Bouwen met bossen en steden

Building with forest and towns

J. B. Bakema

Ik zou het graag zo willen doen, dat ik eerst iets vertel, dat we dan naar dia's kijken en dat ik daarna
nog eens een paar punten geef, die als samenvatting voor een eventuele discussie dienst zouden
kunnen doen.
Dit laatste op verzoek van de leiding van het congres.
Het is hopelijk duidelijk dat, als ik over bomen
en over natuur ga spreken, ik dit alleen zal doen
met de mogelijkheden, die ik ter beschikking heb en
dat is gewoon mijn ervaring als architect. Ik ben in
principe namelijk geen stedebouwer zoals aangekondigd is, maar doe graag aan stedebouw, omdat
ik denk dat dit voorwaarde is om goede architectuur te maken. Je zou verder kunnen gaan: men
moet eerst over landschap nadenken om te weten
hoe de regelen zijn, die bij de stedebouw zouden
moeten gelden, opdat de architectuur goed wordt.
Ik spreek dus tot u als architect en betrek daarin ook
het bouwen van bossen en steden, want ik vind toch
eigenlijk dat een bos ook gebouwd wordt. Er zijn maar
weinig bossen, dacht ik, waarvan we niet weten
wanneer en hoe ze zijn ontstaan. Ze zijn meestal
doormensen gemaakt. Denk aan de mooie bomenkamers rondom Arnhem. We zijn geneigd
om Arnhem mooi te vinden, omdat er zoveel groen
en bossen zijn, maar vergeten daarbij we) eens dat
ook die ruimten bij Arnhem (voor een groot deel
althans) gemaakt zijn voor mensen. Dit om duidelijk
te maken wat ik met bouwen van bossen en steden
bedoel. Er zijn vele landschappen in Nederland met
de daarin aanwezige bossen, die vaak door mensen
zijn gemaakt. Maar een enkele keer kun je, zoals op
"De Hoge Veluwe", de natuur met zijn begroeiing
ais een stuk oerbestaan ervaren. Slechts een enkele
keer besef je dat "De Hoge Veluwe" begonnen is
in een ver verleden, waarvoor je je niet meer
verantwoordelijk kunt voelen. Je ervaart het eigenlijk
als een soort begin van je land. Vaak is het ook zo
met steden, ofschoon oude middeleeuwse cities door
verval en verlies van functie een mens eerder herinneren aan de noodzaak van verandering en onderhoud dan zulks misschien bij een boslandschap
het geval was. Daarmee geef ik er waarschijnlijk
blijk van hoe ik een leek ben op het gebied van
bosbouw, want als ik dan weer met een deskundige
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Summary
Trees and woods should be considered essential
components in town planning. The tree forms an
indispensable element in towns by its shape, colour
and change with the season.
It would be interesting to find out how many
people look out from their houses on trees rather
than stone and concrete alone. Much of the "green
area" seems to be enclosed by massive buildings.
Sometimes the green areas fulfill no direct function
in everyday life, because of their position on the
periphery of towns (e.g. Forest of Amsterdam).
Trees, parks, woods and residential buildings could
be brought together in such a way that the residential area were to become recreative in itself.
The mingling of trees and buildings, created in
country estates of the Eighteenth and Nineteenth
Centuries, could also be applied in a modern city.
Old parts of a city should not be preserved only
for old times' sake. The old parts should sometimes give way to trees and woods, to relieve the
monotony. The people living in such an area
should also have a say. We need planning with
different aims from the present. It will be difficult
to implement the recommendations of the Unesco
Conference, Helsinki, 1970: "Mass housing should
become direct-relationship of man with space. For
ordinary purposes it can only be minimal, allowing
individuals to extent and complement it for their
comfort and special requirements. Housing should
be produced by interdisciplinary teams organize .
for specific situations and carrying full responsibility.
The role of administration in this process should
be confined to coordination and information".

door bossen loop zegt hij: "Kijk, hier moet iets gebeuren, daar moet iets gebeuren en dat daar moeten
we repareren". En dan merk ik dat hij eigenlijk
nog veel vaker opmerkt dat er reparatie nodig Is
dan vaak het geval is met de architectuur van een
stad. Wij zullen in Nederland door de ervaringen
van de laatste tientallen jaren niet zo gauw meer
bomen rooien. Dat hebben we aan veel omstandig-

heden te danken, maar het zal toch ook wel een soort
bewustzijn zijn, dat ons zegt ergens een grens te
naderen, waarbij een groeiende boom een belangrijk element wordt, dat we zorgvuldig moeten verzorgen, wetende dat het heel moeilijk zal zijn om het
te vervangen. Moeilijker bij voorbeeld dan een huis.
Straten en buurten worden, geloof Ik, nog steeds
makkelijker weggeschoven dan nu met bomen en
« bossen het geval is. In steden, straten en buurten
[ komt nog veel onder de bulldozer. We kennen daar
eigenlijk de zorgvuldigheid minder dan bij bomen.
De zware stormen tenminste hebben op mij een grote
indruk gemaakt. Toen grote stukken bos werden
verwoest, kwam bij de gemiddelde mens in Nederland een hernieuwd besef van en waardering voor
bostoestanden.
Ik heb het dan dus niet direct over deskundigen.
Bij hen was misschien al een versterkt milieubesef
aanwezig. Maar hoe wordt ditzelfde besef geldend
voor oude binnensteden en landschappen? Wat
kunnen we in de planologie er mee doen? Komen
daarin nu andere doelstellingen dan die van de
huidige nota's voor Ruimtelijke Ordening, wenken,
voorschriften en bouwverordeningen, omdat het milieubesef sterker werd? Is nu de opzet van verordeningen anders geworden? Zijn er andere prioriteiten
ontstaan? Dat is voor mij wel de grote vraag.
De Club van Rome probeert natuurlijk opnieuw te
stellen, dat we uit moeten kijken. Uit Rome komen
nu eenmaal de waarschuwingen. Misschien de zoveelste. Zou het nu dan wel waar zijn? Er zit mogelijk
een tikkeltje verkleuring aan die waarschuwing. Nog
niet zo lang geleden zouden we allemaal op de Alpen moeten vluchten, want de hele zaal zou onder
water komen te staan. Ik was toen in Zuld-Duitsland
en er zijn inderdaad honderden mensen naar de
bergen getrokken, naar de Alpen, omdat ze zeker
waren dat een zondvloed zou komen. Het is nog niet
zo duidelijk wat je nu wel moet doen met zo'n waarschuwing. Bijvoorbeeld: Als men zich niet beperkt
met auto's, wegen, papier en afval van fabrieken,
zal het dus binnen afzienbare tijd een onbewoonbare
wereld kunnen worden. Dat zit er misschien wel in.
Maar hoe kan ik daarop reageren. Dit soort perspectief en dan (om het nog vollediger te maken)
met die dreiging van NATO, Warschaupakt en atoombommen. Al met al een beeld voor het jaar 2000
met alle kans op ondergang van de mensheid. Maar
het is merkwaardig, dat m'n levensgevoel eigenlijk
er niet door wordt veranderd. Dat klinkt uiteraard
opportunistisch en optimistisch, maar als ik met
andere mensen spreek dan merk ik (als het niet
op een congres is), dat men toch maar gewoon
met vakantie gaat. De gegevens voor mogelijke ondergang komen ergens uit New York en Rome. Daar
is het uitgerekend, maar praat nu maar gewoon met
de mensen in de straat, op de markt en overal, in

je bureau of waar je anders dan ook bent. Ik denk
niet dat er nieuw besef op te merken valt, waarmee het ineens mogelijk wordt om anders te
gaan leven. Ik denk dat dit pas mogelijk wordt, indien
er werkelijk ook mentaliteitsverandering komt, die
jou als deskundige noodzaakt tot een andere aanpak.
Ik spreek bijvoorbeeld al bijna dertig jaar over bepaalde onderwerpen, zoals de noodzaak om In de
gebouwde omgeving meer met overgangselementen
te werken. Er is ook wel Iets veranderd en op een
gegeven moment bedenk je: "Ja, daar heb je het
toen over gehad en dat is dan na twintig jaar toch gebeurd. Maar of er nu werkelijk een mentaliteitsverandering tot stand is gekomen weet ik niet, want ik weet
heel goed dat we af en toe wel eens iets met ons
bureau gebouwd hebben, waarvan bijvoorbeeld de
vakpers zei, dat het mooi was, terwijl het opgenomen werd in het feven van de dag op een manier dat je dacht een soort van experiment te hebben
gemaakt dat misschien wel leuk is In bepaalde
kringen, maar dat in het algemeen toch eigenlijk
niet van waarde is. Toen bijvoorbeeld de Lijnbaan
klaar kwam zei men: "Nu kun je toch zien dat dit
geen architecten zijn; het is toch ongelooflijk, dat men
midden In de stad iets zo laag gaat bouwen en
dan ook nog in beton". En later juist bleek die straat
goed aan te slaan en bleek het een schot in de
roos te zijn. Is er dus mentaliteitswijziging ontstaan,
waardoor aanvaard werd dat midden in een stad
toch wel laag gebouwd kan worden? Ik weet dat
niet Maar in diezelfde stad doet men nu alle mogelijke moeite om op Manhattan te gaan lijken en
zo hoog mogelijk te bouwen. Nu moet u maar
zeggen wat dus eigenlijk de tendens is en wat het
besef is van waaruit de dingen ontstaan. Nogmaals, ik weet dat niet. Ik zie het gebeuren, je
doet je best, maar je weet eigenlijk niet welke overtuiging in een gemeenschap leeft van waaruit je
zaken kunt aanpakken. Je voelt je bij zulke beslissingen toch geïsoleerd. Natuurlijk, politieke partijen
en godsdienstige bewegingen maken gaarne gebruik van bepaalde tendenzen. Het is mij bijvoorbeeld
opgevallen hoeveel politieke partijen nu het begrip
milieu in hun programma hebben opgenomen. De
ene deed er drie jaar over, de andere twee, enkele
wisten nog net op het laatste ogenblik voor de verkiezingen het als punt aan het programma toe te
voegen, enz. Ik geloof niet, dat daardoor ineens de
zaak wel anders wordt, vooral als je het zo ziet
aanprijzen als middel om aan die ondergang te ontkomen. Toch komt ongemerkt wel iets tot stand,
waaraan je nou ook weer niet gedacht had. Ik
kom nog wel eens een keer in Londen en wist niet
anders dan dat sinds 1947 de Thames een van de
vieste rivieren was, die misschien alleen door de
Ruhr overtroffen kon worden. Er was geen vis en
boven Londen was het altijd nevelig. Daar was een
slecht klimaat. Het is nu zo (anderhalfjaar geleden
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al), dat ze weer langs de Thames zitten te vissen,
dat de lucht boven Londen weer redelijk Is te
noemen. Je vraagt je af: Hoe is dat gegaan?
Ja, er Is daar helemaal niet zo'n grote milieuactie
geweest. Het woord milieu is ook bijna niet genoemd;
misschien bestaat het woord zelfs niet in het Engels, dat weet ik niet, maar in elk geval, op een gegeven moment heeft men toch een organistie tot
stand gebracht van industriëlen die langs de Thames
gevestigd waren. Deze kregen de mogelijkheid zich
ergens anders te vestigen met financiële toeslag en
nog wat en nog wat.
Maar zonder er veel over te spreken is die Thames
weer schoon en nu zou je mogen zeggen: "God saved
the Queen, the fish and the water". Dan noem ik
dat eerste woord maar voorop en toch ben ik niet
zo godsdienstig. Wel wil ik daarmee zeggen, dat
de dingen op een ongemerkte manier tot stand
komen, omdat de Juiste mentaliteit er dan toch is.
Misschien is in ons land ook nu zo'n situatie,
maar ik althans weet het niet. Het Is wel waar,
dat Je hoort dat het milieuministerie Iets voor behoud van de Wadden en de Dollard gaat doen. Dan
zeg je natuurlijk: bravo, maar als je dan bij de enorme protesten hoort dat het daartoe benodigde kanaal nou juist niet op de aangegeven plaats zou
moeten komen, wel, hoe zit één en ander nu eigenlijk, wat moet er nou eigenlijk wel of niet gebeuren? Laat ons vooral proberen, als bepaalde
besluiten genomen moeten worden, dat die ook zo
geformuleerd zijn, dat de man, die woont op de
plaats waar het kanaal gegraven moet worden, ook
begrijpen kan dat hij z'n stukje grond moet opgeven.
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Ik weet niet of dat kan; het is gewoon iets dat
wel heel erg belangrijk is en ik dacht niet dat dat
alleen maar met populariseren van besluiten heeft
te maken; het heeft veel te maken met wat op een
gegeven moment Einstein in het laatste jaar van zijn
leven gezegd heeft: "Als wij Iets ontdekken,, dan
mogen we er eigenlijk niet over spreken voordat
we de volledige consequenties van die ontdekking
voor de samenleving ook hebben doordacht plus de
formulering, die in een democratie nodig is om te
vertellen wat er eigenlijk ontdekt is. Anders komt
zo'n ontdekking heeft gewerkt, deze het allerlaatst
waaraan degene, die op een gegeven moment aan
zo'n ontdekking heeft gewerkt, deze het allerlaatst,
zou willen toevertrouwen". Einstein dacht waarschijnlijk aan z'n theorieën, met daarna begrippen als
kernenergie en atoombommen.
In onze situatie had Natuurmonumenten nog nooit
zo'n groot stuk van de Nederlandse bodem onder
z'n beheer en ook werd In onze tijd het begrip
"beschermd stadsgezicht" een algemeen begrip.
Dat wijst erop, dat er waarde aan wordt gehecht
en zorg Is voor voortbestaan. Maar ook daarmee
zit ik nog wel eens moeilijk. Hoe lang moet zo'n
stuk stad dan wel blijven, hoe Jang moet de Amsterdamse binnenstad blijven? Twintig jaar, 200 jaar,
2000 jaar, altijd? Het geldt ook voor Venetië. Ik
denk dat, als je het milieu alleen maar in een soort
besef van behoud trekt, het ook moeilijk gaat worden.
In de Noordoostpolder ontstonden niet alleen
nieuwe landerijen. Daar heb je nu het voorbeeld
van een agrarisch nieuw produktiegebied, dat van
recreatieve betekenis werd. De begroeiing van deze

polder met z'n singels en bomen rond boerderijen
en dorpen werd één van de mooiste polderlandschappen in de wereld. Helemaal door de mens
gemaakt; we weten haast nog hoe het was toen het
land droog viel en nu is er een soort ruimtelijkheid,
waarin je later de boerderijen ontdekt, die In de
boomgroepen gesitueerd zijn. We bouwen dus nog
steeds bossen en steden en kunnen nieuwe dingen
mooi maken. Waar zijn dan de knelpunten? Waarom
willen we zo behoudend zijn?
Persoonlijk denk ik dat wij te veel plannen maken
om steden te bouwen om dan later bomen, parken
en bossen toe te voegen. Daarbij wordt vaak vergeten, dat zowel bomen als gebouwen ruimte vormen
en dat deze ruimtevormen slechts samen de juiste
overgang naar de totale ruimte kunnen zijn, met
daarin aarde, maan, zon en sterren en we zitten
dan ongeveer op het chapiter, waarover Edward
Hail eigenlijk sinds tien jaar spreekt en dan vooral
in zijn laatste boek "The Hidden Dimension": "Bij de
dingen die je ziet, of het nou wanden zijn of het
zijn bomen, gaat het bijna altijd om dat wat je
niet ziet, nl. de relatie tussen de dingen".
In ons vak heet dat ruimte. En die ruimte kun je
niet aanraken; je kunt wel de elementen aanraken,
waarmee ruimte gevormd wordt. Maar het is een moeilijk bespreekbaar onderwerp, die ruimte. Uiteindelijk gaat het om de relatie tussen de dingen en pas
dan krijgen die dingen betekenis. Het is van belang
om eens na te gaan hoe mensen bomen en bossen
beleven en eens na te gaan hoeveel mensen vanuit
hun directe woonomgeving door bomen gevormde
ruimte zien, die het kan opnemen tegen de ruimte,
gevormd door de harde bouwmaterialen. Daar zou
meer over kunnen worden nagedacht en je zou
verhoudingen kunnen vaststellen tussen harde,
door materialen gevormde omgeving en de soort ruimte, gevormd door natuur. Ik dacht, dat daar we!
vuistgetallen voor te vinden zouden zijn ,die van
een andere soort zijn dan de gebruikelijke woondichtheidsfactoren. Bomenruimte biedt een aspect, dat
niet door die, gevormd met bouwmaterialen, vervangen kan worden. De verandering bijvoorbeeld, die
ontstaat door wisseling van seizoenen in ruimte,
gevormd door bomen met bladeren, kun je niet
beleven in een omgeving, alleen gevormd met bouwmaterialen.
De menselijke ruimtebeleving kan in ruimtebepalende bossen de noodzakelijke aanvulling vinden op
werking van muren, kolommen en daken. En bij de
komende totale verstedelijking wordt in dit land het
"plannen" van ruimtelijke samenhang van bomen
en gebouwen steeds dringender.
De samenhang van bomen en gebouwen, die nog
leefbaar is bij de 18e en 19e eeuwse buitenplaatsen, is zeker in de moderne woonwijken mogelijk en noodzakelijk. Stedelijke vormen zouden
zo kunnen zijn, dat bijvoorbeeld het begrip oprij-

laan en het gaan naar een grote "cluster" met woningen in moderne woonwijken zouden kunnen werken als bij onze buitenplaatsen eens het geval was.
Het bosplan in Amsterdam en het Kralinger hout
in Rotterdam zijn echter voorbeelden van bosbouw
enerzijds en verstedelijking met steen en beton anderzijds. Je gaat van het ene in het andere en
daar moet je een tochtje voor gaan maken. Eigenlijk
wordt daardoor de steenachtige werking van die
directe omgeving, waaruit je komt, nog sterker, nog
verhevigd.
Het zou mogelijk kunnen zijn bomen, parken en
bossen en gebouwen zó te vervlechten, dat een niet
te scheiden ruimtebeleving mogelijk wordt en de directe woonomgeving recreatief wordt.
Ik stel me zo voor, dat je op een gegeven moment door een straat loopt en dan plotseling een
stukje bos beleeft, dat dus al die boompjes, die nu
in straten staan, ergens tot een stukje bos worden
samengevoegd, zodat je eens niet meer slechts
tussen huizen en bomen loopt, maar bijvoorbeeld
tussen bomen alleen. Dit soort van vervlechting
en deze samenhang zou kunnen helpen een oplossing te vinden voor het probleem stadsvernieuwing,
maar ook tegelijk een bijdrage kunnen zijn voor het
scheppen van meer samenhang tussen nieuwe buitenwijken en de te vernieuwen oorspronkelijke kem
van de stad. Het lijkt mij namelijk, dat de tendens,
om alle bestaande woonwijken (inclusief de 19e
eeuwse speculatief gebouwde) zo veel mogelijk
te bewaren, qua investering en functionaliteit vaak
een onmogelijke zaak zal worden. En dat afbraak,
meer dan men nu wil of kan toegeven, soms toch
wel een vanzelfsprekende oplossing zou zijn.
En dat hoeft niet alleen negatief te zijn. Er blijven
daarnaast in historische steden voldoende waardevolle delen, die door restauratie en aanpassing qua
continuïteit en toekomstwaarde van belang kunnen
blijven. En de 19e eeuwse speculatieve gebieden
zouden soms kunnen worden afgebroken en bebost
in plaats van ze opnieuw te bebouwen met bijna altijd
te dure nieuwbouw voor woondoeleinden. Daarmee
zou vanzelfsprekend de historische verdedigingsstructuur en de daarbij behorende dichtheid wijzigen,
maar daartegenover zouden Vondelparkachtige
overgangen tussen binnensteden en buitenwijken
kunnen ontstaan, waardoor nieuwe stedelijke structuren zich kunnen ontwikkelen samen met lineairachtige uitstralingen naar buiten langs de noodzakelijk geworden publieke vervoerslijnen. Vervlechting van bos en woningbouw in de 19e eeuwse vernieuwingsgebieden is slechts één voorbeeld van een
ander soort planologisch beleid dan het huidige,
dat meer gericht Is op handhaving van de aanwezige
stadsstructuur. Maar deze berustte vroeger op
verdediging en daardoor is die dichtheid ontstaan
en het is een grote vraag of je dat steeds krampachtig moet vasthouden.
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Het lijkt mij dat het gevaar ontstaat, dat ons beleid
steeds meer uitsluitend gericht wordt op behoud
van milieu. Wel te verklaren natuurlijk, gezien het
resultaat van de 19e en 20e eeuwse exploltatielust,
maar zorg voor de omgeving mag het begrip ontwikkeling niet uisluiten. Tijd is een niet weg te denken
begrip. En de tijd van morgen wordt bepaald door
de ervaringen van gisteren. Het steeds kleiner wordende natuurgebied in Nederland wordt steeds meer
een soort tuin In de komende totale verstedelijking. Waar we geen bebouwing zien, zijn vaak de
energietransportmasten, die (als vroeger de Romeinse aquaducten) boodschap over urbanisatie zijn. Het
maakte op mij vroeger een enorme indruk als op de
lagere school In Groningen de onderwijzer vertelde,
dat eens in Nederland een eekhoorn van Groningen
naar Maastricht kon gaan zonder de grond te raken,
namelijk door de toppen van de bomen. Daarover
heb ik lang nagedacht Het in de tijd veranderde
beeld van Nederland zal door "planning" opgevangen
kunnen worden, waarbij acties van vandaag worden gericht door onze verwachtingen van morgen.
Maar over deze verwachtingen moet je je dan ook
wel een beeld durven vormen, gebaseerd op
omstandigheden, waarin de eekhoorn niet meer
aaneengesloten bosgebieden vindt om tussen Groningen en Maastricht te reizen, maar waarin nu wel
energiedraden en pijpen binnenkort van Moskou
tot Rotterdam en van Stockholm tot Algerije en Perzië
zullen lopen. Situering van bebouwde en beboste
omgeving zal één zaak moeten worden, waarbij
onze maatschappelijke verwachting ook moet worden gezien in verband met de consequenties
daarvan voor het betreffende urbanisatiebee/d
Ik heb nogal dat woord beeld genoemd. Daartoe
dienen we bij voorbeeld te onderzoeken hoeveel
bodem in de gebouwde omgeving open moet blijven
en niet door gebouwen en plaveisel mag worden afgesloten, ter wille van het vereiste ecologische
evenwicht. Daar kun je over praten, daar kun je
aan rekenen, daar kun je voor ontwerpen en dat
beeld kun je op een gegeven moment ook ter discussie stellen, maar daarna moet je er ook voor
staan dat het er komt. Daarbij zal vooral ons gevoel voor verhoudingen via onderwijs moeten worden ontwikkeld, inbegrepen de verhouding tussen
wat je wel en niet moet doen. Dat is een soort
moraliteitsbesef; daar ontkomen we niet aan. Wat
de relatie Is tussen ver en dichtbij, tussen binnen
en buiten, zodat we leren, dat de huisjes en straten
bij bomen kunnen staan, maar grotere gebouwen
aan parken en dat ruimte in een bos kan zijn als een
plein en lanen daarin als gangen naar pleinen.
Dat wind door bomen een uniek besef van dichtbij
en veraf geeft en het zicht uit een raam via struiken of
bomen kan werken als een soort diafragma ter wille
van goede beeldopname met menselijk gevoel van
maat, kleur en geluid.
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Het is toch wel beschamend, dat we bijvoorbeeld
een studie (die in 1920 begonnen is en waarover
in 1950 uitvoerige publicaties van Adalbert Ames
verschenen en die daarover inlichtingen geven)
nu weer in onze historische boekhandels moeten
gaan zoeken en dat we nu eerst gaan kijken wat
daarover töen werd gezegd. Zonder diafragmeren
namelijk, zonder een soort overgangselement lukt de
opname niet en wordt de film verknoeid. En dat is bij
een mens ook zo. Diafragmeren in het stedelijke
beeld gebeurt door overgangselementen, die zowel
natuurlijk als gebouwd kunnen zijn. Overgangselementen zijn blijkbaar moeilijk formuleerbaar in onze
wenken, voorschriften en andere uitingen van overheidsbouwbeleid. Je leert de dingen pas kennen door
aandacht voor de relatie tussen de dingen en dat is
heel moeilijk bespreekbaar. Dit is nu een mentaliteitskwestie.
Door vergelijking leer je met het onbekende vertrouwd worden. Het is een bekend wiskundig principe, dat toe te passen is voor onze gebouwde
omgeving.
Hopelijk wordt nivellering niet begrepen als noodzaak om verschillen zonder meer op te heffen met
als resultaat nog meer monotonie dan we nu proberen te bestrijden. Het specifieke moet méér kansen hebben. Elke mens of groep van mensen heeft
recht op een hem passende omgeving met constructies en natuur.
Dus het gaat om meer specifieke situaties. En dat
kan niet bereikt worden door nivellering van het nog
aanwezige. Er zal nog waar moeten worden gemaakt wat op de UNESCO-conferentie in Helsinki
in 1970 werd aanbevolen: "Mass housing should become direct relationship of man with space. For
ordinary purposes, it can only be minimal allowing
individuals to extend and complement it for their
comfort and special requirements. Housing should
be produced by interdisciplinary teams, organized
for specific situations and carrying full responsibility".
En nu komt natuurlijk het moeilijke. "The role of
administrations in this process should be confined
to co-ordination and information".
Ik kan u vertellen dat degenen, die deze formulering
maakten, er blij mee waren. Daa na werd deze
echter naar Parijs gezonden, waar altijd één en ander politiek wordt gechecked en toen werd de
laatste regel geschrapt. Want n i e t w a a r . . . ? Hoe vertel ik het mijn vader, dat hij alleen nog maar een
soort van coördinatie in het gezin zal mogen zijn en
een bron van informatie, maar dat hij geen be- =
slissingen mag nemen. De laatste zin van de resolutie
werd dus geschrapt toen deze verklaring aan de heren
politici werd voorgelegd. Nu in 1974 begint het als
rem te werken, dat die laatste zin ontbreekt. Men
begint nu al vrij veel van die centrale bevoegdheden af te geven naar kleinere groeperingen in de stad.

Persoonlijk overkwam het me enkele maanden geleden nog, dat ik met een groep gedurende vier
jaren werkte en tot overeenstemming kwam met een
locale overheid, de vertegenwoordigers van toekomstige gebruikers, actiegroepen voor natuur enz.
enz. inclusief die voor milieubescherming en welstandstoezicht over een bouwplan voor de gemeente Dieren, nog duidelijker Dieren-Oost. Maar
tot slot werd het door de provinciale overheid van
^ tafel geveegd, omdat het plan iets bracht, wat niet
zou passen bij Dieren en de Veluwe, ofschoon
de bebouwing overal ruimschoots beneden de bomengrens bleef, In heel grote mate rekening hield
met de bomen, aansluiting gaf bij de reeds gemaakte
bebouwing enerzijds en een harde, keiharde spoorlijn met een kanaal anderzijds, en wat de kern
van Dieren betreft, nou die moet geloof ik nog ontdekt worden. Dat plan beoogde optimale afwisseling
in een soort herhaalbare eenheden met bomen en
woningen. Ik wil hier alleen maar zeggen: Er
is ook democratisch despotisme, hè! We moeten
er goed om denken, dat het woord democratie niet
alles bespreekbaar maakt op plaatsen, waar je dat
wel graag zou willen.
Een zin, die ik noemde toen ik dit schreef, moet
ik nu herzien. N.l. betreffende een brief hierover
aan de minister van Ruimtelijke Ordening. Deze
brief is nu als volgt beantwoord: Als er beroep is
aangevraagd op genoemde beslissing, wil de minister
me t.z.t. gaarne ontvangen, maar voordien niet.
Persoonlijk meen ik dan, zowel door algemeen inzicht als door persoonlijke ervaring, te mogen stellen dat gevarieerde specifieke oplossingen voor
het inrichten van het land met bossen en gebouwen
nog niet tot doelstelling van de overheid zijn ontwikkeld. De zogenoemde experimentele bouw
schijnt een soort vrijbrief te worden, om in de algemene gang van zaken zo weinig mogelijk speling
voor andere kwaliteiten dan die, welke tot dusver
" in de zojuist beëindigde zgn. kwaliteitsslag, toe
te laten.
Tot slot dit: het boekje, dat het mijns inziens kan
opnemen in deze situatie en het zoeken naar het
juiste moraliteitsbesef en vooral, bij het hanteren van
de relatie natuur en mens, is geschreven door Antoine de Saint - Exupéry en heet "Le petit Prince".
Er is geen beter boekje voor planologen, dacht ik.
De afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van het kabinet zou al haar zittingen kunnen
beginnen met het lezen van enkele pagina's. Het
zijn er ongeveer 100. Dus stof voor nog ongeveer
100 zittingen, indien men per keer één pagina neemt.
Ik neem nu bijvoorbeeld bladzijde 74, het einde van
hoofdstuk 21. "Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé, tu es responsable
de ta rose". Een mens mag niet meer bloemen bezitten dan hij kan verzorgen. Persoonlijk vertaal ik
het in de planologie als eerder geciteerd uit de

Helsinki UNESCO-conferentie: "Urbanisatie op een
maat niet groter dan die, welke overzichtelijk kan
blijven voor alle betrokkenen en in het bijzonder voor
de directe gebruiker". Slechts dan kunnen wij verwachten, dat gebruik synoniem wordt met zorg voor
boom, mens, dier en ding. Maar de overheid zal zich
dan moeten beperken tot coördinatie en informatie.
Enkele stellingen betreffende bouwen met
bossen en steden
1 Bij het ontwerpen van gebouwde omgeving dient
met zowel de ruimtelijke als biologische werking
van natuur rekening te worden gehouden.
2 Het ontwerp dient zo te zijn dat natuur (vooral
met bomen en struiken) gevormd kan worden vóór
met bouwen wordt begonnen. Daardoor zullen ook
de eerste bewoners een omgeving kunnen gebruiken
die ruimtelijk en biologisch reeds door natuur wordt
bepaald.
3 Bij stedebouwkundige situering dient meer dan
tot dusver aansluiting gezocht te worden bij bestaande (boom)landschappen opdat ook onze nieuwe
woonwijken van recreatieve betekenis kunnen zijn
voor de eerste woongeneratie.
4 We moeten leren het Nederlandse landschap te
sparen door te leren het optimaal te gebruiken.
5 "Behoud van het milieu", kan in dit verband makkelijk omslaan tot een (reactionaire) kreet, die elke
actie voor verandering en vernieuwing onmogelijk
maakt of beperkt tot de categorie experiment.
Zo werd van 1935-1948 bijvoorbeeld door eenzijdig
historisch besef (zgn. Delftsche School) veel proberen van nieuwe soorten verstedelijking in Nederland teruggedrongen tot een soort ingedroogd en
internationaal functionalisme.
6 Nederland werd reeds voor een groot deel
stedelijk landschap, waarin zo spoedig mogelijk
geleerd moet worden: "hoe je in de stad op het
land kunt leven".
7 Het meest kenmerkende bij het gebruik van
natuurlijke en gebouwde omgeving is het begrip
"verandering - eliminatie".
8 Bij het ontwerpen van gebouwen en steden wordt
met dit begrip tot dusver nog maar nauwelijks gewerkt, ofschoon K. Löndberg-Holm reeds in 1936 met
Larson wees op dit belangrijke aspect door hun
introductie van "development cycle".
9 Een boom mag groeien, veranderen en op den
duur sterven en verdwijnen en we zullen dit ook van
onze gebouwde omgeving moeten aanvaarden.
10 Hoe lang moet bijvoorbeeld de Amsterdamse
of Venetiaanse binnenstad nog bestaan?
20 - 200 of 2000 jaren?
11 Beide zijn in wezen een gebouwde boodschap
over 17e en 18e eeuwse macht, uitgeoefend door
kooplieden en dogen.
12 We leven echter nu in een tijd met toenemende
293

macht van bedrijfsraden, vakverenigingen. Hopelijk
zullen deze opkomen voor zowel de materiële als
culturele belangen van hun leden.
Bij het bouwen met bomen en steden zal daar dan
rekening mee kunnen worden gehouden.
13 Elk stuk omgeving kan door de mens zo worden
ingericht dat het voor elke gebruiker ook van recreatieve betekenis is. 14 Recreatie in de zin van steeds opnieuw en méér
bewust worden hoe de werkelijkheid is.
Creatie, schepping, bestaan, energie-zijn, daarbij
inbegrepen het ontwikkelen van ruimtebegrip.
15 l4ierbij ben ik dan terug op de culturele functie
van de architectuur en stedebouw zoals deze werd
geformuleerd doorGerrit Rietveld in juni 1942 op
een "onderons" bijeenkomst te Doorn en sluit ik
tevens aan op een thema geïntroduceerd door Adelbert Ames in de periode van 1920-1950.
16 Onderzocht zal moeten worden hoe ruimtelijke
vormgeving ook economisch te waarderen is.
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