgegeven openbare
ruimte van de uitbreidingsplannen in de jaren zeventig. Het openbaar groen in de woonerven werd aangebracht in de meest vreemdsoortige ‘plantvakken’. Het groen werd vaak geplant op ‘heuvels’,
in bloembakken gemaakt van bielzen, hetzij staand, hetzij liggend.
Zo waren er ook verhoogde plantvakken gemaakt van hoge betonbanden en niet te vergeten de vakken die opgesloten werden door
palissadepaaltjes. Openbaar groen sloot aan op privé groen, maar
kon ook midden op de weg liggen als een eiland. Bomen werden in
grote hoeveelheden uitgestrooid over de wijk. Tussen al dit groen
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stonden de auto´s ergens geparkeerd. Deze omschrijving sluit goed
aan op de conclusies die Derk de Jonge formuleerde voor de woonerven (paragraaf 6.3). De grotere arealen waren geschikt voor aanplant met z.g. ‘bosplantsoen’ wat in veel gevallen werd aangeplant
in een reliëfrijke setting (afbeelding 6.8). De jeugd had op die wijze
een extra informeel speelelement in de buurt en parkeerplaatsen
lagen als het ware ‘verdiept in het groen’. Het sortiment van de
kleinere vakken centraal op de woonerven bestond meestal uit
lagere- en bodembedekkende sierheesters en coniferensoorten.
Hierdoor werd wel enigszins overzicht gehouden ten behoeve van
de verkeersveiligheid.
De beplanting had in deze wijken geen architectonische waarde,
niet in de zin zoals dat in de vijftiger jaren gebeurd was. Het openbaar groen in deze wijken was versnipperd, fijnkorrelig en had als
belangrijkste functie ‘vergroening’.

Afbeelding 6.8: Archetypisch beeld van bosplantsoen in de wijk.

Bosplantsoenconcept
Eind zestiger- begin zeventiger jaren kwamen de natuurlijke, bosachtige beplantingen in de woonwijken in zwang. Dit paste ook heel
goed in de tijdgeest. Bosplantsoenbeplantingen welke aangebracht
werden in z.g. beplantingssingels zijn in beginsel te karakteriseren
als grote gelijkmatige bosschages van sterke boomsoorten zoals
iep, populier, wilg, eik, esdoorn, els, etc. en struikvormers zoals
gewone hazelaar, sneeuwbal, vogelkers, liguster, vuilboom, egelantier, etc. als onderbeplanting. Deze beplanting werd hoofdzakelijk
als wortelgoed, d.w.z. uit plantmateriaal van verschillende soorten
van dezelfde leeftijd, geplant en als bos behandeld. De bedoeling
was om als eerste effect een snelgroeiend bos te verkrijgen. Om dit
te bereiken werden de planten dicht opeen geplant (één plant per
vierkante meter) om dan later door selectieve dunningen een eindresultaat te verkrijgen met een gevarieerde boomlaag en -struiklaag. De overgang tussen de singels en de gazons was geleidelijk en
bestond vnl. uit boomgroepen en solitaire bomen.
Een bekende beplantingsmethode was de z.g.   wijker-blijver-methode. Hier is veel mee gewerkt in de beplantingsopzet van de Bijlmermeer. De hoge woongebouwen zorgden voor vrij spel van de
wind. Er werd gekozen voor voornamelijk snelgroeiende pioniers,
geplant in grote groepen, die in beginsel voor beschutting zouden
zorgen. Om een sneller beeldresultaat te verkrijgen werden bij de
boombeplantingen meer bomen aangebracht dan dat in het eindbeeld gewenst was. De aanplant bestond uit langzaam groeiende
bomen (de z.g. blijvers) en snelgroeiende bomen (de wijkers). Als
blijvers werden dan bijvoorbeeld eiken, essen of lindebomen geplant met daartussen snelgroeiende pionierbomen zoals populieren, wilgen of elzen. Het idee was om na enige jaren de wijkers te
verwijderen omdat dan de blijvers al tot een acceptabele hoogte
waren gegroeid. Dit is op veel plaatsen mislukt. Doordat men op
een te laat tijdstip wou ingrijpen, kwamen de bewoners in verzet.
De pionierbomen waren al uitgegroeid tot mooie, grote bomen en
de blijvers waren door de verdrukking klein gebleven. De afstanden
waren te klein gehouden en het moment van ingrijpen kwam te
laat. Tot op de dag van vandaag staan veel bomen die als wijker
gebrandmerkt waren, als 1ste grootte bomen in de wijken.

Bewonersinspraak en bewonersparticipatie
In de vijftiger en zestiger jaren werd de directe woonomgeving beschouwd als een onderdeel van een bedachte- en door alle betrokken deskundigen aanvaarde totaalconceptie. De structuren en de
stempels lagen, zoals uiteengezet is in het vorige hoofdstuk, vast
en de directe woonomgeving diende hiermee in overeenstemming
te zijn. Langzaam veranderde het doe-tijdperk van de jaren zestig in
een vergader-tijdperk van de jaren zeventig. De burger was mondiger geworden en wilde inspraak hebben op plannen en processen
die betrekking hadden op de wijk, de buurt en de straat. Op deze
wijze raakten de mensen in dit tijdvak ook betrokken bij het groen.
Het veel gehanteerde begrippenkader kijk- en gebruiksgroen bleek
vaak een geheel andere betekenis te hebben voor bewoners dan
menig ‘groendeskundige’ ooit vermoed had.
De bewonersinspraak stelde in de beginperiode nog niet zo veel
voor. Zo werden in de oudere wijken, waar weinig ruimte is voor
openbaar groen, initiatieven ondernomen om de straten te voorzien van gevelplanten. Dit paste in het concept ‘leefstraat’ waar
ook al in de vorige paragraaf op gewezen is. De gemeente bepaalde
hierbij dan wel het sortiment waaruit gekozen kon worden. Zowel
aan het situationele aspect als aan de beplanting werden meerdere
criteria gesteld. In de nieuwere wijken werd door bewoners vooral
ingezet op meer natuurlijkheid, vaak gebaseerd op de ideeën van
Louis Le Roy.
Natuur en ecologie
Natuur werd (opnieuw) belangrijk vanaf de jaren zeventig. ‘Bescherm de natuur’ was het adagium (afbeelding 6.9). De vergrote
belangstelling voor alles wat met natuur en ecologie te maken had
was begrijpelijk en noodzakelijk als reactie op de ontwikkelingen
van het technocratisch denken, uit die tijd. De publicaties van
Rachel Carson (Silent spring) en Dennis Meadows (The limits to
growth) hebben hier sterk aan bijgedragen. Het was dan ook vanzelfsprekend dat de vorm en inhoud van het openbaar groen beïnvloed werden door een opkomende ‘natuurstroming’, niet alleen in
beheer en onderhoud, maar ook in nieuwe aanlegprojecten.

113

Middels de volgende deelthema´s wordt dit fenomeen uiteengezet:
• Natuureducatie
• De ideeën van Louis G. Le Roy

Afbbeelding 6.9: ‘Bescherm de natuur’: adagium van de jaren zeventig.
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Natuureducatie
Voor het slagen van natuureducatie werd in de jaren zeventig beleid opgesteld door het Ministerie van C.R.M. (Cultuur, Recreatie
en Maatschappij). Als belangrijkste doelstelling van natuur- en milieueducatie gold: “Het bevorderen van een bewustwordingsproces,
dat bijdraagt tot het ontstaan van een normen- en waardenpatroon, een samenlevingsstructuur en de daarmee samenhangende
houding en gedragspatronen bij de mens, welke de instandhouding
en de kwaliteit van het natuurlijk milieu, van het landschap als cultureel erfgoed, van het leefmilieu van de mens, alsmede een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen waarborgen en dat
tevens bijdraagt tot de ontplooiing van de mens in relatie tot zijn
omgeving”. Een wat filosofische doelstelling, die gemakkelijker is te
ontleden dan bij eerste lezing duidelijk wordt.
Binnen de gemeentelijke organisatie was de afdeling groenvoorziening en een aangewezen ambtenaar natuurzaken van wezenlijk
belang om uitvoering te geven aan natuur-educatieve projecten en
initiatieven volgens het hierboven geformuleerde landelijk beleid.
De relatie tussen mens en natuur moest hersteld worden voor alle
doelgroepen waarbij iedere doelgroep een specifieke benadering
vereiste. De meeste aandacht ging natuurlijk uit naar het kind. Voor
kinderen werden veel initiatieven ontplooid: kinderboerderijen,
schoolinstructietuinen, natuurpadwandelingen, boomfeestdagen,
instructieboekjes, etc.
Gerard Davidse van de gemeente Vlaardingen hoorde tot de voorvechters op het gebied van de natuureducatie. Met regelmaat beschreef hij zijn bevindingen in de vakbladen. Een van de conclusies
die Davidse trok op basis van zijn ervaringen met schoolinstructietuinen was, dat er een relatie bestond tussen het onderhoud van de
tuinen en de vernielingen op het terrein: hoe beter het onderhoud,
des te minder wordt er gestolen of vernield. De schoolinstructietuinen hadden aldus ook een betekenis voor normen en waarden.
De ideeën van Louis G. Le Roy
De visie van Louis Le Roy was destijds vooral gebaseerd op de kritiek op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, die direct of indirect nadelige invloeden op het milieu hadden. In zijn spraakmakende boek ‘Natuur uitschakelen, natuur inschakelen’ [1973], zette hij
zijn theorie uiteen. De rode draad in zijn betoog was dat de relatie

tussen mens en natuur steeds meer verloren ging, hetgeen zich in
die tijd ook wel als zodanig manifesteerde: eentonige beplantingen
met geschoffelde bodem of doodgespoten onkruid en glad geschoren gazons waar geen madeliefje in mocht staan. Le Roy noemde
dit verschijnsel: “Natuur uitschakelen”.
Op een stuk grond van 1500 meter lang en 18 meter breed, gelegen
aan de Kennedylaan in Heerenveen (afbeelding 6.10 en 6.11), een
strook tussen twee wegen, kreeg Le Roy in 1970 de gelegenheid
zijn ideeën voor het uitwerken van een tuin op basis van natuurlijk
evenwicht. Grond werd verwijderd en enorme hoeveelheden puin
en stenen werden bij karrevrachten aangevoerd waarbij, nadat de
aarde hierop gebracht werd, een golvend terrein ontstond. Hoogteverschillen bevorderen de verscheidenheid aan planten en bij
het stapelen van de muurtjes ontstaan verschillen in vochtigheid,
wat ook weer de diversiteit in plantengemeenschappen in de hand
werkte. Zowel het Kennedyplantsoen zelf als het boek kregen veel
aandacht in de vakbladen. Door sommigen werd hij op handen gedragen, andere vervloekten hem. Enkele citaten van Louis G. Le Roy
mogen hier niet ontbreken vanwege het eigenwijze- en filosofische
karakter:

De ideeën van Le Roy hadden destijds veel invloed op het beheer
van het openbaar groen. In verschillende steden werden proefprojecten opgezet om te bezien of een natuurlijke kruidenbegroeiing
onder bosplantsoen mogelijk was. De initiatieven van de proefprojecten werden in de meeste gevallen door ecologen en insprekende
bewoners voorgesteld. Tussen het nieuwe aangeplante bosplantsoen werd de bodem ingezaaid met Phacelia, witte klaver, spurrie
en lupinen. In het tweede jaar na aanleg kregen echter perzikkruid,
melde en vooral kweekgras de overhand. De aangeplante struiken
bleven beduidend achter in groei. “Ook de bewoners die van het begin af aan betrokken waren bij het project, zagen het niet meer zo
zitten. Na één of twee zaterdagen onkruiden eruit trekken, was het
enthousiasme er spoedig af”, evalueert van Alff naar aanleiding van
een proefproject in Delft. De uitkomst was dat het bosplantsoen
de eerste twee jaar onkruidvrij gehouden diende te worden en dat
daarna een kruidenlaag eventueel mogelijk is [van Alff, 1973].

“Er zijn twee methoden van architektuur bedrijven: de architektuur
van het tekenbord, de realisatie van een bouwwerk op basis van een
tekening; en de architektuur die ontstaat in ruimte en tijd, waarbij
ruimte en tijd de factoren zijn die het resultaat bepalen”.
“De tuin in de Kennedylaan in niet gemaakt op basis van een tekening, maar door gesprekken. En het is niet gebeurd met een hijskraan, maar door mensen met kruiwagens. Ze hadden direct contact met de grond. Wanneer is die tuin klaar? Nooit: na ons zal men
er aan doorwerken”.
“Een tuinarchitekt zei mij dat ik geen tuinarchitekt ben. Dat klopt,
maar vergeet niet dat het paradijs ook is gemaakt zonder tuinarchitekt!”
Afbeelding 6.10: Het Kennedyplantsoen kort na de aanleg.
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Afbeelding 6.11: Stukje voor stukje door mensenhanden gemaakt.

Beheerplannen en Groenstructuurplannen
Als gevolg van de bezuinigingen kwam het begrip ‘Beheersplan’
veelvuldig voor bij een grote verscheidenheid aan organisaties, die
zich met openbaar groen bezighielden. Voornamelijk waren dit de
gemeentelijke groendiensten. Opvallend is dat in de eerste jaren
dat dit begrip gehanteerd werd, gesproken werd van een ‘beheersplan’ in plaats van wat nu gangbaar is: ‘beheerplan’. Het groen
moest onder controle gebracht worden, ‘beheersen’ was daarvoor
het juiste begrip.
Waren het in de vijftiger jaren normen die opgesteld werden voor
de aanleg van vormen van recreatief groen, nu werden normen
opgesteld die vooral van betekenis waren voor wat de vierkante
meters groen kosten. Vooral het beheer van landschappelijke beplanting in het stedelijk gebied vroeg om een gerichte aanpak. Er
werd veel onderzoek verricht naar bijvoorbeeld de verhoudingen
van plantensoorten in het mengsel, de verhouding tussen boomen struikvormers, verschillende plantschema’s, strategieën van
dunning, etc. Om dit allemaal in goede banen te leiden werd het
beheren van openbaar groen steeds belangrijker. Het beheerplan
moest bovenal een communicatiemiddel worden. Het overbrengen
van een na te streven beeld van de beplanting, van de ontwerper
naar de beheerder vormt meestal het kritieke punt in de relatie
ontwerp – beheer.
Men begint de grenzen af te tasten tussen ambachtelijk onderhoud
en aansluiting zoeken met landschappelijke- en natuurlijke gegevens m.a.w. langzaam werkt men naar een zoneringsbeleid toe.
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De grote hoeveelheden groen in de naoorlogse uitbreidingen beginnen hun tol te eisen. Van Asperen beschrijft in zijn proefschrift
‘Samenhang, ontwerp en uitvoering bij het scheppen en instandhouden van groenvoorzieningen [1983] de immense uitbreiding
van het openbaar groenareaal sinds de wederopbouw: van 4,4
m2 per inwoner in 1950, naar 29,4 m2 per inwoner in 1970, tot
43,4 m2 in 1980. In dit laatstgenoemde jaar verschijnt de eerste
druk van het tijdnormenboek: ‘Tijdnormen voor aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen’. Er breekt een tijd aan dat het kostenaspect van het openbaar groen de zwaarstwegende factor is in
de planvorming.
Voor de nieuwe aanleg was aldus een omslag nodig in de manier
van ontwerpen waarbij de creativiteit vooral besloten lag in voorstellen die gebaseerd waren op onderhoudsarm openbaar groen.
Naast de bezuinigingsdoelstelling moest openbaar groen liefst
voldoen aan een ‘ecologisch evenwicht’ wat aansloot op het heersende denken over natuur van de gebruikers. Een zoneringsbeleid
met termen als: intensief groen, extensief groen, industriegroen,
centrumgroen, woongroen, etc. bepaalde de ‘graad van luxe’ die de
ontwerper zich kon permitteren. Het zijn de ‘groenstructuurplannen’ die het stedelijk weefsel uiteen gaan rafelen en richting geven
op welke plaats wat voor openbaar groen nodig is.
Beheerplannen en groenstructuurplannen luiden een tijd in van
het zakelijk omgaan met openbaar groen. Het is verworden tot een
bijna ‘noodzakelijk kwaad’ in de woonwijken. Het ontwerpen met
beplantingen is in deze periode vreselijk diep uitgehold. Sporen
hiervan zijn nu nog goed zichtbaar.

6.5

Terugblikken van experts

Zoals eerder in hoofdstuk 5 enige experts aan het woord geweest
zijn, zo zijn ook voor deze periode een aantal vakgenoten benaderd
voor een interview. Voor deze periode heb ik Arie Koster (1945) en
Rob van der Ham (1943) gevraagd. Arie Koster kan gezien worden
als een autoriteit op het gebied van het openbaar groen op van
ecologisch-/natuurlijke grondslag terwijl Rob van der Ham een expert is in de gemeentelijke organisatie en de processen waarin het
openbaar groen tot stand komt.
Arie Koster
Op 2 februari 2010 ben ik in de avond afgereisd naar Veenendaal
om een gesprek te hebben met Arie Koster. Hij heeft, zoals men dat
wel eens noemt de ‘koninklijke weg´ bewandeld voor wat betreft de
studie. Arie begon zijn loopbaan als hovenier, werd geboeid door
het jongerenwerk waardoor een studie aan de sociale academie
ging volgen. Enige tijd later ging hij aan de Universiteit van Utrecht
biologie studeren, welke afgerond werd met de hoofdvakken zoölogie en vegetatiekunde. Na het afronden van de studie werd Arie
aangesteld als stadsecoloog bij de Dorschkamp (later Alterra). In
2001 is hij gepromoveerd op zijn onderzoek: ‘Openbaar groen op
ecologische grondslag´. Gedurende enige jaren is Arie ook aangesteld geweest als Lector Stedelijk Groen bij de opleiding Tuin- en
Landschapsinrichting in Velp.
Arie heeft een bibliografisch geheugen en somt zonder enige moeite de geschiedenislijn op van het natuurlijk groen: “Het is allemaal
begonnen met de 1ste heemtuin van Jac.P. Thijsse in Bloemendaal,
daarna volgde andere heemtuinen. Een volgend belangrijk moment
was het boek van Carson: ‘Silent spring´, dat deed nogal wat stof
opwaaien. Men begon in te zien dat we anders met onze leefomgeving om moesten gaan. Enige jaren later kwam de publicatie:
‘Grenzen aan de groei´ van de Club van Rome gevolgd door het 1ste
Natuurbeschermingsjaar. Na 1980 de eerste experimenten van ecologisch groenbeheer tegenover werken met gif. Helaas hadden deze
experimenten vaak de insteek om te onderzoeken of dat ecologisch
beheer goedkoper was dan het werken met chemische middelen.
Gelukkig is het natuurlijk groen steeds verder geëvolueerd(en ook

de gewenning van de burger aan een ander straatbeeld) en wordt
het steeds meer ingebed als een vanzelfsprekend onderdeel in de
stedelijke groenstructuren”.
Op de vraag of het concept van het `natuurlijk groen´ nu volwassen
is, antwoord hij: “Nog steeds in de puberteit, het gaat weer wat
achteruit, o.a. door grote Europese aanbestedingen ”.
Niet iedere stad liep voorop om de principes van het ecologisch
groenbeheer toe te passen. Op de veengronden waren het vooral
Vlaardingen, Gouda en Zoetermeer die een ‘trekkersrol´ vervuld
hebben. Arie spreekt vooral zijn waardering uit over de pioniersgeest van Gerard Davidse in Vlaardingen. Op de zandgronden waren het o.a. Ede, Apeldoorn en Deventer die het natuurlijk groen
omarmden. AK vind dat je bij ‘natuur in de stad´ vooral moet kijken
naar wat er mogelijk is, wat zijn de marges waarin nog wat kan,
waarin je nog wat kan bereiken: “Ecologie is als een `hele grote suikerspin´, al die draadjes die met elkaar samenhangen”.
Natuurlijk kwamen de ideeën van Louis G. Le Roy ter sprake. Op de
vraag of Arie en Le Roy ‘zielsverwanten´ zijn is hij nogal stellig:
“Die man heeft geen verstand van planten, verkrampte ideeën,
moeilijk mee te communiceren”. Arie heeft altijd gepleit voor natuur als sociale functie, de belevingswaarde.
Bij het beëindigen vraag ik Arie nog om een wijze raad m.b.t. natuur
en ecologie in de stad:
“Als een orchidee kon denken, dan zou die zich alleen maar druk
maken over zijn groeiplaats. Wij drukken die orchidee uit in een
context, wij hebben die context nodig”.
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Rob van der Ham
Op 22 januari 2010 had ik het genoegen Rob van der Ham te spreken in het gemeentehuis van Den Haag. Rob heeft Landschapsarchitectuur in Wageningen gestudeerd in de jaren 1965-1971. Nadat
hij enige jaren bij de Rijks Planologische Dienst had gewerkt, aanvaardde hij in 1975 een baan als landschapsarchitect op de ontwerpafdeling van de gemeente Den Haag. Hij is in deze organisatie
betrokken geweest bij talloze projecten waarbij hij in de meeste gevallen de rol van projectleider of bestuursadviseur vervuld heeft.
Rob hoort tot de generatie die opgeleid is door Meto Vroom in Wageningen. Vroom startte zijn hoogleraarschap in 1966, als opvolger
van Bijhouwer (zie ook hoofdstuk 5). Ik wilde natuurlijk graag weten
wat Rob zich nog herinnerde van Vroom. “Het is allemaal zo lang
geleden, maar ik weet nog wel dat Vroom erg gecharmeerd was van
de Amerikaanse analysemethoden. Zelf was Vroom ook een echte
analyticus. Wat hij in ieder geval niet was, was een sortimentsman.
Het zal ook wel om die reden zijn dat ‘stedelijk groen’ niet in het
studieprogramma zat, en al helemaal geen plantenkennis”.
Hij heeft in zijn opleiding veel zaken zelf moeten uitzoeken.
Rob kan zich storen aan hoe in de politiek wordt omgegaan met
het openbaar groen. Hij stoort zich aan het ‘maakbare denken over
groen’ van de politiek, men heeft geen notie van wat er voor nodig
is, om kwalitatief hoogwaardig groen in de stad te bewerkstelligen.
Rob illustreert dit met een voorbeeld: “De politiek ´besluit’ dat op
een belangrijke plek in de stad een grote boom aangeplant moet
worden. Er wordt in eerste instantie niet bij stilgestaan wat daar
allemaal bij komt kijken; verkeerstechnisch, kabels en leidingen, de
benodigde groeiplaatsconstructie, etc. Men heeft maar een eis: die
boom moet er koste wat kost komen. De bedragen die gemoeid zijn
met een dergelijk project zijn enorm. Daar kun je heel veel leuke,
kleine groenprojectjes in de woonwijk voor maken”.
Rob pleit vooral voor meer kennis bij de nieuwe instroom van ambtenaren die betrokken zijn bij de inrichting van de openbare ruimte:
“Er komen steeds meer managers, maar managers die hebben geen
verstand van het vak. Ze kunnen alleen maar ‘managen ‘, wat dat
dan ook betekent”.
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Natuurlijk komt het onderwerp ‘Kwaliteit openbaar groen’ ter
sprake. Ik wist dat Rob daar al enige jaren mee bezig was als lid
van de projectgroep ‘Kwaliteitsnormering Openbaar Groen’, een
werkgroep binnen Stadswerk GNL (Groen, Natuur en Landschap).
Binnenkort komt de publicatie ‘Groen Goed’ uit waarvan Rob de
hoofdredacteur is. “De publicatie komt voort uit de onvrede over
planontwikkeling en besluitvorming in het openbaar groen”.
Rob pleit voor stedelijke groenvoorzieningen als product, waar bij
duidelijk verantwoording wordt afgelegd in functies, inrichting, beheer, kosten, etc. omdat dan de kwaliteit meetbaar wordt. Ook de
terminologie is nu te abstract: “Wat is groen en hoe is dat gedefinieerd?”
Rob heeft ook zijn vraagtekens bij de norm van 75 m2/inwoner:
“Wat zegt zo’n vastgesteld getal? Belangrijker is de bereikbaarheid
van groen op korte afstand van de woning. Een buurtpark is puur
natuur voor de bewoner. Belangrijk hierbij is dat zo’n parkje moet
grenzen aan de voorkant van de woningen. Op grotere schaal de
bereikbaarheid van een wijkpark met voorzieningen. Frank Josselin
de Jong heeft daar een aardig onderzoek naar gedaan”.
Ik vraag Rob of hij nog enige adviezen heeft voor de studenten:
“Zorg dat je genoeg elementaire kennis hebt, dat geldt speciaal
voor sortiment. Je ziet vaak plannen die pas waarde krijgen na 4
of 5 jaar.
Je moet Invloeden op een ontwerp kunnen inschatten, de gebruikersvraag in de vingers krijgen (vaak buiten gezichtsveld). Je moet
partijen weten te vinden en instrumenten ontwikkelen.
In een stedenbouwkundige sectie moeten eigenlijk ook ‘groenmensen’ zitten”.

6.6

Conclusies

In deze paragraaf wordt kort teruggeblikt op de periode 1970-1985.
Vooruitlopend op de conclusies in Hoofdstuk 8, worden hier systematisch de belangrijkste feiten uit de periode opgesomd.
•

Er is een nieuwe generatie: mondiger en kritischer. De verzuilde
en verstarde maatschappij van de naoorlogse periode bestaat
niet meer. De mensen laten van zich horen, wat tot uiting komt
in allerlei vormen van inspraak op het wonen en de woonomgeving.

•

De maatschappij blijkt niet zo maakbaar en voorspelbaar als
dat men in de vorige periode nog dacht. In het ruimtelijk beleid
anticipeert men hier op door veelal korte-termijn plannen uit
te brengen. Uitbreidingsplannen worden minder hard vastgelegd wat tot uitdrukking komt in z.g. ‘vlekkenplannen’.

•

De mensen zijn uit onbehagen in opstand gekomen tegen de
grootschalige-, monotone en onpersoonlijke wijze van bouwen. De stedenbouw en reageert hier op met experimentele
woningbouwprogramma’s en de alom bekende woonerven.
Het woonerfconcept onderscheidt zich door kleinschaligheid,
diversiteit in massa/ruimte en een kakofonie aan woningtypen.
De oriëntatie van de woning verandert: men keert zich enigszins af van de straat.

•

Het beeld van openbaar groen ondergaat in de jaren zeventig
een metamorfose. Er klinkt een roep om ‘natuur en ecologie’
in de directe woonomgeving o.a. geïnspireerd door de ideeën
van Louis G. Le Roy. Natuurdenken wordt het adagium van dit
decennium. Het massaal aanbrengen van bosplantsoen in de
uitbreidingswijken past goed in dit denkbeeld. Van het groen
op de woonerven kan gesteld worden dat het versnipperd was,
en meer dan ooit een opvullen van de openbare ruimte met
groen. Het valt in ieder geval niet onder de noemer: ‘architectonisch groen’.

•

Door de economische recessie moest er flink bezuinigd wor-

den op het openbaar groen. Er werd gezocht nieuwe onderhoudsmethoden. Beheerplannen en groenstructuurplannen
zijn eigenlijk voortgekomen uit deze tijd van bezuinigingen. Er
moesten keuzen gemaakt worden in het beheer en onderhoud
van openbaar groen. Er wordt dus weer genormeerd, alleen nu
vanuit het kostenaspect.
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HOOFDSTUK 7

WANDELEN IN DE ALLEDAAGSE
WERKELIJKHEID
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Inleiding
Pendrecht, Rotterdam
Heuvelkwartier, Breda
Kennedyplantsoen, Heerenveen
Elderveld, Arnhem

“Reality is that which, when you stop believing in it, doesn’ t go away”.
[Citaat van science fiction schrijver Philip K. Dick]
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7.1

Inleiding

Wat is er van het openbaar groen terecht gekomen in de twee perioden die in dit rapport worden onderscheiden? In het voorgaande
hoofdstukken is uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen van stad
en openbaar groen. Maar al dat openbaar groen wat in die 40 jaar
is bedacht en vormgegeven, heeft daarna, door de jaren heen om
verschillende redenen meer of minder gedaanteveranderingen ondergaan. Enerzijds heeft dat te maken met bezuinigingsmaatregelen uit het verleden, maar ook met de veranderende maatschappelijke denkbeelden over ‘natuur en groen’ en de functies die het
openbaar groen moet vervullen om aan de wensen en eisen van
de gebruikers te voldoen. Bovendien lokt de omgeving die werd
vormgegeven ook een reactie uit bij de mensen die er gebruik van
maken, mensen maker er ´hun´ omgeving van. We zouden kunnen
stellen dat mensen met hun gedrag sporen nalaten die hetzij positief hetzij negatief geïnterpreteerd kunnen worden m.b.t. de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. De verschijningsvormen- en de
kwaliteit van het openbare groen maakt daar deel van uit.

baar) groen voor bewoners in hun dagelijkse leefomgeving. Het is
ook in dat hoofdstuk dat duidelijk wordt hoe divers en individueel
mensen kunnen aankijken tegen openbaar groen.

‘Wandelen in de alledaagse werkelijkheid’, wat is dat? De werkelijkheid die in dit korte hoofdstuk ‘geopenbaard’ wordt, bestaat dan
uit een fysieke beschrijving van een beeldenreeks van het openbaar groen: de status quo van het wijk-, buurt- en straatgroen anno
2011.
Omdat de doelgroep waarvoor dit rapport geschreven, diegenen
zijn, die zich beroepsmatig bezighouden met het vormgeven, uitwerken en beheren van het openbare groen, levert dit hoofdstuk
een werkelijkheid die door deze doelgroep geïnterpreteerd kan en
moet worden.
Maar er is natuurlijk nog een tweede werkelijkheid. De werkelijkheid van hoe mensen het groen beleven en met dat openbaar groen
in hun omgeving omgaan. Hoe belangrijk het openbaar groen is
voor de verschillende doelgroepen die te onderscheiden zijn? Kunnen we iets zeggen over de huidige relatie tussen mensen en hun
groene omgeving?
In hoofdstuk 2 is uitgebreid ingegaan op de betekenis van (open123

7.2

Pendrecht, Rotterdam

De wijk Pendrecht is in dit rapport al veelvuldig aan bod geweest.
Het is het optima forma naoorlogse voorbeeld van stedenbouw. De
wijk heeft model gestaan voor de uitwerking van de wijkgedachte.
Het eerste wat sterk naar voren treedt bij een wandeling in deze
wijk is de ruimtelijke beleving. Nergens in de wijk heb je een opgesloten of benauwd gevoel. De meeste middelhoogbouw flats zijn
vier lagen hoog. In het centrum van de wijk (Plein 1953) is de bebouwing tot 12 lagen als accent in de wijk. De ontsluitingswegen
manifesteren zich nu als groene aders door de wijk met een ruim
volwassen boombestand.
De binnentuinen zijn opengewerkt, waarschijnlijk ten behoeve van
de sociale veiligheid. Het beeld wordt voornamelijk bepaald door
gras en bomen en boomgroepen. Het gras loopt in de meeste gevallen door tot aan de plint van de bebouwing. Sommige binnentuinen hebben een parkachtig karakter vanwege uitgegroeide authentieke solitaire bomen. De meeste binnentuinen zijn ruimtelijk
en worden deels gekarakteriseerd door diagonale belijning, zoals
dat bij de aanleg ook het geval was. Er zijn relatief veel nieuwe bomen aangeplant waaronder Prunus, Malus en Magnolia, et cetera.
Opvallend is de keurige staat van onderhoud.
Er heeft de laatste jaren veel sloop plaatsgevonden. Er zijn op dezelfde oppervlakte minder woningen voor teruggeplaatst. Veelal
zijn dit koopwoningen met een grondgebonden karakter wat goed
is voor de band met het maaiveld en dus het openbaar groen. Wat
opvalt is dat bij de nieuwbouw een stijl wordt gebruikt die afwijkt
van het modernistische, sobere beeld van de oorspronkelijke opzet.
Qua tijdsbeeld wordt het goed gemaakt door de toepassing van de
ligusterhagen die bij deze nieuwbouw zijn aangebracht.
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Het winkelcentrum is voorzien van rvs boombakken waar zelfs de
naam ‘Pendrecht’ op aangebracht is. Ook zijn veel plantenbakken
aangebracht met zomerbloeiende planten. Het is op dit plein dat
ik enige mensen uit de wijk sprak. Ze zijn best trots op hun wijk en
waarderen de grote hoeveelheden groen enorm. Ik ondervond bij
de bewoners een grote betrokkenheid. Sommige mensen hadden
zelfs namen bedacht voor de bomen in hun buurt.
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7.3

Heuvelkwartier, Breda

Zoals de wijk Pendrecht behoort aan de modernisten, zo behoort
het Heuvelkwartier toe aan de traditionalisten van de Delftse
School. De beleving van de wijk is dan ook geheel anders dan Pendrecht. Het betreft dan ook vooral de gevelbeleving, welke zich sterk
uitdrukt in het gedetailleerde metselwerk. Het bouwtype varieert
van laagbouw tot middelhoge flats. Deze zijn dan wel voorzien van
zadeldaken met pannen bedekt. De overheersende kleurteint van
de bebouwing is bruinrood, de kleur die ook het straatwerk heeft.

dig. Een uitgebalanceerd rooiplan in combinatie met een toevoeging van 3de grootte bomen kan uitkomst bieden voor de op een
boomrijen georiënteerde wijk.

De bebouwing staat relatief dicht op elkaar en de bomen in de straten zijn ruim volwassen en van een enorme omvang. Dit tezamen
heeft veel effect op de ruimtelijke beleving. In sommige straten kan
gesteld worden dat te weinig daglicht de woningen binnentreedt.
Er is weinig variatie in boomsoorten en deze zijna bijna uitsluiend
van de 1ste grootte. Het betreft voornamelijk platanen, linden en
valse acacia’s. Kleinere bomen ontbreken in de wijk.
De hoge bouwstroken kijken aan de voorkant uit op een pleinachtige ruimte met bomen. Door de jaren heen is hier steeds meer
groen opgeofferd aan parkeren. Waar de bouwstroken met de achterzijden aan elkaar grenzen, liggen besloten gemeenschappelijke
tuinen. Deze zijn grotendeels verwaarloosd. De bomen en struiken
zijn in veel van deze tuinen tot grote omvang gekomen en vormen
tezamen een ondoordringbaar woud. Het ontbreekt hier aan initiatieven om er iets van te maken, wist een voorbijganger te vertellen. De bouwstroken worden op de kopgevels verbonden door
een doorgaande strook van heesters en bomen. Sommige van deze
bomen staan veel te dicht op de gevel.
De wijk heeft de meeste ruimte op de brink, een enorme grasvlakte,
omzoomd door grote platanen. Een omheind hondenuitlaatpunt,
wat natuurlijk noodzakelijk is, doet wel afbreuk aan de totaalbeleving van deze ruimte. Daar waar de platanen te dicht op de gevel
stonden, zijn ze in het verleden gekandelaberd.
Er zijn veel bomen in verharding welke in een slechte staat verkeren. Op veel plaatsen zijn bomen die slecht waren, omgezaagd
maar niet vervangen. Zelfs de stronk blijft zitten. Dit is niet zorgvul127

128

129

7.4

Kennedyplantsoen, Heerenveen

Er valt veel te vertellen over de evolutie van deze groenstrook. Het
plantsoen ligt er nu 40 jaar. Enige jaren geleden heeft de gemeente
Heerenveen ingestemd met het plan om de strook in bestemming
voor 100 jaar vast te leggen. Het is dan ook niet zomaar een plantsoen. Aan de kant van het centrum wordt de strook zelfs met een
bewegwijzeringsbordje geduid: ‘Le Roy tuin’.
Toen ik de strook bezocht viel ik van de ene in de ander verbazing.
Alles door elkaar; inheems, exoot, wilde planten, zeldzame planten,
coniferen, bolgewassen, etc. Als er iets dood gaat, groeien andere
planten daar wel overheen. De strook is slechts 20 meter breed
maar manifesteert zich in beleving als een waar bos.
Er zijn eindeloos veel tegels en stenen gestapeld door de mensen
uit de buurt. Dat doe je als je er zin in hebt. Er staat altijd wel weer
een nieuwe pallet met materiaal. Het kan namelijk ook stamhout
zijn, of bielzen, alles wordt verwerkt, en de natuur overgroeit het
weer. Door al dat werk is zelfs enig reliëf ontstaan. Al 40 jaar wordt
er gebouwd. Het is een bijzonder object, dat niet zomaar op een
andere plek gekopieerd kan worden. De totstandkoming berust
ook op vele, niet vooraf in te schatten hoeveelheden.
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7.5

Elderveld, Arnhem

Een echte zeventiger jaren wijk. Dat was het eerste wat ik dacht
toen ik met veel moeite mijn auto in een hoekje kon parkeren. Alles
wat je leest over de ‘bloemkoolwijken’ wordt hier tentoongesteld.
Natuurlijk, en dat heb ik ook van enige bewoners begrepen, is het
nu eigenlijk al weer een beetje ruimtelijk. In de afgelopen 10 jaar is
ongeveer 30% van het bomenbestand gekapt. Het is nu nog steeds
een groene oase.
Ik ben veel onduidelijke overgangen tussen privé- en openbaar
groen tegengekomen. Vaak is dit ook moeilijk te zien omdat bewoners enige sierstruiken midden in dit plantsoen geplant hebben.
Soms zijn groenvakjes volledig geannexeerd en beplant met eigen
sortiment. Dit is het gevaar van z.g. snippergroen. Is het in bruikleen gegeven of is het verkocht. Ik denk dat de plantsoenmensen in
de wijk ook twijfelen wat bij hun werk hoort en wat niet.
De staat van het bosplantsoen is wisselend. Waar weinig ruimte is,
is het verknipt tot een niet meer herkenbare groene massa. De planten zijn dan individueel niet meer herkenbaar. Dit staat tegenover
het architectonisch werken met planten. Soms zijn er randrijen van
Symphoricarpos aangebracht, maar dat is van latere datum.
Er ligt best wel veel gras in de wijk. Het probleem is alleen dat het te
kleine stukken zijn om ruimtelijk te kunnen werken maar de oppervlakte is ook niet toereikend voor de jeugd om wat te voetballen.
Het gras ligt er gewoon onkruid te onderdrukken.
Er staan veel bomen in de wijk en in de planvorming hebben die
vaak een plaats gekregen die te dicht bij de bebouwing staat. Ook
staan bomen vaak nog in de verhoogde bloembakken, gemaakt van
bielzen of perkoenpaaltjes. Er staan bomen genoeg. Het wordt hier
tijd om nogmaals te selecteren uit de opstand.
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HOOFDSTUK 8

EPILOOG
8.1 Conclusies en aanbevelingen
8.2 Manifest: De 11 wetmatigheden voor openbaar groen

“Beter en waardevoller is datgene wat minder vereist bij gelijkblijvende omstandigheden”.
[citaat van Robert Grosseteste 1175-1253]
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In dit laatste hoofdstuk wordt teruggeblikt op het verrichtte onderzoek. Dat gebeurt op twee verschillende wijzen. De eerste paragraaf (8.1) staat in het teken van het beantwoorden van de centrale vraag aan de hand van de samenhangende conclusies. In de
verschillende hoofdstukken van het rapport zijn de deelvragen afdoende beantwoord. De antwoorden op deze deelvragen vormen
in hun samenhang het antwoord op de centrale vraag.
De tweede paragraaf (8.2) is opgesteld als afsluiting van dit onderzoeksrapport, en wordt tot uitdrukking gebracht in een manifest,
waarin zowel dit onderzoek als mijn persoonlijke praktijkervaring
worden vervat in 11 wetmatigheden voor geslaagd openbaar
groen.
8.1

Conclusies

In dit onderzoek werden de centrale vraag en de deelvragen als
volgt geformuleerd:
“Hoe heeft het openbaar groen zich in de periode 1945-1985 in
functie en betekenisgeving ontwikkeld, en hoe sluit deze groenstructuur op wijk-, buurt- en straatniveau aan op hedendaagse eisen en wensen van zowel de vakexperts als de gebruikers?”
Deelvragen:
1. Welk ruimtelijk beleid is relevant geweest voor de normering
en kwaliteit van openbare ruimte en (openbaar) groen?
2. Welke maatschappelijke tendensen hebben invloed gehad
op de ontwikkeling van de openbare ruimte en (openbaar)
groen?
3. Hoe heeft het openbaar groen/de groenstructuur zich binnen
het stedenbouwkundig weefsel ontwikkeld en welke disciplines
waren daar verantwoordelijk voor?
4. Welke functies van openbaar groen worden onderscheiden in
het ontwerp van de groenstructuur in de verschillende stedenbouwkundige perioden?
5. Op welke wijze vond in het groenontwerp afstemming plaats
tussen ontwerp, inrichting en gebruik.
6. Op welke wijze werd de kwantiteit/kwaliteit van openbaar
groen gemeten/getoetst?

7. Wat is het effect geweest van bewonersparticipatie op de kwaliteit van openbaar groen?
De hierboven weergegeven deelvragen zijn beantwoord in de kernhoofdstukken, hoofdstuk 4 t/m hoofdstuk 6. Deze hoofdstukken
eindigen allemaal met een paragraaf conclusies en zijn daar na te
lezen. Omdat de conclusies per periode gegeven zijn ontbreekt de
samenhang op de langste tijdslijn. Onderstaand worden de deelvragen kort beantwoord vanuit de totale tijdslijn die getrokken is
in dit onderzoek. Daarna wordt specifiek ingezoomd op de periode
1945-1985.
1. Er zijn een paar piketpalen te slaan op het gebied van het ruimtelijk beleid: de Vestingwet van 1874, de woningwet van 1901
en de herzieningen daarvan en de Nota’s m.b.t. de Ruimtelijke Ordening vanaf 1960, waarvan de Tweede Nota (1966) de
meeste impact heeft gehad op de bebouwde omgeving zoals
we die nu kennen.
2. Eigenlijk zijn de industriële revolutie en de daarmee samenhangende planmatige stedenbouw en de Tweede Wereldoorlog en
de daarmee samenhangende wederopbouw de belangrijkste
maatschappelijke wapenfeiten geweest voor de ontwikkelingsgang van openbare ruimte en – groen.
3. Van gebruiksgroen waar men verder niet bij stilstond naar privaat groen voor de buitenlui naar stedelijk groen voor de ‘happy few’ tot uiteindelijk openbaar groen voor het volk. Vooral
na de Tweede Wereldoorlog wordt het gestandaardiseerd en
genormeerd.
4. De evolutionaire voortgang vanaf het moment dat het openbaar groen voor het volk beschikbaar kwam, kenmerkt zich in
drie stappen: van hygiënische functie naar educatieve functie
naar recreatieve functie.
5. Afstemming is een woord wat een voorzichtige aanvang kent
sinds de planmatige stedenbouw. Vanaf dat moment moeten
meerdere disciplines samenwerken. De samenwerking betrof dan vooral eenieder die betrokken was bij stedenbouw.
De tuinarchitecten gaan pas enigszins samenwerken met stedenbouwers en architecten in de tijd van de tuinsteden. Op
de hiërarchische ladder stond men nog onderaan. Pas na de
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Tweede Wereldoorlog vindt daadwerkelijke afstemming plaats
met andere disciplines. Afstemming met bewoners is een fenomeen wat pas eind zestiger-, begin zeventiger jaren opkwam en
sindsdien steeds verder geprofessionaliseerd is.
6. Het überhaupt meten en toetsen van kwantiteit en kwaliteit
heeft voor de 20ste eeuw nooit plaatsgevonden. De normering, die in relatie staat tot kwantiteit, kwam in het interbellum
in zwang. De kwalitatieve toetsing voor wat betreft de tevredenheid van de gebruiker kwam pas goed op gang halverwege
de zestiger jaren. De mondige tijdgeest van de mensen is daar
sterk debet aan.
7. Bewonersparticipatie gaat verder dan inspraak en kwam eind
zeventiger-, begin tachtiger jaren in zwang. Het is een fenomeen waarvan vooral sprake is op buurt- en straatniveau. De
beleefde omgevingskwaliteit nam voor de bewoners op het
moment zelf toe maar is ook vaak mislukt door veranderingen
in de ‘populatie’ van de buurt.
In de hoofdstukken 5 en 6 is uiteengezet hoe de stedenbouw en
openbaar groen zich sinds de wederopbouw ontwikkeld hebben.
Onderstaand worden de belangrijkste verschillen besproken tussen
de perioden 1945-1970 en 1970-1985.
Van een sectorale- naar een meer multidisciplinaire werkwijze
De jaren vijftig en zestig worden gekenmerkt door maakbaarheid
en grootschaligheid door een krachtig sturende overheid. Via de
politiek, de ruimtelijke ordening, stedenbouwers en tuin- en landschapsarchitecten werden uitbreidingswijken gepland, gebouwd en
voorzien van een ‘op maat gesneden openbare ruimte’ met openbaar groen wat vooral recreatief- en opvoedkundig van aard was.
De ontwerpende- en inrichtende disciplines wisten immers wel wat
goed was voor mensen. Bovendien was de druk op het bouwen aan
herrijzend Nederland zo hoog, dat het snel en effectief handelen
als logica werd beschouwd. De bevolking, de gebruikers van het
groen, vonden het wel best. Men genoot van het licht, de lucht en
de ruimte om zich heen.
In de jaren zeventig is het afgelopen met plannen die van bovenaf
opgelegd worden. De maakbaarheid heeft zijn langste tijd gehad.
Het lijkt wel of de bevolking uit een roes ontwaakt. Er komt een
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beweging op gang die inspraak heeft. De uitingen van onvrede zijn
munitie voor o.a. sociologen, (omgevings)psychologen, sociaal
geografen, demografen, etc. Voortaan gaan zij een significante rol
spelen in de totstandkoming van de bebouwde omgeving en de betekenis van het openbaar groen.
Vastgestelde ontwerpnormen versus ‘op maat werken’
De jaren vijftig en zestig kenmerken zich door het systematisch ontwerpen op basis van vastgestelde normen. Voor iedere functie in
het openbaar groen was wel een normgetal te vinden. Deze normen bestonden al een hele tijd en hadden hun oorsprong in de
twintiger en dertiger jaren. Het werken met normen bood houvast
in een tijd waarin het openbaar groen met een enorme areaalvergroting te maken had.
In de jaren zeventig komt er ruimte om op maat te werken. Vanwege maatschappelijke kritiek, werden de woonwijken van de jaren
zeventig in stedenbouwkundige zin kleinschaliger, intiemer en afgestemd op de menselijke maat. Bovendien kregen bewoners steeds
meer inspraak op de verschijningsvorm van hun directe woonomgeving. Het uitbannen van de auto uit het straatbeeld leidde tot
‘knusse- en kronkelende woonstraatjes’.
Geometrisch-, cultuurlijk beeld versus natuurlijk beeld
De naoorlogse jaren kenmerken zich door het ‘bouwen met beplantingen’. Men ging mee in de wereld van de stedenbouwer en
gaf het openbaar groen een heldere eenvoudige belijning met de
functiescheiding als sturend mechanisme. De vormtaal bestond uit
vierkanten, rechthoeken en diagonalen, met een herhalend karakter. De organische lijn was afgezworen. Er werd gewerkt met afzonderlijk goed te onderscheiden beplantingsarrangementen zoals
gras, bomen, boomgroepen en uniforme vakbeplanting met rozen
of vrij uitgroeiende heesters. Samengevat werd de beplanting architectonisch vormgegeven. Vormgeving van het openbaar groen
is belangrijk.
In de zeventiger jaren vindt een meervoudige omslag plaats. Gevoed
door literaire bronnen als ‘Silent Spring’ en ‘Grenzen aan de groei’
moet het openbaar groen bovenal natuurlijk zijn. Op gemeentelijke, educatieve wijze wordt daar gehoor aan gegeven middels het
maken van (meer) heemtuinen, schoolwerktuinen, natuurpaden,

etc. Op de wat meer onorthodoxe wijze wordt, gevoed door de
ideeën van Le Roy, natuur afgedwongen door minder onderhoud te
plegen en de natuur zijn gang te laten gaan. Het openbaar groen op
de woonerven is onoverzichtelijk, verdeeld en versnipperd maar in
oppervlakte opgeteld wel groot. De woonerven krijgen een groen
uiterlijk. De vormtaal is zeer wisselend, organische lijnvoering raakt
weer in de mode. Van architectonisch vormgeven met beplanting is
absoluut geen sprake meer: natuurlijkheid en gebruikswaarde van
het openbaar groen staan voorop.
Helden aan het front
De jaren vijftig en in iets mindere mate de jaren zestig worden gekenmerkt door de aanwezigheid in het vak van ‘helden’, sterke persoonlijkheden, die zich door niets en niemand lieten weerhouden
om hun ideeën werkelijkheid te laten worden. Het zijn personen als
Bijhouwer, Ruys, van Alff, Broerse, etc. welke na de oorlog de kans
grepen om de vooruitstrevende idealen uit de dertiger jaren toe te
passen. Deze generatie kon in de zeventiger jaren niet goed omgaan
met aspecten als bewonersinspraak en het onstuimige bosplantsoenconcept en zagen met lede ogen het onderhoud van het groen
achteruit gaan. Wat opvalt, is dat er geen nieuwe ‘helden’ voor in
de plaats gekomen zijn die het openbaar groen in de zeventiger- en
begin tachtiger jaren een conceptueel karakter wisten te geven. In
de stedenbouw is in ieder geval nog geëxperimenteerd. Er is vooral
massaal gehoor gegeven aan ‘de roep van het volk’.
Aanlegperiode versus beheerperiode
In beide perioden is veel nieuw openbaar groen aangelegd. Echter,
de aanleg uit de vijftiger en zestiger jaren ging nog niet gebukt onder strenge bezuinigingen, men hield zich vooral bezig met nieuwe
aanleg. De vakbladen informeerden ook continu over nieuwe aanlegprojecten. Men legde plantsoenen aan en deze werden ambachtelijk onderhouden, hetzij chemisch, hetzij mechanisch. De erfenis
van dit overwegend onderhoudsintensief openbaar groen kwam
op het bordje te liggen van de zeventiger jaren. Beplantingsvakken
uit de vijftiger en zestiger jaren werden in de zeventiger en begin
tachtiger jaren in veel gevallen omgevormd tot onderhoudsarm
openbaar groen. De vakbladen informeerden vooral over bezuinigingen en zetten allerlei methoden uiteen om dat te bereiken. Al

met al ging de meeste energie van de zeventiger jaren zitten in het
beheer van openbaar groen.
Het openbaar groen in de wijken anno 2011
In hoofdstuk 7 is ingegaan op de verschijningsvormen van het openbaar groen zoals zich dat nu manifesteert. Vergeleken met het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan en het authentieke ontwerp
van het openbaar groen is er veel veranderd. Alle wijken hebben
veranderingen ondergaan. Dat kan ook niet anders want we moeten er terdege bij stilstaan dat de wijken meerdere malen aan renovaties zijn blootgesteld. Deze ingrepen die door de tijd heen hebben plaatsgevonden wijzigen de functie en beleving van het groen.
Toch ademen de bezochte wijken hun tijdgeest nog uit. Allereerst
de wijken uit de vijftiger en zestiger jaren die vooral door ruimte
en een ruim volwassen bomenbestand gekenmerkt worden. Meerdere bomen komen nu op een leeftijd dat ze de aftakelingsfase in
gaan. Het is zaak om met regelmaat nieuwe bomen aan te planten,
wil men het beeld in de straten en de binnentuinen behouden.
Ten tweede de woonerven. Kijkend door de oogharen zijn dit nog
steeds knusse woonoorden. Het aankijken tegen lelijke schuttingen
aan de straatzijde blijft een probleem. Veel van het openbaar groen
heeft geen duidelijke functie en nog steeds is bij sommige plantvakken niet duidelijk of dat het privé groen of publiek groen betreft. De
staat van onderhoud is wisselend en zal met de huidige bezuinigingen wellicht weer achteruit gaan. Het bosplantsoen heeft veel gedaanteveranderingen achter de rug: van natuurgroen naar sociaal
onveilig groen naar opengewerkt groen naar omgevormd groen.
De grootste winst ligt voor beide wijken in het opnieuw architectonisch vormgeven van de hoofdstructuren van het openbaar groen.
In het duidelijk onderscheid maken tussen ‘bewoneroverstijgend
openbaar groen’ en het groen wat inzet op flexibiliteit en participatie wat ik hier gemakshalve ‘speelgoedgroen’ noem. Speelgoed is
iets waar je naar uitkijkt en als je het hebt is het vaak een kort leven
beschoren. Op die manier zou je de bewoners op klantvriendelijke
wijze tegemoet kunnen treden.
Het doen van verdere aanbevelingen vindt plaats in het hierna volgende manifest.
8.2
Manifest: De wetmatigheden
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Het is vooral aan het boekwerkje: `Het geluk van de tuin´ van Pieter
Verhagen te wijten, dat ik dit onderzoek wil afsluiten met het schrijven van een manifest, het schrijven van een aantal wetmatigheden
voor maken van geslaagd openbaar groen. Pieter Verhagen was
een stedenbouwkundige en landschapsarchitect, welke na de 2de
wereldoorlog werd aangesteld als algemeen stedenbouwkundig
adviseur voor geheel Nederland. Naast deze belangrijke taak was
hij ook een begenadigd tuinliefhebber, met veel kennis van flora en
fauna. Hij was een scherp waarnemer en had een grondige kennis
van de Nederlandse landschapstypen. Dat we in Den Bosch over
de vestingmuren uit kunnen kijken over het Bossche Broek hebben
we aan hem te danken. Hij wist een uitbreiding aan deze zijde van
Den Bosch te weerleggen. Na deze loftuiting kan ik het niet nalaten
`De tien geboden voor de tuin´ van Pieter Verhagen hier een plek te
geven om daarna mijn manifest uiteen te zetten. Bijna alle geboden
zijn van toepassing op openbaar groen.

moet je de dingen noemen waar je heilig in gelooft? Hoe moet je
de dingen noemen die je eigenlijk maar moeilijk in woorden uit kan
drukken? Met respect voor eenieder die zich ooit gebezigd heeft
met het vraagstuk van betekenisvol openbaar groen zijn hier mijn
‘wetmatigheden’, eerst op een rijtje gezet, daarna toegelicht.

Pieter Verhagen(1882-1950): De tien geboden voor de tuin [Uit:
Het geluk van de tuin, 1945]
1. Het ware tuinieren is de vreugdevolle overgave van hoofd, hart
en hand aan de tuin. Hoe meer tuinlui (en tuinen), hoe meer
vreugde.
2. Eert de plant, opdat het u tuin welga.
3. Plant een tuin zoals het u belieft.
4. Begeer niet het karakter van uw buurman ’s tuin, wees tevreden met uw eigen karakter en jaag niet naar een stijl.
5. Betracht terughouding, geef ruimte in de volheid.
6. Geloof in schaal en maat.
7. Laat uw tuin zich over zijn afkomst uit de wereld van het nuttige niet schamen, noch ook over zijn grootte of ligging.
8. Wees streng tegen onkruid en zuinig met bijkomstige toevoegingen.
9. Volg bij uw tuinieren de dag- en jaargetijden met aandacht.
10. Het huis van de tuinman hoort bij elke tuin, maar evenzo de
vogels en vlinders en ander gedierte.
Hoe moet je de dingen noemen waar je in je vak voor staat? Hoe
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De 11 wetmatigheden voor het maken van geslaagd openbaar groen

Wet 1:
Leer van het verleden!
Leer van andere disciplines!
Werp de Toren van Babel omver!
Bedenk dat een gemeente zo groen is als de begroting toelaat!
Denk systematisch, verval niet in systeemdenken!
Denk in tijd, maar niet in altijd!
Maak maatwerk, streef naar authenticiteit!
Bedenk dat de werkelijkheid buiten ligt, 12 maanden per jaar,
24 uur per dag, onder de meest wonderbaarlijke omstandigheden!
Beschouw bewonersinspraak als waardevol maar bedenk dat
het is jouw vak is!

Leer van het verleden!
Alles wat in je opkomt, alles wat je ontwerpt, is hoogstwaarschijnlijk
in een andere tijd ook al eens bedacht. Misschien niet precies hetzelfde omdat er een andere tijdgeest heerste maar de ruwe vorm
is er vast al wel geweest. Wat is er van dat oude idee terechtgekomen? Was het een succes: waar lag dat aan? Was het een mislukking: waar lag dat aan? De uitkomst leidt hoe dan ook tot wijsheid
in het nemen van een beslissing voor het plan waar je zelf mee
bezig bent. Kennis van de geschiedenis van het stedelijk groen leidt
tot het juist kunnen inschatten van een historische context. Vanuit
een terugblik kun je het best op de toekomst inspelen.

Wet 2:

Leer van andere disciplines!
Er valt veel te leren van andere disciplines. Dat zijn natuurlijk in eerste instantie de ontwerpdisciplines: stedenbouwers, architecten,
planologen, geografen, et cetera. Hier hebben we in de praktijk het
meest mee te maken of zijn er het meest afhankelijk van. Ik ben er
van overtuigd dat een grondige kennis van stedenbouw en architectuur je rijker maakt en dat het enorm kan helpen om te komen
tot een beter plan.
Maar kijk ook eens naar branchevreemde disciplines, bijvoorbeeld
industrieel ontwerpen. Deze discipline heeft vanzelfsprekend ook
een ontwerptheorie en een methode om tot product-definiëring
te komen. Aan welke eisen moet een product voldoen? Dit is een
vraag waar ook deze ontwerpers mee worstelen. In de industriële
vormgeving worden producten door vier factoren bepaald: de esthetiek, het materiaalgebruik, de gebruiksvriendelijkheid en het karakter. Het industriële product moet het leven aangenamer maken,
het moet begrijpbaar zijn en het moet functioneel zijn. Misschien
schuilt het geheim van een goed groenontwerp wel in de theorie
van deze discipline.

Ken het beplantingssortiment!
Ontwerp met beplantingen!
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Wet 3:

De Toren van Babel moet om!
Rudi Fuchs schreef in NRC Handelsblad van 29 juni 1990 een column over de totstandkoming van het openbaar groen door zijn
ogen. De titel van het stuk heette ‘Plantsoen’:
“Een plantsoen met een grasveldje in het midden, hoe zou dat nu
tot stand komen? Mij lijkt dat er allerlei gemeentelijke bureaus mee
te maken hebben.
De ambtenaren van het groen ontwerpen de vorm van het gazon, zoeken het soort gras uit en bepalen het struikgewas. Maar ´s
avonds is het plantsoen een beetje duister. Vanwege die onveiligheid stelt de politie voor er een lantaarn in te zetten. Er komt dus
iemand van gemeentewerken die ervoor zorgt dat, ergens langs
het gazon, zo´n verlichtingsobject geplaatst wordt. Omdat er in de
buurt een school is en blijkt dat de kinderen, na het opeten van
hun boterhammen, veel rotzooi achterlaten is het verstandig er
een vuilnisbak neer te zetten. De betreffende dienst komt aldus in
actie. Ook komen er twee banken zodat de ouderen lekker in de
zon kunnen zitten.
´s middags gaan er moeders met kinderen heen. Het lijkt het Bureau Recreatie een goed idee een kunstenaar een speelsculptuur
te laten maken. Die moet niet te ver van de banken komen, anders
hebben de moeders geen zicht meer op de kinderen. Na een paar
maanden blijkt dat jongeren op bromfietsen, op weg naar school,
hun weg verkorten door dwars over het gazon te scheuren. Slecht
voor het gras en gevaarlijk voor de spelende kinderen. Om het gazon wordt een hekje geplaatst.
Enzovoort.
Elke beslissing is op zichzelf zinvol en begrijpelijk. Elke beslissing
wordt door een andere instantie genomen. De ambtenaren hebben weinig contact met elkaar en elke ambtenaar heeft zijn eigen
opvatting over het plantsoen. Zo leidt een reeks op zichzelf acceptabele beslissingen tot een horreur: de vuilnisbak staat tegenover
de speelsculptuur, de lantaarnpaal leunt tegen de bank, de dingen staan dwars door elkaar heen en het duurt niet lang of het
plantsoen is net zo´n desolate, onverzorgde en rommelige plek als
zoveel andere rommelige plekken in Nederland. De specialismen
en de competentiegevechten binnen het algemene beheer van de
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openbare ruimte leiden langzaam maar zeker tot het lelijker worden van onze steden en dorpen. Het gaat zo geleidelijk dat het de
meeste mensen en dus ook de gemeenteraden niet schijnt op te
vallen. Soms schrikken ze op. Dan komt er een groots nieuw ontwerp. Maar na enige tijd begint ook dat nieuwe concept onherroepelijk uiteen te vallen. Veel steden zijn daarom een chaos van
onvoltooide plannen”.
Zo kijkt de buitenstaander, de leek, naar onze vakdiscipline. Is het
waar wat deze man schrijft? En als we moeten toegeven dat het
waar is, wat moet je er dan aan doen?

Wet 4:

Bedenk dat een gemeente zo groen is als de begroting toelaat!
De huidige bezuinigingen in het regeerakkoord leiden tot een ´forse
snoei´ in de onderhoudsbudgetten van het openbaar groen. Bezuinigingen zijn van alle tijden. In jaren van hoogconjunctuur wordt dat
wel eens even vergeten. Met de zeggenschap over het geld heeft
de politiek in deze wetmatigheid een bijzonder grote invloed op
de verschijningsvorm en dus ook op de beleving van het openbaar
groen. Het ontwerp kan dan wel nog zo geslaagd zijn en het beplantingsconcept nog zo bijzonder: als de geldkraan dichtgedraaid
wordt en het beheer niet meer ‘matcht´ met het vooropgestelde
eindbeeld, wordt de devaluatie van het groen in gang gezet.
We kunnen hier met z´n allen om gaan zitten grienen, maar we
kunnen ook kijken hoe we hier op kunnen anticiperen met slimme,
haalbare en flexibele (her)inrichtingsplannen.

Wet 5:

Denk systematisch, verval niet in systeemden		
ken!
Sinds de tijd van de planmatige stedenbouw zijn we steeds meer
in systemen en in normen gaan denken. De architect Jan Hoogstad
noemt dat “de erfenis van het rationalisme”. Dat moest ook wel,
want de stad is met het steeds groter worden ook steeds complexer geworden. Openbaar groen is slechts een onderdeel van dit
complexe weefsel. Om plannen te kunnen maken moeten we de
werkelijkheid vereenvoudigen. Het begrip systeem is door de mens

bedacht en helpt ons de werkelijkheid te bevatten.
Denken in systemen is natuurlijk niet nieuw. Aristoteles sprak al
over het geheel en de delen: hij beschouwde het heelal als één.
Hierbinnen zag hij de afzonderlijke componenten met elkaar samenwerken.
Ik denk dat plannen niet gemaakt kunnen worden zonder systematisch te denken. De systematiek moet echter wel een hulpmiddel
zijn. Nooit mag het onderscheid tussen het systeem en de werkelijke omgeving waarin het systeem zich onder veranderende omstandigheden waar moet zien te maken, uit het oog verloren worden.
Van systeemdenken is sprake wanneer we (opnieuw) de maakbaarheidsgedachte oppoetsen, wanneer we denken alles onder controle te moeten hebben. Bedenk dat de werkelijkheid zo complex
is dat een dergelijk doel niet haalbaar is. Misschien leiden systeemfouten, ofwel onvoorziene omstandigheden, wel tot bijzondere
plekken in het openbaar groen.

Wet 6:

Denk in tijd, maar niet in altijd!
Hoe lang duurt altijd? Veel ontwerpers van openbare ruimte en
openbaar groen willen iets maken voor altijd. Dat is een nobel streven maar misschien een beetje naïef. Deze thesis heeft laten zien
in wat voor sneltreinvaart de ontwikkelingen kunnen gaan. Voor
openbaar groen moeten goede afwegingen gemaakt worden waar
de duurzame plekken gepositioneerd worden en waar flexibiliteit
gewenst is. Niet alleen stedenbouwkundige ontwikkelingen gaan
snel, ook de wispelturigheid van de politiek heeft veel impact op de
inschatting van de looptijd van het openbaar groen. Bovendien zijn
maatschappelijke ontwikkelingen op de middellange- en langere
termijn zijn erg moeilijk te voorspellen.

Wet 7:

Maak maatwerk, streef naar authenticiteit!
Volgens het woordenboek betekent authentiek: ‘oorspronkelijk’.
Als je naar een advertentie kijkt van een huis uit de dertiger jaren, dan staat daar vaak: “met authentieke details”. Daar wordt dan
mee bedoeld dat het huis beschikt over bijvoorbeeld glas-in-lood
ramen en paneeldeuren. Het past dus bij de tijdgeest waarin het
huis gebouwd werd. In deze thesis zijn de authentieke details weer-

gegeven van het openbaar groen in de woonwijken uit de vijftiger-,
zestiger- en zeventiger jaren. Deze kennis is waardevol om met beplantingsarrangementen iets te kunnen maken in de tijdgeest van
de wijk.
Maar het begrip authenticiteit kent nog een betekenis, een betekenis die dicht ligt bij de identiteit van een plek. Het gaat dan om
het toevoegen van iets nieuws zonder dat het de bestaande setting
verstoort. Het lijkt alsof het er altijd al was. Past het bijvoorbeeld
nog in deze tijd een boom planten ter gelegenheid van een lokale
gebeurtenis? En dan bedoel ik niet een boom ter gelegenheid van
het koningshuis. Is dat nog mogelijk? Of zitten we vast in ons systeemdenken?
Hoe bereik je dat mensen een relatie met hun (groene) omgeving
willen aangaan en dat ze die omgeving omarmen, waarderen en
vooral ook koesteren.

Wet 8:

Bedenk dat de werkelijkheid buiten ligt, 12
		
maanden per jaar, 24 uur per dag, onder de 		
		
meest wonderbaarlijke omstandigheden!
We staan er niet genoeg bij stil dat hetgeen wat we op de tekentafel of achter de computer zitten te bedenken, buiten gemaakt moet
worden. Buiten is het te doen met plekken waar het hard waait,
met plekken waar de regen de grond niet raakt, met plekken waar
meer auto’s geparkeerd worden dan dat er gelegenheid voor is,
met plekken die zo groen zijn door bomen in voortuinen, met plekken waar nooit iemand verblijft, met wonderbaarlijke plekken die
op de schop gaan, et cetera.
We moeten naar buiten om te kijken hoe ‘dat beplantingsvak’ er
uit ziet na een harde regenbui, om te kijken of na die windhoos de
bomen überhaupt nog toppen hebben, om te kijken of na een tijd
van droogte de beplanting zich staande heeft kunnen houden, et
cetera.
We moeten naar buiten, we moeten wandelen in de werkelijkheid
om te zien hoe het er ‘in het echt uit ziet’. Om te zien moeten we
leren kijken. Leren kijken kun je achter de computer niet leren.
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Wet 9:

Beschouw bewonersinspraak als waardevol,
		
maar bedenk dat het jouw vak is!
Sinds de jaren zeventig is bewonersinspraak een onderdeel geworden van het ontwerpproces van de woonomgeving. Dat is een groot
goed, want er is ook een tijd geweest dat de procedure andersom
werkte: men vroeg dan na afloop wat de mensen er van vonden. In
deze tijd zijn de begrippen inspraak maar ook participatie niet meer
weg te denken in processen met namen als renovatie, reconstructie, innovatie en revitalisering van de wijk.
Het fenomeen van inspraak is in de loop der jaren geëvolueerd, van
een beetje mogen zeggen wat je vindt tot ‘het bijna overnemen van
de tekenpen’ om de plantlijst op de werktekening aan te brengen.
Hier komt het waarschuwend vingertje: we moeten opletten dat
het niet doorslaat naar ‘u vraagt, wij draaien’. Bedenk dat bewoners als het gaat om openbaar groen primair gefocust zijn op het
esthetisch aspect en dat is logisch. Wij zijn echter de specialisten
die niet alleen weten hoe ‘mooi’ beplantingen zijn, maar ook de
beeldkwaliteit op de langere termijn kunnen inschatten. Het kunnen bepalen welke plant op welke plaats in welke context en in
welke combinaties is een vak. Ga daar zorgvuldig mee om. Conclusie: Ben betrokken bij het inspraakproces, echte betrokkenheid is
een groter goed dan toegeven aan iedere wens bij inspraak.

Wet 10:

Ken het beplantingssortiment
Iedere dag worden mooie plannen naar de knoppen geholpen omdat de weerbarstigheid van planten niet goed wordt ingeschat. ‘Wat
een boer niet kent, dat vreet hij niet’ is de gemiddelde groenman
op het lijf geschreven. Beplantingen die zich op enigerlei wijze hebben bewezen, worden massaal toegepast in het openbaar groen.
Dit kan zich echter ook wreken, het verleden bewijst dat: Iepziekte,
Massaria bij platanen, bloedingsziekte bij paardenkastanjes, schimmelinfectie in Buxus, et cetera.
Er wordt teveel op de automatische piloot besteld bij de kweker,
en dat terwijl de kwekers hun best doen om verbeterde rassen op
de markt te zetten. Probeer op kleine schaal beplantingen uit, kijk
wat het wordt. Er is een ook een groot sortiment planten, waarvan
we geleerd hebben dat die niet voor openbaar groen geschikt zijn,
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een sortiment wat te duur is en alleen in tuinen gebruikt wordt.
Onzin! We kunnen de markt ombuigen. Als er genoeg vraag is naar
bepaalde plantensoorten, zal de kwekersmarkt daar op reageren
en zal de kostprijs dalen. Niet alleen Berberis en Cotoneaster hebben het alleenrecht op een goed regeneratievermogen, een eis die
altijd gesteld wordt aan openbaar groen.

Wet 11:

Ontwerp met beplantingen
Het werken met beplantingen, zoals dat in de wederopbouwperiode werd bedreven, wordt ouderwets gevonden. Er wordt meer
geëxperimenteerd met bouwkundige materialen; beton, glas, cortenstaal, rvs, natuursteen et cetera. Vele parken, pleinen, straten
en objecten worden er in ruime mate in voorzien. Misschien is het
ontwerpen met beplanting wel moeilijk of wellicht gevaarlijk. Planten kunnen namelijk in tegenstelling tot dode materialen echt dood
gaan. Bij het werken met planten hoort veel kennis welke voor het
gemak hier samengevat worden als `situationele groeiplaatsomstandigheden´. Ik ben er van overtuigd dat er veel kansen liggen in
de openbare ruimte om met de juiste beplantingsarrangementen
de dagelijkse leefomgeving te verbijzonderen.
De oorsprong van het beroep tuinarchitect ligt grotendeels in het
ontwerpen met beplantingen. Om te kunnen werken met beplanting is veel kennis van planteneigenschappen en sortiment een
voorwaarde, een voorwaarde waar veel vakgenoten in de huidige
beroepspraktijk niet meer aan voldoen. Wordt de liefde voor beplantingen niet genoeg overgebracht door de diverse onderwijsinstellingen die opleiden tot functies in het openbaar groen? Misschien is dat wel het toverwoord: liefde voor het vak. Plannen die
met liefde gemaakt worden stralen dat uit.
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Toelichting ontwerp Wim Boer

Toelichting ontwerp Dirk Brandsma

Bijlage I:

Prijsvraag ´Parkstrook Buitenveldert´

Toelichting op het ontwerp door Wim Boer (Bron: Speciale Collecties WUR)
Gegeven
De groenstrook, die de tuinstad Buitenveldert verdeelt in een Noordelijk- en een zuidelijk deel heeft in de eerste plaats de functie de
ca 30.000 bewoners van deze grote woonwijk ontspanningsruimte
te bieden als z.g. wijkpark.
In de tweede plaats zal deze groenstrook als verbinding van twee
voor geheel Amsterdam van belang zijnde recreatiegebieden: het
Bos en de Amstel, daardoor een functie hebben voor het stadsdeel Zuid en wellicht zelfs een voorziening kunnen worden van nog
verderstrekkende betekenis.
Probleemstelling
De opzet van het stedebouwkundig plan is echter zodanig, dat de
groenstrook, die een breedte heeft van 230 m en een lengte van
ca 2150 m doorsneden wordt door meerdere Noord-Zuid verbindingen. Hierdoor is een Oost-West verbindingsfunctie in de zin van
continue-recreatieruimte over de volle breedte van de groenstrook
vrijwel niet mogelijk.
De doorkruisingen van de drie wijkstraten, t.w. de van der Boechorststraat en de tweestraten aan weerszijden van de autosnelweg naar
Rotterdam mogen niet direct als een belemmerende doorkruising
van de groenstrook beschouwd worden. Zij hebben ook t.a.v. de
bereikbaarheid van het groen een wijkfunctie.
Daarentegen vormen de stadsverbindingen Buitenveldertselaan en
Europaboulevard en de op een dijklichaam geprojecteerde interlocale autosnelweg naar Rotterdam, voor een onbelemmerd gebruik
van de groenstrook in Oost-West richting, b.v. door wandelaars, kinderen, te grote hindernissen. Dit wordt nog versterkt, doordat twee
van deze wegen boven het terreinniveau van 70- NAP uitkomen.
Zoveel mogelijk aaneengesloten opgaande beplanting, zoals bos
of bomen zonder onderbeplanting zou optisch nog wel de indruk
kunnen geven van een over de volle breedte ongebroken groencorridor.

Geconcludeerd kan worden, dat een werkelijke continue verbinding
slechts de belangrijke Oost-West lopende van Nijenrodeweg is.
Planprincipes
Uitgaande van het feit, dat zij, die de recreatie zoeken in een park,
in de eerste plaats spelen, wandelen, zitten of liggen, de groene
ruimte dus als voetganger gebruiken, is daarom in het plan aan de
ontspanningsmogelijkheden van de voetganger de meeste aandacht besteed.
Ten eerste is de reeds aangegeven voetgangersverbinding tussen
de centra van Buitenveldert Noord en –Zuid uitgewerkt tot een
centraal plein in de groenstrook, a.h.w. de “groene” kern van de
wijk, vormend een plaats voor ontmoeting en samenkomst.
Banken (tweezijdig), een verhoogd speelplateau, waarop ook met
buurtfeesten, voorstellingen en wellicht muziekuitvoeringen gegeven kunnen worden, sierbestrating, een beeldhouwwerk en een
kiosk (bloemen, fruit, tijdschriften, versnaperingen) zijn elementen
ter verlevendiging en activering van het gebruik van dit door hoge
bomen omzoomde plein.
Ten tweede zijn de genoemde Noord-Zuid belemmeringen aanleiding geweest om het profiel van de Nijenrodeweg, ter wille van
een zoveel mogelijk tot zijn recht laten komen van de recreatieve
Oost-West verbindingsfunctie, uit te breiden met een zeer brede
voetgangerszône aan de Noordzijde. Een doorgaande boombeplanting in meerdere rijen zullen de continuïteit ondersteunen. De
van Nijenrodeweg zal van Amstelveenseweg tot de oprit over de
Europaboulevard hierdoor een bijzonder karakter krijgen en van
recreatieve betekenis zijn voor wandelaars, maar ook voor automobilisten en fietsers.
De voetgangerszône ter hoogte van het meer centrale deel in de
groenstrook van Buitenveldert is zo breed ontworpen, dat speelplaatsjes en zitterrasjes met plantenbakken aangebracht kunnen
worden ter verlevendiging van deze brede wandellaan. Ook kan
overwogen worden hier de markt te houden.
Dit bredere gedeelte is vooral ook voor de bewoners van de wijk
van veel betekenis. Het heeft door zijn gerekte vorm en enigszins
andere behandeling dan het centrale plein een aanvullende functie. Als promenade heeft het een andere vorm van ontmoeting
dan het centrale plein. Ook legt deze promenade een contact met

het tot buiten de wijk doorgaande verkeer, omgekeerd ervaart het
doorgaande verkeer, vooral de fietsers, het “groene centrum” van
de tuinstad.
Ten derde is gestreefd de wandelaars een rechtstreekse verbinding
te geven met de Amsteloever door een luchtbrug over de Europaboulevard heen en via het tentoonstellingsterrein. In het ontwerp
wordt dus voorgesteld het tentoonstellingsterrein open te stellen
voor het publiek, wanneer er geen exposities zijn.
Op de overzichtstekening 1:2500 is een suggestie gedaan hoe de
zeer grote verharde oppervlakte van het tentoonstellingsterrein
verlevendigd kan worden. Het is niet bedoeld als ontwerp voor het
tentoonstellingsterrein. Een blijvende luchtbrug leek voorts verantwoord, omdat deze tijdens de exposities van groot belang is voor
bezoekers, die per auto komen en deze op het parkeerterrein en
aan de westzijde van de Europaboulevard neerzetten.
Tenslotte heeft het ontwerp als principe, dat ook het overige deel
van de groenstrook zoveel mogelijk een vrije recreatieruimte is
zonder onderbrekingen door gesloten complexen.
In contrast met de strakke boomrijen op de voetgangerszône langs
de van Nijenrodeweg en op het ontmoetingsplein is in de groenstrook zelf een losse boomgroepering op grasvelden toegepast.
Detail-onderdelen.
1. Bij de Amstelveenseweg, een grote speel- en zonneweide,
welke zich aan de Noordzijde verdicht met boomgroepen en
verharde “eiland” terrassen voor speelgelegenheid en zitgelegenheid met bloemen.
2. Tussen de hoge flatgebouwen in de groenstrook alleen bomen
op grasvelden per eenheid een speelplaats.
3. Het gedeelte tussen Buitenveldertselaan en ontmoetingsplein
speel- en ligweiden. Hier is in het plan om architectonische redenen het Kanaal aan de zuidzijde van de groenstrook gelegd.
Aan de Noordzijde een smalle waterloop.
4. Tussen ontmoetingsplein en autosnelweg naar Rotterdam een
bloementuin met zo mogelijk ook wisselende sortimenten
bloemen en met naamsaanduiding van planten en bloemen.
Voorts een caféterras met eventueel verhuur van kano´s. Het
kanalenstelsel is hier sterk uitgebreid, zodat een flinke vijver

en een circuit voor kanovaren en schaatsenrijden tot verlevendiging van het centrale deel zal bijdragen. Langs verschillende
oevers zijn op blad 2 verlaagde plateaux aangegeven t.b.v. de
schaatsenrijders en het aanleggen van de kano´s.
5. In het plan is gedacht aan een bescheiden open luchtbad. Op
een nieuwe wijk van ca. 30.000 inwoners moet een dergelijke
voorziening wenselijk geacht worden.
Materiaaltoepassing
De grote wandellaan een koudasfaltverharding met een toplaag
van fijn grint, afgewisseld door vakken met sierbestrating.
Taluds zo steil mogelijk, derhalve is gedacht aan een begroeiing met
klimop.
Het centrale plein heeft een verharding van betegeling of baksteenbestrating.
De taluds ook zo steil mogelijk. Zij zijn bekleed gedacht met straatof basaltkeien, die doorgehaald zijn tot in het horizontale grondvlak.
Beplanting (De naamgeving van de planten is origineel vgl. schrijfwijze Wim Boer)
1
2

3

“ontmoetings-plein”
Platanus acerifolia
“wandellaan” van Nijenrodeweg en de hierop aansluiten		
de trottoirs van de wijkstraten van de autosnelweg en de
groenstrook
Platanus acerifolia
Bloementuin
Bomen: Fraxinus excelsior, Salix alba, Robinia pseudoacacia, Laburnum vossii.
Singel: Crataegus, Acer campestre, Ligustrum vulgare, Sorbus aucuparia, botanische rozen, Amelanchier, Evonymus,
Forsythia en Spiraea.
Taludbeplanting: Klimrozen in verschillende soorten.
Plantvakken: Wintergroene planten zoals; Berberis chenaultii, B. linearifolia, Cotoneaster henryana, C. microphylla, Evonymus radicans carrierei, Lonicera pileata, Mahonia,

4

5

6
7
8

9

10

Prunus laur. Zabeliana, Rhododendron punctatum, R. 		
praecox, Viburnum chenaultii.
Bloemenvakken: een vaste kern van perkvaste planten
zoals; Coreopsis, Gypsophila, lavandula, Nepeta, Sedum
spectabile, Buphtalmum, Viola cornuta.
Vakken met wisselende bloembeplanting; lage vroege tulpen, narcissen, tweejarige voorzomer bloemen (Cheiranthus, Myosotis, Silene, enz.), eenjarige zomerbloemen
(Geranium, Ageratum, Chrysanthemum, Tagetes, enz),
Dahlia´s, Chrysanten.
Tentoonstellingsterrein Bomen: Populus serotina, Populus
tremula, Fraxinus excelsior, Salix alba, Acer pseudoplata-		
nus, Aesculus hippocastanum, Tilia vulgaris.
Onderbeplanting: Acer campestre, Alnus vulgaris, Sorbus
aucupara, Prunus padus, Ligustrum vulgare, Amelanchier,
Cornus mas, Viburnum opulus.
Speel- en ligweiden “centrum” Bomen: Populus tremula
en Populus robusta, Salix alba, Fraxinus excelsior.
Heesters: Crataegus, Sorbus aucuparia, Amelanchier, Cornus mas.
Afsluiting privé-tuinen: Botanische rozen, Aronia, Cornus
mas, Cotoneaster.
Speelplaatsen en – weiden bij flatgebouwen
Bomen rondom tenniscomplex: Populus tremula, Salix 		
alba, Fraxinus excelsior.
Speel- en ligweide Amstelveenseweg Populus tremula,
Populus canescens, Fraxinus excelsior.
Speel- en zitterassen in het noordelijk gedeelte Bomen:
Fraxinus excelsior, Acer saccharinum, Laburnum vossii.
Bloemen- en plantenvakken: zie (3) echter in hoofdzaak 		
een vaste kern van blijvende planten.
Openluchtbad Afschermende beplanting buitenzijde: Alnus vulgaris, Crataegus, Acer campestre, Sorbus aucupa		
ria, Prunus padus, Ligustrum vulgare.
Idem binnenzijde: Amelanchier, Cornus mas, Evonymus
europaea, Cotoneaster, Spiraea, Philadelphus.
Bomen: Salix Alba, Fraxinus excelsior.
Parkeerplaats tentoonstellingsterrein
(alsmede Europaboulevard

11
12
13
14
15

Fraxinus excelsior Westhof Glorie
Wijkstraten weerszijden autosnelweg
Fraxinus excelsior Westhof Glorie
Boomgroepen langs autosnelweg
Populus serotina erecta
Winkelgalerij
Robinia pseudoacacia bessoniana
Van de Boechorststraat
Tilia vulgaris
Amstelveenseweg
Tilia vulgaris

Bijlage II:

Prijsvraag ´Parkstrook Buitenveldert´

Toelichting op het ontwerp door Dirk Brandsma (Bron: Documenten van Dirk Brandsma)
“Het programma van de parkstrook plaatst de groenontwerper
voor een tweevoudige opgave. Het vraagt de combinatie van twee
elementaire functies. De strook is enerzijds bedoeld als groene
corridor tussen Amsterdamse Bos en Amstelgebied, anderzijds als
wijkpark voor de tuinstad. Ik heb getracht de bindende functie van
de parkstrook en haar betekenis voor Buitenveldert als volgt tot
uitdrukking te brengen.
Aansluiting met het voorterrein van het Amsterdamse Bos
is gezocht door een open verbinding met vrije boombeplanting tussen dit voorterrein en de ruimte in de parkstrook. Het tracee van
de Amstelveense weg tekent zich hier af door een zware boombeplanting. De aanwezigheid van de 12 verdiepingen hoge flat op
de achtergrond maakt de situatie onmiddellijk duidelijk. Het groen
gaat in open- en geslotenheid door de parkstrook, op bepaalde
plaatsen ruimtelijk aansluiting zoekend met de beide delen van de
wijk. Als overgang naar het Amstelgebied is het oostelijk gedeelte de sterkste beslotenheid gegeven. Hier, op de grootste afstand
van het Amsterdamse bos is de behoefte aan een dergelijke beslotenheid ook het grootst. Vanuit de grote groenconcentratie in de
parkstrook dringt het groen in de bebouwde ruimte. Hierbij zijn de
belangrijkste verbindingswegen begeleid door bomenrijen, terwijl
verder de vrije boombeplanting van de groenstrook zich doorzet in
de bebouwde ruimte. De verkeersweg naar Rotterdam die door zijn
dichte nabijheid nadelig is voor het wijkleven, in het bijzonder voor
de scholen in het noordelijk gedeelte is door beplanting gescheiden
van de bebouwing. Het scheidende groen kan overigens voor deze
weg die buiten Amsterdam door het vlakke polderland zal lopen,
een verrijking betekenen.
De stedebouwkundige opzet van twee gelijkwaardige delen
van een tuinstad, gescheiden door een groenstrook, heeft tot gevolg dat buiten het gemeenschappelijke bezit van de groene ruimte
een duidelijk aanrakingspunt tussen beide delen ontbreekt. Ik heb
getracht beide delen een gemeenschappelijk trefpunt te geven in

de groenstrook. Dit punt is gelegen tussen de centra van Noord- en
Zuid Buitenveldert. Hier is een ´groen plein´ gedacht, waarop enkele bouwkundige elementen, t.w. een café of consumptiegelegenheid, eventueel met ruimere accommodatie, bv. Voor dansen e.d. ,
en enkele kiosken voor verkoop van bloemen, tijdschriften etc.
Verder is een sierbeplanting aangebracht d.m.v. een verhoogd
plantvak en een plastiek geplaatst. Hier is een aantal zitplaatsen te
projecteren. In deze situatie is ook het water betrokken. De voorgeschreven wateroppervlakte is te bereiken door de versmalling
van de aansluiting op het oostelijk gedeelte, eventueel een geringe
versmalling van het westelijk gedeelte van de singel. Tegenover
een architectonische afscheiding van het plein is een contrasterende vorm van de groene oever gedacht. Het scheidingsmuurtje, de
doorgetrokken keermuur, is 30 cm boven het peil van het plein geprojecteerd, met een breedte van 50 cm, gedekt door natuursteenplaten. Hierop kunnen bij voorkomende gelegenheden bloemvakken of –potten geplaatst worden. Via een trap kan men een ruime
steiger betreden, welke dienst kan doen voor het aanleggen van
kano´s en de beoefening van de hengelsport. Op en nabij dit plein
kunnen zich diverse vormen van gemeenschappelijk leven ontwikkelen, zoals sportdemonstraties, volksfeesten e.d. In verband hiermede is in onmiddelijke aansluiting een weide geprojecteerd die in
dit opzicht veelzijdige gebruiksmogelijkheden kan bieden.
Overigens meen ik dat de parkstrook, wil ze in de elementaire behoefte aan ´buiten zijn´ van een gebied van 30.000 inwoners
direct in enige mate wil voorzien een ruime wandel - en zitgelegenheid moet bieden in beslotenheid en ruimten van verschillende
schaal. Vereist is dus een ruime padenloop met aansluitingen op
belangrijke straten en veel vrij geplaatste banken. In dit opzicht is
het ook gewenst het programma te beperken tot enkele aantrekkelijke punten die in een speciale behoefte kunnen voorzien. Geprojecteerd zijn:
Een terrein voor kinderspel op grotere schaal en in een
andere omgeving dan in de wijk mogelijk is. Hier kunnen grotere
speelwerktuigen geplaatst worden en een rolschaatsbaan aangelegd. Verder een gebouwtje voor toezicht, watervoorziening, toiletten, e.d. Dit terrein is geprojecteerd in een ruimte die slechts door
bomen is afgescheiden van de grote ruimte aan de Amstelveense
weg, welke dient als vrije speel- en ligweide”.

Beplanting (De naamgeving van de planten is origineel vgl. schrijfwijze Dirk Brandsma)
Bomen
Vrije groepering van voornamelijk:
Acer platanoides, Tilia platiphyllos,   Platanus acerifolia,
Aesculus hippocastanum, Populus canescens, Populus tremula, Populus euramericana f. ´Robusta´, Salix alba.
Kleinere bomen van o.m.:
Betula pubescens, Sorbus aucuparia
Op markante punten kan dit sortiment worden uitgebreid met:
Aesculus carnea (=Aesculus x carnea), Aesculus octandra
(=Aesculus flava), Tilia euchlora, (=Tilia x europaea ´Euchlora),
Fraxinus sp., Pterocarya fraxinifolia, Liriodendron tulipifera,
Lyquidambar styraciflua (=Liquidambar styraciflua), Sorbus sp.,
Crataegus sp., Malus sp.
Struiken
Bosplantsoen (vak 1) van:
Lonicera tatarica, Symphoricarpos racemosus, Ribes alpinum, Ligustrum vulgare, Aronia melanocarpa, Betula verrucosa,
Corylus avellana, Crataegus monogyna, Frangula alnus, Rhamnus
cathartica, Viburnum opulus, Ulmus campestris, Amelanchier canadensis, Sorbus aucuparia.
Vrije groepering van bloeiende- en vruchtdragende struiken (vak
2,3,4) van:
Cotoneaster, Weigelia, Spiraea, Syringa, Kolkwitzia, Philadelphus.
Lagere bloei- en besheesters (vak 5) in vakken van:
Cotoneaster, Berberis, Potentilla, Chaenomeles japonica
e.d.
Bosplantsoen (vak 6): Salix en Rubus.
Aan pad: groepen botanische rozen.
Bodembedekking (vak 7) van: Hypericum calycinum.
Hierin hogere struiken en struikvormige boomjes als:
Cotoneaster salicifolia floccosa, Stranvaesia davidiana, Escallonia ´Donard Seedling, Sorbus vilmorinii, Pyrus elaeagnifolia.
Een aanttal eenheden(vak 8) in categorieën van verschillende aard,
bv. sortimenten van:

Laagblijvende besheesters, groenblijvende struiken, groenblijvende
vaste planten, laatbloeiende vaste planten, vaste planten als snijbloem, één soort vaste plant, bv. Irissen, bodembedekkers.
Wegbeplanting
Platanus acerifolia, Tilia vulgaris, Acer platanoides.

