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Atlas op tournee 2015 

 
Jarenlang hebben steden zich kunnen uitbreiden. De kaarten in de Atlas van de verstedelij-
king in Nederland illustreren de extreme groei in de naoorlogse periode. Sinds 2008 hebben 
veel gemeenten te maken met stagnatie en krimp. Andere gemeenten groeien wel maar 
kunnen niet meer uitbreiden en kijken naar mogelijkheden voor inbreidings- en transforma-
tielocaties. Hoe gaan zij om met deze opgaven? Deze opgaven lijken nieuw, maar doen zich 
al eeuwenlang voor. De Atlas van de verstedelijking in Nederland plaatst zulke ruimtelijke 
vraagstukken in perspectief. Misschien valt er iets van te leren. 

Atlas en tentoonstelling 
In 2014 publiceerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) samen met de TU Delft de 
Atlas van de verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling van Jaap Evert 
Abrahamse en Reinout Rutte. Centraal staat hierin de vraag: ‘Waarom zien onze steden eruit 
zoals ze eruitzien?’  
De Atlas, brengt 1000 jaar stedenbouw in Nederland in beeld en laat zien hoe de steden zich 
hebben ontwikkeld. Groei en krimp van de 35 grootste steden wordt inzichtelijk gemaakt aan 
de hand van foto’s, schilderijen en kaarten. Ook thema’s als herbestemming en binnenstede-
lijke transformaties komen uitgebreid aan bod. 
 
Tournee 
De Atlas is ook bedoeld om cultuurhistorisch en stedenbouwkundig onderzoek te stimuleren, 
en voorziet beleidsmakers en ontwerpers van informatie bij het opstellen van visies op de 
toekomstige ontwikkeling van steden. Op verzoek van de RCE organiseerde Architectuur Lo-
kaal in 2015 samen met lokale architectuurcentra een reeks van zeven bijeenkomsten in com-
binatie met een reizende tentoonstelling onder de titel Atlas op tournee.  
Op deze tournee werden stedelijke opgaven in (1) Delft, (2) Almere en Lelystad, (3) Deventer, 
Apeldoorn, Hengelo, (4) Amersfoort, Utrecht, Zwolle, Leeuwarden en Dokkum onder de loep 
genomen door vertegenwoordigers van gemeenten en erfgoedorganisaties, stedenbouwkun-
digen en architecten.  
De tentoonstelling Verstedelijking in Nederland maakt onderdeel uit van het programma Atlas 
op tournee. In de tentoonstelling is er telkens extra aandacht voor de stad die de Atlas be-
zoekt: er wordt telkens een paneel aan toegevoegd. 
 
Jaar van de Ruimte 
De tournee is afgesloten met de, per stad uitgebreide, tentoonstelling. Deze werd getoond bij 
de manifestatie ter afsluiting van het Jaar van de Ruimte, die op 15 december 2015 plaats-
vond in Amersfoort. 
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Atlas op tournee 2015 

 
vooraf 
introductie | Overleg Lokale Architectuurcentra #53 | 27 juni 2014| CASA | Arnhem 
tentoonstelling | Architectuur Lokaal, Hitte in de delta | 28 november 2014 | Tolhuistuin | Amsterdam 
startbijeenkomst Jaar van de Ruimte | 15 januari 2015 | Beurs van Berlage | Amsterdam 

 
#1 delft 

Leegstand in historisch perspectief  
tentoonstelling | 19 maart - 12 april 2015 | Museum Prinsenhof | Delft 
bijeenkomst | 31 maart 2015 | Prinsenkwartier | | Delft 

 
#2 apeldoorn deventer hengelo 

Perspectieven voor de binnenstad 
tentoonstelling | 23 april - 17 mei 2015 | Rondeel | Deventer 
openbaar debat | 23 april 2015 | Rondeel | Deventer 
expertmeeting | 30 april 2015 | Rondeel | Deventer 
 

#3 almere lelystad 

Nieuwe steden in de polder: ruimte en leegte  
tentoonstelling | 25 april 2015 | Schouwburg | Almere  
tentoonstelling | 28 april - 18 mei 2015 | Museum Nieuw Land | Lelystad 
bijeenkomst & excursie | 25 april 2015 | Schouwburg | Almere 

 
#4 amersfoort 

Agenda vanuit de historie naar de toekomst 
tentoonstelling | 20 mei - 31 mei 2015 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Amersfoort 
bijeenkomst | 20 mei 2015 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Amersfoort 

 
#5 utrecht 

Oud versus nieuw in de bestaande stad 
tentoonstelling | 20 juni 2015| Spoorzone 2e Daalsedijk | Utrecht 
debat | 20 juni 2015 | Spoorzone 2e Daalsedijk | Utrecht 
 

#6 zwolle 

De stadsring van Zwolle - Oosterenk en Voorst tussen regio en sterke wijken  
tentoonstelling | 10 november - 26 november 2015 | Atelier Ruimtetuig | Zwolle 
expertmeeting | 11 november 2015 |Atelier Ruimtetuig | Zwolle 
 

#7 leeuwarden dokkum 

De aanloopstraten van Leeuwarden en Dokkum 
expertmeeting | 24 november 2015 | ARK Fryslân | Leeuwarden 
tentoonstelling | 25 november 2015 | ARK Fryslân | Leeuwarden 
tentoonstelling | 26 november – 10 december 2015 | Gemeentehuis | Dokkum 
 

#8 slot 

Atlas op tournee bij het Jaar van de ruimte 
tentoonstelling | 15 december 2015 | Rijtuigenloods | Amersfoort 
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#1 delft 
 
Leegstand in historisch perspectief  
 
tentoonstelling | 19 maart - 12 april | Museum Prinsenhof | Delft 
De tournee van de Atlas van de verstedelijking in Nederland.1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling start 
met de opening van de reizende tentoonstelling Verstedelijking in Nederland van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed.  
De tentoonstelling Verstedelijking in Nederland is samen met Delft op de Kaert. Van Stadgezicht tot 
Street View de eerste tentoonstelling van Museum Prinsenhof in het Prinsenkwartier, het voormalige 
‘Paleis van Prinsessen van Portugal’ aan het Prinsenhof, waar Willem van Oranje verbleef. Deze unieke 
locatie is in nauw overleg met de afdeling Monumenten van de gemeente Delft geschikt gemaakt voor 
de diversiteit aan activiteiten die er gaan plaatsvinden. Deze culturele onderneming is vanaf maart 
2015, een nieuwe plek voor kunst, cultuur en techniek in Delft en wordt gevormd door TOP, Kadmium, 
HYPO kunstsuper, Het Collectief, Delft Design en Museum Prinsenhof. De activiteiten van TOP en Delft 
Design hebben in de afgelopen 10 jaar op verschillende broedplaatsen in de stad plaatsgevonden. De 
ervaringen van deze locatie zullen, samen met andere locaties in de stad, als voorbeeld dienen voor 
een discussie over herbestemming van monumentaal erfgoed. 
 
Jaap Evert Abrahamse, architectuurhistoricus bij de RCE en coauteur van de Atlas, opent de tentoon-
stelling met een verhaal over de ontstaansgeschiedenis van Delft en inzoomen op de locatie van het 
Prinsenkwartier. Daarna volgt een introductie op de Atlas van de Leegte, een initiatief van Delft Design 
en Top (TechniekOntmoetingsPunt). Zij zullen met bewoners de lege plekken in de stad inventariseren. 
Centraal staat de vraag: welke rol spelen burgerinitiatieven in het levendig houden en hergebruiken 
van de lege plekken in de stad? 
 

  
Atlas van de leegte     
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Foto’s Eva Kasbergen       
 

 bijeenkomst | 31 maart 2015 | 20:00 - 22:00 | Prinsenkwartier | Sint Agathaplein 4, Delft 
De ontwikkeling van Delft heeft binnen de stadsomwalling veel momenten gekend van groei en krimp. 
Hoe is hier toen mee omgegaan en wat kunnen we hier van leren voor actuele opgaven? In het kader 
van 'Atlas op tournee' worden de lege plekken in Delft in een historisch perspectief geplaatst. Als te-
genhanger van de 'Atlas van de verstedelijking in Nederland' wordt met bewoners de 'Atlas van de 
Lege Ruimte' samengesteld. Want wat zijn dan de lege plekken in Delft? Met welke opgaven heeft de 
stad nu te maken? En welke rol spelen bewoners in het levendig houden en hergebruiken van de lege 
plekken? Op 31 maart vindt hierover een bijeenkomst plaats in het Prinsenkwartier in Delft. 
 
Delft groeit 
Delft kent een rijke traditie aan uitbreidingswijken. Met het Westerkwartier, de Bomenwijk, de TU 
campusgebied, Voorhof, Buitenhof en Tanthof is de geschiedenis van de stedenbouw goed afleesbaar. 
Delft breidde uit met nieuwbouwwijken, gebouwd volgens de laatste stedenbouwkundige inzichten, 
die aan de TU Delft werden gedoceerd. Zo groeide de stad tot aan de gemeentegrenzen. Maar de afge-
lopen 25 jaar, toen andere grotere gemeenten forse Vinex-opgaven kenden, richtte Delft zich in die 
tijd al op een andere opgave: die van de herontwikkeling. Op diverse plekken is gewerkt aan functie-
wijzigingen van gebieden in de stad. Van grootschalige veranderingen aan de noordzijde van de Schie-
oevers, Zuidpoort en de Spoorzone tot kleinschalige projecten bij vrijkomende terreinen in de binnen-
stad. 
 
Delft krimpt 
De Delftse binnenstad heeft door de eeuwen heen verschillende fases van krimp gekend. Heel sterk in 
de 18de eeuw, maar ook in de naoorlogse periode kromp het inwonertal. En die krimp is veel ingrij-
pender dan de leegstandsopgaven nu. Grote delen van de stad raakten ontvolkt. Hoe ging men toen 
met die leegstand om? En wat kunnen we daar van leren voor huidige stedenbouwkundige opgaven? 
De stadsplattegrond van Delft blijkt een lappendeken gevormd door continue groei en krimp. 
 
Atlas van de Lege Ruimte 
De leegstand manifesteert zich in zowel plekken als gebouwen. Met de 'Atlas van de Lege Ruimte' ma-
ken TOP (Techniek Ontmoetings Punt) en Ontwerpersvereniging Delft Design samen met bewoners de 
stand van zaken op: wat zijn de ontwikkelingsopgaven in Delft na 20 jaar binnenstedelijk bouwen? De 
lege ruimtes worden in kaart gebracht met als doel van hieruit kansrijke locaties op te sporen en tot 
ontwikkeling te brengen. In Delft zijn in de afgelopen jaren verschillende initiatieven vanuit de ge-
meenschap ontstaan. TOP en Delft Design stimuleren en ondersteunen dergelijke bottom-up initiatie-
ven. Projecten als 'Gebruik de Lege Ruimte', 'Proeftuin Delftse Hout' en 'Delft E Design' laten zien dat 
bewoners actief te betrekken zijn bij ontwikkelingen in de stad. Deze projecten geven een schat aan 
ervaringen over welke inbreng op welk moment werkt en welke niet. Wat zijn de kenmerken van een 
kansrijke locatie? En wat moeten we met de locaties die minder mogelijkheden bieden? 
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Verslag  
Delft kent een rijke traditie aan uitbreidingswijken. Met het Westerkwartier, de Bomenwijk, het TU 
campusgebied, Voorhof, Buitenhof en Tanthof is de geschiedenis van de stedenbouw goed 
afleesbaar. Delft breidde uit met nieuwbouwwijken, gebouwd volgens de laatste stedenbouwkundige 
inzichten die aan de TU Delft werden gedoceerd. Zo groeide de stad tot aan de 
gemeentegrenzen.  
In de afgelopen 25 jaar, toen andere grotere gemeenten forse Vinex-opgaven kenden, richtte Delft 
zich al op een andere opgave: die van de herontwikkeling. Op diverse plekken is gewerkt aan functie-
wijzigingen van gebieden in de stad. Van grootschalige veranderingen aan de noordzijde van de Schie-
oevers, Zuidpoort en de Spoorzone tot kleinschalige projecten op vrijkomende terreinen in de binnen-
stad. 
 
De Delftse binnenstad kende door de eeuwen heen verschillende fases van krimp. Het inwonertal 
kromp sterk in de 18de eeuw, maar ook in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Die krimp was veel 
ingrijpender dan de huidige leegstandsopgaven. Door tuinaanleg, bleekvelden en doelen (schutterijen) 
ontstonden lege plekken. Dat waren locaties met industriële functies of charitatieve instellingen, of 
lege plekken die ontstonden als gevolg van een ramp. Opvallend was dat de meeste leegte in middel-
eeuws Delft ontstond doordat de stad weliswaar werd uitgebreid, maar uiteindelijk niet alle ruimte in 
gebruik werd genomen. Ook de overheid creëerde leegstand, zoals in de jaren 60 van de 20ste eeuw. 
Sloop van binnenstedelijke locaties zorgde voor werkgelegenheid, maar had ook een behoorlijk effect 
op de bestaande stad. De uitbreidingswijken in de 20ste eeuw, met aantrekkelijke nieuwbouwwonin-
gen, zogen de binnenstad leeg. Desondanks is Delft een compacte stad gebleven. Daarbij speelde de 
aanwezigheid mee van veel stedenbouwkundigen, die Delft een planningstraditie van hoogbouw mee-
gaven.  
 
Uiteraard kende historische leegstand indertijd ook nadelen: lagere belastingopbrengsten, onderhoud, 
overbodige infrastructuur, verdedigbaarheid van de stad (veel stadsomwalling, te weinig mensen om 
stad te verdedigen), ‘misstand’ (lelijkheid en verval). Het probleem nu is dat vastgoed en grond zo 
verweven zijn in een economische systeem en eigenaarschap waardoor het (tijdelijk) herbestemmen 
van gronden en panden vaak nog moeizaam gaat. Daar staat tegenover dat bewoners het initiatief 
nemen om lege plekken aangenamer te maken, waardoor waarde wordt toegekend aan deze plekken 
en verloedering wordt voorkomen.  
 
Atlas van de lege ruimte 
Verschillende voorbeelden van tijdelijke initiatieven in Delft worden als kans gezien. Daarbij komt de 
betekenis van cultureel erfgoed als identiteitsdrager als een waardevol aspect naar voren. TOP Delft 
en Werkplaats Spoorzone Delft onderzochten de processen van deze initiatieven en legden de onder-
zoeksresultaten vast in de publicatie Delft Stadmakers. Ontwikkelen in gemeenschappelijkheid: voor-
beelden uit de praktijk.  
 
Als tegenhanger van de Atlas van de verstedelijking in Nederland wordt met bewoners de Atlas van de 
Lege Ruimte samengesteld op initiatief van Clim Soree en Reinder Douwes van bureau Tussenstad. Zij 
zien verschillende positieve effecten van tijdelijke bestemming. Zo kan tijdelijk gebruik van braaklig-
gende terreinen zorgen voor meer reuring en sociale cohesie in de wijk, die daardoor aantrekkelijker 
wordt en vervolgens kan bijdragen aan versnelling van toekomstige ontwikkelingen. Ook de media-
aandacht die tijdelijke bestemming trekt kan daaraan bijdragen. Voor ontwerpers zien ze een belang-
rijke rol; zie kunnen kansen en mogelijkheden visualiseren, en knelpunten aan de orde stellen. Tijdelij-
ke bestemming vereist wel een andere instelling en aanpak van verschillende partijen die in dit proces 
betrokken zijn. Lang niet alle partijen zijn daar klaar voor. De vraag is ook, of en hoe de waarde van 
deze ‘tijdelijke’ plekken kunnen worden meegenomen bij toekomstige planvorming, waartoe politieke 
keuzes moeten worden gemaakt. 
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De leegstand van monumentale panden in Delft is momenteel stabiel en vormt geen groot probleem 
voor de gemeente. De gemeente zoekt actief naar de juiste match; zodra een pand leeg dreigt te ko-
men gaat de gemeente op zoek naar nieuwe huurders. Ook door het anders bestemmen van panden 
wordt zo veel mogelijk leegstand voorkomen. De gemeente Delft stelt monumentale panden niet altijd 
alleen beschikbaar voor de markt, maar aan culturele instellingen: mensen vestigen zich graag in erf-
goed. 
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#2 apeldoorn deventer hengelo 
 
Perspectieven voor de binnenstad 
 
tentoonstelling | 23 april - 17 mei 2015 | Architectuurcentrum Rondeel |Deventer 
De tentoonstelling Apeldoorn, Deventer en Hengelo wordt op 23 april geopend door dr. Reinout Rutte 
(TU Delft) een van de auteurs van de Atlas van de verstedelijking in Nederland met een lezing 1000 jaar 
verstedelijking in Nederland: context voor Apeldoorn, Deventer en Hengelo. Vervolgens wordt per stad 
een introductie gegeven over de ontstaansgeschiedenis en cases gepresenteerd. De avond wordt afge-
sloten met interactieve flitsportretten van Apeldoorn, Deventer en Hengelo. In het debat komt de 
identiteit van elk van de drie steden aan bod. 
 

   
Fasenkaart Apeldoorn    Fasenkaart Deventer    Fasenkaart Hengelo 

 
twee bijeenkomsten 
Voor de Atlas op tournee organiseert architectuurcentrum Rondeel uit Deventer twee bijeenkomsten 
over het toekomstperspectief van de binnensteden Apeldoorn, Deventer en Hengelo, bezien vanuit de 
historische identiteit van de stad.  
 
openbaar debat | 23 april 2015 | Architectuurcentrum Rondeel | Deventer 
Op 23 april vindt een openbaar debat plaats waarbij potenties voor leegstand en transformatie in deze 
steden aan de orde komen. Reinout Rutte, docent TU Delft, start met een lezing over 1000 jaar verste-
delijking in Nederland.  
 
Cases per stad 

 Centraal Beheer, Apeldoorn 
door Sietske Heddema, teammanager ruimtelijk vormgeven, gemeente Apeldoorn 
Het gebouw is in 1972 ontworpen door Herman Hertzberger voor Centraal Beheer verzekeringen. 
Het bedrijf vertrok in 2013. Verschillende opties voor ander gebruik van het pand bleken onrenda-
bel. Het inmiddels iconische gebouw voor Apeldoorn staat te koop. 

 Telgenflat, Hengelo 
door Peter Neuteboom, beleidsmedewerker Ruimte en Wonen, gemeente Hengelo 
Als hoogtepunt en bekroning van de wederopbouw van Hengelo werd in 1959 de Telgenflat, ont-
worpen door Feenstra en Van Broekhuizen, opgeleverd. Het grootste gedeelte van het gebouw 
staat al jaren leeg. Verschillende ideeën, van appartementen tot stadskantoor, domineren de ac-
tuele discussie. 

 Aupingfabriek, Deventer 
door Jan Pieter Romeijn, stedenbouwkundige, gemeente Deventer 
In 1912 bouwde Auping zijn eerste grote fabriek aan de Laan van Borgele in Deventer. In 2014 ver-
huisde het bedrijf naar een kantoor op het bedrijventerrein. De oude fabriek aan de laan van Borge-
le staat leeg. 
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Verslag 
Tom de Vries 
 
‘De Atlas’ laat geen plannen en ontwerpen zien van onze steden, licht Rutte toe, maar toont de steden 
zoals ze er nu uitzien. 
Het boek kent drie delen, waarbij Deel I een beschrijving geeft van de 35 grootste steden. Dat gebeurt 
middels een vast patroon van telkens vier pagina’s per stad waarin middels tekst, foto’s, kaarten van 
nu (google) en vroeger de ontwikkeling getoond wordt en een tijdbalk de verschillende ontwikkelings-
fases laat zien.  
 
Rutte geeft van de steden A-D-H korte impressies:  

 Deventer  
(plaats 27 met 98.000 inwoners) behoort tot de drie oudste steden van Nederland, maar toont een 
opvallende stilstand in groei in de periode 1500 tot 1900. Tot dan toe is de stad gericht op de rivier 
de IJssel, maar met de komst van het spoor kantelt de stad naar het aan de andere kant gelegen 
station. Opvallend is dat, bij bestudering van de kaarten van vroeger en nu, er sprake is van een 
blijvende stedelijke structuur. 

 Hengelo  
(plaats 35, de laatste plaats, met 80.000 inwoners) begint als hele kleine kern pas werkelijk te 
groeien in de 19e eeuw dankzij de komst van de textiel- en machine-industrie. Ook de aanleg van 
het spoor, de komst van het Twentekanaal in 1935 en de aanleg van de snelwegen zorgen voor een 
groei van de stad. 

 Apeldoorn  
(plaats 12 met 160.000 inwoners) is een typische woonstad en trok vanaf 1850 met Het Loo niet al-
leen werkgelegenheid maar ook veel welgestelde burgers die voor weinig geld grond konden kopen 
om daar hun woonstede te bouwen. De komst van het spoor in 1876 was belangrijk voor de Rand-
stedelijke toevoer. 

 
In Deel II van de Atlas worden steden en hun duizendjarige ontwikkelingen met elkaar vergeleken. Van 
de 35 grootste steden zijn er twintig die zich vroeg ontwikkelen tot circa 1400 en vijftien die pas vanaf 
1900 echt tot ontwikkeling komen. Er is dus een periode van vijf eeuwen geweest waarin er een stil-
stand is in stadsontwikkeling. De drie steden die nu het grootste zijn (Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag) zijn de laatste uit de eerste groep en konden groot worden vanwege de aanwezigheid van ha-
vens en het bestuurlijke centrum. Overigens zijn de aanwezige infrastructuur en goedkope gronden 
essentiële factoren voor groeikansen. 
Rutte heeft de 1000 jaar stedenbouw in enkele kenmerkende periodes verdeeld: 

 1000 - 1500  
Stadswording vindt in deze periode vooral plaats waar waterwegen zijn en waar handel over de 
grote rivieren mogelijk is én waar markten zich in het centrum van de regio kunnen ontwikkelen. 
Deventer is waarschijnlijk de eerste stad die zich volgens een planmatig stedenbouwkundig raster 
ontwikkelde (mogelijk na een verwoesting door de Noormannen).  

 1500 - 1850 
In deze periode vindt een verschuiving in de verstedelijking plaats. Vooral na 1680, als Engeland 
zich als grootste industriële concurrent ontwikkelt. Er treedt differentiatie op: er zijn steden die nu 
groeien en tegelijk ook steden die krimpen. En er treedt segregatie op (scheiding tussen rijke en 
arme burgers). 

 1850 - 1950 
Vanaf 1870 komt Nederland weer op de (handels)kaart van Europa, mede dankzij de spoor- en wa-
terwegen die de opkomende industrialisatie bevordert. Overigens zijn waarschijnlijk ook de ontwik-
kelingen in Vlaanderen debet aan deze opleving. Almelo groeit in deze tijd het snelst vanwege de 
textielindustrie en Apeldoorn wordt tot 1900 even de stad met de meeste inwoners. Pas later 
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groeien Hengelo en Deventer verder. Dat komt ook door de Woningwet uit 1901 en in Deventer 
door de opheffing van de Vestingwet waardoor groei buiten de vesting mogelijk wordt. 

 1950 – 2010 
Een periode van explosieve groei door de wederopbouw na de oorlog, welvaartsgroei met toene-
mend autobezit en de komst van een netwerk van snelwegen. Wat opvalt is dat het inwoneraantal 
nu nauwelijks meer groeit maar dat het bebouwde oppervlak aanmerkelijk toeneemt. We gebrui-
ken per hoofd meer vierkante meters. In deze tijd groeien de steden met, in chronologische volgor-
de, modernistische wijken, bloemkoolwijken en Vinex wijken. Allemaal met hun eigen eenvormig-
heid, hoofdzakelijk ingegeven door de woningwet, de bouwmethodieken en de regelgeving. 

 
Waar zitten nu de verschillen in de steden? Volgens Rutte zit die vooral in de levensloop en de stads-
wording, maar ook in het functionele profiel (haven, industrie, wonen), de ligging (aan rivier, op zand-
gronden, in noorden of zuiden van het land) en de landschappelijke situatie (zoals bijvoorbeeld een 
reliëflandschap en/of de aanwezigheid van een groene omgeving). De vorm van een stad wordt be-
paald door de ligging, de aard van het landschap en de aanwezigheid en plaats van de hoofdinfrastruc-
tuur. Rutte constateert in zijn onderzoek dat Apeldoorn vooral een woonstad is, Deventer bepaald 
wordt door achtereenvolgens de rivier, het spoor en de snelweg en Hengelo door de machine-
industrie, met name Stork. 
 
Flits, flits en flits 
In een intermezzo neemt moderator Wilma Mensink van Bureau Voegwerk (zij zal volgende week de 
expertmeeting leiden) de zaal mee in het boven water krijgen van de kennis over de steden A–D–H. 
Met een grote serie vragen wordt de parate kennis getoetst en per stad mag iedereen roepen welke 
kenmerken zij weten te geven aan de verschillende steden. En uiteraard: Deventer is het populairst, 
we zijn per slot van rekening ook aanwezig nu. De enthousiast toegeroepen kenmerken zijn verzameld 
op enkele flip-over vellen. 
 

  
Foto’s Eva Kasbergen 
 

A-D-H en hun identiteit 
De drie steden worden besproken door drie daaraan verbonden stedenbouwkundigen. 
 
Apeldoorn - Sietske Heddema  
Apeldoorn ligt in een band over Nederland op reisafstand tot de Randstad van 1 uur. In dit midsize 
utopia’ is volgens Heddema wonen aantrekkelijk omdat het van twee walletjes eet (stad én land-
schap). De stad ligt op de flank van de Veluwe op half hoogte tussen de Veluwe en de IJsselvallei en 
kent daarom ook veel waterlopen (de sprengen die voor de wasserijen en papierindustrie van ont-
staansbelang zijn geweest). De stad heeft nu een 12e positie in de ranglijst van grote steden, heeft 
160.000 inwoners, 99.000 arbeidsplaatsen, is een handelsstad en is vooral bevolkt door gezinnen. 
Heddema noemt Apeldoorn ‘Dé Buitenstad’. Alle wijken hebben hun eigen park; parken zijn een be-
langrijk kenmerk van de groene stad.  
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In de jaren ’60 krijgt de stad een belangrijke impuls dankzij het ‘spreidingsbeleid’ van de Rijksoverheid. 
In het kielzog daarvan trekken ook veel bedrijven naar de stad. Voor Centraal Beheer wordt een mar-
kant gebouw ontworpen door architect Herman Hertzberger; het pand is inmiddels verlaten en wacht 
op een nieuwe invulling (opgave voor de expertmeeting op 30 april).  
Een ambitieus cityplan wordt ontwikkeld maar de crisis uit de jaren ’80 voorkomt voor een groot deel 
de uitvoering daarvan. De bevolkingstoename veroorzaakt een stedenbouwkundige sprong naar het 
oosten waar de nieuwe woonwijken Zevenhuizen, De Maten, Ossenveld, Woudhuis en Zuidbroek wor-
den gebouwd. De bevolkingsgroei wordt aanvankelijk niet gevolgd door een bijpassend cultureel voor-
zieningenniveau. Een impuls volgt met de ontwikkeling van het ‘Cultuurkwartier’ met nieuwe gebou-
wen voor instellingen als CODA, Gigant en Markant en de herontwikkeling van het industriële pand van 
ACEC. 
 
Deventer - Jan Pieter Romeijn  
De identiteit van Deventer wordt niet alleen bepaald door haar ligging aan de IJssel maar ook door de 
beleidsvoornemens onder de noemers: Boeiende Beleefstad (met een culturele diversiteit, evenemen-
ten en avontuurlijke ambities in bijvoorbeeld het Havenkwartier), Open Informatiestad (met zijn boe-
ken, onderwijs en adviesbureaus) en Duurzame Maakstad (stad aan de Rijksweg A1). 
Ofschoon Deventer een ambivalente relatie heeft met de IJssel (vanwege de ligging met de overige 
infrastructuur en de daarop georiënteerde functiegebieden) wordt die met de komst van de door Jo 
Coenen voorgestelde ‘Cultuurloper’ hersteld. De IJssel krijgt zo weer de belangrijke recreatiefunctie en 
ruimtelijke kwaliteit die het in potentie heeft. De IJssel kan gezien worden als een overgang tussen 
stad en land, of zoals Romijn zegt: tussen Nederland en Duitsland! 
Deventer heeft een mix van wonen en werken. Er is veel industrieel erfgoed en één aspect daarvan is 
de Aupingfabriek die sinds 1888 in de stad gevestigd is en sinds kort verhuisd is naar de locatie aan de 
A1. Voor de verlaten gebouwen aan de noordkant van Deventer wordt een herbestemming gezocht 
(opgave voor de expertmeeting op 30 april). 
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Foto’s Maaike van Beusekom  

 
Hengelo - Wim Oosterhuis  
Hengelo dankt haar identiteit onder andere aan haar ligging: in het hart van de Netwerkstad Twente, 
op een kruispunt van snelwegen, sporen en aan het belangrijke Twente Kanaal. Tot 1944 was Hengelo 
volgens Oosterhuis vergelijkbaar met Deventer, maar een bombardement verwoestte de binnenstad 
en de wederopbouw veranderde het karakter van de stad. Hengelo is in een streng stedenbouwkundig 
raster opgezet, een raster waarin nu de oorspronkelijke beken weer worden teruggebracht. Beken 
staan ook in het stadswapen en scheidt daarin de symbolen voor de agrarische en de industriële (nijve-
re) activiteiten. De laatste jaren groeit de belangstelling en waardering voor het vele industriële erf-
goed in de stad met prachtige voorbeelden van hergebruik zoals het ROC in de voormalige ijzergieterij 
van Stork. Een ander leegstaand bedrijfspand is de zogenoemde Telgenflat aan het zo weinig gewaar-
deerde Marktplein. Voor dit markante en kloeke gebouw wordt naarstig gezocht naar een passende 
herbestemming (opgave voor de expertmeeting op 30 april). Hengelo mag zich verheugen in een toe-
nemende publieke belangstelling: er komt 14% meer bezoekers naar de stad, hetgeen Hengelo boven-
aan de lijst zet! 
 
 
expertmeeting | 30 april 2015 | Architectuurcentrum Rondeel | Deventer 
 
Perspectieven voor Apeldoorn, Deventer en Hengelo 
De bijeenkomst was 23 april was tevens de opmaat naar de expertmeeting op 30 april waarbij de ont-
wikkeling én de identiteit van de steden Apeldoorn, Deventer en Hengelo (A-D-H) centraal staan met 
als insteek de toekomstmogelijkheden van drie kenmerkende, maar leegstaande gebouwen.  
De veranderde economische omstandigheden en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals winkelen op 
het internet, het nieuwe werken en het opschalen van bedrijfsprocessen zorgen in alle drie steden 
voor structurele leegstand in en om de binnenstad. De leefbaarheid en de uitstraling van het hart van 
de stad komt in het geding.  
In deze expertmeeting ontwikkelen professionals, onder leiding van Wilma Mensink (Bureau Voeg-
werk), toekomstscenario’s voor de cases. Uitgegaan wordt van de unieke identiteit van elke stad: De-
venter als oude Hanzestad, Apeldoorn als woonstad en Hengelo als industriestad. In hoeverre wordt 
het toekomstperspectief van de stad bepaald door de in het verleden ontwikkelde kwaliteiten? Welke 
kansen biedt de identiteit van de steden voor de komende 10 jaar? 
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Drie teams bestaande uit architecten, stedenbouwkundigen, ambtenaren, ondernemers, en ontwikke-
laars bogen zich over de leegstand van:  
 
Centraal Beheer, Apeldoorn  
Sietske Heddema, teammanager ruimtelijk vormgeven, gemeente Apeldoorn 
Het gebouw is in 1972 ontworpen door Herman Hertzberger voor Centraal Beheer verzekeringen. Het 
bedrijf vertrok in 2013. Verschillende opties voor ander gebruik van het pand bleken onrendabel. Het 
inmiddels iconische gebouw voor Apeldoorn staat te koop. 
Uiteenlopende ideeën/ voorstellen werden gedaan voor herbestemming van de gebouwen. Van Well-
nesscentra tot woningbouw en museum voor structuralisme. Maar waar heeft de stad behoefte aan? 
En wat kan de invulling van het gebouw betekenen voor het versterken van de identiteit van de stad? 
(antwoord op deze vragen bleven onbeantwoord?) 
Alleen het feit dat ze onderwerp van discussie zijn geeft al aan dat mensen de waarde er van in zien.  
Opvallende bij Centraal Beheer en Telgenflat: twee centraal gelegen gebouwen, op het eerste gezicht 
optimale ligging ten opzichte van de stad en het station. 
 
Telgenflat 
Peter Neuteboom, beleidsmedewerker Ruimte en Wonen, gemeente Hengelo 
Als hoogtepunt en bekroning van de wederopbouw van Hengelo werd in 1959 de Telgenflat, ontwor-
pen door Feenstra en Van Broekhuizen, opgeleverd. Het grootste gedeelte van het gebouw staat al 
jaren leeg. Verschillende ideeën, van appartementen tot stadskantoor, domineren de actuele discus-
sie.Voor de Telgenflat, eigendom van Vastgoedbedrijf Hinke Fongers Beheer (HFB), de eigenaar van de 
UWV-gebouwen aan de Beatrixstraat, wil de Telgenflat van woningcorporatie Welbions overnemen en 
er een appartementencomplex van maken. Ontwerp van Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den Dobbel-
steen architecten. 
 

 
Telgenflat, Hengelo, Fotoarchief Monumenten Hengelo 

 
Gemeente: uitnodigingsplanologie Aupingfabriek, Deventer  
Jan Pieter Romeijn, stedenbouwkundige, gemeente Deventer 
In 1912 bouwde Auping zijn eerste grote fabriek aan de Laan van Borgele in Deventer. In 2014 verhuis-
de het bedrijf naar een kantoor op het bedrijventerrein. De oude fabriek aan de laan van Borgele staat 
leeg. 
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#3 almere lelystad 
 
Nieuwe steden in de polder: ruimte en leegte 
 
tentoonstelling | 25 april 2015 | Schouwburg | Almere  
tentoonstelling | 28 april - 18 mei in Museum Nieuw Land | Lelystad 
bijeenkomst & excursie | 25 april 2015 | 12:00 - 17:30 | Schouwburg | Almere 
 
Laagbouw in het groen, kindvriendelijke wijken, ruimte en gemak. Dat waren sleutelbegrippen in de 
jaren 70, de tijd van de groeikernen. Almere en Lelystad hebben nu te maken met minder groei dan 
voorzien. Uitgestrektheid wordt eerder een last dan een luxe. Het is moeilijk het aanbod van voorzie-
ningen op peil te houden en er is leegstand. Dat is nadelig voor de stedelijke economie, de sociale dy-
namiek en de woonkwaliteit. Hoe gaan we hiermee om? Op 25 april legt de ‘Atlas op tournee’ twee 
onderzoeken naast elkaar: de ‘Atlas van de verstedelijking in Nederland’ en de ‘Atlas van de nieuwe 
steden’. Valt er iets te leren uit de geschiedenis voor de huidige opgaven? Hoe kunnen belangen van 
bewoners en deskundigen beter op elkaar worden afgestemd? 
 
Almere en Lelystad behoren tot de 19 plaatsen die in de jaren ’70 zijn aangewezen als groeikernen met 
als doel om de groei van de nabijgelegen steden op te vangen. De groeikernen, inmiddels middelgrote 
steden, worden nu ‘nieuwe steden’ genoemd. Een aantal van deze nieuwe steden heeft met proble-
men te maken die volgens de Atlas nieuwe steden. De verstedelijking van de groeikernen terug te voe-
ren zijn op hun gemeenschappelijke geschiedenis.  
De Atlas nieuwe steden, van Arnold Reijndorp, Like Bijlsma, Ivan Nio, Ries van der Wouden, is tot stand 
gekomen naar aanleiding van een onderzoeksopdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving. 
Volgens deze Atlas biedt alleen een positieve omgang met het eigen verleden een perspectief voor de 
toekomst van de nieuwe stad.  
 
Stadsocioloog en auteur van de Atlas van de nieuwe steden, prof. Arnold Reijndorp geeft een lezing 
onder de noemer Nieuwe steden als bakens voor nieuwe stedenbouw over de verstedelijking van de 
groeikernen. 
Jop Fackeldey wethouder Lelystad en Joe van der Veen, strategisch adviseur grondzaken & strategie 
DSO Almere spreken over de vraag hoe beide steden omgaan met de gevolgen van tegenvallende 
groei, zoals leegstand of lagere voorzieningenniveaus? Wat zijn de verschillen tussen Almere en Lely-
stad en welke lessen zijn er te trekken uit de ontwikkelingen van beide nieuwe steden voor huidige 
opgaven? Valt er iets te leren van de geschiedenis? Ligt hier een stedenbouwkundige opgave? En hoe 
kunnen de rollen van experts en burgers, als het gaat om stedelijke ontwikkeling, beter op elkaar wor-
den afgestemd? 
 
Verslag 
Judith Flapper, Schouwburg Almere 
 
De Atlas van de Verstedelijking is geen overzicht van het totale stedenpatroon in Nederland maar gaat 
uit van de grootste steden die zich vanaf de Middeleeuwen gestaag hebben ontwikkeld. Enkele uitzon-
deringen daarop zijn groeikernen en Nieuwe Steden die zich in slechts enkele decennia hebben ont-
wikkeld maar wel een zodanige groei hebben meegemaakt dat ze de moeite waard zijn om op te ne-
men in de Atlas van de verstedelijking. 
Wat opvalt is dat in de Middeleeuwen veel steden tot ontwikkeling zijn gekomen, maar zich niet ver-
der hebben ontwikkeld. Ze zijn kleinschalig gebleven en hadden als stichtingshistorie vaak een element 
in zich dat zich verhoudt tot een gunstige plek ten aanzien van de toen bestaande infrastructuur, voor-
al waterwegen en wegenkruisingen die noord-, oost-, zuid-, of westwaarts voerden. Waarom ze zich 
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niet hebben doorontwikkeld heeft te maken met veranderende infrastructuur doorontwikkeling van 
de economie op andere locaties en handelsbelangen. 
In de Gouden Eeuw groeit de economie van toenmalig Holland uit tot een wereldeconomie waardoor 
vooral de regio met Amsterdam, Leiden en Rotterdam als groeikernen en economisch belangwekkend 
gebieden een enorme groei hebben doorgemaakt. Overige bestaande steden elders in het land stag-
neerden in de groei en verwerden zelfs tot dorp. 
Naar aanleiding van de industriële revolutie, vond na een periode van relatieve rust een hernieuwde 
ontwikkeling plaats waar de bestaande sterke steden hun voordeel mee deden en nieuwe centra, 
waarvan het ontstaan was gelegen in de nieuwe industrieën tot ontwikkeling kwamen. Ook nieuwe 
vormen van infrastructuur ( spoorwegen) maakten bepaalde steden aantrekkelijk om verder uit te 
groeien als handelscentra, industriële centra of woonkernen. Een aantal van deze industriële steden 
hebben ook weer een periode van krimp mee gemaakt omdat de industrieën zich niet verder ontwik-
kelden, of er nieuwe ontwikkelingen zich voordeden die niet aan die locaties waren gebonden. 
Na de Tweede Wereldoorlog zijn de groeikernen ontstaan. Een tekort aan woningen leidde in eerste 
instantie tot het vervaardigen van groeikernen nabij bestaande steden. Uitzonderingen hierop zijn de 
Nieuwe Steden die niet gebaseerd op een bestaande kern, maar wel volledig gepland als stad, werden 
ontworpen volgens de toen heersende idealen. 
 

 
Foto Patrick Stam ALS 

 
Zo zijn Lelystad en Almere gepland, ontworpen en gebouwd op maagdelijk Nieuw Land waar totaal 
geen referentie aanwezig was om bij aan te haken. Deze New Towns vertonen nu al ouderdomsziektes 
die zich in een ogenschijnlijk versneld tempo voordoen. Ten aanzien van andere steden vindt in deze 
poldersteden weinig hoogbouw plaats, men wilde voorzien in een woonhuis, met tuin, voor jonge ge-
zinnen die in de Randstad en het Gooi geen plek vonden om zich te settelen. 
Vooral Almere is een spiegel van de stedenbouwkundige opvattingen van de laatste decennia. Gestart 
werd met ‘bloemkoolwijken’, voornamelijk laagbouw, energiezuinige bouw met weinig middelen in de 
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jaren ’80. Vervolgens werden langzaamaan experiment toegelaten en woningbouw die is gebaseerd op 
woonwensen van particulieren, in plaats van projectmatig bouwen, aangestuurd door een overheid 
die een gegarandeerde afleveringshoeveelheid per jaar nastreefde. 
Lelystad en Almere zijn in samenhang ontworpen en hebben op elkaar ingewerkt. Almere heeft lessen 
getrokken uit het ontwerp en de bouw van Lelystad. Daar was sprake van een gefrustreerde bouw 
omdat de polder Markermeer nooit is gerealiseerd, terwijl het stedenbouwkundig plan daar wel op 
was geënt. 
Lelystad bestaat uit verschillende wijken, Almere is opgebouwd uit een modulair systeem waarbij 
ruimte is gereserveerd in het centrum om dit uit te kunnen breiden naar gelang de groei van de stad. 
Dat blijkt een troef, want toen men eenmaal constateerde dat dit nodig was, kon men zonder pro-
bleem het gereserveerde gebied innemen en daar het nieuwe stadscentrum realiseren. 
De steden kenmerken zich door nieuwe centra, niet geborgd in een verleden, snelle ontwikkelingen, 
gegarandeerde afleverhoeveelheden van woningen per jaar, gevolgd door het aanwijzen van sloop- en 
renovatiewijken omdat deze niet meer voldoen aan de wensen en behoeftes van de stad en de inwo-
ners ervan. 
 
Gesteld kan worden dat oude steden ‘van bovenaf’ zijn ontstaan, geboren uit een noodzaak om juist 
op die plek te investeren door personen die daarover de macht konden uitoefenen en daaruit hun 
economisch profijt konden trekken. Daaruit werd nieuwe macht geboren. Zij werden gevolgd door 
personen die binnen deze bolwerken aan het werk konden en zich daarom in of nabij de stad vestig-
den. 
De nieuwe steden in Nederland stonden vooral voor de opgave om veel mensen tegelijkertijd te voor-
zien van woningen, zonder dat er direct in de buurt een economische noodzaak was voor deze vesti-
ging. De Vinex wijken en het forensenverkeer werden mede mogelijk gemaakt door de uitbreiding van 
infrastructurele voorzieningen en welvaart die zich in Nederland op enorme schaal heeft ontwikkeld. 
Mede door de grote investeringen in infrastructuur verdween de noodzaak om zich nabij je werk te 
vestigen. 
Nu ziet men langzaamaan het patroon ontstaan dat in de Nieuwe Steden van onderop wordt geïnves-
teerd en van bovenaf wordt gefaciliteerd. De regels en voorwaarden om tot doorontwikkeling van 
nieuwe steden te komen worden niet meer alleen door overheden bepaald.  
Almere en Lelystad kennen nog niet direct krimp maar staan wel stil. Voor Lelystad is deze stilstand 
een herhaling uit de jaren ’80 toen leegstand hoogtij vierde. De aanpak anno nu biedt echter in plaats 
van leegstand een vraaggerichte benadering. Men bouwt naar behoefte en niet meer naar opgave; 
een langzame, organische ontwikkeling. Almere volgt dit patroon. Bewoners hebben daarin een be-
langrijke stem en krijgen naast inspraak meer verantwoordelijkheid toe bedeeld. Hierdoor ontstaat 
ruimte voor nieuwe initiatieven en inzichten binnen de stedenbouwkundige uitbreidingen in de New 
Towns. De noodzaak tot grootschalig aanbodgericht bouwen is afgenomen en maakt plaats voor 
vraaggericht bouwen volgens een organisch systeem. 
 
De excursie naar stadsdorp Nobelhorst 
Naar aanleiding hiervan wordt in Almere de excursie naar Nobelhorst ingezet, een nieuwe stadswijk 
die onder de noemer ‘stadsdorp’ gestalte krijgt. De omschrijving geeft weer wat men met de steden-
bouwkundige aanpak van deze nieuwe wijk beoogt: een stedelijke uitbreiding met een dorpse uitstra-
ling. In Nobelhorst worden sociale huurwoningen gemixt met koopwoningen van verschillende prijs-
klassen. Tegelijkertijd is geïnvesteerd in een buurtschuur die geheel ter beschikking staat van alle be-
woners van dit nieuwe stadsdeel. In deze schuur werken de bewoners gezamenlijk aan hun wijk, ont-
wikkelen plannen en ideeën en worden bijeenkomsten gehouden door zowel overheid als burgers. 
 
Het stedenbouwkundige plan is gebaseerd op een langzame groei en is de voorloper van Oosterwold 
waar 4.300 hectare wacht op initiatiefnemers die zelf geheel verantwoordelijk worden gesteld voor 
hun kavel, de bouw van hun huis, de voorzieningen die daarbij nodig zijn op gebied van energie, wa-
terhuishouding, afval, groene omgeving en infrastructuur. In Oosterwold is sprake van de omgekeerde 
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bouwketen. Er wordt niet van bovenaf wordt gepland en voorbereid, maar op alle terreinen geïnves-
teerd en ontwikkeld van onderaf. Nobelhorst is een stap in de richting van deze stedenbouwkundige 
structuur, die naar zelfvoorzienende woonvormen leidt. Daarbij wordt nog wel de structuur van de 
overheid en corporaties wordt geboden; men wordt nog niet verantwoordelijk voor de aanleg van 
infrastructuur, energievoorziening en waterhuishouding, waarbij duurzaamheid wel een belangrijk 
gegeven is. 
Het is een voorbeeld waarbij het planmatig invullen van een nieuwe stedelijke omgeving, met de bouw 
van een bepaald aantal woningen per jaar, is losgelaten. Het stadsdeel mag organisch groeien, bewo-
ners krijgen en hebben inspraak en men probeert in gezamenlijkheid een nieuwe wijk te ontwikkelen. 
Dit levert naast een organische groei, ook een diversiteit in aanzicht en een nieuw buurtcommitment 
op.  
 

  
Foto Judith Flapper 

 
Dat is uiteindelijk de nieuwe stedelijkheid die Almere voor de toekomst voorstaat: minder overheid, 
meer inspraak, organische groei gerelateerd aan de vraag, niet meer uitgaand van de noodzaak en 
meer zelfredzaamheid binnen de stedenbouw van de toekomst. 
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#4 amersfoort 
 
Agenda vanuit de historie naar de toekomst 
 
tentoonstelling | 20 mei - 31 mei 2015 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Amersfoort 
bijeenkomst | 20 mei 2015 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Amersfoort 

 
Amersfoort heeft in korte tijd een enorme groei doorgemaakt. Verwacht wordt dat Amersfoort nog 
doorgroeit tot ruim 160.000 inwoners in 2040. Toch heeft de crisis ook zijn impact op Amersfoort. Er is 
stagnatie in de groei te bespeuren, en het accent bij ruimtelijke ontwikkelingen verschuift naar inbrei-
ding, binnenstedelijke transformatie, herstemming en herontwikkeling. In het kader van de ‘Atlas op 
tournee’ organiseerde FASadE op 20 mei een bijeenkomst voor professionals, bestuurders en bewo-
ners, naar aanleiding van de ‘Atlas van de verstedelijking’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed. 
 
Amersfoort lijkt soms een beetje de luiken dicht te hebben voor de wereld om zich heen. Klopt dit 
beeld en is het terecht? Moet Amersfoort zich niet veel pro-actiever opstellen en wordt de stad niet 
ingehaald door een nieuwe realiteit die zich in en rond steden voltrekt? In deze bijeenkomst werd met 
een talkshow door ‘Engbers & Van der Werff’ gediscussieerd over de toekomst van de Amersfoortse 
binnenstad, de wijken er omheen en Amersfoort in een bredere, regionale context. Aspecten als de-
tailhandel en horeca, mobiliteit, fietsvriendelijkheid, economie, bedrijventerreinen, stad en regio, mo-
biliteit, toekomstbestendigheid en smart cities zijn invalshoeken. 
Hoe gaat de gemeente om met toekomstige opgaven? Zit Amersfoort op de goede weg? En welke rol 
spelen stedenbouw en erfgoed daarbij? Zijn er ruimtelijke keuzes die we zouden moeten heroverwe-
gen? 
 

  
Fasenkaart Amersfoort 
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Verslag 
FASadeE 
 
Toekomst van Amersfoort 
FASadE organiseerde woensdag 20 mei jl. De agenda voor Amersfoort, een bijeenkomst bij en in sa-
menwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed om te komen tot ontwikkelingsrichtingen en stippen 
op de horizon voor Amersfoort in een economische moeilijk tij. Aanleiding voor de bijeenkomst was 
het verschijnen van de Atlas van de verstedelijking in Nederland, uitgegeven door de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed, met daarin een weerslag van 1000 jaar Ruimtelijke ontwikkeling in 35 Nederlandse 
steden, waaronder Amersfoort.  
Sprekers waren: Arno Goossens, strateeg Ruimtelijke ontwikkeling gemeente Amersfoort en pro-
gramma-manager stadshart; Loes Oudenaarde, stadsarchitect Amersfoort; Martin Boswinkel, directeur 
Stadsherstel; Floris Grondman, Stadsmaker in Utrecht; Max Cramer, afdeling Monumentenzorg ge-
meente Amersfoort; Hans Peter Benschop van Trendbureau Overijssel, expert in toekomstverkennin-
gen voor de (politieke) besluitvorming en de kersverse Gedeputeerde van de provincie Utrecht, Pim 
van den Berg. De middag bestond uit twee inleidingen en twee talkshows onder leiding van Engbers & 
Van der Werff, waarbij de stad als geheel respectievelijk de binnenstad centraal stond. 
 

 
 
Inleider Jaap Evert Abrahamse, een van de auteurs van de Atlas, reflecteerde op de ontwikkeling van 
Amersfoort, met een historische bril. Aanvankelijk evenwichtig en beperkt groeiend, werd Amersfoort 
begin jaren ‘80 aangewezen tot groeistad en raakte de ontwikkeling in een stroomversnelling met als 
een van de ruimtelijke kernmerken het typerende ‘waterhoofd’ VINEXwijk Vathorst, dat zich geheel 
eigenstandig lijkt te ontwikkelen tot zelfstandig ‘dorp’ waar mensen met veel plezier wonen. 
Inleider Hans Peter Benschop schetste een beeld van wat er op steden afkomt en waar die steden dus 
iets mee moeten. Zo is er de in duizelingwekkend tempo voortgaande trend in de ICT, met al lange tijd 
implicaties voor onze winkelbestanden, voor de manier waarop we onze zorg organiseren, voor onze 
behoefte aan kantoren, voor hoe we recreëren, voor hoe we onze distributie regelen en voor hoe we 
ons onderwijs regelen, kortom voor alles wat ons als bewoners en gebruikers van de stad bepaalt. Als 
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Foto’s Fred Oosterhuis 

 
tweede signaleerde Benschop de invloed van netwerken die op verschillende schaalniveaus over el-
kaar heen bewegen. En dat zien we ook om ons heen. Individuele initiatieven krijgen de ruimte en 
willen die ook. Er is een ontwrichting van de oude structuren, door het ontstaan van uberpop, Airbnb, 
Taskkrabbit – een online en mobile marktplaats. Er valt een middenklasse uit, door ontslagen en door 
een herschikking van arbeidsstructuren. Al deze ontwikkelingen vragen volgens Benschop een ander 
overheidshandelen: ‘Vertrouw daarbij niet meer op lange termijnplanningen en prognoses, die zijn 
gebaseerd op ervaringen uit het verleden en werken niet meer’. 
 
Leegstand in kantoren en winkelbestanden 
Een van de effecten van de ICT-ontwikkelingen is de leegstand van kantoren en winkelbestanden: 
hoewel Amersfoort nog geen percentages kent als Almelo of Gouda, bevindt de stad zich toch wel op 
de 10de plaats als het gaat om leegstand, wat op De Hoef en op bedrijventerrein De Isselt, maar ook in 
de binnenstad goed zichtbaar is. 
 
Rol gemeente 
Hoe speelt de gemeente Amersfoort in op de nieuwe trends en is men voorbereid op de scenario’s die 
Benschop schetst? De rol die de lokale overheid hier in speelt is in ontwikkeling. In de structuurvisie 
kiest de gemeente voor Uitnodigingsplanologie, zoals Arno Goossens vertelde. Men faciliteert, men 
versoepelt, men laat initiatieven hun werk doen. Een landelijke trend die werkt, zoals bleek uit het 
verhaal van stadsmaker Floris Grondman, initiatiefnemer in Merwede bij Utrecht, die overigens ook 
veel kansen zag in Amersfoort. Hier en daar is het nog een zoektocht, ook voor de overheid, die daar 
nog niet in alle gevallen optimaal mee om weet te gaan. Want hoe krijg je de juiste initiatieven los? De 
gemeente Amersfoort organiseert daarvoor bijeenkomsten om verhalen op te halen van spelers en 
betrokken burgers. Als het gaat om kleinere initiatieven, kan dit ook goed. In buurten, op plekken zijn 
burgers aan zet. De gemeente moedigt dit aan. Zoomen we uit, dan wordt het al snel ingewikkelder en 
is er meer nodig. Zo zijn er uitdagingen als het gaat om het aanpassen van verkeersstructuren, om 
verbindingen tussen binnenstad en omliggende, geïsoleerd geraakte gebieden. De grootschalige ont-
wikkelingen van de jaren ‘80 hebben geleid tot onevenwichtigheid in de groei. Helaas lijkt de huidige 
tijd er niet naar om grote herstelprocessen in gang te zetten, deze vergen grote ingrepen en vooral 
veel investeerders, mede vanwege implicaties die grootschaliger ontwikkelingen hebben voor de rest 
van de stad, het effect op parkeren, op verkeersbewegingen, de relatie met de context. In die gevallen 
lijken ouderwetse planologie met een eindbeeld, regie en substantiële budgetten vereist. Dat betekent 
dat een partij of een overheid actiever moet participeren en voldoet uitnodigingsplanologie niet. 
Vooralsnog lijkt dit weinig kansrijk. Een andere cruciale verandering in Amersfoort, aldus Arno Goos-
sens, is dat niet meer puur zwart-wit gedacht wordt in functiescheiding, iets waar we lange tijd zo 
sterk aan hechtten: we maakten woongebieden, kantorenterrein en bedrijfsterreinen zonder mix van 
functies. De mogelijkheden voor andere ontwikkelingen in voorheen monofunctionele bedrijfsterrei-
nen lijken in Amersfoort meer en meer werkelijkheid te gaan worden. En zo lijken we op den duur een 
interessantere stad te krijgen. 
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Binnenstad 
De historische binnenstad van Amersfoort is bijzonder, maar relatief onbekend. De woonfunctie domi-
neert in grote delen van de binnenstad, daarnaast is er een aantal winkelstraten. Deze lijden in de hui-
dige tijd in toenemende mate aan leegstand. Amersfoort onderscheidt zich overigens niet als het gaat 
om die leegstand in binnensteden. Landelijk zien we daar al jaren enorme veranderingen. Na een ont-
wikkeling naar eenzijdig aanbod, de ‘ketens’, waardoor je in iedere stad inmiddels hetzelfde aanbod 
van winkels hebt, zitten Nederlandse steden massaal in een proces naar leegstand en zie je daarnaast 
een oprukkend percentage belwinkels en nagelstudio’s. Willen we dit soort binnensteden? In tijden 
van uitnodigingsplanologie is het sterk de vraag wie hierin actief moet acteren? Martin Boswinkel di-
recteur Stadsherstel, eigenaar van talloze panden in de binnenstad, vertelde over zijn inspanningen 
om samen met ondernemers verantwoordelijkheid te nemen voor, bijvoorbeeld, de Krommestraat. In 
de praktijk een moeizaam proces, aldus Boswinkel. Ondernemers zijn merkbaar geen collectief den-
kende ‘community’ die een hoger doel voor ogen heeft. Ook bekritiseerde Boswinkel de Nota Detail-
handel, waarin de gemeente kiest voor meer loslaten. Eenduidig waren de opvattingen hierover overi-
gens niet. Waarom geen perifere detailhandel – dat kan immers levendigheid betekenen voor buur-
ten? Waarom geen FEBO in de Langestraat? Waar stel je de norm en wie doet dat? Nu winkels ver-
dwijnen uit de binnenstad, is het terugbrengen van de woonfunctie, gecombineerd met andere func-
ties, in beeld en dat hoeft zeker geen verkeerde ontwikkeling te zijn, noch voor de sfeer, nog voor de 
levendigheid, noch voor de levensbestendigheid van voorzieningen. En om een en ander nog eens wat 
te relativeren: ‘De binnenstad van Amersfoort in de jaren 80 was sleets’, aldus Max Cramer van mo-
numentenzorg, ’er werd nauwelijks gewoond. De ontwikkelingen vanaf de jaren 80 hebben de woon-
functie teruggebracht en daarmee de binnenstad in feite gered. Ik betreur dat de poort van Crepain op 
de Bollebrug niet meer terugliggend, aan de Stadsring is gerealiseerd, dan was een groter deel van de 
historische binnenstad op dit niveau gekomen’. 
 
Kaasstolp of meegaan in moderniteit? 
En wat te doen met hedendaagse invullingen in de binnenstad? Laten we dat toe of moet een spreek-
woordelijke kaasstolp het historische erfgoed beschermen? Kortom, hoe verhouden zich moderniteit 
en historische stad… De binnenstad is immers ook een resultaat van jarenlang toevoegen van toen 
‘moderne’, eigentijdse invullingen. De binnenstad is zogezegd een resultante van jarenlang schaven en 
daarom zo interessant! Cramer wil daar vooral terughoudend betrachten: ‘Alles heeft met inpassing te 
maken, er moet zorgvuldig gekeken worden naar context. Het is ons selling point’. 
Wat als de leegstand erger wordt en huren uiteindelijk omlaag gaan? Ontstaat er niet uit zichzelf weer 
evenwicht, met kansen en mogelijkheden voor meer bijzondere, unieke winkels in het straatbeeld? 
Het lijkt dat de wetten van de nieuwe economie daarin een mooie, bepalende factor kunnen worden 
in het verdere ontwikkelingsperspectief. 
 
Kantorenleegstand in Amersfoort 
De aanwijzing tot groeistad is ooit een geschenk geweest, het ging gepaard met grote bedragen vanuit 
het rijk, die voor ontwikkeling van Amersfoort, dat zich tot die tijd nauwelijks ontwikkeld had, zeer 
belangrijk zijn geweest. We kunnen constateren dat die ontwikkeling ergens uit de rails is gelopen, 
maar dit betekent vooral een opdracht voor de toekomst. Herstellen, in evenwicht brengen. Wellicht is 
dat is het mooie van deze tijd. Doordat het geld niet meer massaal aanwezig is, en door het gebrek aan 
grote gebaren, gaan ontwikkelingen gefaseerd en veel meer overwogen dan voorheen. Toch zal niet 
alles zich vanzelf oplossen. Actief ingrijpen is vereist als het gaat om de kantorenleegstand. En dat kan 
de gemeente niet alleen. Nog steeds zitten we in Amersfoort met een daverend overschot aan kanto-
ren en leegstaande bedrijfsgebouwen. Natuurlijk zijn er transformatie-kansen. Initiatieven van onder-
op spelen daarbij een rol, maar deze gaan zeker niet alle leegstand vullen, sommige leegstand is struc-
tureel en onoplosbaar. De vraag is ook fundamenteel: moet je die leegstaande gebouwen, vaak liefde-
loos ontworpen en op onmogelijke plekken gerealiseerd, wel willen vullen? Zijn er geen methoden om 
deze fouten uit het verleden te herstellen, door ze te slopen, of bijvoorbeeld via stedelijke herverkave-
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ling? Dit vraagt politieke daadkracht, wil, moed en doorzettingsvermogen. Het vereist rigoureuze keu-
zes en beslissingen. Beslissingen waar ook de provincie een rol in zou moeten spelen. Hoe ver ga je in 
het herstel? Wat te doen met de immens leegstand van kantoren en bedrijven op De Hoef, Calveen, 
rond het station? Ligt daar een taak voor de provincie? Desgevraagd benadrukte Pim van den Berg, in 
zijn nieuwe hoedanigheid van gedeputeerde van Utrecht, de noodzaak om zulke beslissingen in regio-
naal perspectief te zien. Tja, dat zit veel waarheid is. We mogen hopen dat hij in Utrecht echt stappen 
zal zetten en regie kan voeren, samen met collega-gedeputeerden. Want uiteindelijk kan opruimen 
van schade uit het verleden veel ruimte creëren. Ruimte voor natuur, voor parken, voor nieuwe invul-
lingen of gewoon ruimte voor bewoners waar behoefte aan is. Het overwegen zeker waard. 
 

 
 
Misschien mogen we deze conclusie trekken na een veelomvattende middag? 
Amersfoort is een stad zonder grote extremen. Het is al decennia een aantrekkelijke stad, om te wer-
ken, om te wonen. Als het gaat om landelijke ontwikkelingen, hangt Amersfoort regelmatig net een 
beetje onder de trend of bevindt het zich ergens in de veilige zones ervan. 
Rond de jaren 80 maakte Amersfoort grote gebaren uit het verleden van Amersfoort, gebaren die 
soms echt te groot zijn gebleken. De infrastructuur bleef achter, er is teveel gebouwd in de kantoren- 
en de bedrijvensfeer en de ontwikkeling van Amersfoort werd onevenwichtig, met een wijk die nauwe-
lijks nog onderdeel van Amersfoort kan worden beschouwd. 
Amersfoort profiteerde lang van de centrale ligging. Hoe dit voordeel zich gaat verhouden tot de ICT-
ontwikkeling, waarbij ligging überhaupt geen item meer is, zal de tijd leren. Verstandig is om in plan-
ning en prognoses korte lijnen aan te houden, waarbij voortdurend ruimte bestaat om in te spelen op 
veranderingen. 
De nieuwe economie en de ongewisse toekomst vragen om een flexibele stad. Flexibel in bestemmin-
gen, in inwisselbaarheid van functies, een open en communicatieve stad, zonder dat daarin alles voor 
de eeuwigheid is vastgelegd. De Agenda voor Amersfoort lijkt vooral een responsieve, open Source-
agenda’ te moeten zijn, als meest toekomsbestendige. 
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#5 utrecht 

 
Oud versus nieuw in de bestaande stad 
 
tentoonstelling | 20 juni | Spoorzone 2e Daalsedijk | Utrecht 
debat | 20 juni 2015 | Spoorzone 2e Daalsedijk | Utrecht 
 

 
Foto Guido Storm 

 
Hoe gaan we om met erfgoed in stedelijke gebieden die de komende jaren op de schop gaan? Die 
vraag staat centraal op 20 juni, de Dag van de Architectuur 2015 in Utrecht. Op deze dag organiseert 
Aorta in het kader van de Atlas op tournee het debat Oud versus nieuw in de bestaande stad.  
Om de groeiende woningbehoefte op te vangen heeft de gemeente Utrecht gebieden in de bestaande 
stad bestemd voor woningbouw. In het herontwikkelingsplan voor Spoorzone 2e Daalsedijk is de in-
tentie uitgesproken om de historische spoorloodsen te behouden en een nieuwe functie te geven. Wat 
kunnen we leren van recente herbestemmingen? 
De Spoorzone 2e Daalsedijk is een oud emplacement van de Nederlandse Spoorwegen. Het zal de ko-
mende jaren veranderen in een woonwijk met veel groen. De oude gebouwen blijven behouden. De 
herontwikkeling van dit gebied is aanleiding voor een discussie over hoe om te gaan met erfgoed in 
Utrecht. Daarover bestaan vele meningen: een parkeergarage onderbrengen in een oude spoorloods 
aan de 2e Daalsedijk is niet zo heel sexy, maar misschien wel een duurzame manier om het gebouw te 
behouden; appartementen brengen het kloostercomplex Tivoli onherstelbare schade aan; de huidige 
muziekstudio’s van Kytopia zijn flexibel genoeg om aanpassingen later weer ongedaan te maken. De 
stad moet zulke overwegingen laten meetellen bij de keuze voor een nieuwe gebruiker voor een oud 
gebouw; Utrecht is goed op weg met herbestemming van erfgoed, maar er ligt nog een weg vol kansen 
voor ons.  
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Deze en andere opvattingen staan centraal in het debat 'Oud versus nieuw in de bestaande stad'. 
Voorafgaand hieraan organiseert Aorta rondleidingen over de Spoorzone. De tentoonstelling Verstede-
lijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling is bij het debat te bezichtigen. 
 

 
Foto Rinse Tjeerdsma 

 
Verslag 
Martine Bakker, Post Planjer 
 
Misplaatste transformatie of slimme branding? 
Finaledebat oud versus nieuw in de bestaande stad 

Een van de plekken waar nieuw en oud elkaar raken is de Spoorzone langs de Tweede Daalsedijk. Er 
waren tijdens de Dag van de Architectuur 2015 rondleidingen door het gebied en het finaledebat vond 
plaats in een voormalige wisselloods. De line-up voor het debat is voorbeeldig. Vijf deskundigen geven 
een korte presentatie. Beginnend bij de verstedelijking vanaf de Middeleeuwen wordt er via Utrechts 
erfgoed, industrieel erfgoed en voorbeeldenprojecten elders, ingezoomd op de toekomstige ontwikke-
ling van de Spoorzone als woon-werkgebied. Met steeds als centrale vraag: Hoe bepaal je de waarde 
van het bestaande en hoe verhoudt het oude zich tot het nieuwe? Gespreksleider Bart Cosijn illu-
streert dit met een vergeeld briefje dat op de wand van de loods is geplakt. De wat cryptische inhoud 
refereert aan de wissels die er ooit zijn geproduceerd en daarmee in feite aan de hele context van de 
Spoorzone. 
 
De eerste spreker Reinout Rutte werkte aan van de Atlas van de Verstedelijking die vorig jaar ver-
scheen. De fasenkaarten, schetskaarten en tijdbalken in het boek maken het mogelijk om de 35 groot-
ste steden van Nederland kriskras met elkaar te vergelijken van de Middeleeuwen tot nu. Aan de hand 
van de atlas laat Rutte zien dat Utrecht rond 1200 vanwege de gunstige ligging aan de Rijn een grote, 
internationaal georiënteerde stad is, maar in de zestiende en zeventiende eeuw verwerd tot een regi-
onaal marktcentrum. Met de opkomst van de industrie en de spoorwegen in1850 wint Utrecht door de 
centrale ligging weer aan betekenis. 
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Als de atlas een ding duidelijk maakt is het dat de groei van steden samenhangt met de geografische 
ligging en vaak nog te herkennen is in de bebouwingsstructuur. De lange Tweede Daalsedijk stamt uit 
de twaalfde eeuw, toen een begin werd gemaakt met het ontginnen van de veengebieden ten noord-
westen van de singel. Later volgen de spoorlijnen vaak bestaande lijnen in het landschap, zoals in dit 
geval de dijk. En langs die lijnen groeide de stad. 
 
Stadsarcheoloog Edsard Kylstra voorziet de oude spoorwegloods waarin we deze middag zitten van 
nog meer context. Niet alles in de Spoorzone is teruggevonden, maar de rails waarover de lorries tus-
sen de treinen en de loodsen reden liggen er bijvoorbeeld nog. Kylstra vertelt ook over het rijke ver-
enigingsleven van de spoorwegarbeiders. Elke spoorwegmaatschappij had een eigen fanfare, die bij 
speciale gelegenheden trots door het centrum paradeerden. De arbeiders woonden bij elkaar in buur-
ten die het spoorwegbedrijf liet bouwen, onder meer in de straatjes langs de spoorzone. Door de op-
richting van de Nederlandse Spoorwegen in 1917 waren er minder aparte gebouwen nodig en uitein-
delijk verdween de spoorwegindustrie helemaal uit dit gebied. Vanaf het eind van de vorige eeuw 
worden de kantoren en loodsen in gebruik genomen door kleine bedrijven. Ook huist er een motorij-
school op het terrein – ruimte genoeg om langs pionnen te slalommen. 
 
Erfgoed maakt een wezenlijk deel uit van ons zijn, benadrukt Kylstra. Sterker nog, uit Engels onderzoek 
blijkt dat erfgoed bijdraagt bij aan onze kwaliteit van leven. Niet te snel slopen dus, is zijn boodschap. 
En let vooral op de waarde van niet monumentale gebouwen en elementen. Als je die sloopt gaat de 
context verloren, vult de derde spreker Kees Geevers, docent-onderzoeker aan de Hogeschool van 
Utrecht aan. Geevers promoveerde op de waardestelling van industriële zones, zoals Strijp S in Eind-
hoven. Rutte, Kylstra en Geevers zijn het eens over het belang van de lange lijnen die de Utrechtse 
Spoorzone kenmerken. Die zouden volgens hen in de gebiedsontwikkelingsplannen gekoesterd moe-
ten worden. 
 
De vierde spreker is Christine de Ruijter, architect bij AWG. Dit Vlaamse bureau heeft veel ervaring met 
nieuwbouw in een historische context en zoekt overigens ook in gebieden waar die context ogen-
schijnlijk ontbreekt naar aanknopingspunten in het verleden. Een nieuwe straat in Leidsche Rijn krijgt 
daardoor een lichte curve, die AWG afleidt van de curve in de snelweg die hier nog niet zo lang gele-
den liep. 
 
AWG maakte in Utrecht blijvend indruk met het ontwerp uit 1994 voor de nieuwbouw aan de Maria-
plaats. Bij een recent binnenstedelijk plan komt AWG uit op een vergelijkbare structuur van achterhui-
zen aan stegen in plaats van de gevraagde aaneengesloten straatgevel. Het voorbeeld van een voor-
malig kazerneterrein in Haarlem laat zien dat nieuw best gek groot mag zijn als het oude daardoor 
beter tot zijn recht komt. De voorbeelden maken duidelijk dat vanzelfsprekende nieuwbouw inmiddels 
het handelsmerk is van AWG. Door het verleden goed te bestuderen, maar de oplossingen niet al te 
ver te zoeken. En door durf te tonen. 
 
Wat durf betreft lijkt het wel goed te zitten bij de ontwikkelaars en ontwerpers van de Spoorzone – 
een combinatie van Synchroon, Delva landscape architects, ERA Contour en nog vier partijen, waaron-
der een bureau voor participatie en communicatie. Tobias Verhoeven, directeur van Synchroon, wil 
het gebied rauw en stoer houden. Dus niet teveel van tevoren vastleggen, behalve dan dat diversiteit 
en kleinschaligheid voorop staan. 
 
Bestaande bouw en industriesporen in het gebied blijven als het aan Verhoeven ligt bewaard. Voor de 
nieuwbouw wordt gewerkt met cityplots. Er komt een langgerekt stadspark langs de sporen, die de 
lange lijnen benadrukt en het drukke treinverkeer niet wegmoffelt. En er komen nieuwe verbindingen, 
zoals een fietsroute parallel aan de Amsterdamsestraatweg en dwarsverbindingen, waaronder een 
nieuwe verbinding onder de sporen richting de Vleutenseweg. 
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Toch vraagt het publiek zich af of de Spoorzone niet teveel een eiland wordt. Het gebied lijkt slecht aan 
te sluiten op de bestaande wijk en de doorwaadbaarheid kan beter. Maar al zou het een eiland wor-
den, is dat dan per se een probleem? Dit kan ook een aantrekkelijke eigenheid opleveren, iets waar-
voor je speciaal naar dit gebied komt en waardoor je je er thuis voelt. In Antwerpen functioneert een 
voormalig hospitaalterrein in een oud fort sinds kort als een prettig autoluw en zeer groen woon- 
werkgebied met oud- en nieuwbouw. Een lange overdekte hospitaalgaanderij is min of meer gelaten 
voor wat hij was. Voorheen was het een afgesloten gebied, waar je omheen moest. Nu lopen er nieu-
we fietsroutes door de wijk. 
 
Ook de Utrechtse Spoorzone wordt autoluw. Verhoeven stelt voor om de oude wisselloods te gebrui-
ken als overdekte parking. Dat scheelt dure ondergrondse parkeergarages en beperkt de beplantings-
mogelijkheden tenminste niet. De toehoorders schieten meteen rechtop. Vooral het plan om alleen de 
buitenste schil van bijgebouwen te behouden en binnenin een drielaags parkeersysteem te bouwen 
stuit op kritiek. Christine de Ruijter denkt dat je in plaats daarvan beter een geheel nieuw gebouw kunt 
neerzetten om in te parkeren. Bert Poortman van Usine (Utrechtse Stichting voor Industrieel Erfgoed) 
hoopt op een nauwkeuriger inpassing, die de hal in tact laat. Een enkeling vindt het überhaupt een 
veel te mooie en ruime plek voor het parkeren van auto’s. 
 
Het lijkt mij juist slimme branding om hier te parkeren. Maar dan moet je de hele loods wel laten voor 
wat hij is, net als die gaanderij in Antwerpen. Zo gaat er niks verloren – ook dat briefje niet – en blijft er 
van het verlaten industrieterreingevoel van de laatste twintig jaar ook nog een zweem bewaard. 
Utrecht meets Detroit in een wilde variant op hipsterkoffie en lokale appelsap.  
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#6 zwolle 

 
De stadsring van Zwolle - Oosterenk en Voorst tussen regio en sterke wijken  
 
tentoonstelling | 10 november - 26 november 2015 | Atelier Ruimtetuig | Zwolle 
De tentoonstelling Verstedelijking in Nederland in Zwolle is uitgebreid met prachtige oude kaarten die 
de ontwikkeling van de stad goed laten zien. Interessant is de omslag in de ontwikkeling van de stad na 
de oorlog van een lineaire opbouw naar een concentrische. Ook is goed te zien dat de wijze van ver-
beelden, het kaartbeeld zélf, varieert door de tijd. 

 
expertmeeting | 11 november 2015 |Atelier Ruimtetuig | Zwolle 
 

 
 
Verslag 
Herman Reezigt 
 

De stadsring van Zwolle 
De Atlas van de verstedelijking van Nederland (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014) brengt 
1000 jaar stedenbouw in Nederland in beeld en laat zien hoe Nederlandse steden zich hebben ontwik-
keld. Om cultuurhistorisch onderzoek bij voorgenomen stedelijke ontwikkelingen te stimuleren, en 
daarmee het gedachtengoed van de Atlas te implementeren, heeft de Rijksdienst een tentoonstelling 
opgezet die in het Jaar van de Ruimte 2015 op tournee is geweest langs verschillende steden. In het 
afgelopen jaar was de tentoonstelling onder meer te zien in Delft, Apeldoorn, Deventer, Hengelo, Al-
mere, Lelystad, Amersfoort, Utrecht, Leeuwarden en Dokkum.  
Het Zwols Architectuur Podium (ZAP) heeft de tentoonstelling in Zwolle georganiseerd. Onderdeel van 
de tentoonstelling was een ontwerpatelier waarbij is ingezoomd op een actuele ontwerpopgave in de 
stad. Een brede groep ontwerpers/ specialisten vanuit verschillende disciplines (stedenbouw, architec-
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tuur, landschap, verkeer, cultuurhistorie, economie) van gemeente, provincie, waterschap, Oversticht 
en Zwolse bureaus waren te gast bij de interieurarchitecten van Ruimtetuig in de binnenstad van Zwol-
le en onderzochten de betekenis en de positie van de stadsring in Zwolle.  
 
De stadsring van Zwolle 
Zwolle is ontwikkeld op parallel liggende zandruggen langs IJssel, weteringen en Vecht en is oorspron-
kelijk lineair van vorm. Het structuurplan uit 1954 tekende de omslag naar een meer concentrische 
opbouw van de stad en voorzag deze van een nagenoeg volledige stadsring. In de naoorlogse stadsuit-
leg is langs de ring een reeks van wijken ontstaan die op prachtige wijze zijn ingebed in het gevarieerde 
cultuurlandschap. De oorspronkelijk lineaire structuur van het landschap wordt immers zichtbaar en 
beleefbaar door de stadsring. De vraag die centraal stond in het ontwerpatelier was wat de stadsring 
voor Zwolle betekent en welke mogelijkheden de huidige en toekomstige transformatie van werkge-
bieden langs de stadsring biedt om deze, vooralsnog monotone stadsdelen, te laten aansluiten op de 
fraaie stadsranden.  
 
Ontwerpatelier 
Het ontwerpatelier op 11 november vormde de ‘officiële’ opening van de tentoonstelling. Wethouder 
Ed Anker van de Gemeente Zwolle, verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, verrichte het ope-
ningswoord en benadrukte daarin het belang van ontwerpend onderzoek en “samen schetsen aan de 
stad”. Ed Anker is enthousiast over de Atlas en gaf aan deze na verschijning direct meegenomen te 
hebben naar de wekelijkse collegevergadering. Zwolle mag/moet volgens hem trots zijn want Dé Atlas 
van de verstedelijking in Nederland beschrijft de stad als: “…een overzichtelijke stad, met overwegend 
aangename wijken…” en “… weinig Nederlandse steden kunnen bogen op zo veel stadsrand grenzend 
aan zulk prachtig cultuurlandschap.”  
 

   
 
Voorafgaand aan het ontwerpatelier zijn door drie sprekers inspirerende inleidingen gegeven om de 
opgave van duiding en context te voorzien. De sprekers waren: Reinout Rutte (TU Delft), Daan Zand-
belt (De Zwarte Hond) en Hans Peter Benschop (Trendbureau Overijssel). 
 
Inleidingen  
 
Reinout Rutte is stads- en architectuurhistoricus en universitair docent aan de TU Delft. Als medeau-
teur van de Atlas leidt hij het onderwerp ‘1000 jaar verstedelijking in Nederland’ in, met daarin speci-
fiek de ontwikkeling van de stad Zwolle. In de Atlas zijn de 35 grootste steden beschreven en Zwolle is 
op basis van het inwonertal (in 2010) de 20e stad van Nederland met 119.030 inwoners. Zwolle be-
hoort tot de zogenaamde ‘tweede generatie steden’. Deze steden ontwikkelden zich hoofdzakelijk in 
de 13e en 14e eeuw tot stad en zijn gesitueerd aan binnenwateren of kleinere rivieren. De opbloei is 
meestal te danken aan de functie als regionaal markt- en bestuurscentrum. Interessant in het verste-
delijkingspatroon van Nederland is de verschuiving van ‘stadsgroei’ van het oosten naar het westen 
(van rivierhavens naar zeehavens) in de periode van de 15e tot en met de 17e eeuw. Zwolle heeft als 
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één van de weinige oostelijke steden kunnen profiteren van deze verschuiving en dat is typisch voor de 
betekenis van de stad als regionaal marktcentrum gelegen tussen het westen en het noordoosten van 
het land. Qua groei besloeg de stad tot diep in de 18e eeuw zelfs de vijfde plaats. Twee eeuwen later 
staat de stad qua groei echter op de laatste plaats en dat illustreert een erg late reactie van de stad op 
de industrialisatie. Het voordeel is dat de teloorgang van de industrie in Zwolle weinig effect heeft 
gehad en dat de ‘dienstenstad’ Zwolle na de oorlog een continue en gestage groei kent die de stad 
weer ruim binnen de top 10 van de stedelijke groei zet. Reinout Rutte geeft aan dat in de loop van de 
20ste eeuw steden zich steeds minder onderscheiden van elkaar door de vorm van de stedenbouw, die 
overal steeds meer op elkaar gaat lijken. Het verschil wordt echter bepaald door de locatie van nieuwe 
woonwijken en bedrijventerreinen. Deze werd bepaald door de ligging en vorm van de vooroorlogse 
stad, de aard van de aanwezige cultuurlandschappen en de loop van hoofdinfrastructuren. Uit het 
citaat, aangehaald door de wethouder, mogen we aannemen dat dit in Zwolle op fraaie wijze heeft 
plaatsgevonden. 
 
Daan Zandbelt is architect bij De Zwarte Hond en medeauteur van “Mid-Size Utopia, Ontwerpconcept 
voor dynamische stedelijke regio’s” (Lay-out 13, 2011). Mid-Size Utopia is een ontwerpend onderzoek 
naar de potenties van de steden en dorpen die in een ring rond de Randstad liggen. Deze regio’s in de 
luwte van de Randstad bieden een juiste combinatie van kwaliteiten: een prettige en veelzijdige 
woonomgeving met voldoende stedelijke voorzieningen, volop werkgelegenheid, goed bereikbaar en 
ingebed in prachtige landschappen. Tegelijk liggen de grote stedelijke agglomeraties binnen een à 
twee uur rijden op bereikbare afstand. Netwerkstad Zwolle-Kampen is zo’n Mid-Size Utopia en Daan 
Zandbelt ziet een kans voor een regionale schaalsprong die de regio letterlijk en figuurlijk de ruimte 
geeft. Mobiliteitsnetwerken vormen daarbij nieuwe structurerende elementen.  
De stadsring van Zwolle maakt onderdeel uit van het regionale wegennet. Op de ring ontmoeten stad 
en regio elkaar. Aan de ring maakt de stad een schaalsprong naar een maat grotere gebouwen en ge-
bouwenclusters. Langs de stadsring is ook ruimte voor bestemmingsverkeer, fietsers en voetgangers. 
De ring is behalve een fysieke verbinding ook een bestemming, een adres. De ring is een regionale 
ruimte waar velen dagelijks door (voort) bewegen en dat verdient een zorgvuldig ontwerp, zonder 
geluidswallen en blinde gevels. De ring heeft echter niet alleen een stedelijk karakter, maar ook een 
landschappelijk karakter doordat grootschalige recreatieve functies hier een plek vinden. Belangrijk in 
dit kader zijn ook de zogenaamde ‘Slow-nets’. Dit zijn de recreatieve netwerken die in de vorm van 
groene aders de hoofdstructuur van de stad via stadsrandzones verbinden met het buitengebied. Een 
belangrijk principe van Mid-Size Utopia is de ontbrekende schakels te ontwerpen in deze netwerken en 
te zorgen voor geleidelijke overgang tussen stad en land. De landschappelijke kwaliteit 
is immers een unique selling point van Mid-Size Utopia Zwolle. 
 
Hans Peter Benschop is directeur van Trendbureau Overijssel en heeft op vele terreinen trendanalyses 
en scenariostudies gemaakt voor zowel rijk, gemeente en provincie. Voor Zwolle, en dan specifiek in-
gaand op de ontwerpopgave langs de stadsring, stipt Hans Peter Benschop de situatie aan ten aanzien 
van de kantorenmarkt. Momenteel is het aanbod kantoorvloeroppervlakte in Nederland 7 mln. m2 en 
de jaarlijkse opname 1 mln. m2! Zwolle behoort tot de top 10 qua aanbod kantoorvloeroppervlakte 
met 192.000 m2. De Oosterenk is verantwoordelijk voor een derde deel van het totale aanbod in Zwol-
le (red.: de leegstand op Oosterenk bedroeg in 2011 circa 37%, Hogeschool Windesheim, 2011 en circa 
40 % in 2014, Actieplan Leegstand, gemeente Zwolle 2014). De kantorenleegstand in Nederland wordt 
geschat op een percentage dat ligt tussen 15% en 17% van de totale voorraad. Het verschil tussen 
aanbod en opname groeit. Naast de crisis hebben ook een andere manier van werken, demografische 
ontwikkelingen en het gebruik van digitale tools en nieuwe technieken ertoe geleid dat anders met 
bedrijfshuisvesting wordt omgegaan (Sprekende cijfers Kantorenmarkten, Dynamis 2015). Het is een 
feit dat we kantoren anders gaan gebruiken en dat zelfs sloop nodig is.  
In mei 2015 is het (concept) rapport “Waar verdient Overijssel zijn Geld mee in 2030?” afgerond. Het 
rapport beschrijft een economie die steeds complexer wordt en daarmee moeilijker te voorspellen. 
Veerkracht, adaptatievermogen en pro activiteit zijn nodig om snel te reageren op veranderingen. De 
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Overijsselse economie is goed in veranderen, ze heeft er historisch gezien ervaring mee. Overijssel is 
de afgelopen jaren steeds ‘normaler’ geworden en met name Zwolle sluit aan bij de Randstad. Groei zit 
volgens Hans Peter Benschop in de ‘materiaal-, informatie- en persoonsgerichte’ sectoren. Denk hierbij 
aan (resp.): industrie en logistiek, zakelijke en financiële diensten en ten slotte zorg, leisure en onder-
wijs. De veerkracht van Overijssel en Zwolle zit bijvoorbeeld in het versterken van de ‘civic  economy’. 
Deze is gericht op de lokale kwaliteit van leven en ondernemen. Tegelijk is het belangrijk de globale 
economie te laten wortelen zodat bedrijven niet makkelijk vertrekken. 
    

   
 
De Stadsring, Oosterenk en Voorst 
Kantorenlocatie Oosterenk ligt op de rand van een dekzandrug die globaal van Boschwijk tot aan de 
Klooienberg loopt. De eigenlijke Oosterenk beslaat een veel groter gebied en bestond, de naam zegt 
het al, uit enkgronden en kende zodoende eeuwenlang een agrarisch gebruik. In de jaren ‘30 van de 
vorige eeuw werd een begin gemaakt met de aanleg van de eerste ringweg rond Zwolle. Op de Ooste-
renk werd de Ceintuurbaan (richting Twente) aangelegd en door middel 
van de Weteringbrug in 1938 verbonden met de weg naar Deventer (de ringweg werd overigens pas 
eind jaren 60 volledig gesloten). De Ceintuurbaan ligt nagenoeg op de uiterste oostrand van de hogere 
dekzandrug tegen het lagere beekdal aan. Langs de stadsring is echt sprake van stadsplanning; aan de 
westzijde werden woonwijken ingetekend en aan de oostzijde bedrijventerreinen.  
Voorst heeft een andere geschiedenis. Het gebied is het directe resultaat van de omslag in het denken 
midden jaren ’50. Zwolle zou niet naar het zuiden moeten uitbreiden maar naar het noorden en dus de 
stap over de Rijksweg maken. Voorst werd daarmee letterlijk een poortfunctie toegekend naar het 
oosten en noorden van het land. Stadsplanning werd tevens onafhankelijker van de landschappelijke 
ondergrond. Voorst werd geprojecteerd langs ‘De Grote Voort’, middenin het beekdal van de Zand-
wetering. 
De laatste jaren zien we een ontwikkeling dat de oude ring rondom de binnenstad een steeds vol-
waardiger onderdeel van de stad wordt met een gevarieerd stedelijk programma en een uitnodigende 
en toegankelijke openbare ruimte. Dit staat haaks op het beeld van de stadsring waar autoverkeer, 
geluidswallen en monotone bedrijventerreinen en kantoorlocaties voorlopig het beeld bepalen. Is dit 
beeld voorzien, is het ‘bedacht’ of is het Zwolle ‘overkomen’? Heeft de stadsring niet veel meer stede-
lijke potentie?  
De vragen waarmee 3 groepen ontwerpers aan het werk gaan zijn:  
1. Wat is de betekenis van de stadsring door de tijd en hoe heeft de stad zich ontwikkeld n.a.v. veran-

deringen van de stadsring. Is het eigenlijk een ring? 
2. Waar zijn kansrijke transformaties mogelijk, wat zijn die en hoe verhouden die plekken zich tot de 

stadsring en vice versa? 
3. Welk vergezicht voor de stadsring nodigt uit, verbindt, geeft identiteit en inspireert de stad? 
 
Bevindingen groep Stadsring 
Het beeld langs de ring is divers; er zijn bijvoorbeeld plekken waar je direct vanaf de ring op een 
woonerf komt maar er zijn ook plekken waar dit geleidelijk gaat: van afslag naar laan naar straat en ten 
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slotte woonerf. De waarde van de ring is dat deze drager is van een regionaal programma, dat woon-
gebieden ontlast en ontsloten worden en dat er soms ook echt geadresseerd wordt aan de ring. Het 
beeld van de ring zelf is niet continu, dat wil zeggen het profiel verandert. De vraag is of we toe moe-
ten naar een standaard profiel voor de weg?  
Het landschap rondom de ring is prachtig maar wat doet het landschap met de ring? Op een aantal 
plekken zie je dat de ring en het landschap elkaar vastgrijpen, bijvoorbeeld bij Hogeschool Windes-
heim, de Zwartewaterallee en de Oosterenk. Kan dat sterker? Ja, wanneer we inzoomen op de spoor-
zone is het mogelijk om Hogeschool Windesheim meer onderdeel te laten zijn van de Spoorzone en te 
verbinden met het centrum. Een stevig publiek regionaal programma met een fietsroute door Windes-
heim óver de IJsselallee. en via een Ecoduct koppelen aan het Engelse Werk zou geweldig zijn. Inzoo-
men op de Oosterenk; kunnen we daar wonen? Ja, heel goed, bij transformaties kunnen bij het beek-
dal heel goed woonstraten worden gemaakt. Het is zelfs denkbaar om hiervoor delen van Oosterenk te 
slopen. Oosterenk kan dan een interessante mix zijn van (X)L, M en S: de L voor grote regionale func-
ties, M voor bestaande kantoren en S voor wonen. 
Het ontwerpen aan de stadsring zou eerst geconcentreerd moeten worden aan de west- en oostzijde. 
Ingrepen moeten worden afgestemd op de specifieke plek in de rand met de middelen die bij die plek 
horen. De Zwolse stadsring wordt een beeldbeleving van “IJsselboulevard, Zwartewaterboulevard en 
Weteringenboulevard” en vertelt dus wat over Zwolle! Het zuiden zou de waterplek kunnen zijn langs 
de ring.  
Een belangrijke conclusie is dat we moeten leren om éérst een landschap te ontwerpen en daar het 
verkeer in te passen. In de praktijk is het vaak andersom, er wordt eerst een weg ontworpen en dan 
worden er bomen geplant. Tenslotte moeten we eens nadenken waarom we eerst het verkeer de stad 
inhalen richting het station of dat we bij de ring al een ‘transferium’ kunnen maken. 
 
Bevindingen groep Oosterenk 
De stadsring wordt eigenlijk niet als ring ervaren. De Ceintuurbaan bijvoorbeeld is eigenlijk ook ge-
woon een provinciale weg die vanuit de regio/ het landschap aankomt bij de Rijksweg. Je schampt hier 
de stad en ziet een combinatie van regionale en lokale functies. Hoewel voor de fiets nu heel goede 
verbindingen zijn gemaakt met ongelijkvloerse kruisingen voelt de relatie met de stad niet goed. Het is 
vooral een ‘gekke’ relatie met de stad; een verborgen plek waarvan je je afvraagt wat er is? Dat onder-
zoekende levert een beeld op dat eigenlijk álle functies er zijn behalve wonen! De schaal is vooral bo-
venstedelijk en dat kan een verklaring zijn voor de onbekendheid. Ook komt de huidige ruimtelijke 
structuur en de routing nogal ad hoc over. Als je bedenkt dat veel functies nu en in de toekomst ‘op-
schalen’ en regionaal worden, bijvoorbeeld grote zorg en onderwijsinstellingen, dan moet je eigenlijk 
best veel moeite doen om in Oosterenk te komen als je geen auto hebt. 
De Oosterenk heeft geen samenhang; het is een grote mix van functies. Er lijkt wel een ‘on-going’ 
transformatie aan de gang. De vraag waar we voor staan is of we doorgaan met een ad hoc aanpak of 
dat we de kans grijpen voor meer samenhang!  
Hoewel het gebied vlak naast een prachtig landschap ligt scoort Oosterenk op de ‘hittestress kaart’ 
slecht. De Westerveldse Aa zou meer naar binnen getrokken kunnen worden en sturend moeten zijn. 
Het gebied kan met waterberging veel meer een rol krijgen voor de stad. Het schampen van stad en 
landschap kan hier worden vormgegeven door ‘koelribben’. Vanaf de Ceintuurbaan ontsluiten groene 
ruimtes de Oosterenk. Wonen is hier heel goed denkbaar. Grote functies met een regionale uitstraling 
kunnen meer zichtbaar worden en geadresseerd worden aan Ceintuurbaan. Het is belangrijk dat de 
functies onderling meer relatie krijgen en dat zit ‘m soms in simpele dingen als afspraken maken over 
parkeren. Nu lost ieder gebouw z’n eigen parkeeropgave op en dat versnippert de openbare ruimte 
enorm. Langzaam verkeerroutes zorgen voor samenhang via plekken die iets met elkaar te maken 
hebben. Bedenk je dat wanneer iemand een dag in het ziekenhuis moet zijn, waar hij/ zij dan heen 
moet voor een ommetje? 
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Bevindingen groep Voorst 
De ring lijkt bedacht als verkeersstructuur maar is in de loop van de tijd meer en meer organiserend 
geworden. Hanzeland en Oosterenk liggen bijvoorbeeld echt aan de ring maar Voorst heeft een andere 
positie. De organisatie lijkt eerder opgezet vanuit het Zwolle IJsselkanaal. De vraag is ook of de ring 
niet eerder een ‘hoefijzer’ of een ‘ruit’ is, met langs iedere poot een eigen beleving. Ring noord, waar 
Voorst aan ligt, bestaat uit de zeer fraaie Zwartewaterallee maar ook de zeer lelijke Blaloweg. Het ge-
bied kent veel braakliggend terrein en ligt als een ‘blinde vlek’ tussen de stad en Stadshagen. Wat is 
het? De meubelboulevard en de Gamma staan met de rug naar de weg en de IJsseltoren tuurt naar de 
IJssel. De conclusie zou dus kunnen zijn dat het programma onvoldoende houvast biedt en dat we 
moeten focussen op de ring/ de weg zelf. De weg is autonoom en zou vormgegeven kunnen worden 
met bijvoorbeeld 6 rijen bomen met daarlangs ‘eilanden’. Deze enclaves kunnen willekeurig welke 
functies hebben waaraan slechts één voorwaarde wordt meegegeven: vergroenen! Het gebied scoort 
namelijk net als Oosterenk slecht op de hitte stress kaart.  
In tegenstelling tot Oosterenk zou Voorst krimp en leegstand kunnen faciliteren. Lege plekken kunnen 
worden ingeplant (biomassa) en desnoods (figuurlijk) met ‘grootschalige tijdelijkheid’, evenementen 
bijvoorbeeld. De pas aangelegde fietssnelweg óver het gebied zal zelf landschappelijke kwaliteit moe-
ten hebben en dat lijkt gelukt. Het toevoegen van kwaliteit zit niet in programma, want dat is in het 
verleden vaak mislukt. Kwaliteit zit in het groen en zeker ook in water! De Grote Voort is niet voor 
niets een ‘Voorde’. Het gebied kent een eigen wateropgave. Bij een piekbui kan het water nergens 
heen. Voorst is letterlijk een ‘polder’ waar het water moet worden vastgehouden. Interessant is de 
vergelijking met Oosterenk waar het landschap wordt opgezocht en ‘groter’ wordt gedacht. Bij Voorst 
is het landschap te vinden op eilanden en wordt ‘kleiner’ gedacht.  
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#7 leeuwarden dokkum 

 
De aanloopstraten van Leeuwarden en Dokkum  
 
expertmeeting | 24 november 2015 | ARK Fryslân | Leeuwarden 
tentoonstelling | 25 november 2015 | ARK Fryslân | Leeuwarden 
tentoonstelling | 26 november – 10 december 2015 | Gemeentehuis | Dokkum 
 

 
 
Verslag 
ARK Fryslân 

 
De expertmeeting werd georganiseerd in het kader van de Atlas op Tournee, naar aanleiding van de 
Atlas van de verstedelijking in Nederland, 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. Tijdens de expertmeeting 
werden de binnensteden van Leeuwarden en Dokkum onder de loep genomen en dan vooral vanuit de 
belangrijke aanloopstraten naar het historische centrum.  
 
Identiteit centra Leeuwarden & Dokkum  
Beide steden kampen met het feit dat de aanloopstraten niet de kwaliteit meer uitstralen die in het 
centrum nog wel aanwezig is, terwijl beide routes essentieel zijn in verband met de goede parkeerge-
legenheden. In Leeuwarden gaat het om het gebied Nieuweburen /de Voorstreek en in Dokkum staat 
het gebied tussen de Aalsumerpoort en de Koormarkt centraal. Hoe zit het met de historische kwalitei-
ten, zoals de monumentale panden, die identiteit geeft aan de stad en het centrum? Welke vrijheden 
geeft dat en welke beperkingen? Wat kunnen de steden aan, en wat doe je met de gebieden erom-
heen?  
 
Krimp en leegstand  
Dokkum heeft als hoofdstad van de gemeente Dongeradeel de officiële krimpstatus ontvangen. Wat 
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betekend deze status voor de stad en het historische centrum? Leeuwarden heeft als hoofdstad van de 
provincie geen last van krimp, maar wel veel leegstand. Hoe behoud je de kwaliteit in het centrum  
 
Programma expertmeeting  
De Atlas is bedoeld om cultuurhistorisch en stedenbouwkundig onderzoek te stimuleren, en voorziet 
beleidmakers en ontwerpers van informatie bij het opstellen van visies op de toekomstige ontwikke-
ling van steden.  
Moderator van de expertmeeting, Jef Muhren, ging in gesprek met onder andere Jaap Evert Abraham-
se, co-auteur van de Atlas van de Verstedelijking. Tijdens de expertmeeting gingen de deelnemers aan 
de slag met twee casussen vanuit de twee steden. In gemixte teams werkten zij een strategie uit hoe 
deze aanloopstraten weer passend te maken bij de kwaliteit die het ooit had en past bij het huidige 
centrum. Vanuit erfgoed en cultuurhistorie werd gekeken, ‘ hoe was de situatie? wat is nu de situatie 
en waar willen we naar toe?’ Door in de expertmeeting beide steden naast elkaar te leggen ontstond 
bovendien een extra mogelijkheid voor kennisuitwisseling tussen beide gemeentes.  
 

 
 
Toelichting Jaap Evert Abrahamse over de Atlas  
Doel en indeling Atlas  
De Atlas van de Verstedelijking, geïnitieerd door het RCE i.s.m. TU Delft, is niet bedoeld als slechts een 
academisch naslagwerk, maar ook als handreiking bij erfgoedbeslissingen. Veel van deze zaken worden 
door het Rijk naar de Provincies en Gemeentes geschoven. Kennis voor het nemen van beslissingen 
hieromtrent is niet altijd volledig aanwezig. De Atlas stelt deze overheden door het beschikbaar stellen 
van in staat eigen beslissingen te nemen in ruimtelijke kwesties.  
Veel overzichtsboeken die zijn geschreven behandelen één enkele stad. In de Atlas is en breed over-
zicht van de 35 grootste steden verzameld van Alkmaar tot Zwolle, in de periode van de Middeleeu-
wen tot nu. Het boek maakt op een uniforme wijze zichtbaar wat er feitelijk is gebouwd. Per stad is 
een groeikaart en een infrakaart gemaakt. Hierdoor wordt snel duidelijk dat de vorm en richting van de 
stadsgroei zeer plaatselijk bepaald is. Dit is onder meer te wijten aan de (on)mogelijkheden van het 
omliggende landschap en economische ontwikkelingen die groeispurten veroorzaken.  
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De Friese steden: Dokkum en Leeuwarden  
In vergelijking met de grote Nederlandse steden, laat Dokkum als kleine stad een geheel andere ont-
wikkeling zien. Vanaf de middeleeuwen tot ver in de 20ste eeuw is er weinig verandering te zien in de 
hoofdstructuur.  
De ligging op de klei is voor alle Friese steden een belangrijke vormende factor (terpen ). Een andere 
invloed op de stadsontwikkeling is de infrastructuur, met voorop de waterwegen. De oudste steden 
van Nederland liggen aan de grote rivieren, de iets jongere steden aan goed begaanbaar binnenwater.  
Sinds de late zestiende eeuw is het enige wat echt gewijzigd is de toevoeging van de vestingwerken. 
Daarna is lange tijd geen verandering meer te zien. Leeuwarden had, anders dan bijvoorbeeld Gronin-
gen, geen grootsteedse ambities ten tijde van de vestingbouw. Binnen de stadsomwalling is geen en-
kele ruimte gelaten voor grote uitbreidingen. Van globaal 1400 tot in de negentiende eeuw is er weinig 
staduitbreiding in heel Nederland. Als gevolg van een achterblijvende en vooral landbouwgerichte 
industrialisatie, volgen in Leeuwarden de grote uitbreidingen pas na de Tweede Wereldoorlog.  
Zowel Leeuwarden als Dokkum laten een stedelijke groei (Wederopbouw + Vinex) zien die in mooie 
kransen om het historisch centrum liggen. Bij beide steden is de middeleeuwse hoofdvorm nog her-
kenbaar en ook (een deel van) de bolwerken. Omdat Dokkum lange tijd klem heeft gezeten in zijn ge-
meentegrenzen is de structuur erg verdicht en zijn ook de vestingwerken bebouwd.  
 
Voorbeeld Maastricht: aanloopstraat in het nauw  
Met de afscheiding van België in de jaren-1830 werd door de nieuwe Staatsgrens een belangrijke aan-
loopstraat, de Brusselse Straat, afgesloten. Daarna heeft is de stad zich gaan oriënteren op het oosten. 
Ondernemers klaagden bij de gemeente over de slechte doorloop in de Brusselse Straat. Hieraan is te 
zien dat je terug moet in de tijd om een stedelijk probleem te begrijpen. Soms kan het betekenen dat 
je een bestemmingsplan moet loslaten  
 
Voorbeeld Bergen op Zoom: nieuwe oriëntatie  
In Bergen op Zoom hebben lange tijd de Haven en de Dijkweg gefungeerd als belangrijkste aanloop-
punten. Zodra het spoor hier werd aangelegd, draaide de stad zich om naar het station. Dit heeft grote 
gevolgen gehad voor de aanloop in winkelstraten.  
 
Telkens wanneer de aanloop wijzigt moet er een nieuwe belangenafweging plaatsvinden. Er moet ge-
keken worden hoe de hazen letterlijk en figuurlijk lopen. Andere functies kunnen wellicht gestimuleerd 
worden. De vraag volgt het antwoord.  
 

   
 
Toelichting Allard Wiersma (Gemeente Dongeradeel) over Dokkum  
Dokkum is een regiostadje met een kleine 13.000 inwoners, midden in de krimpregio. Binnen het be-
schermd stadsgezicht bevinden zich 140 Rijksmonumenten en 250 karakteristieke panden. Er is sprake 
van leegstand in het winkelgebied door de krimp en online koopgedrag.  



43 
 

Casus voor de expertmeeting is de aanloopstraat Aalsumerpoort. De aanleg van de Centrale As aan de 
oostzijde zorgt ervoor dat het noordoosten van Dokkum meer aanloop krijgt. Er kan zelfs sprake zijn 
van een omklappunt. Vanaf parkeergarage t Panwurk in het noordoosten ontbreekt een goede verbin-
ding met het centrum. Hoe kan de logica van deze looproute worden verbeterd? Welke functies pas-
sen hier met aandacht voor de historie van het gebied?  
Er is bij de gemeente veel aandacht voor uitnodigingsplanologie: niet sturen, maar faciliteren. Er is veel 
overleg met inwoners. Toch vraagt dit vraagstuk mogelijk om regie; een concentratie van functies in de 
‘d’ van Dokkum. De ‘d’ is een door de Gemeente op de kaart aangemerkte hoofdwinkelstructuur. Het 
bestemmingsplan in dit gebied geeft veel vrijheid, het is gekenmerkt als gemengd gebied.  

 
Toelichting Bert Bandringa (Gemeente Leeuwarden) over Leeuwarden  
Casus voor de Expertmeeting is het gebied Voorstreek/Nieuwe Buren. De gemeente wil proberen om 
een winkelcircuit te maken in 8-vorm, tezamen met het winkelgebied Nieuwstad en omgeving. Er is 
sprake van diverse deelgebieden in de binnenstad: een kernwinkelgebied, gebieden waar een functie-
verandering richting wonen gestimuleerd wordt en een deel waar al hoofdzakelijk gewoond wordt. De 
gemeente kiest ervoor om ondernemers de keus te laten gevestigd te blijven in leegstandsgebied. Dit 
kan grote meerwaarde hebben voor bepaalde aanlooproutes. Hoe moet de fysieke openbare ruimte 
eruit zien om er een aantrekkelijk gebied van te maken?  
 
Antwoord van de expert-groepen op de vragen  
 
Dokkum  
Groep 1 (Toelichting Nils Treffers) Meer cultuurtoerisme!  
Het uitgangspunt is de parkeergarage t Panwurk. Wat is de vormgevende kracht? En wat willen onder-
nemers? Een kernkwaliteit van Dokkum is de historie. Tot onze grote verbazing is de VVV hier ver-
trokken. Ons advies is om in het kernwinkelgebied (‘d’-structuur) op een belangrijk kruispunt informa-
tievoorziening te creëren. Bijvoorbeeld een interactief scherm die verteld over alle mogelijkheden 
binnen de stad. Zo kan je de cultuur-historie koppelen aan het winkelen. Mogelijk moet er een grote 
ingreep worden gedaan zoals het terugplaatsen van een stadspoort (Aalsumerpoort) als welkomspunt. 
Dit is een belangrijke toegangsplek ivm met de verbreding van de Centrale As.  
Advies: Maak een lange termijnvisie voor Dokkum; hoe krijg je meer mensen naar de stad? Hoe kun je 
het verschil in omliggende landschapstypes benutten? Maak een verhaal van Dokkum als onderliggen-
de structuur voor ruimtelijke keuzes en koppel hieraan een verdienmodel. Bijvoorbeeld Startups in de 
leegstand. Kijk vooral naar wat er is en hou de cultuurhistorische kwaliteit hoog! Geef Dokkumer initia-
tieven meer vrijheid.  
 
Groep 2 (toelichting Nynke Rixt Jukema) Sla een brug!  
De Parkeergarage t Panwurk ziet er ontoegankelijk en onaantrekkelijk uit. Dit wordt waarschijnlijk de 
centrale plek waar mensen op de stad aankomen. Dit is ook de plek waar je het dichtst bij de bolwer-
ken bent er een mooi zicht daarop gecreëerd kan worden. De parkeergarage staat nu in de weg van dit 
uitzicht. Misschien moet besloten worden de parkeergarage af te breken. Maak de route naar het cen-
trum beleefbaar en aantrekkelijk. De dagbesteding zit naar de parkeergarage, geef ze de gelegenheid 
een winkeltje of café te openen. Maak een brug direct naar de overkant, of laat een pontje varen. Zo is 
het bolwerk in zicht. Maak ook de Oranjewal aantrekkelijk als route. Kijk naar waar de behoefte ligt: 
werkplekken voor zzp-ers? Kijk bij nieuwe ontwikkelingen eerst of deze in de binnenstad een plek kun-
nen krijgen. De leefbaarheid weegt hier het zwaarst.  
 
Groep 3 (toelichting Pytsje Couperus) de B-structuur  
De routing naar het winkelgebied is niet duidelijk en onaantrekkelijk. Gevoelsmatig moet je vanaf de 
Parkeergarage omlopen. Geef de garage 2 gezichten: een ingangspartij en naar de historische binnen-
stad (bolwerken). Maak de routing langs het water aantrekkelijk en benut het mooie stratennetwerk 
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beter. De Bonifatiuskerk en het plein zijn nu geen onderdeel van de d-structuur. Voeg er een b-
structuur aan toe als historische component. Geef cultuur- en historische routes uit. Verbreed de the-
ma’s die Dokkum heeft. Creëer meerdere aanlooproutes en maak van de huidige aanlooproute een 
woonstraat.  
 
Leeuwarden  
 
Groep 3 (toelichting Pytsje Couperus) Creëer verblijfsruimte!  
De Voorstreek is een sterkere aanlooproute dan de Nieuwe Buren. Laat de Nieuwe Buren meer aan-
sluiten bij de binnenstadstructuur (wonen). Laat in de materiaalkeuze van het straatprofiel duidelijk 
zien dat het een verblijfsruimte is en niet een doorgangsruimte. Op de winkelrouting is moeilijk grip te 
krijgen. Op de Voorstreek zitten veel speciaalzaken en het Hoeksterend wordt vooral benut door men-
sen voor hun dagelijkse boodschappen. Hoe trek je hen meer de stad in? Hiervoor heb je een gemengd 
winkelaanbod nodig. Misschien zou het gebied verkeersluw gemaakt kunnen worden. Wellicht is de 
afstand van de Voorstreek naar het hoofdwinkelgebied te groot.  
 
Groep 2 (toelichting Nynke Rixt Jukema) Groene grachten.  
De Nieuwe Buren is een sluiproute, maak er eenrichtingsverkeer van. Laat zien dat er in dit gebied een 
gracht liep, d.m.v. een halfverhardingsstrook. IJssalon La Venezia is een grote trekpleister hier, maak 
van de strook een terras en een speelvoorziening. Hiermee stimuleer je gelijk de woonfunctie.  
Laat nieuwe woonvormen ontstaan met straatgericht wonen. Stimuleer groen aan de gevels. Kies voor 
goede bomen en zwak het parkeren af. Geef woondifferentiatie prioriteit, zodat een extroverte sfeer 
ontstaat zoals in de Blokhuispoort.  
 
Reactie Jaap Evert Abrahamse 
Houdt vooral het nadenken volgens de klassieke stedenbouw in ere, dit is in veel steden al ten einde 
gekomen. Het cultuurhistorische aspect wordt goed onderkend. Dit moet niet doodgeknuffeld worden, 
maar beschermen van kleinschaligheid is een wezenlijk deel van alle benaderingen. Blijf visies ontwik-
kelen en ontwerpkracht inzetten met friskijkers. 
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colofon 
 
Atlas op tournee is een project van Architectuur Lokaal in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed. Het programma werd georganiseerd door Architectuur Lokaal in samenwerking met de lokale architec-
tuurcentra, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
 
Atlas 
Het programma vond plaats op basis van de Atlas van de verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ont-
wikkeling van Jaap Evert Abrahamse en Reinout Rutte.  
 

  
Foto Maaike van Beusekom 

 
De Atlas is een publicatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in samenwerking met de TU Delft, 
en werd mede mogelijk gemaakt met bijdragen van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, EFL Stichting, 
J.E. Jurriaanse stichting. 
 
Tentoonstelling 
De tentoonstelling Verstedelijking in Nederland is een productie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en 
werd ontworpen en gecoördineerd door Hans Lemmens.  
Bij elke editie van de tournee is een lokaal paneel aan de tentoonstelling toegevoegd. De uitgebreide tentoon-
stelling was te zien bij de slotmanifestatie van Het Jaar van de Ruimte in Amersfoort op 15 december 2015. 
 
Tournee 
De lokale bijeenkomsten werden gerealiseerd in samenwerking met: 
AORTA, Utrecht 
Architectuurcentrum Rondeel, Deventer  
ARK Fryslân, Leeuwarden 
Delft Design, Delft 
FASadE, Amersfoort 
Kunstlinie/Schouwburg Almere  
Steunpunt Archeologie en Jonge Monumenten  
Stichting Architectuur Landschap en Stedenbouw Lelystad  
TOP, Delft 
Zwols Architectuur Podium, Zwolle 
 
 

 
 

     


