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 bOuwEN OP hEt bODEmaRchIEF  –   
RuImtElIjkE ORDENINg EN kwalItEIt vaN 
DE lEEFOmgEvINg

2.1 De stad als kunstwerk

Na invoering van de Woningwet in 1901 ontstond een beleidspraktijk  
waarin het zwaartepunt van de ruimtelijke ordening gedurende het 
grootste deel van de twintigste eeuw, bij de volkshuisvesting en woning-
bouw lag.1 De overheid zag het als haar taak de abominabele, onge-
zonde woonomstandigheden die vooral in de grotere steden heersten 
te verbeteren. De toename van de stedelijke bevolking vanaf midden 
negentiende eeuw, een gevolg van slechte werkgelegenheidsperspectie-
ven op het platteland en hoop op een betere toekomst in de stad, ver-
oorzaakte een groot tekort aan woningen, waardoor velen gedwongen 
waren hun toevlucht te zoeken in zeer onhygiënische krot- en kelderwo-
ningen.2 De stadsuitbreidingen van het laatste kwart van de negentiende 
eeuw waren zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht in de meeste 
gevallen niet voldoende om de problemen op te lossen.3

De wet legt het initiatief tot ‘verbetering van de behuizing der bevol-
king’ bij de gemeenten, die een aantal instrumenten in handen krijgen 
om slechte panden en wijken te saneren, grond en opstallen ‘in het 
belang der volkshuisvesting’ te onteigenen en nieuwe woningen te 
bouwen.4 Een belangrijk instrument is de verplichte bouwverordening 
waarin voorschriften opgenomen moeten worden over sanitaire voor-
zieningen, de grootte van de vertrekken, de licht- en luchttoevoer en de 
afvoer van water, rook en vuil. Van groot belang is uiteraard de financiële 
paragraaf, waarin vastgelegd is dat het Rijk kan bijdragen aan een deel 
van de financiering van de (woningwet)bouw als die wordt geïnitieerd 
en geëxploiteerd door erkende woningcorporaties en gemeentelijke 
woningbedrijven.5

1)   Van der Cammen & De Klerk 1993: 9. 

2)   Van der Woud 1998a. Zie ook Van Schendelen 1997: 40, 97-102.

3)   Keers 1989: 10. 

4)   Woningwet 1901, art. 77-79, in Keers 1989: 10.

5)   Van Schendelen 1997: 97-102. Segers 1994: 17.

2 )
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esthetische opgave ontstaan.9 De stad werd als kunstwerk opgevat.
Stedenbouw, voorheen een bezigheid van civiel ingenieurs, wordt een 
nieuw terrein voor architecten, waarmee het esthetisch element als 
ordenend principe een belangrijke impuls krijgt. Voor de architecten 
die worden ingeschakeld bij het ontwerpen van uitbreidingsplannen, 
veronderstelt dit een omslag in hun denken, van het ontwerpen van het 
afzonderlijke gebouw naar een ontwerp gebaseerd op een ruimtelijke 
conceptie van de stad.

Behulpzaam daarbij is het onderzoek van Duitse en Oostenrijkse 
theoretici naar de morfologie van oude steden om daaruit principes te 
distilleren voor de eigentijdse stedenbouw.10 Met name Camillo Sitte’s 
leerboek uit 1889 Der Städtebau nach seinen künstlerische Grundsätzen 
maakt een grote indruk in Nederland. Sitte’s verhandeling bevat een 
vergelijkend onderzoek naar de stedelijke structuur en de ruimtelijke 
werking van straten en pleinen in vooral middeleeuwse steden en 

9)   Van der Woud 1997: 260-270.

10)  Onder andere: Stübben 1890. Baumeister 1876.  

Henrici 1893, 1904.

Uitbreidingsplan

Behalve de slechte kwaliteit van de afzonderlijke woning is ook de ‘stel-
selloze aaneenrijging van straten’ uit het laatste kwart van de negen-
tiende eeuw een reden geweest voor de wetgever om een stelselmatige 
aanpak te bevorderen.6 De ‘verwarde bebouwing met al haren nasleep’, 
die bovendien het resultaat is van een aanleg ‘zonder enig merkbare 
grondgedachte’, moet worden vervangen door de orde van het plan.7  
Dit is het door de wet verplichte uitbreidingsplan.

Nu is het uitbreidingplan geen nieuw fenomeen, de plannen van 
uitbreiding van bijvoorbeeld stadsingenieur J.G. van Niftrik voor Amster-
dam, van stadsarchitect W.N. Rose voor Rotterdam of van stadsbouw-
meester H.J. Heuvelink voor Arnhem demonstreren dat rond het midden 
van de negentiende eeuw een dergelijk plan al een bekende figuur is. De 
onvermijdelijkheid van een planmatige aanpak in de stedenbouw, zo laat 
Van der Woud zien, was een langzaam groeiend besef dat pas kon ont-
staan toen in de tweede helft van de negentiende eeuw de betekenis van 
het algemeen belang veranderde en de eigen verantwoordelijkheid van 
het stadsbestuur voor de ontwikkelingen in de stad een steviger profiel 
kreeg: ‘Het denken over de stad vanuit de positie van het bestuur werd 
dus vanouds bepaald door belangenbehartiging, maar veranderde in de 
richting van planning – een denk- en werkwijze die belangen op korte 
termijn durft te schaden om ze op de langere termijn des te beter te kun-
nen dienen.’8

De noodzaak van een uitbreidingsplan stelt de gemeentebesturen 
voor een vraagstuk van kwalitatieve (de woning en woonomgeving) en 
praktische (financieel-economische, bouwtechnische eisen) aard: waar uit 
te breiden en hoe, op welke locaties en in welke vorm? Zo kan het uitbrei-
dingsplan worden aangewend om een eenvoudig stratenplan te ontwer-
pen, maar wil een uitbreidingsplan meer zijn dan een verzameling straten 
en pleinen, dan is een grondgedachte nodig, een ordenend en bindend 
beginsel zowel op het tweedimensionale vlak, de plattegrond als de driedi-
mensionale invulling, de ruimtelijke verschijningsvorm. Om deze samen-
hang tussen grondplan en morfologie ook in relatie met de stad als geheel 
te kunnen zien, was de ontdekking van de esthetiek van het ‘stadsbeeld’ 
eind negentiende eeuw essentieel. Zo kon de idee van stedenbouw als een 

6)   Scheffer 1952, in Keers 1989: 7.

7)   Keers 1989: 7, 13, respectievelijk Memorie van Toelichting 

bij de Woningwet en Scheffer 1952.

8)   Van der Woud 1998a: 429. Zie ook Van der Woud 2006: 170.

figuur 2.1  ‘Plattegrond der Stad Arnhem’, behorende bij ‘Plan tot den uitleg van de stad  
Arnhem’, 1853, H.J. Heuvelink (1806-1867).
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Diverse architecten en civiel ingenieurs betrokken bij de stadsuitbrei-
dingen na 1901 zijn door Sitte’s opvattingen beïnvloed. Bekend is zijn 
invloed op het plan voor Amsterdam-Zuid (1900-1905) van H.P. Berlage.12 
Niet alleen een architect als Berlage, maar ook de ingenieur W.F.C. Schaap 
(1870-1933), directeur van gemeentewerken te Arnhem, kent zijn literatuur 
over stedenbouw: 

Het onderwerp stedenbouw is in den laatsten tijd door vele schrijvers 
behandeld; als eerste kan worden genoemd Camillo Sitte die in zijn werk 
[…] op de aesthetische eischen wees waaraan een stadsproject moet 
voldoen. Intussen moet men voor de toepassing daarvan kunnen beschik-
ken over een aantal openbare gebouwen, kerken en monumenten het-
geen in eene stad als Arnhem moeilijk is.

Voor Schaap telt echter niet slechts het esthetische, maar ook het prakti-
sche argument: 

Terecht wijst professor Henrici, de ontwerper van uitbreidingsplannen 
voor München, Hannover enz. op het leelijke en onpractische van open 
stervormige pleinen […]; zij geven aanleiding tot opstopping van het 
verkeer en voortdurend last van wind en stof en komen dan ook in onze 
projecten niet voor.13

In Sitte’s opvatting dat open architectonische structuren niet bevor-
derlijk zijn voor het geluk van de mens is het al uit de Verlichting stam-
mende en uiteindelijk op Plato teruggaande inzicht aanwezig dat de 
gebouwde omgeving een negatieve invloed kan uitoefenen op de mens: 
‘Bad buildings which have been planned or constructed without order 
or intelligence or which are overladen with foolish, grotesque or exu-
berant decoration necessarily have a bad effect on the mentality of the 
people.’14 

Omgekeerd is deze preoccupatie met educatie, die ook bij veel archi-
tecten, stadsbesturen en woningcorporaties in deze tijd te zien is, duide-
lijk zichtbaar in het werkelijk gebouwde Amsterdam-Zuid naar Berlage’s 
Tweede Plan Zuid, overigens niet meer volgens de ideeën van Sitte, maar 
nu geïnspireerd door de boulevards van Hausmanns Parijs en de City 
Beautiful-beweging.15 Amsterdam-Zuid is daarom als een schoolvoor-

12)  Bock 1975: 55, 56, 60.

13)   Lavooij 1990: 76.

14)   Honour 1973: 81; citaat van de Zwitserse fi losoof 

J.G. Sulzer (1720-1779).

15)   Bock 1975: 51. Taverne 2000: 50, 68. Voor de kwestie 

of Berlage al of niet door de City Beautiful was geïnspireerd, 

zie Colenbrander 1999: 112, 113.

confronteert die met de pleinen en boulevards van moderne stedelijke 
uitbreidingen, zoals in Parijs en Wenen. In Nederland zijn vergelijk-
bare pleinen te vinden in het onuitgevoerde plan voor de uitbreiding 
van Amsterdam van Van Niftrik, en het Keizer Karel Plein in Nijmegen, 
dat wel is aangelegd (fi guur 2.2). De conclusie van Sitte is dat een op 
de esthetica geïnspireerde morfologie, zoals het gesloten en intieme 
middeleeuws stadsbeeld, te prefereren is boven een uitbreiding als de 
Ringstraße in Wenen, met haar grote pleinen gefl ankeerd met openbare 
gebouwen. De belevingswaarde is hier een van Sitte’s argumenten, 
omdat zijns inziens dergelijke grote, kille pleinen zonder enige artistici-
teit, alleen maar een schadelijk effect kunnen hebben op het geestelijk 
welzijn van de moderne stadsbewoner.11

11)  Jerram 2007: 4-9. Vergelijk Harvey (1989: 276, 277), 

die wijst op het potentiële verband tussen dit soort ideeën 

over het omgaan met ruimte en plaats, en de reactionaire 

opvattingen van bijvoorbeeld Heidegger, zonder overigens 

Sitte daaraan schuldig te verklaren.

figuur 2.2 Keizer Karelplein, Nijmegen in 1938, aangelegd in 1879.
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of zonder ‘wiggen’, radialen van groenstructuren, zoals in de eerste 
twee voorbeelden. Een andere mogelijkheid was geheel nieuwe steden 
en dorpen te bouwen, zoals in het satellietmodel, waarin de bestaande 
stad de kern vormt, met andere woorden centralisatie of decentralisatie 
als uitgangspunt van (stads)uitbreidingen.

De ideaaltypische modellen van de tuinstad en de satellietstad zijn 
populair in het begin van de twintigste eeuw in bijna heel West-Europa 
en Amerika, maar komen in deze vorm in Nederland zelden van de 
grond.20 De oorspronkelijke Engelse tuinstad was bedoeld als een zelf-
standige, zelfvoorzienende en zichzelf besturende stad op het platte-
land, waar zowel industrie als landbouw de bestaansgrond moest vor-
men; een combinatie van wonen en werken, de mogelijkheden tot ont-
spanning in de natuur, ontsloten door nieuw aan te leggen infrastruc-
tuur.21 In Nederland komt het tuindorp tot stand in de vorm van een 
combinatie tussen centralisatie en decentralisatie, in een afgezwakte 
vorm, ver weg van het idee van de oorspronkelijke tuinstad – de autar-
kische gemeenschap. De vele tuindorpen van de eerste twee decennia 

20)  Van Schendelen 1997: 155-161; Korthals Altes 

2004. Tuinsteden werden wel gebouwd in bijvoorbeeld 

Oostenrijk en Duitsland, zoals in Frankfurt am Main, waar 

het satellietmodel ingang vindt. Römerstadt is een van 

de satellieten van Frankfurt en een van de beroemdste 

voorbeelden, genoemd naar de Romeinen, omdat tijdens 

de aanleg in 1927-1928, overblijfselen van een Romeinse 

nederzetting werden gevonden in het dal van de Nidda. 

21)  Van Schendelen 1997: 110-113. Korthals Altes 2004: 17-24.

beeld op te vatten van het geloof dat de schoonheid van de gebouwde 
omgeving een verheffende uitwerking op de bewoners zal hebben. 

In deze tijd waarin het picturale stadsbeeld zo belangrijk wordt 
geacht, is het niet verwonderlijk dat ook de bepleiters van een wettelijk 
geregelde monumentenzorg inzien dat naast het afzonderlijke gebouw 
als monument ook de omgeving daarvan waardevol kan zijn. Volgens 
sommigen zou een dergelijke wet een artikel moeten bevatten waarin 
gemeenten bepalingen kunnen opnemen ‘ter bescherming der schoon-
heid van stads- of dorpsgezicht en tegen wijzigingen in de omgeving 
van een monument […]’.16

Zowel voor Sitte als Berlage maken de bestaande monumenten van 
een stad uiteraard deel uit van het stadsbeeld en moeten behouden 
blijven als trots van de natie: ‘Het instandhouden der schoonheden uit 
het tijdperk van glans is een nationaal belang; men erkent het overal. 
Amsterdam erkenne het ook! Men zal het verlies der pittoreske schoon-
heden van onze hoofdstad te laat betreuren’, schrijft Berlage in 1883 in 
zijn artikel ‘Amsterdam en Venetië’.17 Ook zijn deze monumenten bij 
hem en zijn collega’s in goed beheer: ‘De oude monumenten kunnen 
dus geacht worden niet alleen veilig te zijn in de handen der moderne 
architecten, maar zij kunnen rekenen op een zorgvolle behandeling.’ En 
zij kunnen eveneens een belangrijke dienst bewijzen ‘als bron van studie 
en leering’.18

Naast de esthetische theorie, die zich vooral met de morfologie van 
de ‘ideale stad’ bezighield, en de meer pragmatische theorieën, is er 
in de jaren twintig ook een debat over verschillende tweedimensionale 
modellen van stedelijke uitbreidingen. Voorbeelden hiervan zijn te 
zien in figuur 2.3, ideeën van Duitse ontwerpers die ook in Nederland 
opgang deden en een ontwerp voor een tuinstad in het Gooi (figuur 
2.4), geïnspireerd door de denkbeelden van de Engelsman E. Howard 
(1850-1928) en de Engelse Garden City Movement.19

De modellen laten het sociaal-politieke dilemma zien waarmee 
stadsbestuurders en stedenbouwkundigen werden geconfronteerd. 
Het vraagstuk was waar nieuwe woningen te bouwen. Een idee was de 
woningbouw concentrisch te laten aansluiten bij de bestaande stad met 

16)   De Nederlandse Oudheidkundige Bond pleitte evenals  

de Bond Heemschut voor een dergelijke aanpak. Tillema 1975: 

505-510. Citaat op 509.

17)   Bock 1975: 52.

18)  Tillema 1975: 503.

19)  Howard 1898: To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform. 

In 1902 gepubliceerd als Garden Cities of To-morrow.

figuur 2.3  Stedenbouwkundige uitbreidingsmodellen: concentrisch, radiaal  
en door middel van satellietsteden.
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De visie van De Miranda houdt ook een vrij absolute scheiding van 
wonen en werken in, waardoor de nieuwe stad in feite een ‘slaapstad’ 
wordt, zoals hijzelf ook aangeeft, echter zonder daaraan negatieve con-
notaties te verbinden, zoals later gebeurde. De nieuwe stad zou wel 
degelijk van een stedelijk karakter moeten zijn, alleen al door het aantal 
inwoners (maximaal 50.000) en ‘dorpsche toestanden’ overstijgen. 
Anticiperend op de kritiek van de ‘welgestelden’ in het Gooi die ‘hun’ 
natuurschoon willen behouden, verwoordt De Miranda een pleidooi 
voor regionale planning. Alleen door een overkoepelend regionaal plan 
en een systematisch ontwerp is de ‘stelselloze’ uitbreiding van de ste-
den en dorpen in het Gooi te voorkomen en een ‘paarse gordel’ van 
natuurschoon duurzaam te behouden: ‘extension for prevention’.

In de eerste veertig jaren van de twintigste eeuw, zo kunnen we uit 
het voorgaande concluderen, is het welbevinden van de stadsbewoner 
de leidraad bij het denken over stadsuitbreidingen. De basis voor dat 
welbevinden wordt gevonden in de esthetica, naast een ordentelijke 
huisvesting en een doeltreffende ruimtelijke ordening.

van de twintigste eeuw, die werden gebouwd in een stedelijke context, 
gesitueerd aan de randen of op enige afstand van bestaande steden, 
voldoen volgens Korthals Altes wel aan de geest van het oorspronkelijke 
model,22 maar zijn veel kleinschaliger opgezet; ‘tuinwijk’ zou dan ook 
een betere typering zijn. 

Bekende voorbeelden zijn Betondorp en tuindorp Oostzaan in 
Amsterdam en Vreewijk in Rotterdam, maar ook Arnhem en Nijmegen 
hebben hun tuindorpen, het ‘Rode Dorp’ in Nijmegen, inmiddels voor 
het grootste deel afgebroken, en de Geitenkamp en Mussenberg in Arn-
hem; de laatste wijk is inmiddels wettelijk beschermd. 

Het ontwerp voor een tuinstad, de ‘Gooistad’ van de Amsterdamse 
wethouder De Miranda, was uitsluitend bedoeld om in te wonen, geconci-
pieerd als een forensenstad voor de Amsterdamse arbeider.23 De bewuste 
locatiekeuze van De Miranda voor een nieuwe stad in het Gooi als een 
nieuwe vorm van sociale woningbouw reflecteert de sociaaldemocrati-
sche interpretatie van de tuinstadgedachte. Voor de emancipatie van de 
arbeidersklasse is een woning in een gezonde en aangename leefomge-
ving een eerste vereiste, die buiten de bestaande stad gerealiseerd moet 
worden, te midden van de natuur. Niet in de ongezonde ‘natuur’ van 
moerassige veengebieden, maar op de zandgronden van het Gooi.

Wanneer de roep “naar buiten” weerklinkt en de neiging geconsta-
teerd wordt, om de grote stad te ontvlieden en buiten te gaan wonen, 
dan wordt altijd aan de schoone natuur van bosch en hei gedacht. De 
welgestelden geven een voorbeeld. Zij, die zich thans reeds als forens 
buiten Amsterdam gaan vestigen, plegen zich niet in den polder, doch 
in het Gooi of den duinstreek te vestigen. Dit is op het oogenblik slechts 
alleen voor de beter gesitueerden mogelijk. […] De duizenden minder 
welgestelden, de arbeiders, die gaarne buiten gevestigd zouden willen 
zijn, zijn daartoe thans niet in staat, wijl economisch bereikbare woon-
gelegenheid voor hen niet aanwezig is. Deze te scheppen is de grond-
slag van de tuinstadplannen.24

22)  Korthals Altes 2004: 139.

23)  S.R. de Miranda was als wethouder Volkshuisvesting 

van Amsterdam voorzitter van de in 1923 ingestelde 

‘Tuinstadcommissie’. De commissie had de opdracht te 

onderzoeken of een tuinstad of tuindorpen op enige afstand van 

de stad een oplossing konden zijn voor het huisvestingsvraagstuk. 

De commissie besloot tegen de tuinstad en tegen de 

Gooistad. De nota van De Miranda vertegenwoordigde een 

minderheidsstandpunt. Ottens 1975: 114-119.

24)  Uit de nota van De Miranda, in Ottens 1975.

figuur 2.4  Plan voor Gooistad, 1926.
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Er is op dat moment ook alle reden voor een gematigd optimistische 
kijk. In de dertien jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog is veel 
tot stand gebracht. In Nederland zijn de opeenvolgende kabinetten 
Drees erin geslaagd de omvangrijke problemen op sociaal en econo-
misch terrein succesvol aan te pakken. Direct na de oorlog, in de weder-
opbouwperiode, is het allereerst het herstel van de oorlogsschade, dat 
de aandacht vraagt; de gaten die geslagen zijn in het stedelijke weefsel 
moeten worden gerepareerd. Zwaar getroffen steden als Rotterdam, 
Arnhem en Nijmegen worden onmiddellijk geconfronteerd met het 
dilemma hoe deze reconstructie en vernieuwing vorm te geven en de 
kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren: de oude stad zoveel moge-
lijk herbouwen of een toekomstgerichte, moderne ‘big city’ ontwikkelen, 
‘een groote stad […] of een rustig milieu’.29 Rotterdam kiest voor cityvor-
ming, Arnhem en Nijmegen uiteindelijk voor een compromis.30

Demografische ontwikkelingen maken de huisvestingskwestie en 
de te verwachten verstedelijking tot een urgent probleem. Veel, snel en 
vooral goedkoop bouwen van woningen moet een oplossing bieden 
voor de enorme woningnood. Tegelijkertijd is het herstel van de econo-
mie een eerste vereiste. Om de groei van de economie te bevorderen is 
een verdergaande industrialisatie, rationalisatie van de (land)bouw en 
uitbreiding van de infrastructuur noodzakelijk, dit laatste ook door de 
toegenomen mobiliteit.31

Al deze niet geringe en complexe opgaven vragen om planning en 
coördinatie op alle beleidsterreinen, ook van de ruimtelijke ordening. 
Van grote invloed op het streven naar een betere toekomst, ook in 
Nederland, waren de opvattingen van Karl Mannheim, die met zijn con-
cept planning for freedom wilde aangeven dat planning noodzakelijk is 
om moderne democratische samenlevingen te coördineren en te sturen. 
Alleen zo kon chaos worden voorkomen. Voor planning, die gebaseerd 
moet zijn op wetenschappelijke kennis, ziet hij een belangrijke taak voor 
de overheid weggelegd.32

In Nederland wijst de instelling in 1945 van het Centraal Planbureau, 
de eerste van een reeks van planningsinstanties, al op het inzicht van de 
toegenomen noodzaak van planning. Ook de tijdens de bezetting opge-
richte Rijksdienst voor het Nationale Plan wordt gehandhaafd, alleen 

29)  Van de Cammen & De Klerk 1993: 103. Lavooij 1990: 104.

30)  Zie voor Rotterdam o.a. De Klerk 1998: 229, 230, 236-248 

en Vanstiphout 2005: 126-134, 144-152. Voor Arnhem: Lavooij 

1990: 95-116 en voor Nijmegen: Asselbergs 2003: 4-11.

31)  Van der Cammen & De Klerk 1993: 97, 98.

32)  Blokland 2006: 267-279.

2.2 De stad als sociaal-ruimtelijke constructie 

‘Het mensdom is een nieuw tijdperk van zijn geschiedenis ingetre-
den’, aldus koning Boudewijn in zijn toespraak op de opening van de 
Wereldtentoonstelling te Brussel in 1958. De nieuwe tijd – zo wil de 
Expo uitstralen – zal zich onderscheiden door de opbloei van een nieuw 
humanisme, dat gesteund door de verdere ontwikkeling van de weten-
schap de hoop op een vreedzame co-existentie en samenwerking van 
alle volken dichterbij zal brengen. Want zo stelde de koning: ‘Meer dan 
ooit blijkt beschaving af te hangen van de Wetenschap.’

Dit ‘humanistisch modernisme’, zoals J. Kint deze ideologie achter 
de Expo noemt, berust op een aantal uitgangspunten, dat ook door 
andere auteurs als kenmerkend voor de moderniteit wordt gezien: een 
rationeel mensbeeld, vooruitgangsgeloof, wetenschap als waarheidscri-
terium en een groot vertrouwen in technologie en toegepaste weten-
schap om maatschappelijke problemen op te lossen.25 Het oplossen van 
maatschappelijke problemen is het domein van de politiek; voor Boom-
kens zijn politiek en wetenschap dan ook de hoekstenen van de moder-
niteit: ‘[Zij vormden] de exclusieve informatie- en inspiratiebronnen van 
de inrichting van de samenleving.’ 26 Politiek gezien, volgens Harvey, is 
het grote probleem voor alle ‘advanced capitalistic countries’, hoe kwes-
ties van volledige werkgelegenheid, adequate en betaalbare huisvesting 
voor iedereen, sociale voorzieningen en welvaart aangepakt moeten 
worden binnen een democratisch en kapitalistisch bestel. De grootscha-
lige reconstructieprogramma’s die met nieuw elan overal in het leven 
worden geroepen en de nadruk op planning als middel om deze te ver-
wezenlijken, typeert Harvey als een nieuwe versie van de Verlichting.27

In de rede van de Belgische koning is echter een kritische toon te 
beluisteren door het voorzichtige vraagteken dat hij plaatst bij een al 
te optimistisch geloof in vooruitgang op basis van technische ontwik-
kelingen: ‘Techniek alleen volstaat niet om een beschaving te scheppen. 
Techniek kan enkel tot vooruitgang leiden, wanneer we tegelijk onze 
morele opvattingen ontwikkelen en samen een constructieve inspan-
ning willen leveren.’28 Juist deze kritische kanttekening maakt de Expo 
tot een embleem van de ‘tijdgeest’ en een scharnierpunt, de opmaat 
voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van de moderniteit. 

25)  Kint 2001: 93-100.

26)  Boomkens 2006: 8-9. 

27)  Harvey 1989: 68.

28)  Toespraak koning Boudewijn (internet).
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van het ruimtelijk beleid en de andere relevante beleidsterreinen en 
bestuurslagen, via overleg, overreding en samenwerking, is een belang-
rijk kenmerk van de ruimtelijke ordening: ‘een primair communicatieve 
activiteit’.37 Sturen wil zeggen het op grond van ideeën over de gewenste 
ruimtelijke inrichting van de samenleving aangeven waar de diverse 
functies en activiteiten in een logische samenhang gelokaliseerd kunnen 
worden: de juiste functie op de juiste plek.38 Een voortdurende afweging 
van diverse belangen vormt de basis van deze twee kenmerken van de 
ruimtelijke ordening.

Dit normatieve en ideologische karakter van de ruimtelijke ordening 
blijkt al uit het suburbanisatiebeleid dat de Eerste nota voorstaat als 
antwoord op de verstedelijkingsproblematiek. De spreiding van woon-  
en werkgelegenheid, die de regering proclameert, wortelt in een anti-
stedelijke ideologie: de grote steden in de Randstad moeten niet te groot 
worden. Groene bufferzones moeten ervoor zorgen dat de steden niet 

37)  WRR 1998: 21.

38)  De Vries 2002: 33-41. WRR 1998: 21-31.

de naam verandert in 1965 in Rijksplanologische Dienst.33 In 1958, het 
jaar waarin de periode van de rooms-rode coalitie (de kabinetten Drees 
1948-1958) eindigt, heeft de planmatige en programmatische aanpak 
van deze regering een sterke economische groei tot stand gebracht, 
waardoor een flinke stijging van de welvaart mogelijk wordt en de basis 
van de verzorgingstaat is gelegd.34 Een beleid gebaseerd op planning 
bleek dus vruchtbaar te zijn.

Ruimtelijke ordening

Het vertrouwen in planning als instrument om maatschappelijke proces-
sen te sturen, dringt ook door in de ruimtelijke ordening. De rapporten 
van de Werkcommissie Westen des Lands, die tentatieve oplossingen 
formuleren voor het verstedelijkingsvraagstuk van de Randstad, spelen 
een cruciale rol in deze ontwikkeling. De resultaten van dit onderzoek 
hebben twee gevolgen. Allereerst maakt het onderzoek duidelijk dat zon-
der planning chaos ontstaat. Zonder ingrijpen door de overheid, zo is de 
verwachting van de commissie, zal West-Nederland overbevolkt raken 
en volledig dichtslibben. ‘The study was intended to make the need for 
planning obvious’, zo stellen Faludi en Van der Valk vast.35 In de tweede 
plaats is het inzicht ontstaan dat de congestieproblematiek van de Rand-
stad niet opgelost kan worden zonder de rest van het land erbij te betrek-
ken, waarmee de commissie de onvermijdelijkheid wil aantonen van 
een ruimtelijke ordening die zich op het schaalniveau van het hele land 
afspeelt en bovendien de verantwoordelijkheid van het rijk is.

In de (eerste) Nota inzake de ruimtelijke ordening (1960) erkent de 
regering deze verantwoordelijkheid voor een nationaal ruimtelijk beleid: 
‘Ruimtelijke ordening is het van overheidswege bewust leiding geven 
aan de ruimtelijke ontwikkeling van het land in haar voortdurende relatie 
met de toeneming van de bevolking, de groei van het economisch leven 
en de sociale, culturele en geestelijke ontplooiing van het volksleven.’36

De contouren van de ruimtelijke ordening die hier in beginsel al 
zichtbaar zijn – coördineren en sturen – zullen verder uitgebouwd wor-
den tot het formeel juridische stelsel van de ruimtelijke ordening met 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening van 1962 als spil. De coördinatie 

33)  Op 1 januari 2002 is de RPD opgeheven en zijn de taken 

overgedragen aan het Ruimtelijk Planbureau.

34)  Van der Cammen & de Klerk 1993: 97-99.

35)  Faludi & Van der Valk 1994: 103 e.v.

36)  Nota inzake de ruimtelijke ordening, 1960: 115, geciteerd 

in Siraa e.a. 1995: 29.

figuur 2.5   Verstedelijkingsvorm volgens de Eerste nota, schets van de RPD.
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Its direction is away from a concern purely with the physical environment 
and towards intentionally rational, comprehensive planning; away from  
a primarily practice-orientated profession towards greater reliance on  
theoretical understanding; and away from the domination of planning by 
architects and engineers towards opening its ranks to various disciplines, 
notably in the social sciences.41

Van stedenbouw naar planologie

In Nederland is het Steigenga (1913-1974), de eerste hoogleraar op de 
nieuwe leerstoel planologie in Amsterdam, die een wetenschappelijke 
en rationele aanpak bepleit. In zijn visie is ruimtelijke planning in de 
eerste plaats een maatschappelijke opgave: ‘het doen ontstaan van 
een nieuw stuk samenleving’ en daarmee geen taak voor architecten of 
ingenieurs, maar het werkterrein voor ‘social engineers’. Het probleem 
van planning is in zijn ogen niet technisch van aard, maar normatief. In 
zijn formulering van het doel van planning als ‘het bereiken van de best 
mogelijke wederkerige aanpassing van ruimte en samenleving’, onder-
streept hij dat normatieve karakter.42 Daarmee definieert hij de nieuwe 
academische discipline planologie als een sociale wetenschap. Om zijn 
betoog over het weren van architecten uit het nieuwe vakgebied kracht 
bij te zetten, doet Steigenga een beroep op Popper met een referentie 
over het ‘componeren’ van steden:

Hoezeer ik ook sympathiseer met de aesthetische aandrift, meen ik toch, 
dat een kunstenaar zijn uitdrukking moet zoeken in ander materiaal dan 
in menselijke persoonlijkheden. Schoonheidsdromen hebben te wijken 
voor de noodzaak om mensen in nood te helpen en mensen die onrecht 
lijden te beschermen, en voor de noodzaak om instellingen tot deze doel-
einden op te bouwen.43

Met dit marginaliseren van de architecten verdwijnt de esthetiek als 
ordenend principe en wordt de vorm ingezet voor sociale doeleinden. 
Het ondergeschikt maken van de architectonische vorm heeft een ingrij-
pende verschuiving tot gevolg van stedenbouw naar ruimtelijke plan-
ning, en van esthetische theorie naar sociale theorie als de grondslag 
voor planning.

41)  Faludi 1973: 41.

42)  Steigenga 1962: 4, 5, 6. Steigenga 1964: 13, 24, 25.

43)  Steigenga 1962: 6, citaat van Popper, zonder vermelding van 

een jaartal. De Nederlandse vertaling is van 1950 (oorspr. 1945).

aan elkaar groeien. Het bestaande patroon, de stedelijke ring die de 
Randstad vormt, dient gehandhaafd te blijven. Dit willen vrijhouden van 
het open middengebied, het ‘Groene Hart’, is niet ingegeven vanwege de 
natuur, dat pas later een argument wordt, maar om de agrarische functie 
te behouden. Door de expansie naar buiten te richten kan er paal en perk 
worden gesteld aan het dichtgroeien van de Randstad (figuur 2.5). De 
overloopgebieden, de plaatsen waar nieuwe steden kunnen verrijzen om 
de bevolkingsgroei op te vangen, worden aangewezen in onder andere 
Noord-Holland en de Flevopolders.39

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ziet sinds de 
Eerste nota een ontwikkeling in het denken over de ruimtelijke ordening 
ontstaan die meer is dan het afwegen van deelbelangen en politieke 
strijd over de voorrang van die belangen. Het streven is een bepaalde 
meerwaarde te bereiken, ‘een optimaal resultaat voor ruimte en samen-
leving’.40 De synthese die wordt beoogd, bestaat dan uit het willen 
verwezenlijken van een goed leefmilieu, zoals dat in de Tweede nota 
expliciet zal worden geformuleerd.

Planning is een activiteit om te bedenken hoe die goede leefomge-
ving het best kan worden bereikt. Het is nodig om hier wat uitvoeri-
ger stil te staan bij planning en na te gaan wat in de literatuur onder 
planning wordt verstaan. Wat is planning? Is planning slechts een 
instrument, een neutrale apolitieke activiteit? Duidelijk zal worden dat 
planning een dynamisch begrip is en geen eenduidige betekenis heeft. 
Opvattingen over planning veranderen voortdurend.

2.3 Planningtheorie

De nieuwe grootschaligheid van de planningopgave gekoppeld aan het 
inzicht dat de vooroorlogse stedenbouw te veel werd gekenmerkt door 
het primaat van het kunstzinnige ontwerp, doen al snel de behoefte 
ontstaan aan reflectie over ruimtelijke planning. Zowel de esthetische 
benadering waarvan in §2.1 een aantal voorbeelden is geschetst, als de 
technisch georiënteerde werkwijze van de civiel ingenieurs worden als 
ontoereikend gezien. Planning moet professioneler en wetenschappe-
lijker worden in de nieuwe opvattingen waarin een rationele methode 
van planning centraal komt te staan. Faludi ziet de ontwikkeling in het 
denken over planning als volgt:

39)  Siraa e.a. 1995: 25-29.

40)  WRR 1998: 21.
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Op zichzelf is het idee dat de omgeving en dus ook de gebouwde om-
geving invloed heeft op het gedrag van mensen niet nieuw (§2.1). Wat 
Oud echter niet lijkt te zien en Steigenga ook niet – hoewel de laatste 
oog heeft voor de dynamiek van processen die de ruimte steeds weer 
herscheppen – is de dialectiek van die verhouding tussen de ruimtelijke 
en de sociale dimensie. Als een ruimtelijke structuur eenmaal tot stand 
is gekomen, leven de bewoners die sociale structuur als het ware, maar 
dragen tegelijkertijd ook zelf weer bij aan de vorming van de leefomge-
ving die constant wordt gereproduceerd of veranderd door het handelen 
van mensen. Of zoals Harvey het zegt: ‘The particular spaces of the city 
are created by myriad actions, all of which bear the stamp of human 
intent.’47 In de werkelijkheid van het dagelijkse leven kan dit betekenen 
dat parkeergarages worden getransformeerd in kerken en het gemeen-
schappelijk groen in een parkeerplaats voor de deur – een proces van 
lokale toe-eigening.48

Terwijl Steigenga het rationele, omvattende model van planning 
bepleit, is in de Verenigde Staten een debat gaande over de waarde en 
betekenis van dit model voor de praktijk. Het debat gaat over de vraag 
of planning op rationele wijze mogelijk is. Aanzet tot het debat is het in 
1955 gepubliceerde onderzoek van Meyerson en Banfield· naar het volks-
huisvestingsbeleid in Chicago. Hoewel de auteurs al uitgaan van een 
beperkt rationaliteitbegrip, ‘bounded rationality’, zoals Herbert Simon 
dit formuleerde, moeten zij toch constateren dat het rationele model 
van planning in de praktijk niet werkt: ‘[…] in the real world we are struck 
at once by two facts; there is very little planning, and there is even less 
rationality.’ Toch houden zij vast aan het model als ideale benaderings-
wijze van planning.49

Bijlmermeer

Ondertussen wordt in Nederland voort gewerkt in de traditie van het 
rationele model. In Amsterdam en elders in Nederland zien de autori-
teiten in de jaren zestig hoogbouw als oplossing voor de woningnood.50 
De planning van de Bijlmer is een voorbeeld van planning volgens dit 
model.51

47)  Harvey 1989: 213-214. Harvey parafraseert M. de Certeau.

48)  Vanstiphout 2006: 22-25.

49)  Banfield 1959, in Faludi 1973: 142.

50)  Van der Cammen & De Klerk 1993: 114.

51)  Deze subparagraaf is ontleend aan Bolte & Meijer 1981, 

tenzij anders vermeld. 

De verwetenschappelijk van planning die Steigenga nastreeft, gaat ge -
paard met alle kenmerken van het rationele, omvattende model zoals 
dat vooral in de Amerikaanse literatuur van die dagen de ronde doet. Het 
begint met de afwijzing van de vooroorlogse blauwdruk of technische 
planning die weliswaar op onderzoek – een survey – gebaseerd was, maar 
waarin de stap van kennis naar uitvoering niet werd geproblematiseerd.44

Het rationele model onderkent dat planning een kwestie is van poli-
tieke oordeelsvorming en het maken van keuzes. Het is een van de taken 
van de wetenschap om die keuzes voor de politiek te facili teren door het 
construeren van alternatieven op grond waarvan de beste oplossing kan 
worden gekozen. Steigenga wil voor een bepaald ruimtelijk vraagstuk, 
zoals het bouwen van een nieuwe stad of wijk, alternatieve sociaal-ruim-
telijke modellen formuleren . Deze modellen of ‘sociaal ruimtelijke kon-
structies’ vormen de synthese van het wetenschappelijk onderzoek en 
laten zien welke waarden, en dus welke samenlevingsstructuur, eraan ten 
grondslag liggen. Bovendien geven de modellen een beredeneerd inzicht 
in de gevolgen, de eventuele neven effecten en de benodigde middelen.

Steigenga verwijst naar de utopie als voorbeeld voor de ruimtelijke 
constructies die in zijn ogen gedachte-experimenten voorstellen en daar-
mee het creatieve element in de sociale wetenschap vertegenwoordigen. 
De planvorming bestaat volgens het rationele model uit successievelijk 
wetenschappelijk geconstrueerde modellen, politieke keuze, ontwerp.45

Steigenga benadrukt het belang van de verdere ontwikkeling van sociale 
theorievorming voor planning, in het besef dat een ruimtelijke struc-
tuur altijd een sociale structuur impliceert. Ruimtelijke structuren op elk 
niveau, van buurt, wijk, stad tot verstedelijkingspatronen voor het hele 
land, beïnvloeden en bepalen immers menselijke relaties en maatschap-
pelijke processen. Ook een architect als J.J.P. Oud is deze verhouding 
niet ontgaan:

De verantwoordelijkheid van de architect van tegenwoordig, die door zijn 
op-het-doel-gerichtheid mede helpt bepaalde manieren van doen vorm te 
geven, is daarom bijzonder groot. De stadsaanleg met zijn verkeer, met 
zijn groen, met zijn water, met zijn kerken, scholen, sportvelden, enz.  
legt een complete dag-verdeling en dag-besteding voor de bewoners en  
de gebruikers vast. Levens kunnen door dit alles gelukkig of ongelukkig 
beïnvloed worden! 46

44)  De Vries 2002: 42-46. Wissink 2000: 83, 84.

45)  Steigenga 1973: 13, 14.

46)  Oud 1963: 23.
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zakelijk zijn en een betere ontsluiting voor het verkeer. Brede radiale 
autowegen, de ringweg om de stad en een ondergrondse spoorlijn, de 
metro, zijn al voorzien. Voor de volkshuisvesting betekenen deze uit-
gangspunten dat het accent gelegd wordt op een snelle doorstroming. 
De woningbouw in Bijlmer moet, zo is de gedachte, honderdduizend 
van deze doorstromers huisvesten. Toekomstwaarde is een van de 
belangrijkste achtergrondideeën van het ontwerp. In het willen antici-
peren op toekomstige wensen en mogelijkheden, door grotere en beter 
afgewerkte woningen, een leefbare woonomgeving zonder auto’s, veel 
groen, collectieve voorzieningen en een adequaat vervoersysteem, is 
duidelijk een socialistische visie op de ‘Stad van Morgen’ te herkennen.

Grootschalig en visionair als het plan voor de Bijlmer mocht zijn, het 
uiteindelijke resultaat voldeed niet aan de verwachtingen. De problemen 
zijn bekend. Bedoeld om honderdduizend mensen en vooral de voor-
hoede van de arbeidersklasse een riante woonruimte in een parkachtige 
omgeving te bieden, liep het uit op leegstand en losbandigheid, om 
niet te zeggen criminaliteit. De gewenste bewoners kwamen niet. Toch 
bestond er een brede consensus binnen en buiten de gemeente over het 

Het idee voor een staduitbreiding van Amsterdam met een zuidooste-
lijke ‘lob’ dateert van eind jaren vijftig (figuur 2.6) en is terug te vinden 
in de eerste schetsen van de RPD voor de Eerste nota (figuur 2.5). 
Het planconcept voor de Bijlmer lijkt naadloos aan te sluiten bij het 
Algemeen Uitbreidingsplan (AUP), hoewel het oorspronkelijke concen-
trische model vervangen is door het concept van de ‘lobbenstad’ met 
groene scheggen tussen de lobben. Het AUP (figuur 2.7) is een ‘plan in 
hoofdzaak’ en heeft het karakter van een structuurplan – het loopt daar-
mee vooruit op de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarin het gemeen-
telijke structuurplan een formele planfiguur wordt – en is zeker geen 
blauwdruk. Een dergelijk plan geeft de globale bestemmingen aan die 
later in deelplannen worden uitgewerkt en ingevuld – het plan als kader 
voor toekomstig handelen.

Het basisconcept voor de uitbereiding met de Bijlmer is bedacht 
door de dienst Stadsontwikkeling en maakt deel uit van een omvattende 
visie op de ontwikkeling van Amsterdam en omgeving in de komende 
decennia. Uitgangspunten van het concept zijn een verdergaande city-
vorming, waarvoor grote doorbraken, heel veel slopen en saneren nood-

figuur 2.6  Schets van de agglomeratie Amsterdam, eind jaren vijftig. figuur 2.7  Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam, 1935.
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voering. Met andere woorden: er was geen duidelijke scheidslijn tussen 
beleid en uitvoering. Het gevolg was dat het planningsproces het karak-
ter kreeg van een onderhandelingsproces.

De belangrijkste participanten in dit proces zijn het rijk, de provincie,  
de gemeentelijke diensten, exploitanten en aannemers, woningbouwver-
enigingen, architecten, bouwbedrijven en de federatie van woningbouw-
verenigingen. Deze brengen allemaal hun eigen inzichten, waarden 
en belangen mee over het ontwerp, de aanpak en de uitvoering. Ook 
hebben de verschillende actoren andere kennis, specialisaties en infor-
matie op uiteenlopende gebieden. Het rijk, met name de minister van 
Volkshuisvesting, heeft vooral een financieel belang en moet goedkeu-
ring verlenen aan de gesubsidieerde woningbouw. De beleggers hebben 
uitsluitend een financieel belang en laten het op een gegeven moment, 
als de liberalisatie van de woningbouw ter sprake komt, afweten. De 
Woningdienst wil invloed op experimenten met en de uitwerking van de 
verkavelings- en bouwplannen en op de keuze van de architecten. De 
woningbouwverenigingen bewaken vooral het aspect van de huurprijs. 
De bouwbedrijven hebben er belang bij de continuïteit van hun bedrijf in 
de gaten te houden.

De conclusie moet wel zijn dat de planning van de Bijlmer niet volgens  
het rationele model verliep. Het rationele, omvattende model gaat 
immers uit van de pretentie het geheel van een probleemveld te kunnen 
overzien en alle alternatieve oplossingsrichtingen in kaart te kunnen 
brengen. Op basis van de afweging van alle gevolgen van die alternatie-
ven, doorgerekend met de kosten en baten, wordt vervolgens een keuze 
gemaakt voor de beste oplossing. Het model gaat ervan uit dat de poli-
tiek die keuze maakt en ambtenaren het beleid of plan uitvoeren. Opval-
lend is dat in het planningsproces van de Bijlmer de gemeente Amster-
dam en in het bijzonder de dienst Stadsontwikkeling zich opstelde en 
gedroeg als de centrale en rationele actor van het beleid, die dacht het 
hele proces zelf te kunnen sturen en beheersen op basis van het plan. 

De centrale coördinatie die Stadsontwikkeling nastreefde bleek echter 
niet haalbaar en het commitment aan de oorspronkelijke intenties was 
geen garantie voor de uitvoerbaarheid.

Deze gang van zaken in het realisatieproces van de Bijlmer is geen 
geïsoleerd verschijnsel, problemen met de uitvoering komen veelvuldig 
voor in beleidsprocessen. Pressman en Wildavsky, bevonden zich onder 
de eersten die signaleerden dat politici bij het bedenken en formuleren 
van beleid te weinig nadenken over de uitvoerbaarheid en daar zelf 
onderzoek naar deden. Hoewel in een andere context, is hun inmiddels 

Bijlmerplan, maar die consensus betrof het oorspronkelijke concept,  
dat weliswaar in nota’s in woorden was vastgelegd en in een maquette  
driedimensionaal verbeeld, maar het moest stellen zonder gedetail-
leerde uitwerking en openbare verantwoording. De consensus over de 
‘modelstad’, die vooral beruste op een intentie, bleek fragiel te zijn. 

Het concept wordt gedragen door twee organiserende principes. 
Allereerst de wijkgedachte waarin de collectiviteit van het wonen cen-
traal staat met een stelsel van woningen en gemeenschappelijke voor-
zieningen. Het tweede principe is de ‘core’, de ruimtelijke expressie 
van de wijkgedachte, zoals die in de structuur van het nieuwe stadsdeel 
tot uitdrukking moet komen. Dit concept is een goed voorbeeld van 
wat hiervoor werd opgemerkt over het corresponderen van ruimtelijke 
opbouw en structuur met een sociale ordening.

De wijkgedachte zoals in het Bijlmerplan geconcipieerd, geeft de 
gewenste inrichting van de samenleving van de toekomst aan op een 
moderne, grote schaal. De gemeenschapszin van de oude buurten is 
verplaatst naar het niveau van een middelgrote stad; een poging om 
Gemeinschaft en Gesellschaft te verenigen vanuit het geloof dat de 
belangen van het individu en de gemeenschap samenvallen. De Duitse 
socioloog Tönnies (1855-1936) is de bedenker van het begrippenpaar 
Gemeinschaft-Gesellschaft, dat de – analytische – tegenstelling uitdrukt 
tussen een door tradities bepaalde samenlevingsvorm, zoals de familie, 
het dorp en de kleine stad enerzijds en een moderne, rationele, toe-
komstgerichte maatschappijvorm anderzijds.52

Het zijn nu juist de genoemde organiserende principes die sneuvelden 
in het planningsproces. De dienst Stadsontwikkeling, die de realisatie 
van het plan organiseerde en coördineerde, bleek het proces niet totaal 
te kunnen controleren. Stadsontwikkeling onderschatte de complexi-
teit van het proces, onder andere veroorzaakt doordat snel met het 
bouwen moest worden begonnen. Daardoor had Publieke Werken het 
vervoerstelsel al vroeg in de planvorming vastgelegd in verband met 
het snel bouwrijp maken van de grond. De uitgangspunten voor de 
woningbouw werden binnen deze beperking daarentegen geleidelijk 
aan ontwikkeld. Een andere bepalende factor die de complexiteit ver-
grootte, bestond uit het grote aantal andere actoren dat betrokken was 
bij het proces, en de afhankelijkheden en beperkingen die dat met zich 
meebracht. Dit betekende dat het planvormingsproces continu doorliep 
en hand in hand ging met het proces van definitieve uitwerking en uit-

52)  Zijderveld 1987: 199-203.
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bij de volgende stap. Gekozen oplossingen zien als tijdelijk en indien 
nodig aanpassen c.q. verbeteren, is een substantieel element van deze 
benadering. Bewuste toepassing betekent dat beleidsmakers rekening 
moeten houden met de genoemde beperkingen en zo in staat zijn 
(ongewenste) gevolgen van het beleid snel te onderkennen en door 
terugkoppeling en evaluatie bij te stellen; een doelbewust organiseren 
van leren door trial-and-error.

Wederzijdse aanpassing wil zeggen dat beleid of planning niet het 
privilege is van één centrale actor, zoals een overheidsdienst, maar 
dat de interactie tussen de diverse bij het beleid betrokken actoren en 
instellingen, kennis en ervaringen bijeen brengt waarmee nieuwe per-
spectieven en visies op een beleidsprobleem ontstaan. Dit kan tot meer 
evenwichtige en haalbare oplossingen leiden. Bewuste toepassing houdt 
in dat beleidsmakers welbewust op zoek gaan naar variëteit in visies en 
invalshoeken op het beleidsprobleem in kwestie en rekening houden 
met de percepties van anderen.

Serial en mutual adjustment vormen samen de basis van het door 
Lindblom zo genoemde disjointed incrementalism, dat kort samengevat 
inhoudt dat beleid in alle, analytisch te onderscheiden fases – beden-
ken, vaststellen, uitvoeren – een continu leerproces zou moeten zijn. De 
ideeën van Lindblom komen nog terug in hoofdstuk 3.

2.4 De stad als systeem

In de jaren zestig wordt de ruimtelijke ordening van Nederland als 
exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid op systematische en 
planmatige wijze voortgezet. Door middel van nota’s en structuurschet-
sen geeft de overheid haar voornemens en dus ook haar voorkeuren 
weer over de ruimtelijke inrichting van de samenleving.

Met dit ruimtelijk beleid streeft de overheid een goede leef- en woon-
omgeving na om zodoende de condities te waarborgen voor het welzijn 
van de bevolking: ‘Zij wil de levensontplooiing van de bevolking, voor 
zover die van het leefmilieu afhankelijk is zo goed mogelijk dienen. […] 
De mens en zijn geluk staan ook hier in het middelpunt.’58 Een goed 
leefmilieu in de zin van de ruimtelijke ordening is een ambiance waarin 
aan de materiële en culturele, waaronder educatieve en recreatieve, 
basisvoorwaarden voor een potentieel welzijn is voldaan. Hoewel de 
ideeën over wat onder een goed leefmilieu verstaan moet worden veran-

58)  Tweede nota 1966: 1.

beroemde onderzoek uit 1973, Implementation: how great expectations 
in Washington are dashed in Oakland: or, why it’s amazing that federal 
programs work at all […], nog steeds relevant. Zij laten zien dat de uit-
voering van beleid bestaat uit complexe implementatieprocessen, waar 
een veelheid van actoren bij betrokken is op verschillende tijdstippen, 
die allemaal steeds opnieuw hun instemming of actieve medewerking 
moeten verlenen. Het gevolg is dat de in het begin aanwezige consen-
sus in de loop van het proces verwatert. Bovendien betekent consensus 
over de doelstellingen van een beleid niet dat actoren dezelfde motieven 
en einddoelen hebben. De uitkomsten van het beleid zijn dan ook vaak 
niets anders dan compromissen, een flauwe afschaduwing van de oor-
spronkelijke doelen.53

Inmiddels had ook de Amerikaanse econoom en politicoloog Lind-
blom dit probleem op het terrein van planning al onderkend. Wat in 
werkelijkheid gebeurde in de Bijlmer zou hij herkennen als de dagelijkse 
praktijk van politiek en planning. Als een scherpe waarnemer van die 
praktijk kwam hij al vroeg tot de slotsom dat het rationele planningsmo-
del empirisch niet houdbaar is.54 Dit model veronderstelt een scheiding 
tussen beleid en uitvoering, die in de werkelijkheid niet terug te vinden 
is.55 Integendeel, tijdens de uitvoering duiken nieuwe problemen op die 
ook weer opgelost moeten worden: ‘From the seedbed of implementa-
tion, then, new policy problems grow and are plucked for the agenda in 
never-ending succession.’·. Geheel in lijn met de bevindingen van Majone 
en Wildavsky die later constateren: ‘implementation is the continuation 
of politics with other means’.56

De observaties van Lindblom dat beleidsmakers en planners in de 
praktijk dicht bij de status-quo blijven en geleidelijk aan verbeteringen 
proberen aan te brengen, leidden tot het idee van ‘incrementalisme’.57 
Het incrementalisme sluit dus beter aan bij bestaande praktijken dan 
het ideaal van het rationele model. Maar het heeft daarmee wel een 
ingebouwd conservatisme. Lindblom verhelpt dat door twee voorwaar-
den te stellen, die bewust toegepast moeten worden: serial en mutual 
adjustment. Seriële aanpassing is een continu proces van stapsgewijze 
beleidswijzigingen in de gewenste richting, door rekening te houden 
met de gevolgen en neveneffecten van een bepaalde beleidsmaatregel 

53)  Pressman & Wildavsky 1973.

54)  Lindblom 1959, in Faludi 1973.

55)  Lindblom & Woodhouse 1993 (1968): 59, 60.

56)  Majone & Wildavsky 1978.

57)  Braybrook & Lindblom 1963. Lindblom & Woodhouse 1993.
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maken de locatiekeuzes voor woningbouw tot een complex vraagstuk. 
Een eerste antwoord is te zorgen voor gedifferentieerd woningaanbod 
in een gevarieerd leefmilieu. De historisch gegroeide situatie kan daarbij 
een rol spelen, stelt de nota. De gewenste diversiteit kan bereikt worden 
door de bestaande verscheidenheid in het landschap en historische 
bebouwing te benutten: ‘In het ruimtelijk beleid moet daarom hoge 
waarde worden toegekend aan het behoud, waar mogelijk, van de dif-
ferentiaties binnen ons land, die natuur en historie ons hebben gebracht 
én aan het scheppen van een nieuw veelzijdig (woon)milieu.’60

Een volgende oplossing is het controleren van de verstedelijking 
door het principe van ‘gebundelde deconcentratie’, een concept dat 
spreiding verenigt met concentratie.61 Om de nieuwe woonmilieus op 
de juiste plaats te situeren, is zowel een zekere mate van concentratie 
van de groei in bepaalde gebieden nodig, als een voortzetting van het 
spreidingsbeleid uit de eerste nota. Nu met het motief om de intussen 
ontstane ongecontroleerde suburbanisatie in te dammen.62 De achter-
liggende gedachte is dat het compromis tussen stad en land een goede 
tussenoplossing is, the best of two worlds: buiten wonen, maar toch 
profiteren van de voordelen en voorzieningen van de stad.

Voor de inrichting van de fysieke ruimte van Nederland, betekent dit 
dat de groei gelokaliseerd wordt in de nabijheid van nader te bepalen 
bestaande steden, volgens het beginsel ‘milieudifferentiatie’: A-, B-, C- 
en D-milieus – van de grotere dorpen (A) naar de grote steden (D) met 
daartussen de B-milieus, de toekomstige groeikernen, en C-milieus, de 
middelgrote steden (figuur 2.8).

Het stadsgewest, ‘een gespreid samenstel van een of meer grote cen-
tra met omringende kleine kernen die door hun vele onderlinge relaties 
een functioneel geheel vormen’, dat overeenkomsten vertoont met het 
eerdere model van de satellietstad, is het gebied waar de groei zoveel 
mogelijk opgevangen dient te worden (figuur 2.9).63

Het aanwijzen van overloopgebieden en nieuwe steden als overloop 
van de noordelijke Randstad, zoals Purmerend en Alkmaar in Noord-
Holland en Almere en Lelystad in de Flevopolders, impliceert ook welke 
gebieden open moeten blijven, zoals het Groene Hart en het Rivierenge-
bied.64 

60)  Tweede nota 1966: 57.

61)  Idem: 86.

62)  Idem: 77-80.

63)  Idem: 81.

64)  Idem: 168-169.

deren, is tot eind jaren negentig de zorg voor collectieve en individuele 
voorzieningen volgens het beginsel van de ‘verdelende rechtvaardigheid’ 
een constante factor in het ruimtelijk beleid.

De Tweede nota over de ruimtelijke ordening (1966) is bij uitstek de 
belichaming van het ‘moderne project’ waarin het moderniseringsproces 
wordt voortgezet door een toekomstgerichte en rationele planning van 
de fysieke en sociale inrichting van de samenleving. De nota reflecteert 
als geen ander document uit die periode het optimistische tijdsbeeld: 
geloof in vooruitgang en groei op alle terreinen, sterke gerichtheid op 
Amerika, groot vertrouwen in de potentie van de wetenschap om maat-
schappelijke problemen op te lossen en een strikte scheiding tussen 
beleid en wetenschap. De Tweede nota belichaamt dan ook de overtui-
ging van de juistheid van het rationele, omvattende model van planning.

De inzet van het ruimtelijk beleid is het handhaven van een goed  
leefmilieu en het zorg dragen voor een adequate huisvesting van de 
bevolking, ook op de lange termijn – de planhorizon is het jaar 2000. 
De inleidende woorden van de nota luiden als volgt:

Ons land is in een periode gekomen, waarin de zorg voor het in stand 
houden van een goed leefmilieu aan overheid en maatschappij meer dan 
vroeger ter harte moet gaan. Het besef daarvan dringt algemeen door. 
Steeds meer mensen krijgen te maken met de verstedelijking en haar 
gevolgen voor het woonmilieu, met het vraagstuk van de recreatieruimte, 
met de moeilijkheden op het gebied van verkeer en parkeren, met het 
belang van de zuiverheid van het water en de lucht.59

De nota schetst in een beredeneerde ruimtelijke toekomstvisie hoe een 
proces van ordelijke verstedelijking kan leiden tot een situatie waarin 
zowel gebruik als inrichting van de ruimte efficiënt en rechtvaardig zijn. 
De beruchte prognose van het CBS, die het aantal inwoners raamde op 
twintig miljoen in het jaar 2000, maakte een dergelijk toekomstbeeld 
extra noodzakelijk.

De grote vraag volgens de nota is hoe en waar de verwachte bevol-
kingsgroei op te vangen, en in geografische zin waar de noodzakelijke 
uitbreidingen moeten plaatsvinden. Een belangrijk uitgangspunt is reke-
ning te houden met voldoende keuzemogelijkheden voor de bevolking. 
De toegenomen welvaart heeft gezorgd voor een grotere keuzevrijheid 
op vele terreinen, en zal zich ook manifesteren in de keuze voor een 
woning en de woonomgeving. Onzekerheid vanwege de onvoorspel-
baarheid van de ontwikkelingen in woonwensen op de lange termijn, 

59)  Tweede nota 1966: 1.



9 4 E R O P  O F  E R O N D E R 9 5 H O O F D S T U K  2 :  B O U W E N  O P  H E T  B O D E M A R C H I E F

Duidelijk is dat de Monumentenwet, die dan net in 1961 door het par-
lement is aangenomen, in de Tweede nota alleen van toepassing wordt 
geacht op de gebouwde omgeving, waartoe naast monumentale gebou-
wen ook pleinen, grachten en straten worden gerekend. Dat de Monu-
mentenwet ook van toepassing is op het bodemarchief, is in de Tweede 
nota niet te merken.

Het ruimtelijk beleid zoals geformuleerd in de Tweede nota komt neer 
op het binnen bepaalde randvoorwaarden, die met de planconcepten 
gebundelde deconcentratie, stadsgewest en milieudifferentiatie worden 
ingevuld, aanbieden van een verscheidenheid aan woonmilieus door het 
aanwijzen van uitbreidingslocaties voor de bouw van nieuwe woningen.

Zowel de Eerste als de Tweede nota kon echter niet voorkomen dat 
ongewenste uitbreidingen zich voordeden; het beleid kwam niet van de 
grond of ‘werkte niet door’ in de terminologie van de planologen. De 
tegenstroom, de trek uit de steden naar buiten, die in de jaren zestig op 
gang kwam, was niet tegen te houden, althans niet op de manier zoals 
het Rijk dat bedoeld had. Kleine dorpen breidden zich gewoon uit, onge-

Monumentenzorg

De Tweede nota besteedt ook aandacht aan de sanering en reconstructie 
van de steden. De nieuwe uitbreidingen zijn immers ook noodzakelijk 
vanwege de sanering, krotopruiming en aanleg van nieuwe wegen in 
de oude binnensteden: het proces van cityvorming. Bovendien is de 
stedenbouwkundige structuur van veel steden niet geschikt voor het 
moderne leven. Algehele sloop is echter geen optie, wel gedeeltelijke 
reconstructie en ‘rehabilitatie’. De aantrekkelijkheid van veel binnen-
steden wordt ook in grote mate bepaald door hun ‘cultuurhistorische 
rijkdom die nationaal tot onze grootste bezittingen behoort’. In zulke 
gevallen is zorgvuldige afweging noodzakelijk en moet gedacht wor-
den aan restauratie en in het geval van woonhuizen aan het opnieuw 
bewoonbaar maken. De Monumentenwet, zo stelt de nota, biedt de 
mogelijkheid stads- en dorpsgezichten en afzonderlijke gebouwen te 
beschermen om het ‘oorspronkelijke monumentale aspect van steden 
en dorpen zoveel mogelijk te behouden’.65

65)  Idem: 95-99.

figuur 2.8 Fragment ruimtelijke structuurschets van Nederland omstreeks 2000 uit de  
Tweede nota, 1966.

figuur 2.9  Schetsmatige toelichting van het begrip ‘stadsgewest’.
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een pleidooi voor planning als een continu en cyclisch proces dat syste-
matisch, rationeel en controleerbaar moet zijn. Planning volgens deze 
methode neemt geen besluiten die mogelijkheden uitsluiten, maar houdt 
rekening met nieuwe ontwikkelingen door speelruimte open te houden:  
‘Het plan is bewegend plan en de ruimtelijke ordening een proces.’ 71 
De opzet van de Derde nota zelf is inderdaad niet meer comprehen-
sive, maar bestaat uit drie delen72 om de nieuwe planningsmethodiek 
te accentueren: ‘Hiermee wordt tevens onderstreept dat de ruimtelijke 
ordening in een dynamische samenleving als de onze zich moeilijk 
in een samenvattende conceptie, op een moment gepresenteerd, 
laat vatten, doch eerder voorwerp is van continue herwaardering en 
herformulering.’ 73

In de jaren zeventig is het optimisme van de zonnige jaren zestig 
aan het verdwijnen. De oliecrisis, die hard aankomt in Nederland, 
en het rapport van de Club van Rome Grenzen aan de groei, dat de 
kwetsbaarheid van het milieu aan de orde stelt, zorgen voor twijfels 
aan een verdergaande modernisering en het vooruitgangsstreven. De 
Oriënteringsnota, verschenen in de periode van het kabinet Den Uyl 
(1973-1977), staat in het teken van herbezinning over deze vraagstukken. 
Vraagtekens worden gezet bij de wenselijkheid van het bevorderen van 
economische groei, technische vooruitgang en industrialisatie, die ten 
koste gaan van natuur en milieu. De nota spreekt ook twijfel uit over de 
mogelijkheden van de ruimtelijke ordening om de kwaliteit van de leef-
omgeving te garanderen: ‘Ruimte is in grote delen van Nederland een 
schaars goed geworden. Het optimisme, dat door een goede ruimtelijke 
ordening ook op de lange duur een aantrekkelijk leefklimaat behouden 
zou kunnen blijven, is getaand […].’74

Het ontwikkelingsoptimisme heeft plaatsgemaakt voor het besef dat 
er grenzen gesteld behoren te worden. De heroriëntatie levert de vol-
gende hoofdlijnen voor het ruimtelijk beleid op: selectieve economische 
groei, zorg voor het milieu, verbetering van het leefklimaat, verminde-
ring van ongelijkheid en achterstand en een verdeling van de welvaart. 
Dit vergt een planning voor de lange termijn en democratische controle 
op het beleid.75 Deze doelstellingen zijn een afspiegeling van het heer-
sende politieke en maatschappelijke klimaat.

71)  Oriënteringsnota 1974: 22.

72)  Oriënteringsnota 1974, Verstedelijkingsnota 1976, Nota 

landelijke gebieden 1977. 

73)  Oriënteringsnota 1974: 3.

74)  Idem: 3.

75)  Idem: 32, 71, 84, 104.

acht de wensen van het Rijk. Kleinere gemeenten zullen nu eenmaal 
andere doelstellingen en problemen hebben dan het Rijk, bijvoorbeeld 
het vergroten van het draagvlak van de gemeentelijke voorzieningen. 
Bovendien is voor veel gemeenten het begrip ‘nationaal ruimtelijk 
beleid’ helemaal geen issue; zij zien dat niet als hun probleem.66

De overheid is zich overigens wel bewust van dat fenomeen. In de 
Tweede nota wordt duidelijk gesteld dat coördinatie en afstemming met 
de lagere overheden ervoor moet zorgen dat het beleid van de overheid 
‘doorwerkt’.67 Toch is het ook hier weer evident dat de theorie van het 
rationele model geen aansluiting heeft met de werkelijkheid. Het rati-
onele model veronderstelt dat als de keuzes eenmaal gemaakt zijn en 
besluiten genomen, het beleid zoals gepland wordt uitgevoerd. In de 
praktijk blijkt dat deze vanzelfsprekendheid een illusie is en implemen-
tatie voortdurend om nieuwe keuzes vraagt.

De ervaringen met de implementatie van het suburbanisatiebeleid 
van de Tweede nota hebben een bijstelling van de planningsmethodiek 
tot gevolg. Het systeemmodel is een nadere adaptatie van het rationele 
model waarin planning nu opgevat wordt als een proces, waarin terug-
koppelingen en evaluaties zijn opgenomen en de overheid fungeert als 
de centrale coördinator van beleid en planning.68 Ruimte en samenleving 
worden voorgesteld als een complex systeem van subsystemen. Ook 
deze benadering hecht grote waarde aan kennis, maar nu aan kennis van 
maatschappelijke processen om in te kunnen spelen op gangbare ont-
wikkelingen en vooral om die ontwikkelingen te kunnen voorspellen.69

Met de systeembenadering werd planning de manier om problemen 
aan te pakken op alle beleidsterreinen, niet alleen in de ruimtelijke orde-
ning. Planning werd opgevat als een (beperkt) rationeel besluitvormings-
proces. Het planningstelsel breidde zich enorm uit, ook over andere 
beleidsterreinen; verschillende sectoren gingen eigen ruimtelijk beleid 
voeren, waardoor een complex en onoverzichtelijk stelsel ontstond. Het 
sector-facetmodel moest een oplossing bieden om integrale planning 
door de overheid beter mogelijk te maken: planning door afstemming.70

In de Derde nota over de ruimtelijke ordening zijn deze opvattingen 
over systeemfunctionele planning terug te vinden, een onderwerp dat 
uitvoerig wordt behandeld in de Oriënteringsnota (1974). De nota houdt 

66)  Korthals Altes 1995: 76, 77.

67)  Tweede nota 1966: 163-165.

68)  Wissink 2000: 90-93.

69)  Siraa 1995: 103-111.

70)  Wissink 2000: 86-87.
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2.5 De stad als sociaal-cultureel domein

De Vierde nota over de ruimtelijke ordening (1988) introduceert een aantal 
nieuwe elementen, waaronder in de eerste plaats een sterkere oriëntering 
dan in de voorafgaande nota’s op de internationale, economische positie 
van Nederland, die verbeterd kan en moet worden. De traditioneel sterke 
kanten van Nederland als transport- en distributieland kunnen daartoe 
worden benut. Nieuw is ook het belang dat aan kwaliteit wordt gehecht. 
Hoewel kwaliteit altijd een uitgangspunt is geweest in het ruimtelijk 
beleid – in het streven naar een goede woon- en leefomgeving is kwaliteit 
meer of minder ingebouwd –, wordt nu expliciet ‘ruimtelijke kwaliteit’ 
benoemd als een factor die, indien bewust ‘toegevoegd’, een meerwaarde 
kan opleveren. De nota onderscheidt drie elementen van ruimtelijke kwa-
liteit: belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde.80

Een derde nieuw aspect is de introductie van de ‘markt’ een van de 
hoofdthema’s van de kabinetten Lubbers in de jaren tachtig, nu ook in 
het ruimtelijk beleid, vooral in de volkshuisvesting. De privatisering van 
de volkshuisvesting kent een lange aanloop en voorbereiding en zal zijn 
beslag vinden in de nota van staatssecretaris Heerma, Volkshuisvesting 
in de jaren 90, zoals in de Vierde nota wordt aangekondigd.81 In het 
besef dat de markt weinig belangstelling zal hebben voor de sociale 
woningbouw blijft het Rijk verantwoordelijk voor de huisvesting van de 
lagere inkomensgroepen.

In een integraal ruimtelijk ontwikkelingsperspectief schetst de nota 
hoe het voorgenomen beleid en de ruimtelijke inrichting de economische 
concurrentiepositie van Nederland gezonder kunnen maken. Uitgangs-
punt is kort gezegd het versterken van de al aanwezige sterke punten in 
economische zin. Dan komen onmiddellijk in beeld de Randstad met de 
twee mainports Amsterdam en Rotterdam, de stedelijke knooppunten, 
min of meer overlappend met de stadsgewesten, en de Stedenring Cen-
traal Nederland, dat als economisch kerngebied gezien wordt. 

De Stedenring strekt zich uit van Amsterdam en Rotterdam tot 
Arnhem-Nijmegen in het noordoosten en Eindhoven in het zuidoos-
ten (figuur 2.10). De steden binnen dit gebied die zijn aangewezen als 
stedelijk knooppunt krijgen voorrang als het om de inzet van middelen 
gaat, zoals grondkostensubsidies en andere investeringen; sterke ste-
den sterker maken is hier duidelijk het beginsel. De andere regio’s zul-
len het ‘op eigen kracht’ moeten doen.82

80)  Vierde nota 1988, dl. d: 84, 85.

81)  Idem, dl. d: 9.

82)  Idem, dl. d: 20, 120-121.

De nota signaleert ook verschuivingen in de bestaande waardepatronen, 
die zich onder andere uiten in verzet van de bevolking op het platteland 
tegen de aanleg van wegen en tegen de ruilverkavelingen. In de stad 
komen bewoners in opstand tegen cityvorming en de verkeersdoorbra-
ken en reconstructies die daarvan het gevolg zijn. De leefbaarheid in de 
grote steden komt in gevaar en de bewoners eisen zeggenschap over 
hun leefomgeving. Als ruimtelijke ordening inderdaad de best weder-
kerige aanpassing is van ruimte en samenleving ten behoeve van die 
samenleving, zo stelt de nota, zal het beleid op zoek moeten gaan naar 
nieuwe vormen van ruimtelijke inrichting, die meer recht doen aan de 
belevingswaarde van stad en land.76 Voor het landelijk gebied betekent 
dit dat met het oog op de kwaliteit van de woonomgeving, cultuurhisto-
rische waarden – architectonisch en landschappelijk waardevolle bebou-
wing – zoveel mogelijk behouden worden en indien nodig beschermd.77 
Het beleid voor stedelijke inrichting stelt het behoud en versterken van 
de sociaal-culturele functie van de binnensteden voorop, dus behoud 
van bestaande stedelijke structuren en bescherming van de cultuurhis-
torische waarden in plaats van sloop en nieuwbouw.

Het belang van monumenten voor de leefbaarheid van zowel stad 
als land is duidelijk aanwezig in de Derde nota, maar niet zonder voor-
waarde: ‘Monumenten en waardevolle oude stadsgezichten, mogen 
geen dode stukjes stad worden.’78

In het stadsvernieuwingsbeleid is het accent verlegd naar het 
bewoonbaar houden van de stadscentra en de verbetering van leefom-
standigheden van de bevolking in oude stadswijken. De verandering in 
het denken over planning is ook hier zichtbaar. Een kleinschalige, prak-
tische en snelle aanpak ter verbetering van woningen en wijken wordt 
effectief geacht. Een incrementele strategie bestaande uit een aaneen-
rijging van ‘vele kleine activiteiten in plaats van concepties van groter 
schaal’ heeft nu de voorkeur.

In de grote steden zelf duurt het nog wel even voor de kleinschalige 
aanpak steun vindt van de gemeentelijke diensten die zich met Stadsont-
wikkeling bezighouden. In Amsterdam bijvoorbeeld duurt het tot de komst 
van wethouder Jan Schaefer, in 1978, voordat het ‘bouwen voor de buurt’ 
daadwerkelijk doorgezet kon worden. Schaefer is de man van de renovatie, 
die afrekende met sanering en reconstructie – begrippen uit de Tweede 
nota, die in de praktijk meestal algehele sloop en nieuwbouw betekenden 
– en ‘behoud en herstel’ hoog op de politieke agenda plaatste.79

76)  Idem: 19, 20.

77)  Nota landelijke gebieden 1977: 5-8.

78)  Verstedelijkingsnota 1976: 157.

79)  De Liagre Böhl 2010: 280, 281.
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het woon-werkverkeer per auto door het afstemmen van wonen, werken, 
voorzieningen en infrastructuur in stadsgewestelijk verband. Voor de 
vestiging van bedrijven zijn A-, B- en C-locaties ontwikkeld.83

Kritiek van de Tweede Kamer op de Vierde nota leidt tot de Vierde nota 
over ruimtelijke ordening extra (Vinex, 1990), die een aanscherping van 
de Vierde nota inhoudt, vooral op het gebied van diverse uitvoeringsa-
specten. Bovendien is er een grote onoverzichtelijkheid ontstaan door 
de vele departementale nota’s met ruimtelijke gevolgen, die verschenen 
in de jaren 1988-1990, waardoor het nodig is het beleid aan te vullen en 
te actualiseren, maar ‘zonder het uitgangspunt te wijzigen dat de uit-
voering van het ruimtelijk beleid primair via de diverse beleidssectoren 
gestalte moet krijgen’.84

In de Vinex worden prioriteiten aangegeven waarvan de implemen-
tatie nu in projecten moet plaatsvinden. Woningbouw – er zijn circa 

83)  Idem, dl. d: 101, 102.

84)  Stellingnamebrief 1990. Korthals Altes 1995: 137-141.

Het concept ‘stedelijke knooppunten’ is bedoeld om het economisch 
belang van díé gebieden te benadrukken waar aanlokkelijke, hoog-
waardige voorzieningenmilieus moeten ontstaan om vestigingen van 
bedrijven en de dienstensector aan te trekken. De steden hebben zowel 
een goed economisch klimaat nodig als een goed woon- en leefmilieu, 
waarvoor de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn. 

Het uitbreiden van de woningvoorraad blijft namelijk geboden, de 
verwachting is dat er nog ongeveer een miljoen woningen in de periode 
1990-2015 nodig zullen zijn. In het realiseren van deze productie zal de 
markt een grotere rol gaan spelen. De vraag waar de grote bouwlocaties 
van de toekomst gevonden moeten worden, wordt niet beantwoord in de 
nota, die vooralsnog alleen criteria aangeeft die doorslaggevend zullen 
bij de locatiekeuze voor de woningbouw. De nota stelt nadrukkelijk dat 
een goede kwaliteit van woning en woonomgeving samenhangt met bou-
wen op gewenste locaties, en dat betekent het stellen van randvoorwaar-
den aan de ontwikkelingen op ongewenste locaties. Bij het bepalen van 
gewenste locaties speelt de geleiding van de automobiliteit een grote rol, 
evenals de aanwezigheid van openbaar vervoer. Doel is het beperken van 

figuur 2.10  Fragment integratiekaart Vierde nota; Stedenring.

criteria voor de locatiekeuzen van de nieuwe uitbreidingslocaties

De nabijheid tov het centrum van de stad

De ontsluiting met openbaar vervoer

De samenhang van wonen, werken, voorzieningen en groenstructuur,

Geen verstedelijking in de open ruimtes

De uitvoerbaarheid

figuur 2.11  Criteria voor de locatiekeuze van nieuwe uitbreidingslocaties.
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Monumentenzorg, cultuurhistorie en archeologie

De sterke oriëntatie op ruimtelijke kwaliteit in de Vierde nota gaf een 
impuls aan het architectuurbeleid en de momentenzorg.87 De Monu-
mentenraad en het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke ordening en 
Volkshuisvesting (NIROV) hebben in hun reacties op de nota gewezen 
op het belang van continuïteit en een historisch perspectief voor een 
op de toekomst gericht ruimtelijk beleid. Op grond van deze reactie 
maakt de nota een onderscheid tussen beleid voor de kwaliteit van de 
dagelijkse leefomgeving en beleid gericht op het ruimtelijke ontwikke-
lingsperspectief voor het land als geheel.88

Kwaliteit wordt hier dus in de eerste plaats opgevat als een vormge-
vingsaspect, zowel voor historische gebouwen als voor de nog nieuw 
te bouwen architectuur. Dit ligt in de lijn van het argument van de 
‘schoonheidswaarde’ van de Monumentenwet en wordt nu verbonden 
met de categorie belevingswaarde: ‘Monumenten dragen niet alleen bij 
aan de schoonheid, maar bieden ook de mogelijkheid het verleden te 
beleven.’ 89 Naast deze esthetische betekenis staat het ‘maatschappelijk 
nut’. In de categorieën van ruimtelijke kwaliteit zijn dat de gebruiks- en 
toekomstwaarde. Monumenten kunnen zowel een functie hebben in de 
toeristische en recreatieve sfeer, als een middel zijn bij het scheppen 
van een hoogwaardig vestigingsklimaat.90

De regering blijft erbij dat prioriteiten stellen noodzakelijk is, omdat 
niet alles beschermd kan worden, ondanks kritiek op dit standpunt. 
Voorrang krijgen monumenten in stadsgewesten en waardevolle gebie-
den daarbuiten met een hoge concentratie van cultuurhistorische 
bezienswaardigheden die toeristisch interessant zijn.91 De plotselinge 
overgang van monumenten naar ‘cultuurhistorie’ blijft in de nota impli-
ciet, en ook wat onder cultuurhistorie wordt verstaan is onduidelijk, 
behalve dat het om zichtbare overblijfselen uit het verleden gaat.92 Wel 
duidelijk is dat monumenten en cultuurhistorie in het ruimtelijk beleid 
een instrumenteel karakter hebben en geen doel op zich zijn.

87)  De architectuur van de ruimte; nota over het 

architectuurbeleid 1997-2000.

88)  Vierde nota 1988, dl. d: 84.

89)  Idem: 95. 

90)  Idem: 95.

91)  Idem: 95, 96.

92)  In de herziene Monumentenwet van 1988 is 

‘volkskundige waarde’ vervangen door ‘cultuurhistorische’ 

waarde.

835.000 huizen nodig – is de belangrijkste prioriteit van de Vinex, in 
samenhang met het mobiliteitsbeleid, milieuoverwegingen en ruimte-
lijke kwaliteit.

De woningbouwlocaties worden in de eerste plaats gezocht binnen 
de bestaande stedelijke gebieden (de stadsgewesten) en de steden zelf 
door verdichting en inbreiding, pas in tweede instantie komt uitbreiding 
buiten het stedelijk gebied in aanmerking. Deze keuze voor de ‘compacte 
stad’ wordt grotendeels ingegeven door de prioriteit van het terugdrin-
gen van het autogebruik. Voor de bedrijvenlocaties blijft het bereikbaar-
heidsprofiel van de ABC-locaties van toepassing. De regering neemt zich 
op alle mogelijke manieren voor om ongewenste vestigingen – locaties 
die niet aan de criteria (figuur 2.11) voldoen – te voorkomen. Een strenge 
toetsing van bestemmingsplannen wordt in het vooruitzicht gesteld, 
evenals wijzigingen in bestaande bestemmingsplannen die nog bestem-
mingen bevatten op ‘verkeerde’ locaties.

Het uitgangspunt van gebundelde verstedelijking in stadsgewesten in 
samenhang met de eerder genoemde locatiecriteria leidt tot het aan-
wijzen van de uitbreidingslocaties. De definitieve beslissingen over de 
exacte plaats van de woon- en werklocaties worden echter op provinciaal 
niveau genomen. Voor het stadsgewest Arnhem-Nijmegen is de voor-
keur van het Rijk wat Arnhem betreft de ontwikkeling van Driel-Oost 
(later Schuytgraaf genoemd). Het gemeentebestuur van Nijmegen pre-
fereert de locatie ten noorden van de Waal (de Waalsprong), een locatie 
die al door de provincie als mogelijkheid is genoemd, naast de alterna-
tieve uitbreidingen ten zuiden van de Waal (Beuningen/Wijchen en Heu-
men) of een uitbreiding in Beuningen/Wijchen, gecombineerd met een 
versterkte groei van Elst.85 De ontwikkeling van zowel de Waalsprong als 
Schuytgraaf en Elst past uitstekend in het op bundeling van verstedelij-
king – de compacte stad – gerichte beleid van de regering.86

85)  Arnhem-Nijmegen ligt goed. Discussienota 1990,  

GS van Gelderland. 

86)  Vinex 1990, dl. 1 ontwerp pkb: 31-32. In de Derde nota 

was het beleid nog gericht op het openhouden van het nog 

niet verstedelijkt gebied tussen Arnhem en Nijmegen, Nota 

landelijke gebieden, 1977: 16.
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Cultuurhistorie is in de eerste plaats het bestaande cultuurlandschap 
als uitdrukking van de onderwerping van de natuur door menselijke 
arbeid. In deze visie is heel Nederland cultuurlandschap, ook de steden. 
Vervolgens wordt met cultuurhistorie bedoeld alle objecten, sporen, 
structuren in het landschap en in de bodem die deel uitmaken van de 
leefomgeving en een uiting zijn van de historische ontwikkeling. Cul-
tuurhistorie omvat het archeologische, historisch - bouwkundige en 
landschappelijke erfgoed.

Belvedere staat een inrichting van de ruimte voor die sterker dan voor-
heen wordt bepaald door de cultuurhistorische identiteit. De aanname 
dat cultuurhistorie de kwaliteit van de leefomgeving kan verbeteren,  
is het belangrijkste achterliggende motief. De bijdrage van cultuurhisto-
rie aan de kwaliteit van de leefomgeving moet zowel worden begrepen 
in esthetisch opzicht, als in de betekenis van zingeving. In de laatste 
betekenis constateert Belvedere dat er maatschappelijk behoefte is aan 
een tegenwicht in tijden van globalisering en dat cultuurhistorie bewo-
ners een gevoel van herkenning en betrokkenheid bij hun omgeving 
kan verschaffen. Het probleem is hoe cultuurhistorische kwaliteiten te 
integreren in ruimtelijke ontwikkelingen. Belvedere biedt geen voorge-
structureerde oplossingen aan; vanuit het besef dat situaties verschillen, 
zullen (gesubsidieerde) experimenten met ‘behoud door ontwikkeling’ 
per geval op den duur richtlijnen opleveren.

2.6 tot besluit

In dit hoofdstuk heb ik laten zien dat de ruimtelijke ordening zich bezig-
houdt met de gewenste inrichting van de ruimte, met de vraag hoe de 
ruimte zo in te richten dat een goede leefomgeving ontstaat, zowel in 
fysieke als sociale zin. De opvattingen over wat een goede leefomgeving 
inhoudt en welke factoren eraan bijdragen of er juist afbreuk aan doen, 
blijken door de tijd heen te verschillen. Hoe deze veranderingen in con-
ceptuele en morfologische zin zich ook voordoen, duidelijk is dat kwa-
liteit van het leefmilieu niet vanzelf tot stand komt, maar gepland moet 
worden. Ook de ideeën over de beste manier van planning – planning-
theorie – blijken aan verandering onderhevig. Er zijn vier periodes aan te 
wijzen waarin de denkbeelden over de kwaliteit van de leefomgeving en 
planning veranderden.

Over archeologie wordt niet gerept in de Vierde nota. Pas een jaar later, 
in het eerste deel van de Vinex, komt de archeologie aan bod, niet als 
monumentenzorg, maar opvallend genoeg als onderdeel van het beleid 
voor de dagelijkse leefomgeving.93 In de Vierde nota was de versterking 
van de kwaliteit van de leefomgeving al een belangrijk aandachtspunt 
in het ruimtelijk beleid. De speerpunt van dat beleid is ‘het veiligstel-
len van basiswaarden in onze samenleving, die ruimtelijk gezien van 
belang zijn’.94 Zowel de Vierde nota als de Vinex gaan ervan uit dat ook 
de burgers zelf daarop aangesproken kunnen worden en niet alleen 
het openbaar bestuur en de waterschappen. De zorg voor en het in 
stand houden van de gebouwde omgeving en de openbare ruimte zijn 
volgens de regering een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Verval en 
vervuiling van de openbare ruimte dienen tegengegaan te worden. In 
het willen voorkomen van vervlakking en eenvormigheid in het stedelijk 
en landelijk gebied, waardoor de herkenbaarheid van steden, dorpen en 
het omringende landschap dreigt te verdwijnen, is de invloed van het 
Natuurbeleidsplan merkbaar.95

In de Vinex worden de archeologische waarden ingezet om deze 
dreigende uniformiteit te voorkomen. Het belang van continuïteit, nu 
geformuleerd als de historisch ontstane situatie, wordt erkend. Burgers 
en overheid moeten ervoor zorgen dat ‘steden, dorpen en landschappen 
niet eenvormig [worden] en de historisch gegroeide situatie, waarvan de 
archeologische waarden deel uitmaken, niet onherkenbaar wordt en in 
geval van verstoring tenminste gedocumenteerd wordt.’ 96 In de actuali-
sering van de Vinex is dit aangevuld. Vanaf het begin van het ruimtelijk 
planvormingsproces moeten ‘de historische ontwikkeling en de cultuur-
historie in de vorm van bebouwing, archeologie en cultuurlandschap in 
de afweging worden betrokken. In het algemeen dient architectonische 
en stedebouwkundige kwaliteit te worden nagestreefd.’ 97

De Nota Belvedere laat een nieuwe manier van denken zien over de 
omgang met ‘cultuurhistorie’ in de praktijk van het ruimtelijk beleid. 
Niet het defensieve behoud staat centraal, maar een actievere aanpak: 
behoud door ontwikkeling.98

93)  Vinex 1990, dl. 1: 144.

94)  Vierde nota, dl. d: 7.

95)  Van Schendelen 1997: 297.

96)  Vinex 1990, dl. 1, 1990: 144.

97)  Actualisering Vinex, 1996, dl. 1: 18.

98)  Nota Belvedere, 1999. De nota is ondertekend door  

de vier ministers van de departementen VROM, LNV, OCW  

en VW. De Belvedere-nota is onder meer een uitwerking  

van de voornemens uit Pantser of ruggengraat, 1996 en  

De architectuur van de ruimte, 1996.
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middel om maatschappelijke processen te sturen; een rationele planning 
en inrichting van de gebouwde omgeving zou maatschappelijke proble-
men kunnen oplossen. 

De grootschaligheid die mogelijk wordt gemaakt door technische 
innovaties heeft gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving: woning-
bouw in de vorm van hoogbouw, zoals de Bijlmer in Amsterdam. De 
functionele esthetiek van het modernisme, vaak in een afgevlakte vorm 
gaat hand en hand met het ideaal van het rationele omvattende model 
van planning. 

Periode 1970-1990: de stad als systeem

De derde omslag komt in de jaren zeventig, en is een reactie op de 
kritiek op en het verzet tegen het verloederen van veel binnensteden. 
Bewoners eisen zeggenschap over de kwaliteit van de leefomgeving 
in hun buurt en wijk. Kleinschalige bouwprojecten in nieuwe vormen, 
het woonerf bijvoorbeeld, en het behoud van de structuur van de stad 
met eventuele monumenten zijn het gevolg hiervan. In de stadsver-
nieuwingsoperaties van de jaren zeventig is binnen een aantal steden 
langzamerhand een samenwerking op gang gekomen tussen Monu-
mentenzorg en gemeentebesturen, niet meer uitsluitend gericht op het 
behoud en beheer van het afzonderlijke monument, maar mede op de 
verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Opvattingen over planning veranderden mee. Het rationele model 
blijft de voornaamste bouwsteen maar aangepast en gecompleteerd 
met de systeembenadering. In de systeembenadering wordt de samen-
leving gezien als een complex systeem dat uit verschillende onderling 
gerelateerde subsystemen bestaat. In deze planningopvatting is de stad 
een (sub)systeem. De schaalverkleining van planning is goed terug te 
zien in de deelplannen voor de successievelijke subsystemen, die nu de 
plaats innemen van het omvattende plan. 

Een belangrijke verandering is dat planning wordt beschouwd als een 
proces. De noodzaak van een centrale coördinatie – inherent aan het 
denken in systemen – die voortdurende evaluatie en feedback en zono-
dig bijsturing vereist, maakt planning tot een continu en cyclisch proces.

Jaren 1990: de stad als sociaal-cultureel domein

De ontwikkelingen in de jaren tachtig, de economische crisis en de 
gigantische werkloosheid die daar het gevolg van is, leiden tot twijfels 
aan de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van maatschappelijke 

Periode 1900-1945: de stad als kunstwerk

Na de Woningwet, die een antwoord moest geven op de ‘sociale kwes-
tie’, is er een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving te constateren ten opzichte van de negentiende-eeuwse 
uitbreidingen, zowel in de stadsuitbreidingen als in de in grote aantallen 
buiten de steden gebouwde tuindorpen en tuinwijken. Vooral in de jaren 
1915-1925 is er vooruitgang geboekt op het gebied van de leefomstandig-
heden door het bouwen van vele eengezinswoningen met eigen nuts-
voorzieningen en waar dat mogelijk was in een groene omgeving.

In deze periode waarin vooral architecten en stedenbouwers verant-
woordelijk waren voor het ontwerp van de gemeentelijke uitbreidings-
plannen, werd die goede leefomgeving gezocht in een esthetisch aan- 
trekkelijk stedenbouwkundig programma naast hygiënische en sociale 
eisen voor een betere en gezondere woning. In deze voorkeur voor 
een esthetische benadering is duidelijk de idee terug te vinden dat 
een mooie omgeving een positieve invloed heeft op het gedrag van de 
mens. In deze opvatting komen twee noties samen. De ene is verwant 
aan de klassiek humanistische gedachte dat schoonheid een educatieve 
kracht bezit; de andere notie komt uit de sociale wetenschappen, het 
behaviorisme, dat beweert dat er een eenzijdige, deterministische corre-
latie bestaat tussen omgeving en menselijk gedrag en dus tussen ruim-
telijke structuur en sociale structuur. 

Periode 1945-1970: de stad als sociaal-ruimtelijke constructie

Na de oorlog, als deze ideeën niet meer voldoen, is een tweede omslag 
te constateren. De opvattingen wat onder een goede leefomgeving 
verstaan moet worden, zijn aangepast aan maatschappelijke ontwik-
kelingen. Een goede leefomgeving wordt nu vooral opgevat in sociale 
zin, waarbij het zwaartepunt ligt bij de sociale infrastructuur van gezin, 
woning, wijk, stad. Deze nadruk op het sociale milieu betekent dat de 
architect een ondergeschikte positie toebedeeld krijgt bij de planning 
van de leefomgeving. Het is de nieuwe beroepsgroep van planologen 
die zich gaat bezighouden met ruimtelijke planning.

Het inzicht in de relatie tussen maatschappij en ruimte, het besef dat 
ruimtelijke structuren altijd sociale structuren impliceren, wordt expliciet 
benoemd, waardoor die structuren bewust als sturingsinstrument kun-
nen fungeren. De noodzaak tot planning, die vanaf de Woningwet steeds 
gearticuleerder wordt, voert dus naar de idee dat de sociale structuur 
gepland kan worden, weliswaar via de vorm, maar de vorm begrepen als 
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processen. De opeenvolgende kabinetten Lubbers voeren een beleid 
van bezuinigingen, decentralisatie, deregulering en het promoten van 
de markt. Ook in de ruimtelijke ordening is sprake van een crisis. Kritiek 
op de systeembenadering, vooral op de geslotenheid en het in zichzelf 
gekeerd zijn van het systeem, benadrukt het belang van een betere aan-
sluiting bij de samenleving. Verbinding zoeken met de maatschappij 
betekent het opnieuw nadenken over planning. Ingezien wordt dat er 
meerdere actoren betrokken moeten worden bij het planningsproces, 
waarin meer ruimte moet zijn voor onderhandelen en het zoeken naar 
consensus. Deze bewuste toepassing van incrementele strategieën, 
selectief uitgewerkte voorbeeldprojecten zoals in de ROM-gebieden, laat 
zien dat planning als leerproces voet aan de grond krijgt.

De zorg voor een goede leef- en woonomgeving, de constante factor 
in de ruimtelijke ordening, wordt in de jaren negentig geabstraheerd in 
‘ruimtelijke kwaliteit’ en expliciet tot leidraad van het beleid verheven. Het 
begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ wordt uiteengelegd in de drie vitruviaanse 
fundamenten – duurzaamheid, doelmatigheid en schoonheid – voor 
een goede architectuur, vertaald in belevingswaarde, gebruikswaarde en 
toekomstwaarde, die gedrieën garant moeten staan voor een duurzame 
kwaliteit van de leefomgeving. De morfologische betekenis van kwaliteit, 
de ruimtelijke verschijningsvorm als esthetisch beginsel, is opnieuw een 
belangrijk uitgangspunt.

Er doen zich echter twee veranderingen voor in vergelijking met voor-
heen. In de eerste plaats overstijgt de kwaliteitsimpuls op het gebied van 
het architectuurbeleid en de monumentenzorg de kleinschaligheid van 
het afzonderlijke gebouw en het lokale niveau van de stad. Ten tweede 
introduceert het Belvedere-project de ‘cultuurhistorie’, waaronder de 
archeologie, als integraal concept ter verbetering van de kwaliteit van de 
leefomgeving. Cultuurhistorie is in deze zienswijze niet een optelsom 
van de drie constituerende vakdisciplines, maar een nieuw en dynamisch 
begrip waarin de betekenis van het afzonderlijke monument en de geïso-
leerde vindplaats is verruimd naar het abstractere cultuurlandschap. 
Landschap, identiteit en geschiedenis vormen een immateriële categorie 
die naast de beperktere materiële betekenis een plaats krijgt.

Met de lancering van ‘culturele planologie’ door staatssecretaris  
Van der Ploeg is de cirkel weer rond, in intentie althans.99 Hoe planning 
‘geculturaliseerd’ kan en moet worden, zal een moeilijke opgave blijken.

99)  Cultuur als confrontatie, 1999.


