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Wikken en wegen in waardevolle wijken 
Verslag van het werkcongres op 30 juni 1999 
Marijke Beek en José van Campen, Architectuur Lokaal 
 
 
 
 
Op 30 juni 1999 organiseerde Architectuur 
Lokaal in het Nederlands Architectuurinstituut in 
Rotterdam het werkcongres Wikken en wegen in 
waardevolle wijken. Het werkcongres kwam tot 
stand met een financiële bijdrage van het 
ministerie van OCenW.  
Cilly Jansen, directeur van Architectuur Lokaal 
opent de dag met een welkomstwoord. De 
wijken waar het hier om gaat zijn de woonwijken 
uit de periode '20-'40 en van na de oorlog. Het 
wikken en wegen gaat over de afwegingen die 
gemaakt worden bij het vernieuwen van deze 
woonwijken, onder meer actueel in het kader 
van Grotestedenbeleid en het investeringsbudget 
stedelijke vernieuwing. Als landelijk informatie- 
en kenniscentrum voor cultureel 
opdrachtgeverschap heeft Architectuur Lokaal 
deze bijeenkomst georganiseerd, als vervolg op 
het onderzoek Jonge Bouwkunst in de 21ste 
eeuw. In dit onderzoek is een methodiek 
ontwikkeld om een evenwicht te vinden tussen 
de invalshoeken monumentenzorg, volkshuis-
vesting, stedebouw en openbare ruimte. De 
resultaten van het onderzoek worden 
aangegrepen om de discussie te stimuleren en te 
verbreden.  
 
John Wevers, voorzitter van de commissie 
Bescherming en Ontwikkeling, is de 
dagvoorzitter. De commissie Bescherming en 
Ontwikkeling houdt zich bezig met vooroverleg 
over beschermde stads- en dorpsgezichten. 
Verschillende instanties zijn daarin 
vertegenwoordigd. Beschermen én ontwikkelen 
is uitgangspunt.  
De opzet van deze dag is zo dat in de ochtend 
vooral het onderzoek Jonge Bouwkunst in de 
21ste eeuw aan de orde komt en in de middag 
de maatschappelijke en politieke lading ervan 
wordt onderzocht. In het laatste hoofdstuk van 
het Werkboek staan de belangrijke 
discussiethema's.   
 
Ad Hereijgers van De Lijn presenteert vervolgens 
de hoofdlijnen van het onderzoek. Voor 
Hereijgers heeft het wikken en wegen in 

waardevolle wijken alles te maken met 
woningdifferentiatie, daarin ligt de sleutel tot 
een zelfstandige toekomst van de wijken uit de 
periode '20-'40 en later. Die toekomst hangt af 
van de woningmarktpositie van die wijken. 
Hereijgers pleit voor een integrale benadering, 
waarin ook de openbare ruimte wordt 
meegenomen, evenals de buurteconomie. 
Uitgangspunt is om door middel van 
ontwikkeling een groot deel van de '20-'40 
wijken te behouden en te herstellen. 
Hereijgers ziet de '20-'40 wijken op 
verschillende manieren als intermezzo. De wijken 
vallen qua ontwerp tussen de arbeiderswijken 
met hoge dichtheid uit de 19de eeuw en de 
tuinsteden in open verkaveling van na de oorlog; 
in de wijken werd oorspronkelijk veel particulier 
gebouwd, later verscheen ook corporatiebouw 
en de vernieuwing van de '20-'40 wijken zit 
chronologisch en qua aanpak in tussen de 
stadsvernieuwing in de 19e eeuwse gordel en de 
herstructurering van de na-oorlogse stad. 
Kenmerken van de aanpak zijn het Belstato-
beleid met minder subsidies (meer markt, minder 
overheid), het streven naar bijzondere 
stedenbouw en architectuur (behoud cultureel 
erfgoed, waardering voor kwaliteit van het 
bestaande) en het gemengd eigendom (aandacht 
voor het proces van vernieuwing).   
Hereijgers noemt de drie stellingen, die 
aanleiding zijn geweest voor het onderzoek: 
1- Differentiatie van de woningvoorraad naar 

omvang en prijs is noodzakelijk voor de 
toekomst van de '20-'40 wijken (behoefte 
aan ruime woningen en verschillende 
prijscategorieën, om mensen in de wijk te 
houden) 

2- Gemengd eigendom is voorwaarde voor een 
incubatiemilieu met mogelijkheden voor 
zelfgeneratie van buurten.  

3- De overspannen woningmarkt biedt nieuw 
perspectief voor de '20-'40 wijken met 
marktpotentie. Deze wijken kunnen scherp 
concurreren qua prijs-kwaliteit. Mensen 
waarderen ook de stedelijkheid van de 
bestaande situatie. 
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Jonge Bouwkunst in de 21ste eeuw is ruim 
twee jaar geleden gestart in de Amsterdamse 
stadsdelen De Baarsjes en Rivierenbuurt omdat 
de vernieuwing van de '20-'40 wijken te 
conserverend van aard was. Voor succesvol 
behoud en herstel is woningmarktdynamiek 
nodig, dus niet alleen renoveren en kleine 
woningen achterlaten maar meer differentiatie. 
In het onderzoek zijn kaartbeelden gebruikt als 
methode om de verschillende invalshoeken te 
combineren, om dynamiek in het proces te 
brengen. 
 
Rein Geurtsen, van Rein Geurtsen en partners 
stadsontwerp b.v. is door De Lijn gevraagd om 
de stedenbouwkundige invalshoek gekoppeld 
aan het culturele erfgoed in het onderzoek in te 
brengen. De vraag was in methodisch opzicht 
geen onbekende materie. Bij cultuurhistorische 
inventarisaties en onderzoeken is de 
stedenbouwkundige dimensie echter vaak 
primitief en werkt men teveel met stilistische 
stereotypen. Er is te veel aandacht voor unica en 
onvoldoende aandacht voor de lokale traditie en 
de stedenbouwkundige cultuurhistorische optiek. 
Dat was ook hier bij het ter beschikking staande 
materiaal, de welstandskaarten, het geval. 
In dit onderzoek is geprobeerd om de factor 
duurzaamheid nader te definiëren. Nu, 60 jaar na 
de bouw, wordt dit gebied als summum van 
duurzaamheid gezien. Het geheim van het gebied 
is de compositie van de straatruimte. Nadenken 
over compositie, zeker op stedenbouwkundig 
niveau, hebben we verleerd. Wat waren Van 
Eesteren's compositorische middelen? Waarom 
is het in die wijken zo armzalig gesteld met 
hedendaagse architectuur in de bestaande 
context? Geurtsen heeft maar twee succesvolle 
hedendaagse projecten kunnen vinden. Zijn 
conclusie is dat er een cultuur van angst heerst. 
De Amsterdamse welstandskaarten acht 
Geurtsen uiterst nuttig om het architectonische 
erfgoed te kunnen begrijpen. Vanuit een 
dynamische stedebouwkundige vraagstelling 
geven ze echter niet de noodzakelijke 
antwoorden. De structuur als compositorisch 
principe komt er niet op voor. Die invalshoek 
heeft Geurtsen toegevoegd. De ensembles in het 
Amsterdamse Plan Zuid zijn gemaakt onder 
leiding van supervisoren, die tekeningen 
maakten om de architecten mee aan te sturen. 
Daarin kan een onderdeel architectonisch gezien 
weinig bijzonder zijn, maar als element van de 

stedenbouwkundige, hierarchische compositie 
van groot belang. In geval van nieuwbouw 
zouden daar specifieke architectonische eisen 
kunnen worden gesteld. Aan de andere kant 
kunnen stedenbouwkundig minder interessante 
blokken architectuurhistorisch van groot belang 
zijn. Hier komt een afwegingsprobleem in beeld. 
Verder ontbreekt op de welstandskaarten de 
openbare ruimte als zodanig. Fraaie profielen, 
bomen e.d. zijn niet als cultuurhistorische 
fenomenen opgenomen. Ontwerpers zijn hier op 
een gelaagde manier aan het componeren 
geweest, "op de achtergrond klinkt Mahler". 
Straatprofielen zijn misschien eerder monument 
dan de architectuur. De stedenbouwkundige 
compositie en de openbare ruimte behoren in 
deze gebieden tot de belangrijkste factoren van 
duurzaamheid. 
De architectuurhistorische methode gaat uit van 
zuiverheid, waardoor de gelaagdheid in de tijd 
buiten beeld valt. Bijvoorbeeld de 
stedenbouwkundig interessante experimenten 
van Van Eesteren met straatprofielen, de 
transformatie van de stedelijke ruimte en van de 
stad, met bufferparken en overgangszones 
worden daardoor laag gewaardeerd.  
In het onderzoek Jonge bouwkunst in de 21ste 
eeuw is daarom per buurt specifiek gekeken naar 
de compositorische bouwstenen. Vervolgens kan 
worden nagegaan welke bouwstenen voor de 
compositie essentieel zijn en op welke plekken 
transformaties mogelijk zijn. Die plekken kunnen 
worden 'gekruist' met de kansrijke plekken op 
de kaart 'marktpotentieel'. In de gordel '20-'40 
moet het denkbaar zijn om met behulp van goed 
onderzoek en veel overleg ingrijpende 
interventies te plegen, die conservering en 
dynamiek met elkaar in evenwicht brengen. 
 
Ivan Nio geeft tenslotte vanuit sociaal-cultureel 
perspectief een korte appendix over het 
alledaagse leven in De Baarsjes. Nio heeft 
meegewerkt aan het essay van Arnold Reijndorp 
in het Werkboek, waarin het conflict tussen 
stedelijke openbaarheid en collectiviteit wordt 
beschreven, als één van de belangrijke punten in 
het gedachtengoed dat ten grondslag heeft 
gelegen aan de bouw en de vormgeving van veel 
van dit soort wijken. In De Baarsjes zat de dienst 
Publieke Werken op de lijn van de Berlagiaanse 
stedenbouw, door het vormgeven van straten en 
pleinwanden. De Woningdienst van Keppler 
stond in de tuindorpen juist collectieve vormen 
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van het wonen voor. In De Baarsjes zijn daar 
geen duidelijke voorbeelden van, de collectiviteit 
is een bescheiden laag tussen het publieke 
domein en de beslotenheid van de woning. Wel 
is veel geëxperimenteerd met het gesloten 
bouwblok en met collectieve speel- of kijktuinen. 
Wat de wijken '20-'40 interessant maakt is de 
overmaat aan collectieve gebouwen, zoals 
scholen, kerken en buurthuizen, die een soort 
verscholen stad vormen, samen met de 
binnenterreinen en hofjes. Zij zijn een uitdrukking 
van normen en waarden, een afspiegeling van 
het emancipatiestreven van de verschillende 
zuilen. Het privédomein van de woning, het 
collectieve domein van het maatschappelijk 
middenveld en de openbare ruimte zijn essentieel 
voor dit soort wijken en misschien wel voor de 
moderne stad. De gelaagdheid van deze drie 
domeinen maakt deze wijken erg duurzaam.  
De spanning tussen openbaarheid en 
collectiviteit is manifest geworden door de 
veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Na 
decennia van stabiliteit zijn er nu veel 
nieuwkomers, etnische minderheden, studenten 
en nieuwe stedelingen. Er wordt gesproken over 
een neerwaartse spiraal voor deze wijken waarbij 
de sociale cohesie is verminderd. De 
betrokkenheid bij de eigen woonomgeving is 
inderdaad afgenomen. Maar in plaats van het 
benadrukken van de neergang lijkt het voor de 
stedelijke vernieuwingsstrategie veel 
interessanter om te kijken naar de vooruitkom- 
strategieën van de mensen die er nu wonen.  
Door hun sterke openbare ruimte zijn deze 
wijken zeer geschikt voor nieuwe ontwikkelingen 
die nu plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot de 
wijken van na de oorlog die te kampen hebben 
met een overmaat aan onoverzichtelijke, 
anonieme semi-openbare ruimte. De '20-'40 
wijken zijn zich aan het verjongen, de openbare 
en de collectieve ruimtes worden op een nieuwe 
manier gebruikt, bijvoorbeeld als speeltuin. 
Collectieve voorzieningen, scholen en 
verenigingen verschieten vaak van kleur. Juist 
de overmaat aan collectieve gebouwen in dit 
soort wijken biedt mogelijkheden voor nieuwe 
groepen als ontmoetings- of gebedsruimte. 
De conclusie van Nio is dat, hoewel de 
bevolkingssamenstelling sterk is gewijzigd, het 
gedachtengoed waarop deze wijken zijn 
gebaseerd, namelijk het conflict tussen 
openbaarheid en collectiviteit, bepalend is voor 
de duurzaamheid ervan. Bij vernieuwing moet 

deze verhouding op een nieuwe manier worden 
doordacht. Bijvoorbeeld binnen een bouwblok 
streven naar een nieuwe verhouding tussen 
openbaarheid en collectiviteit, zoals is gedaan in 
het project van Marlies Röhmer in De Baarsjes, 
aan de Chasséstraat en de Kostverlorenkade. 
 
Na een pauze volgen drie korte reacties op de 
gepresenteerde onderzoeksmethodiek.  
Joris van Haaften, coördinator Monumenten 
gemeente Groningen, wijst erop dat de vraag 
hoe bepalend cultuurhistorische waarden zouden 
moeten zijn, een stadspolitieke vraag is. In deze 
tijd waarin geroepen wordt om verandering is er, 
merkwaardig genoeg, een enorm draagvlak voor 
behoud. Van Haaften vindt dat het onderzoek 
het afwegingskader helder, concreet en 
controleerbaar maakt. De afweging tussen 
behoud en ontwikkeling op zich is niet nieuw. 
De stad is versteende vorm van de opvattingen 
over het functionele programma en de wijze 
waarop dat is gerealiseerd. Daarbinnen krijgt de 
esthetiek een plaats. Niet alles kan bewaard 
worden en het functionele programma zou in die 
substantie moeten worden georganiseerd. Het 
gaat er dus om te zoeken naar een evenwicht 
tussen behoud van karakteristieken en 
ontwikkeling om het functionele programma een 
plaats te geven. Hiertoe is het zinvol binnen de 
stad gebieden te onderscheiden met 
verschillende karakteristiek. In de binnenstad zijn 
wegen en gebouwen aaneengeslibd tot 
rooilijnen. Dit proces speelt van het begin af aan 
op de korrel van het perceel, pas de laatste tijd 
vinden grotere interventies plaats. Als je de 
binnenstad wil behouden, moet je dat proces 
behouden, en niet de pandjes waaruit het 
bestaat: procesbeheersing. Het vooroorlogs 
gebied kent eenheid in architectuur en 
stedenbouw. Sociale woningbouw is op een 
gegeven moment 'op', dat is het moment om te 
vragen wat de waarde is van de onderliggende 
stedenbouw. Er zijn best mogelijkheden voor 
interventies. De stedenbouw in het naoorlogs 
gebied tenslotte is ontstaan vanuit het idee van 
een maakbare samenleving. De vraag is wat hier 
cultuurhistorisch belangrijk en beschermens-
waardig is, het idee (dat kan ook worden 
beschreven) of bijvoorbeeld het volume? 
Groningen wil in de naoorlogse gebieden de 
gelaagdheid in de vingers krijgen. Het gaat hier 
om een driedimensionale stedenbouw met een 
zwaar verarmde architectuur. Is er aan de 
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functies te sleutelen, is de architectuur 
inwisselbaar? In vooroorlogse wijken 
daarentegen is sprake van een tweedimensionale 
stedenbouw waarin architectuur een belangrijke 
rol speelt. 
Van Haaften ziet in de gepresenteerde methode 
een soort masterplan op wijkniveau. Niet nieuw, 
maar wel helder en precies. Voordeel is dat 
voortschrijdend inzicht in kaartmateriaal verwerkt 
kan worden. Een gemeente is daartoe alleen in 
staat als op dienstniveau consensus bestaat. 
Daarvoor is interne en externe draagkracht 
nodig. 
 
André Ouwehand van het onderzoeksinstituut 
OTB stelt voorop dat een afwegingsmodel niet 
in de plaats kan komen van de discussie die in 
de praktijk moet plaatsvinden. Toch is het 
onderzoek interessant, want integraliteit is en 
blijft een belangrijke kwestie. Ouwehand vindt 
het onderzoek vanuit de stedenbouw  
interessant maar vanuit de woningmarkt en de 
volkshuisvesting is het zwak. De integraliteit 
staat of valt daarmee. De belangrijkste 
aanbeveling is dan ook het verhaal fatsoenlijk 
aan te vullen met kaarten over de  
bouwtechnische en woontechnische kwaliteit, 
de boekwaarde van het corporatiebezit en over 
vraagdruk. Pas dan kunnen de kaarten over 
elkaar heen worden gelegd. Nu biedt het 
onderzoek instrumenten voor de overdracht van 
informatie over cultuurhistorie en stedenbouw, 
maar het moet ook nog communiceren met de 
andere zaken die aan de orde zijn in deze 
complexe wijken. Ouwehand is dus nog steeds 
op zoek naar kaders waarin je wel integraal kunt 
afwegen en waarin volkshuisvestingsinformatie 
op een heel directe wijze is opgenomen. 
Een andere aanbeveling betreft de 
toepasbaarheid van het onderzoek voor de 
naoorlogse wijken. De gehanteerde fijnmazigheid 
is zinvol in de '20-'40 wijken. De naoorlogse 
wijken hebben echter een totaal andere 
compositie, om met Geurtsen te spreken. De 
architectuur is wel aardig maar er is veel van 
hetzelfde. Woontechnisch is er een groter 
probleem. Ouwehand toont enkele dia's van de 
wijk Westpunt in Hoogvliet. De bebouwing is 
grotendeels corporatiebezit. Er zijn grootschalige 
sloopplannen, alles kleiner dan 55 m2 moet 
verdwijnen. In gevallen als dit begin je niet met 
een fijnmazige analyse zoals in het onderzoek 
wordt gepresenteerd, maar moet een ander 

analyseniveau worden gehanteerd. Er zijn 
bovendien geen monumentenkaarten van.  
 
Endry van Velzen van De Nijl architecten stelt 
dat deze bijeenkomst van buitengewoon groot 
belang is. Het spanningsveld tussen de 
bestaande situatie en de programmatische 
dynamiek is zeer actueel. Van Velzen reageert op 
de vijf kaarten in het Werkboek en gaat dus niet 
direct in op Geurtsen's verhaal van vanmorgen. 
De methode van het onderzoek gaat uit van vijf 
kaarten. Met name in de laatste twee, het 
marktpotentieel en de stedelijke dynamiek, zit 
een behoorlijk probleem. Deze kaarten wekken 
de indruk dat er sprake is van een doorgaande 
beweging, een hink-stap-sprong naar 
vernieuwing:analyse - marktpotentieel - 
verander-ruimte. Het is de vraag of dat echt 
klopt, zowel vanuit de theorie als vanuit de 
praktijk bezien.  
Theorie  
De voorgestelde methodiek, het werken met 
kaartbeelden is niet nieuw. Hooguit is de 
aandacht voor vorm momenteel verslapt ten 
gunste van aandacht voor programma. De 
wortels liggen in jaren '60 bij stadsmorfologisch 
onderzoek en Italiaanse studies zoals Rossi's 
Architectuur van de stad en Grassi's Logische 
constructie van de architectuur. Deze studies 
begrijpen de elementen van de stad als rationele 
architectonische constructies, Geurtsen noemt 
het compositie. Veel wijken uit de periode '20-
'40 en van vroeg na de oorlog zijn als één 
artefact, als één werk ontworpen. Het traceren 
van deze logica, de verstoringen en de 
gelaagdheid is belangrijk voor het begrip ervan. 
Bovendien zijn structuur en vorm van het gebied 
vaak veel meer de constante factor dan de 
telkens wisselende programmatische inzichten. 
Onderzoek en ontwerp zijn twee kanten van 
dezelfde medaille, daarom is het belangrijk dat 
de discussie niet alleen door historici maar ook 
door ontwerpers wordt gevoerd. Onderzoek en 
ontwerp zijn afzonderlijke momenten; het 
ontwerp kan nooit automatisch als het enig 
mogelijke antwoord uit de analyse voortkomen. 
Hooguit kan de analyse een rol spelen in de 
constructie van het ontwerp. Zoals de 
kaartenreeks nu is opgezet vindt verdichting van 
analyse en ontwerp plaats in met name de 
laatste twee kaarten. Daar worden 
ontwerpvoorstellen gepresenteerd die vooral 
vragen oproepen. Twee stappen worden 
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overgeslagen, namelijk het benoemen van 
verschillende soorten veranderruimtes en het 
benoemen van opgaven. In Gordelwijk 
bijvoorbeeld is de opgave kennelijk het 
organiseren van een soort identifier, namelijk het 
groene plein.  
 
Praktijk  
De methodiek beoogt een dubbel doel, namelijk 
het vaststellen van waardering en 
veranderruimte enerzijds en de vertaling daarvan 
naar mogelijke interventies anderzijds. Met name 
op dit onderscheid vindt Van Velzen de kaarten 
niet altijd helder. De implementatie van dergelijke 
kaarten lijkt lastig. Eén en ander wordt aangezet 
bij de kaart over het marktpotentieel. Zoals die 
nu is opgezet lijkt er sprake van zelfcensuur. Er 
is al een voorselectie gemaakt naar de blokken 
die in aanmerking zouden kunnen komen voor 
sloop. Dat is een beperking want je zou ook 
kunnen nadenken over veranderruimte binnen de 
andere blokken, sloop-nieuwbouw is immers niet 
het enige verandermechanisme. Bovendien 
wordt de werkelijke dynamiek, de 
funderingstoestand, de eigendomsverhoudingen, 
beleidsvoornemens van actoren etc. aan het 
zicht onttrokken. Daarmee blijven eventuele 
andere mogelijke interventies buiten beeld.  
De kaart marktpotentieel wordt vrij direct 
vertaald in de kaart stedelijke dynamiek, opgevat 
als mogelijke interventies in de sfeer van sloop-
nieuwbouw. In feite is dit een projectenkaart. 
Over deze impliciete stap naar projecten wordt 
eigenlijk weinig gezegd, terwijl die cruciaal is. 
Bovendien is het jammer dat op de kaart 
stedelijke dynamiek andere mogelijke vormen 
van verandering niet worden benoemd, evenals 
de veranderruimte in de meer waardevol geachte 
delen van het gebied. In meer recent Italiaans 
onderzoek, zoals dat van Stefano Boeri, worden 
andere mechanismes en het sociale gebruik van 
ruimtes mede onderwerp maakt van onderzoek, 
waardoor de analyses van Rossi en Grassi 
worden verbreed. 
Concluderend wil Van Velzen pleiten voor een 
groter verschil tussen de algemene kaarten, dus 
de analyses, de waarderingen, de indicatoren 
van het marktpotentieel, de aanwezige dynamiek 
inclusief beleidsvoornemens en de 
veranderruimte enerzijds en de opgaven 
anderzijds. Opgaven kun je benoemen voor de 
meer dynamische stukken, maar ook voor de 
rijksmonumenten. Deze kaartenreeks zou dus 

betrekking moeten hebben op het volledige 
studiegebied en een kwalitatief beleidskader 
bieden voor de langere termijn.  
Separaat kunnen projecten worden benoemd. 
Dat moet een andere beweging zijn. Die kunnen 
direct worden gekoppeld aan 
stedenbouwkundige en programmatische 
verkenningen. Het (stedenbouwkundig en 
architectonisch) ontwerp kan dan zijn eigen rol 
spelen.  
 
Na deze kritische kanttekeningen is er 
gelegenheid voor discussie.  
Geurtsen geeft aan dat in de inleidingen 
misschien nog niet genoeg is benadrukt dat één 
van de belangrijke onderzoeksvragen was hoe te 
komen tot een beleidsinstrument waarmee de 
discussie over het al dan niet aanwijzen als 
beschermd stadsgezicht kan worden gevoerd. 
Heeft een stad iets aan een beleidskader 
corresponderend met wat je beschermd 
stadsgezicht noemt en waarin zowel de analyse 
is gedefinieerd als de opgave. Want dan ben je 
helemaal nog niet met projecten bezig. Van 
Velzen's kritiek dat de opgavenkaart te veel het 
karakter heeft van een projectenkaart is terecht. 
Wevers merkt op dat het beschermde gezicht als 
instrument vooral vanmiddag aan de orde komt. 
Maar wat te doen als er geen sprake is van een 
beschermd gezicht? In Westpunt bijvoorbeeld 
zijn geen monumenten, dus daar kunnen 
opdrachtge-vers flink aan de gang gaan. Hoe kan 
je daar dui-delijk maken dat er verborgen 
waarden zijn, waar sommigen misschien al te 
licht over denken? 
Geurtsen ondervindt in dat soort wijken soms 
dat de corporatie zegt: 80% moet plat, anders 
ben ik volgend jaar failliet. De sociale 
ontwrichting die dat tot gevolg heeft is enorm. 
De vraag is of dit soort opgaves nog kunnen 
worden beheerst met de instrumenten die we 
hebben, zoals cultuurhistorische waardenkaarten 
of een supervisor. Lastig is de vraag in hoeverre 
je dat cultuurgoed duurzaam aan volgende 
generaties doorgeeft op het niveau van de 
architectuur, of ook op het niveau van 
bijvoorbeeld de groenstructuur van de wijk. 
Hereijgers wil nog even focussen op de 
woningmarkt en zich beperken tot de wijken 
'20-'40. Het klopt dat we in het onderzoek via 
hink-stap-sprong tot interventies willen komen. 
Als er teveel een slooplucht in het document 
hangt dan is dat onderdeel van het proces 
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geweest. Dit is echt een methode-onderzoek, de 
stap naar projecten is niet gemaakt. Wij wilden 
geen kaart maken voor ontwikkelaars, ook niet 
voor de makelaars en/of corporaties. Concreter 
worden is hiervoor niet nodig, differentiatie is de 
essentie. Uitgangspunt was om eigenaren en 
bestuurders op basis van deze methode te laten 
zeggen: "als je gaat praten over iets anders dan 
behoud en herstel moeten we ruimtelijk in deze 
richting denken". Projecten met alles erop en 
eraan vallen buiten de verantwoordelijkheid van 
de onderzoekers. 
Van Velzen herhaalt dat hij het belangrijk vindt 
dat de discussie tussen bescherming en 
ontwikkeling wordt gevoerd. Zelf is hij er niet 
voor om alles te behouden maar juist om sloop 
mogelijk te maken. Maar omdat het hier gaat om 
het ontwikkelen van een methodiek moet je 
voorzichtig zijn met de koppeling van de 
waardenstelling en de ontwikkelkant. Er kunnen 
vaste-punten kaarten worden gemaakt en 
kaarten die laten zien waar veel en waar weinig 
dynamiek zit. Het is ook duidelijk dat er voor 
deze wijken een aantal programmatische 
opgaven liggen. Die zou je veel directer moeten 
vertalen naar projecten. Op kaart 5 wordt die 
overstap al een beetje gemaakt. Die stap zou 
veel explicieter moeten en losser van de 
waardenstelling. 
Ouwehand vindt de discussie over wat van 
waarde is uitermate belangrijk. Met de dia's 
wilde hij laten zien waar je in de praktijk tegen 
aan loopt. Om de discussie goed te voeren moet 
je ook ingaan op de essenties die daarbij aan de 
orde zijn. De methode mist op dit moment een 
aantal essenties. Je kunt volkshuisvesting niet 
reduceren tot een kaartje marktpotentieel. Geef 
gewoon ook aan wat van waarde is in die wijken 
qua volkshuisvesting. Er zit al potentie, delen 
functioneren heel goed. Wat is de potentie van 
bestaande woningtypen? Die kennis is er en 
moet je meenemen.  
Uit de zaal reageert A. Roskam van de gemeente 
Den Haag, zelf actief in '20-'40 wijken. Roskam 
onderstreept het belang van deze dag omdat het 
één van de eerste keren is dat over deze wijken 
wordt gepraat. Het is een mogelijkheid om de 
'20-'40 wijken op de politieke aganda te krijgen. 
In de wijken '20-'40 zijn voornamelijk 
particuliere eigenaren. Het probleem is nu die 
eigenaren zover te krijgen dat ze meewerken aan 
die vernieuwing. Een ander probleem is de 
automobiliteit, die zeer dominant is in de 

openbare ruimte. Moet daarvoor meer ruimte 
voor worden gemaakt? 
Hereijgers noemt de particuliere eigenaren een 
zegen voor de toekomst. Gemengde 
eigendomsverhoudingen dragen bij aan het 
zelfgenererend vermogen van de wijk. Wel 
moeten de particuliere eigenaren worden verleid 
doordat anderen het voortouw nemen. De 
overheid moet aan de gang met de openbare 
ruimte, corporaties investeren op lange termijn. 
Eigenaren zien dat hun goed in waarde toeneemt 
en zullen meegaan. De aanschrijving kan men 
achter de hand houden. 
Geurtsen ziet geen pasklare oplossing voor het 
autoprobleem. Wel kan je zien dat '20-'40 
wijken een enorme vitaliteit hebben, zij zijn er 
eigenlijk beter tegen bestand dan veel jaren '50 
wijken. Maar als je vanuit een waardestelling in 
'20-'40 wijken veel bewaart, kom je niet toe aan 
dubbel grondgebruik en strategieën waarmee je 
het automobiliteitsprobleem aan kunt. Met 
interventies, gekoppeld aan differentiatie, zou je 
heel goed het automobiliteitsprobleem kunnen 
oplossen. 
Nio wijst erop dat kleine garagebedrijven zorgen 
ervoor dat minderheden plekken hebben waar ze 
zich kunnen opwerken. In de wijken '20-'40 zit 
in de plinten nog een enorme voorraad 
bedrijfsruimte. Het is jammer als dat een 
probleem wordt. Het is altijd moeilijk om het 
sociaal-culturele aspect op kaart vast te leggen. 
Kaarten met bijvoorbeeld de binnenterreinen en 
collectieve ruimtes zijn voor dit gebied nuttig, 
net als een kaart met waardering voor de 
woningplattegronden. 
Van Haaften merkt tenslotte op dat de 
amendementen wat hem betreft niet knagen aan 
de methodiek. Maar als Hereijgers zegt dat de 
particuliere eigendomsverhoudingen de reddng 
van de wijk zijn, is dat toch twijfelachtig.  Van 
Haaften ziet in de praktijk, juist voor de 
beeldkwaliteit, vaak het tegendeel. 
 
Na de lunch is het woord aan Vincent Smit, 
medewerker van de Vrom-raad.  De Vrom-raad 
heeft onlangs het advies Stad en wijk: 
verschillen maken kwaliteit uitgebracht. De 
Vrom-raad is een onafhankelijk adviesorgaan van 
17 leden die zitting hebben op basis van 
deskundigheid. Het geluid van de raad valt dus 
niet automatisch samen met dat van de 
rijksoverheid.  
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Goed omgaan met cultuurhistorie is goed 
omgaan met de stad. Maar wat willen we met 
de stad? Waaiert er een reeks van stedelijke 
activiteiten uit over het land dat daardoor één 
dunbevolkte stad wordt?  
 
De stad, het belang van identiteit 
(cultuurhistorie) 
De stad lijkt een vanzelfsprekend iets. Toch 
wordt het steeds moeilijker vast te stellen waar 
de stad begint en waar de stad ophoudt: de 
klassieke tegenstelling stad - platteland is 
verdwenen. Vroeger hadden steden het voordeel 
van concentratie. Nu vallen stad en stedelijkheid 
niet meer over elkaar heen: stedelijkheid kan in 
principe overal worden bedreven. Het bijzondere 
is dat juist hierdoor het belang van de plek er 
méér toe doet; andere factoren dan de fysieke 
nabijheid worden beslissend. Het gaat om de 
identiteit, om de culturele kwaliteit van locaties. 
Als de steden mensen willen binden en een 
leegloop naar buiten willen tegengaan dan is het 
nodig de identiteit te versterken, de culturele 
betekenis van de stad te onderstrepen. Dat type 
stedelijkheid is van groot maatschappelijk 
belang. Dit vereist dat de steden werken aan 
versterking van de identiteit en herkenbaarheid. 
 
De stad, het belang van verschil 
In Nederland wordt al snel zeer bedenkelijk 
gekeken als er verschillen worden opgemerkt 
tussen en binnen steden. Er is veel te veel de 
neiging elkaar te kopiëren en toe te werken naar 
iets dat gemiddeld is. Het kan echter heel 
aantrekkelijk zijn als steden van elkaar 
verschillen. Als verschillen kwaliteit maken 
tussen steden, geldt dat dan ook binnen de stad 
en is er ook sprake van problematisch verschil? 
Het positief hanteren van verschil kan alleen als 
verschil niet leidt tot, of tot stand komt door 
uitsluiting.  
 
De woningmarkt, insluiting en uitsluiting 
De woningmarkt wordt ruimer: het wordt 
verleidelijk te gaan spreken van ontspanning op 
de woningmarkt. DE woningmarkt bestaat 
echter niet, er zijn submarkten specifiek naar 
regio en naar segment. Ontspanning in het ene 
segment kan heel goed samengaan met hoge 
spanning in het andere. Aan bepaalde 
huurwoningen is nog steeds een groot tekort, 
aan starterswoningen ook. In hoeverre dreigen 
de steden verliezers te worden van de 

ontspannen woningmarkt? Krapte op de 
woningmarkt heeft bewoners juist ook aan stad 
en wijk gebonden. De stad zal mensen aan hun 
woningmarkt moeten binden. In veel steden is 
de vraag veel gevarieerder dan het aanbod. Het 
merendeel van de vraag komt uit de stad zelf. 
Het is dus zaak het stedelijk woonmilieu zodanig 
te organiseren dat het wonen de resultante is 
van een positieve keuze.  Ik wil in dit verband 
twee zaken verder uitwerken: de openbare 
ruimte en de woningvoorraad. 
- De openbare ruimte is de huiskamer van de 

stad. De kwaliteit ervan is een harde indicator 
van leefbaarheid. Het karakter ervan is in grote 
delen van de stad gaandeweg veranderd: niet 
altijd meer ontmoetingsplaats, veeleer 
gevarenzone; niet altijd meer openbaar maar 
gereserveerd voor speciale doelgroepen. Een 
grote ontwerp- en beheeropgave is het om te 
voorkomen dat de openbare ruimte in de stad 
oplost. De kwaliteit ervan zit ook in het 
uitdrukking geven aan de identiteit en de 
geschiedenis van de plek. Anonimiteit en 
uniformiteit dragen daar niet toe bij. Investeren 
in de openbare ruimte is geen sluitpost van de 
begroting. 

- De probleemstelling is dat de stedelijke 
woningvoorraad niet aansluit bij de wensen en 
mogelijkheden van degenen die het meest van 
de stad houden: de stedelingen. Dit maakt dat 
velen de stad verlaten. Probleem is dus niet 
dat er te weinig rijke mensen in de stad wonen 
en dat er een instroom georganiseerd moet 
worden. De uitdaging is de woningvoorraad 
geschikt maken voor hen die er wonen. Dit is 
een pleidooi voor een stevige fysieke aanpak 
van de woningvoorraad in de stad, een 
pleidooi met een bepaalde richting. 

 
Stedelijke vernieuwing tussen fysiek en sociaal 
De stedelijke bevolking is heterogeen van 
samenstelling. Concentraties van bevolkings-
groepen in delen van de stad moeten niet tot 
stand komen door uitsluiting op de markt, ook 
op de woningmarkt. Sociaal beleid is dus 
verruimen van keuzemogelijkheden. We zien 
echter in het debat twee oriëntaties die ons bij 
nader inzien niet veel verder helpen.  
De eerste oriëntatie gaat uit van het idee dat het 
fysieke beleid het sociale impliceert. Met fysieke 
ingrepen in de woningvoorraad is na 1970 ruim 
ervaring opgedaan. Bouwen voor de buurt was 
een zeer fysiek beleid, met sociale doelen. Later 
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is de beperking hiervan ingezien. 
Stadsvernieuwingsbeleid heeft wel veel goede 
woningen opgeleverd voor huishoudens met een 
laag inkomen, maar sociale problematiek kan niet 
alleen door volkshuisvesting worden gedragen. 
Het idee bevat drie vooronderstellingen die 
buitengewoon kwetsbaar zijn: menging tussen 
bevolkingsgroepen is goed; de wijken moeten in 
hun basiskenmerken het stedelijk gemiddelde als 
referentie nemen en 'goedkoop of huur is zwak' 
en 'duur of koop is sterk'. Deze 
veronderstellingen brengen ons niet verder en 
zijn niet zinvol. Het ernstigst is de derde 
vooronderstelling, de aanname dat een wijk met 
veel goedkope huurwoningen een zwakke wijk is 
die sterker zal worden als er meer dure 
woningen en meer koopwoningen komen. In 
sociaal opzicht zijn dit soort wijken namelijk lang 
niet altijd zwakker. 
De tweede oriëntatie gaat ervan uit dat het 
sociaal is om het fysieke beleid terughoudend te 
bejegenen. Kritiek op het uitgangspunt van 
sociale maakbaarheid door fysieke ingrepen was 
er in de tijd van de stadsvernieuwing en is er 
ook nu in de tijd van de stedelijke vernieuwing. 
Bij differentiatie leeft men immers langs elkaar 
heen, de sociale interactie verbetert er niet door. 
De argumentatie voor fysiek beleid hoeft dan 
niet gezocht te worden in sociale interactie. 
Fysieke argumentatie moet zich richten op de 
kern van de zaak: de slechte aansluiting van 
vraag en aanbod op de stedelijke woningmarkt. 
Bovendien bestaat het gevaar dat de bovenkant 
van de markt meer mogelijkheden krijgt ten 
koste van de onderkant. Differentiatie, gelezen 
als de toevoeging van koop en duur in oude 
stadswijken, leidt tot verdringing en tot 
verkleining van de kansen van lage 
inkomensgroepen op een woning.  
We zijn dus toe aan een derde oriëntatie: fysiek 
ingrijpen is nodig, maar moet sociaal gericht zijn. 
De woningmarktsituatie noopt tot fysiek 
ingrijpen. Dit moet echter niet uitgaan van een 
anonieme, ongearticuleerde vraag van niet-
stedelingen en hoge inkomensgroepen, met de 
intentie die naar de stad te lokken. Het ingrijpen 
vindt haar basis in de woningvraag om de hoek. 
Niet sturen op een mooi sjabloon van bovenaf, 
maar sturen op kansen en mogelijkheden van de 
bevolking. Het slechten van barriëres op de 
woningmarkt is dus een onlosmakelijk onderdeel 
van beleid van stedelijke vernieuwing. Het doen 
aansluiten van de VINEX-nieuwbouw  op de 

stedelijke vernieuwing is dat ook. Verschillen 
maken kwaliteit en niet in elke wijk hoeft een 
herstructureringsaanpak te leiden tot sloop en de 
bouw van middeldure koop. Ook samenvoegen, 
halve en hele verkoop, andere contractvormen, 
de verkoop van een geheel portiek e.d. horen tot 
de mogelijkheden. 
 
Tot slot 
Het parool "verschillen maken kwaliteit" geeft 
aan dat voor het benutten van de specifieke 
kwaliteiten een zorgvuldige omgang met 
cultuurhistorie van groot belang is. Voor de 
steden en de wijken is dat een 
concurrentiefactor van de eerste orde. Er moet 
ook een antwoord komen op de ontwikkelingen 
op de woningmarkt. In het onderzoek is de 
aandacht voor de woningmarkt sterk 
onderbelicht gebleven. Er is ook aandacht nodig 
voor het verhuisgedrag en de verhuisgeneigdheid 
in de wijk, aan ontwijkgedrag en de plaats van 
de wijk op de stedelijke en regionale 
woningmarkt. 
De disciplines stedenbouw en architectuur 
zouden in deze wijken "ontwikkeling" niet 
automatisch moeten associëren met "markt" en 
"duurdere woningen", en "behoud en herstel" 
met "sociaal" en "goedkope woningen". Probeer 
het eens andersom. Formuleer een visie op de 
stad en de plaats van de wijk erin. Niet elke wijk 
hoeft dezelfde functie te hebben. Met de 
cultuurhistorische dimensie en het positief 
hanteren van het verschil kan van onder op een 
plan worden gemaakt. 
 
Na dit betoog gaat Carel de Reus van Johan 
Matser Projectontwikkeling BV in op 'het 
ontwikkelen' in waardevolle wijken. De markt 
vraagt om woningen in oudere wijken. Het 
aantal koopwoningen in Nederland is nog steeds 
laag, circa 50%. Er zijn twee soorten 
koopwoningen: in het groen op een ruime kavel 
en woningen van goede kwaliteit in de stad. 
Voor projectontwikkelaars biedt de 
verstedelijking en de herstructurering van de 
naoorlogse wijken interessante marktkansen. De 
mensen in die gebieden vragen om kwaliteit van 
woonomgeving en ruimte in en bij de woning. 
Bij woonomgeving horen ook de culturele 
voorzieningen in de buurt. Als de kwaliteit van 
de woonomgeving goed is, heeft dat 
onmiddellijk zijn invloed op de wensen 
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betreffende de woning. Dat zijn 
communicerende vaten. 
Een aantal jaren geleden heeft de toenmalige 
staatssecretaris Heerma de projectontwikkelaars 
uitgedaagd om wat te gaan doen in de 
bestaande stad. Die uitdaging is aanvaard. Het 
blijkt dat in die gebieden drie belangrijke 
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden: 
gezinsverdunning, vergrijzing en verarming. 
Mensen komen alleen nog met een negatieve 
keuze deze wijken binnen. De wijken hebben 
zeker positieve aspecten. De 
stedenbouwkundige structuur is fraai en helder, 
ruim opgezet en met veel groen, de wijken 
hebben een goede relatie met het centrum en de 
bewoners hebben sociale wortels in de wijk. 
Maar er zijn ook veel negatieve aspecten. De 
wijken hebben een eenzijdige woningvoorraad, 
de voorzieningen passen niet meer door het 
wegvallen van het draagvlak, de openbare 
ruimte verloedert door het steeds verder 
dichtslibben van het heldere concept, er zijn 
sociale problemen, criminaliteit en werkloosheid. 
Kortom, de wijken hebben vaak een slecht 
imago en komen uiteindelijk in een negatieve 
spiraal terecht. 
De Reus pleit voor een integrale aanpak. Hij wil 
niet alleen wat onroerend goed toevoegen, maar 
ook aandacht voor sociale aspecten zoals 
plekken voor de jeugd. Eerst is een goede 
analyse nodig van de status quo van zo'n 
gebied. Daarom is dit onderzoek goed, het geeft 
een heldere startpositie en een analyse van de 
woningmarkt. Vervolgens moet bestuurlijk een 
gewenst eindbeeld worden bepaald. Wat voor 
ingrepen zijn nodig, welke voorzieningen? Met 
dat eindbeeld voor ogen kunnen maatregelen in 
de tijd worden gezet. Het gaat om periodes van 
10-15 jaar, gedurende zo'n lange periode zijn 
ontwikkelaars, de gemeente en corporaties aan 
elkaar gebakken. Hiervoor is een goede 
projectorganisatie is nodig. Dat komt in het 
onderzoek niet voor. Het gaat verder dan 
volkshuisvesting; leefbaarheid en werkgelegen-
heid horen daar absoluut bij. Dit vereist het een 
en ander van de organisatie, en van de 
verschillende diensten die erbij betrokken zijn. 
Van groot belangrijk is ook de communicatie 
naar de wijk toe. Dat verdient heel veel zorg 
vanaf het eerste moment, want daar zit ook het 
goud, de mensen die de wijk door en door 
kennen. Ook de communicatie van de 
bestuurders naar de ambtenaren van de 

gemeentelijke diensten, van de directeur naar de 
ambtenaren, etc.  
De opgave in deze wijken is voor 
projectontwikkelaars interessant omdat het gaat 
om grote bouwprogramma's die continuïteit 
geven. Maar er is een heel andere manier van 
denken nodig, we moeten veel geduldiger zijn en 
niet alleen economisch denken, maar ook 
cultureel. 
 
Na deze inleidingen volgen twee korte reacties 
op de gepresenteerde onderzoeksmethodiek.  
Annemiek Rijckenberg, wethouder van de 
gemeente Utrecht, is blij met deze studiedag. Zij 
heeft behoefte aan meer invalshoeken dan de tot 
nog toe dominante volkshuivestelijke aanpak. 
Problemen met de wijken leidden tot een 
eenzijdige benadering waarin ook de bewoners 
als een probleem werden gedefinieerd. In 
Utrecht is de aanpak van deze wijken 
geëvolueerd van een vastgoedbenadering tot een 
aanpak waarin ook de wensen en mogelijkheden 
van de huidige bewoners op de agenda zijn 
gekomen, gekoppeld aan veiligheid, 
werkgelegenheid etc.  
Rijckenberg is van mening dat de waardering 
door de bewoners en de toekomstige 
woonwensen een waardevolle aanvulling op de 
onderzoeksmethodiek kunnen zijn. Die blijven nu 
buiten beeld. In Kanaleneiland bijvoorbeeld is 
een positieve wijkschouw gehouden door 
vrouwen die er wonen. Het blijkt dat het vele 
groen, de vele voorzieningen en de 
speelgelegenheid worden gewaardeerd. Dat 
levert een ander type agenda op dan totale 
herstructurering. Een goed herstelde en 
aangevulde openbare ruimte bepaalt de 
waardering voor wat erin is geplaatst.  
In Utrecht zijn, in het kader van streven naar 
kwaliteitsverbetering instrumenten ontwikkeld 
die aansluiten op wat hier voorligt, waaronder de 
Cultuurhistorische Effect Rapportage. Daarin 
wordt niet alleen aangegeven wat de historisch 
gegroeide situatie is, maar ook hoe je 
ontwikkelingen en veranderingen zou kunnen 
vormgeven. Verder heeft Utrecht een nauwe 
samenwerking tussen stedenbouw en 
monumenten omdat die in één afdeling zitten. 
De cultuurhistorische invalshoek wordt daardoor 
nauw verbonden met de nieuwe opgaven. Een 
resultaat daarvan is een cultuurhistorische 
stadsatlas. Daarin wordt een analyse gegeven 
van de groei van de stad in kaartbeeld en in 
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tekst. Ook de transformaties die hebben 
plaatsgevonden en zullen plaatsvinden 
betreffende infrastructuur, ruimtelijke eenheden, 
bebouwingstypologieën en overgangsgebieden. 
Het is, ook voor de voor- en naoorlogse wijken, 
een hulpmiddel voor allerlei partijen. Voor 
ingrepen is het nuttig een beoordelingskader te 
hebben voor het al of niet handhaven van 
structuren en bebouwing. Een kanttekening 
daarbij is dat analyse-instrumenten hun waarde 
vooral krijgen in het gebruik. Het organiseren 
van draagvlak binnen de gemeente en bij 
bewoners wordt ermee vergemakkelijkt. En een 
laatste opmerking: een goede analyse van wijken 
die puur als woonwijk zijn gebouwd, maakt 
functiemenging en transformatie mogelijk. 
Lombok, met zijn vele goedkope panden heeft 
zich ontwikkeld tot het multi-cultiparadijs van 
Nederland met veel kleine winkeltjes. Bergingen, 
garageboxen, lege winkelstrips in naoorlogse 
wijken zijn goed te hergebruiken. Dat is nu geen 
onderdeel van het programma.  
Peter van Dun van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg (RDMZ) gaat terug naar de 
opzet van het onderzoek zoals ruim twee jaar 
geleden geformuleerd. Vanuit de optiek van 
RDMZ ging het erom na te gaan of de hele 
Amsterdamse gordel '20-'40 in aanmerking 
kwam voor beschermd stadsgezicht ingevolge 
de Monumentenwet. En om na te gaan of de 
specifieke sociaal-culturele kwaliteit ook in kaart 
te brengen was. Wat dat betreft wijken deze 
wijken af van alle andere: er zat een sociaal 
ideaal achter. 
De monumentenwereld is altijd geneigd de 
cultuurhistorie als uitgangspunt te nemen, bij 
andere disciplines staan de 
ontwikkelingsperspectieven centraal. De 
historische factor zou daarvan een facetbelang 
moeten zijn. Die moet zich dus niet richten op 
individuele monumenten, maar op het hele 
concept, de doelgroep waarvoor die is opgezet, 
het functioneren van zo'n wijk. Het doel is 
herstructurering van de leefomgeving met 
behoud van identiteit en herkenbaarheid. 
De Monumentenwet heeft een apart artikel over 
beschermde stads- en dorpsgezichten. De 
aanwijzing tot beschermd gezicht verplicht tot 
het maken van een bestemmingsplan voor het 
aangewezen gebied. Daardoor worden 
cultuurwaarden in een ontwikkelingsperspectief 
geplaatst. Dit is een decentrale activiteit, de 
verantwoordelijkheid en de belangenafweging 

ligt bij de gemeente. Op grond van de toelichting 
bij de aanwijzing kan de gemeente nagaan wat 
de essentie van de cultuurhistorische optiek is. 
Die kan zich richten op stedenbouw en 
architectuur en krijgt de vorm van een 
beeldkwaliteitsplan. Maar sociaal-culturele 
kenmerken kunnen worden toegevoegd. De 
immateriële kant, de sociaal-culturele factor dus, 
is echter nog niet duidelijk in kaart gebracht 
terwijl dit wel van groot belang is. Het gaat 
erom om alles wat echt waardevol is, zo goed 
mogelijk te laten herfunctioneren en verder het 
gedachtengoed dat achter het concept heeft 
gezeten als inspiratie te gebruiken. 
De RDMZ is van mening dat het beschermd 
gezicht een heel hanteerbaar instrument is om 
tot belangenafweging te verplichten. Het 
garandeert continuïteit. Uit onderzoek blijkt ook 
dat veel projectontwikkelaars eerder geneigd zijn 
hoger te investeren in een beschermd gezicht. 
Wel zal het instrument aangepast moeten 
worden in woordkeus. De indruk wordt gewekt 
dat het beschermen van gebieden tot 'enclaves' 
leidt. Van Dun maakt nog een kanttekening bij 
de Belvedère-gebieden, die in de toekomst een 
speciale behandeling zullen vragen. Van Dun 
pleit ervoor de term beschermde stads- en 
dorpsgezichten daarin niet mee te nemen omdat 
dit al vanaf 1961 een decentrale aangelegenheid 
is die uitermate succesvol heeft gewerkt. Van 
Dun wijst tenslotte op het manifest van de 
Commissie Bescherming en Ontwikkeling (1997) 
waarin de mogelijkheden worden beschreven die 
voortkomen uit deze juridische onderbouwing 
van kwaliteitsbeheer. 
 
Dagvoorzitter John Wevers geeft na deze 
inleidingen en reacties, het woord aan het 
publiek.  
A.M. Blom van de RDMZ wijst erop dat in veel 
gemeenten te makkelijk wordt gedacht dat 
fysiek ingrijpen de problemen zoals criminaliteit 
vanzelf oplost. Zij acht het van groot belang dat 
de cultuurhistorische invalshoek wordt 
ingebracht voorafgaand aan de fysieke ingrepen. 
Dit volgens een nader te ontwikkelen 
methodologie, zodat gemeenten zelf aan de slag 
kunnen. M. Kuipers, eveneens van de RDMZ, 
vult aan dat de sociale dimensie een waardevolle 
aanvulling is. Wij bekommeren ons om de 
fysieke kant, maar de wijken zijn volgens 
ideologisch gedachtengoed opgezet voor de 
lagere inkomens. Opvallend is dat hier echter 
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voornamelijk wordt gesproken over bouwen voor 
de ruimere beurs. Hoe wordt dan de sociale 
continuïteit gewaarborgd? Rijckenberg wijst erop 
dat het contact met de bewoners in Utrecht 
vaak heel moeizaam verloopt. Nieuwe 
woningbouw bleek steeds op plekken te worden 
neergezet die zeer werden gewaardeerd. Puur 
vanuit woningmarktanalyse woningen toevoegen 
en niet vanuit de perspectieven van de huidige 
bewoners, moet je eigenlijk niet doen. Ook 
allochtonen willen helemaal niet altijd in een 
huurwoning blijven, ze kijken niet alleen naar 
goedkoop, ze willen ook groter wonen. Over de 
hele linie is er een inkomensverbetering en meer 
mogelijkheden tot aankopen, maar niet in hun 
eigen buurt. Dat vind ik een motief voor 
woningdifferentiatie in die buurt. De Reus wil 
ook als ontwikkelaar veel aandacht schenken 
aan de bewoners, bij hen is veel deskundigheid 
en als geen ander weten ze wat er mis is en wat 
er goed is in de wijk. Je moet partners 
organiseren, maar op een andere manier dan 
vroeger de stadsvernieuwing met inspraak waar 
uiteindelijk alleen een grijze massa uitkwam. 
Veel bewoners die een ruimere beurs kregen 
konden niet in hun wijk blijven, die zou je nu 
vast moeten houden. Smit wil het verhaal zo 
inzetten voor de bewoners dat het geen 
bedreiging is, maar juist een kans. Vaak is een 
ingenieursachtige benadering gehanteerd: eerst 
werd een plan gemaakt en vervolgens probeerde 
men daar draagvlak voor te vinden. Dan ben je 
net een schakel te laat. Liever niet top-down, 
maar bottom-up.  
 
H. Meindersma van Het Oversticht vindt het de 
verdienste van deze dag dat de sociale factor 
serieus wordt genomen. Wat hij nog mist is de 
factor beheer. Vernieuwen moet gepaard gaan 
met opbouwen van een beheersinstrument. 
Rijckenberg vindt dit een terecht punt. Het op 
peil brengen én houden van de openbare ruimte 
is een belangrijke taak voor de overheid, het 
onderhoud van de woningen is een taak voor 
corporaties en eigenaren. Smit wijst erop dat je 
via sociaal beheer de investeringen die in het 
verleden zijn gedaan, netjes op orde kan houden. 
Op die manier is het mogelijk om veel duurzamer 
met de investeringen om te gaan.  
 
A.E. Haag is zelfstandig onderzoeker en wijst 
erop dat in beschermde gezichten de huren meer 
mogen stijgen dan elders. Wevers weet dat 

daarom de aanwijzing van de Amsterdamse 
binnenstad zo lang duurde. Van Dun vult aan 
dat Utrecht dat sneller heeft opgelost. In 
Amsterdam is de aanwijzing tot beschermd 
stadsgezicht tien jaar blijven liggen. De kwestie 
heeft ook bij de Amsterdamse gordel '20-'40 
een rol gespeeld, maar is snel naar de 
achtergrond geschoven.  
P.F. Polderman, wethouder van het stadsdeel 
Zuideramstel zegt dat deze problematiek nog wel 
degelijk speelt. In de binnenstad waren veel 
goedkope huurwoningen eigendom van 
corporaties. Maar in de gordel '20-'40 is een 
heel groot percentage particulier bezit. Wordt dit 
een beschermd stadsgezicht, dan zou de 
huurontwikkeling uit de hand kunnen gaan 
lopen. Huurders zouden daar niet blij mee zijn. 
Het draagvlak voor zo'n instrument is daarom 
beperkt. We zullen ons tot de staatssecretaris 
richten want als dit punt niet wordt opgelost, zal 
er geen draagvlak ontstaan voor een beschermd 
stadsgezicht. Bij potentiële rijksmonumenten, 
vaak grote complexen, speelt dezelfde 
problematiek. Wevers merkt op dat zo'n 
huurverhoging een straf zou zijn voor ieder 
kwaliteitsbeleid. Het omgekeerde zou veeleer het 
geval moeten zijn, er zou een premie beschikbaar 
moeten zijn in die moeilijke reconstructieperiode.  
 
E.J.A. Renders, afdeling volkshuisvesting van de 
gemeente Groningen, heeft zijn twijfels over de 
manier van werken met beschermde gezichten. 
Het is niet integraal en je timmert de boel dicht. 
De gemeente als politieagent genereert geen 
draagvlak. Van Dun antwoordt dat hij heeft 
trachten uit te leggen dat een aanwijzing niet tot 
veel verplicht, alleen tot een bestemmingsplan 
waarin onder andere de cultuurhistorische 
waarden als afwegingsfactor worden 
gehanteerd. Reservaten zijn niet de bedoeling. 
Binnen de stadsvernieuwing heeft de historische 
factor boven verwachting goed uitgepakt. 
Rijckenberg stelt echter dat de kwaliteit van de 
toegevoegde nieuwbouw in de 
stadsvernieuwingsgebieden niet erg hoog is. In 
het instrumentarium van toen zat, in haar 
beleving, juist niet de cultuurhistorische 
component. Een instrument in de zin van het 
vastleggen van de beeldkenmerken, de 
specifieke kwaliteiten die je met moderne 
middelen weer gaat realiseren, ontbrak. Met een 
beschermd gezicht kan nóg alles. In die zin is 
het geen echt instrument. Met  
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bestemmingsplannen kan je alleen al of niet 
toelaten, je kan er niets mee maken. Een 
methodiek zoals hier aangegeven en een aanpak 
die duidelijk maakt wat belangrijk is en wat je 
wilt terugbouwen, daar heb je meer aan dan aan 
alleen een beschermd stadsgezicht. 
Wevers ziet in de Commissie Bescherming en 
Ontwikkeling vaak "postzegelgezichtjes" omdat 
men bang is anders een te groot gebied te 
moeten conserveren. Maar niet conservering van 
alles binnen zo'n gebied is de bedoeling, maar 
het laten uitgaan van inspiratie vanuit de 
cultuurhistorische invalshoek. Die moet zijn 
vertaling vinden in een bestemmingsplan. Daarin 
wordt zowel bescherming als ontwikkeling 
aangegeven. De vandaag gepresenteerde 
methode, die opgenomen kan worden als bijlage 
bij bestemmingsplannen, gaat de goede kant op. 
Niet de angstbenadering. Renders constateert 
echter dat de beschermde gezichten in 
Groningen leiden tot een extreem 
handhavingsbeleid.  
Rijckenberg stelt dat een aanwijzing tot 
beschermd stadsgezicht dus niets garandeert. 
Voor echte bescherming heb je een 
bestemmingsplan nodig, maar dat garandeert 
weer niet dat nieuwe ontwikkelingen van hoge 
kwaliteit zijn. Hoe kom je tot instrumenten die 
zorgen dat je die combinatie kan maken? 
Volgens  
Wevers is dat altijd een probleem geweest bij 
beschermde gezichten, want of dat 
bestemmingsplan er ooit kwam en of men zich 
eraan hield was maar afwachten. Van Dun wijst 
erop dat de Monumentenwet van 1961 bij de 
beschermde gezichten verplichtte tot het maken 
van een bestemmingsplan binnen een jaar. Dat 
was op dat moment een uitzondering, want een 
bestemmingsplan voor de bebouwde kom was 
niet verplicht op grond van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. Veel gemeentes zijn er 
creatief mee omgegaan. Zo bezien versterkt het 
instrument de verantwoordelijkheid van de 
gemeente zelfs. 
 
P. van der Grinten van de gemeente Breda wijst 
erop dat het beschermd stadsgezicht nog een 
ander voordeel biedt, namelijk de bescherming 
via het welstandstoezicht. M. Roosenbeek, 
coördinator welstandskaarten in Amsterdam zegt 
dat in de beide onderzochte stadsdelen al 
jarenlang wordt gewerkt met 
welstandsrichtlijnen gekoppeld aan ordekaarten. 

Men is nu bezig dit beleid voor de hele gordel 
'20-'40 op elkaar af te stemmen. Het werken 
met die welstandsrichtlijnen en het stimulerende 
effect ervan, gekoppeld aan de beter-verbeteren 
subsidies, werpt echt resultaten af en is op 
straat zichtbaar. P. Joosten, van de 
Ontwikkelings-maatschappij Maastricht vraagt 
om opheldering. Hoe kan het dat Geurtsen maar 
twee goede nieuwbouwprojecten ziet terwijl hij 
nu hoort dat de welstandskaarten zo'n succes 
zijn. Waar ontstaat dat verschil? De systematiek 
van Geurtsen moet uiteindelijk landen in een 
aantal projecten. Je kunt het cultuurhistorisch 
besef voeden, maar uiteindelijk moeten de 
plannen gerealiseerd worden en daar mist 
Joosten iets. Daarom was hij blij met de 
opmerkingen van Van Velzen vanochtend. 
Eigenlijk had deze zaal vol moeten zitten met 
corporatiedirecteuren. 
 
W. Galema, bureau monumenten van de 
gemeente Rotterdam, mist vandaag het aspect 
van hergebruik. Dat kan interessante opgaven 
opleveren en biedt goede mogelijkheden. Smit 
antwoordt dat hij heeft gepleit voor vernieuwing 
in lijn met de wensen van de bewoners, hetgeen 
leidt tot een veel gevarieerder pakket dan alleen 
sloop-nieuwbouw. Ook is het mogelijk een 
variatie aan contracten in te voeren, zoals halve 
verkoop, verkoop per portiek e.d. Dat is 
buitengewoon belangrijk voor differentiatie op 
een subtielere manier. Ook Rijckenberg heeft 
ervoor gepleit om te kijken naar nieuwe en 
andere functies, juist in de bestaande gebouwen 
en binnen bestaande stedenbouwkundige 
structuren. 
 
Wevers sluit de discussie en geeft het woord 
aan staatssecretaris Van der Ploeg. 
Van der Ploeg wil vooral spreken over culturele 
planologie zoals het heet in de 
uitgangspuntennota Cultuur als confrontatie. De 
openbare ruimte komt vanuit cultureel oogpunt 
bezien veel hoger op de agenda van het rijk. 
Veel andere bewindspersonen zijn betrokken bij 
de ruimtelijke ordening: vanuit Landbouw, Vrom, 
Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken. 
Als er iets is waarin bewindslieden gezamenlijk 
een vuist zouden kunnen maken, dan is dat de 
ruimtelijke inrichting van Nederland.  
Het begrip 'tijd' vraagt om reflectie. Er is een 
fascinerend project gaande gericht op het 
uitvinden van een klok die eens in de 1000 jaar 
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"koekoek" zegt. Brian Eno vertelt op de website 
van het project hoe de eiken balken van Oxford 
University aan het wegrotten waren, herstel was 
nodig. Op het landgoed van de universiteit 
hoopte men het juiste soort eiken te vinden. 
Toen bleek dat in het jaar 1500 al 120 eiken 
waren geplant omdat men wist dat die rond 
deze tijd nodig zouden zijn. Een vooruitziende 
blik is nodig. Visie is noodzakelijk om echt iets 
te kunnen doen aan herstel. 
Achter Wikken en wegen in waardevolle wijken 
gaat een variëteit aan betekenissen schuil. De 
sociaal-economische en culturele dynamiek 
wordt in de bevolkingssamenstelling zichtbaar. 
Dat is ook te zien als een kans. In dat opzicht 
onderscheiden deze wijken zich van bijvoorbeeld 
Almere. Culturele diversiteit beweegt de 
gemoederen. Ik zou willen dat dat leidt tot 
constructieve slagkracht en dat het niet bij een 
debat blijft. Dat culturele diversiteit ook iets 
betekent in scheppende zin is lang niet overal 
doorgedrongen.  
In de wijken '20-'40 gaan sociaal, economisch 
en cultureel beleid samen en leiden tot een 
meerwaarde. De stadsvernieuwing in De 
Baarsjes heeft aangetoond dat het werkt. Uit 
historisch oogpunt is de Amsterdamse gordel 
'20-'40 van buitengewoon belang. Het gebied is 
de resultante van samenwerking van de 
geëmancipeerde arbeidersbeweging en het 
sociaal-democratisch stadsbestuur. Deze sociaal 
bewogen vorm van volkshuisvesting heeft 
schitterende resultaten opgeleverd. Het idee was 
om door middel van hoogwaardige huisvesting 
de lage inkomensgroepen aan het sociale en 
culturele leven te laten deelnemen. 
Het is belangrijk dat deze wijken ook voor de 
bewoners van vandaag kunnen voldoen aan de 
oorspronkelijke sociale en culturele doelstelling, 
ofwel hoe zij met behoud van hun unieke 
karakter een gezonde positie op de woningmarkt 
kunnen herwinnen. Aandacht voor sociale en 
culturele verbreding is cruciaal. Wat dat betreft 
sluit het onderzoek van vandaag aan op de 
impulsen die het kabinet geeft aan stedelijke 
vernieuwing, het grote stedenbeleid, de 
monumentenzorg en ook aan het bevorderen van 
het eigen woningbezit van de lagere inkomens. 
Ik citeer uit mijn uitgangspuntenbrief Cultuur als 
confrontatie: "Zo kan het in de monumentenzorg 
nooit alleen gaan om de cultuurhistorische 
betekenis van monumenten, maar moet het ook 
gaan om de betekenis van de stad en de 

leefomgeving en om de gebruikswaarde en de 
positie op de vastgoedmarkt." Als dit onderzoek 
op vergelijkbare wijze impulsen geeft aan de 
relatie monumentenzorg - stadsvernieuwing als 
in de jaren '70 dan is dat fantastisch. De kern is 
dat er met het beschermingsinstrument voor 
dergelijke wijken niet te conserverend wordt 
omgegaan. Dat er randvoorwaarden worden 
gesteld waarbinnen gewenste ontwikkelingen 
mogelijk zijn en die tot een zo groot mogelijke 
creativiteit leiden. Daarbij zou niet allen gekeken 
moeten worden naar de fysieke waarden, maar 
ook naar de spirituele betekenis. De ervaringen 
hier opgedaan kunnen ook elders worden 
gebruikt om te komen tot een afweging tussen 
beheer en vernieuwing door de betrokken 
bestuurders, bewoners en beheerders. Dat kan 
bijdragen aan een hanteerbaarder besluitvorming. 
Behoud ja, maar niet als een soort museum. De 
essentie als inspiratiebron gebruiken voor herstel 
en vormgeving met respect voor het verleden. 
 
Het onderzoek Jonge bouwkunst in de 21ste 
eeuw is een goed voorbeeld van culturele 
planologie. In Cultuur als confrontatie is 
culturele planologie opgenomen als een van de 
vijf speerpunten van het nieuwe cultuurbeleid 
voor de komende vier jaar: investeren in de 
jeugd; investeren in culturele diversiteit; 
versterking van de programmering; investeren in 
het zichtbaarder maken van het vermogen van 
musea en aandacht voor de culturele planologie.  
Het laatste heeft in de media minder aandacht 
gekregen. Wat bedoelen we precies? Planologie 
is de laatste jaren in Nederland behept met veel 
schotten, zowel bij het Rijk zelf als tussen Rijk 
en provincie, provincie en gemeente, tussen 
departementen en binnen ministeries. 
Opmerkelijk genoeg zijn we er nauwelijks in 
geslaagd de culturele factor structureel een 
prominente plaats te geven in de ruimtelijke 
inrichting van Nederland. Wel wordt veel 
geklaagd over identieke nieuwbouwwijken, 
verloederde openbare ruimte en dergelijke. Ik wil 
toe naar een cultureel geïnspireerde visie op de 
kwaliteit van de leefomgeving, in 
architectonische zin, maar ook in sociale zin. 
Cultuur moet vooraf mede aan tafel zitten en 
niet achteraf proberen zeggenschap te krijgen. 
Op gemeentelijk niveau geldt dat des te meer. 
Het gaat erom hoe je omgaat met het erfgoed en 
dat als inspiratiebron gebruikt. Dit is des te 
urgenter nu een omvangrijk programma van 
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woningbouw, bedrijventerreinen e.d. het aanzien 
van ons land voor vele jaren zal bepalen. Het 
blijkt dat mensen in toenemende mate behoefte 
hebben aan een omgeving waarmee ze zich 
kunnen identificeren. Die is vormgegeven met 
inspraak van de mensen die hem gebruiken. De 
historie van de plek biedt die kansen, maar 
wordt nog te vaak verwaarloosd.  
Volgende week kom ik met de Nota Belvedère, 
de nota waar ik het meest trots op ben. Vier 
departementen, Landbouw, Vrom, Verkeer en 
Waterstaat en Cultuur zijn erbij betrokken. De 
nota heeft de potentie om cultuurhistorie als 
inspiratiebron te laten dienen voor het ontwerp. 
Er zitten veel voorbeelden van een 
gebiedsgerichte benadering in. Het idee is dat 
monumenten, archeologie en landschap gaan 
fungeren als inspiratiebron voor de architectuur 
in de 21ste eeuw. Het recente ontwerp-seminar 
van Nirov en ROB bewijst dat het werkt, 
archeologen en ontwerpers blijken wel elkaars 
taal te spreken. 
 
Gebouwde cultuur is meer dan cultuurhistorie 
alleen, er wordt ook nieuw gebouwd. Dat vereist 
een zorgvuldige inpassing in het bestaande 
gebied. We hebben de plicht om dat nieuwe zo 
vorm te geven, dat het als het ware 
kunstwerken worden. Dan benutten we de kans 
om een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan de 
rijke ontwerptraditie van ons land. Als Rijk moet 
je natuurlijk het goede voorbeeld geven. Veel 
investeren met alle partijen in het ontwikkelen 
van goed opdrachtgeverschap. Met een bewust 
kwaliteitsbeleid kan je misschien bereiken dat 
het begin van de 21ste eeuw een hoogtepunt 
wordt in de architectuurgeschiedenis. Openbare 
ruimte moet weer een functie krijgen voor de 
samenleving, een ontmoetingsplaats van 
verschillende culturen en er moet meer aandacht 
komen voor de vormgeving en de inrichting 
ervan. Het rapport De stad op straat geeft een 
interessante beschouwing over de openbare 
ruimte. Dat kan een nieuwe impuls geven aan 
het denken daarover. Kunst in de openbare 
ruimte is daar een cruciaal onderdeel van, zoals 
landart in het buitengebied en parken. 
Culturele planologie is vooral een kwestie van 
mentaliteitsverandering. Het gaat om aanpassing 
van de ruimte als eigentijds antwoord op 
eigentijdse vragen en eigentijdse behoeften. Een 
antwoord dat past binnen de culturele traditie. 
Door zelf betrokken te zijn bij de totstandkoming 

van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en door 
het debat over een meer culturele benadering te 
stimuleren, hoop ik dat die vonk ook overslaat 
naar mijn collega's van Vrom, Verkeer en 
Waterstaat en Landbouw. Minister Pronk wil dit 
een belangrijk onderdeel maken van Vijfde Nota 
en zet zich ook materieel in voor de Nota 
Belvedère. 
Voor het speerpunt culturele planologie ga ik de 
komende vier jaar per jaar 30 miljoen extra 
beschikbaar stellen. Samen met bijdragen van 
andere ministeries hoop ik andere overheden en 
private partijen te verleiden de komende jaren 
meer te investeren in de leefomgeving. Het 
culturele elan bloeit in Nederland; het komt nu 
aan op daden. Het benutten ervan vraagt veel 
van alle betrokkenen: een actieve, 
publieksgerichte houding, ofwel cultureel 
ondernemerschap. De wil om iets nieuws te 
maken, om routines te doorbreken en 
ogenschijnlijk onbegaanbare wegen te 
bewandelen. Vernieuwing die als doel heeft 
verbindingen te leggen met andere disciplines en 
vooral met andere subculturen. In de bestaande 
steden betekent dat aandacht voor de 
veranderende cultuur van de woonomgeving, 
aandacht voor de wijk waarin de mensen zich 
herkennen en thuis voelen en die een eigen 
identiteit heeft. Maar ook de aanwezigheid van 
culturele voorzieningen is cruciaal voor een in 
sociaal-cultureel opzicht goed functionerende 
samenleving. De klok die eens in de 1000 jaar 
klinkt mag van mij elke dag klinken.  
 
Wevers bedankt de Van der Ploeg voor zijn 
komst en zijn woorden, die degenen die met 
deze materie bezig zijn een hart onder de riem 
zullen steken.  
Hij concludeert dat het onderzoek Jonge 
bouwkunst in de 21ste eeuw op grote steun 
mag rekenen. Er is weliswaar kritiek gekomen 
vanuit volkshuisvestelijke en stedenbouwkundige 
hoek, maar die ging niet tegen de essentie van 
de methode in, maar had de bedoeling 
onderbelichte aspecten aandacht te geven. Ook 
is duidelijk dat degenen die het moeten gaan 
doen veel sympathie hebben voor de materie, 
maar dat ze opzien tegen de strijd in hun 
gemeente. Hopelijk heeft deze dag hen 
geïnspireerd om door te gaan. 
We hebben vandaag ook gehoord dat het 
belangrijk is het geheim van plannenmakers te 
achterhalen om op een verantwoorde en 
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behoedzame manier met planvorming bezig te 
blijven. Ook is benadrukt dat de mensen waar 
het om gaat zeker een belangrijke rol moeten 
spelen. Dat het zelfregulerend vermogen van 
wijken groter is dan vaak wordt aangenomen. 
Vaak worden mensen angstig en grijpen zich 
vast aan zekerheden. Maar als er een perspectief 
wordt geboden dat niet alles gaat verdwijnen en 
zo ja, dat het een zaak dient, dan is dat iets 
waarvoor je met goede communicatie veel begrip 
voor zult kunnen krijgen. 
In Nederland willen we niet het moede hoofd in 
de schoot leggen. We hebben de ambitie om op 
zijn minst regisserend bezig te zijn. We hebben 
een kostbare cultuur op planninggebied. 
Niemand heeft hier vandaag beweerd dat we 
conserverend bezig moeten zijn. Ik hoop dat 
iedereen die hier geweest is er inspiratie uit heeft 
geput en de zaak verder kan brengen. 
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Enkele samenvattende opmerkingen en 
conclusies 
 
Het onderwerp en de bijeenkomst zijn van 
buitengewoon groot belang genoemd, omdat het 
spanningsveld tussen bescherming en 
ontwikkeling zeer actueel is, om de wijken uit de 
periode '20-'40 op de politieke agenda te krijgen 
en omdat er behoefte is aan meer invalshoeken 
dan alleen de volkshuisvestelijke.  
 
Het onderzoek Jonge bouwkunst in de 21ste 
eeuw mag in principe op grote steun rekenen. 
Het onderzoek maakt het afwegingskader helder, 
controleerbaar, communiceerbaar en er kan 
draagvlak mee worden georganiseerd. Het 
principe van het onderzoek is overigens niet 
nieuw, een afweging werd altijd gemaakt en met 
kaartbeelden werd ook al langer gewerkt. Het 
onderzoek gaat uit van een integrale benadering. 
Met dat uitgangspunt is eigenlijk iedereen het 
eens, alleen vinden velen, met name uit de hoek 
van de volkshuisvesting de integraliteit van het 
onderzoek niet ver genoeg gaan. Anderen pleiten 
voor meer aandacht voor de sociale aspecten, 
uitgaande van de huidige bewoners. 
In het onderzoek worden twee stappen 
overgeslagen:  het benoemen van verschillende 
soorten veranderruimte en het benoemen van 
opgaven. Onderzoek, waardenstelling en 
ontwerp lopen daardoor teveel door elkaar. 
Onderzoek en ontwerp zijn twee kanten van 
dezelfde medaille, maar het zijn afzonderlijke 
momenten. Een ontwerp is nooit het enig 
mogelijke antwoord op een analyse. 
Met betrekking tot de fijnmazigheid van de 
analysemethode wordt opgemerkt dat deze in 
principe goed is voor de wijken uit de periode 
'20-'40, maar veel te ver gaat voor wijken van 
na de oorlog. 
 
Inhoudelijk wordt een aantal elementen gemist. 
Suggesties voor aanvullende kaarten zijn gedaan 
voor: 
- bouwtechnische en woontechnische kwaliteit  
- eigendomsverhoudingen  
- boekwaarde corporatiebezit  
- potentie en waardering van woningtypen en 

woningplattegronden  
- woonwensen van zittende bewoners 
- verhuisgedrag  
- vraagdruk 

- veranderruimte, waar sloop-nieuwbouw, waar 
hergebruik  

- opgaven  
- het sociale gebruik van de ruimte en andere 

mechanismen 
- aanwezige dynamiek (bv. beleidsvoornemens) 
- binnenterreinen en collectieve ruimtes  
- de sociaal-culturele factor 
 
Tijdens het werkcongres kwamen enkele 
onderwerpen steeds weer ter sprake. Hieronder 
zijn de opmerkingen over cultuurhistorie, de 
verschillen tussen '20-'40 wijken en naoorlogse 
wijken en over het beschermd stadsgezicht 
samengevat.  
 
Cultuurhistorie 
Structuur en vorm zijn vaak meer de constante 
factor dan de telkens wisselende 
programmatische inzichten. Het traceren van de 
'logica' van een gebied, dus het doen van 
onderzoek, en de veranderingen daarin is van 
buitengewoon groot belang om het te begrijpen. 
De historische factor zou in de planvorming een 
facetbelang moeten zijn. Die moet zich dus niet 
richten op individuele monumenten, maar op het 
hele concept, de doelgroep waarvoor die is 
opgezet, het functioneren van zo'n wijk. Doel is 
herstructurering van de leefomgeving met 
behoud van identiteit en herkenbaarheid. Utrecht 
heeft bijvoorbeeld een nauwe samenwerking 
tussen stedenbouw en monumenten omdat die 
in één afdeling zitten. De cultuurhistorische 
invalshoek wordt daardoor nauw verbonden met 
de nieuwe opgaven. 
Bij cultuurhistorische inventarisaties en 
onderzoeken is de stedenbouwkundige dimensie 
vaak primitief en werkt men teveel met 
stilistische stereotypen. Er is te veel aandacht 
voor unica, en niet genoeg voor de lokale traditie 
en de stedenbouwkundige cultuurhistorische 
optiek. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
Amsterdamse welstandskaarten. Ze geven geen 
antwoord op een dynamische stedenbouw-
kundige vraagstelling. Welke bouwstenen zijn 
compositorisch van belang? De 
architectuurhistorische methode gaat uit van 
zuiverheid, waardoor de gelaagdheid in de tijd 
buiten beeld valt. Bijvoorbeeld de 
stedenbouwkundig interessante experimenten 
van Van Eesteren met straatprofielen, de 
transformatie van de stedelijke ruimte en van de 
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stad, met bufferparken en overgangszones 
worden daardoor laag gewaardeerd.  
Vanuit cultuurhistorie is er te weinig aandacht 
voor de openbare ruimte, voor straatprofielen en 
voor groen.  
 
Wijken uit de periode '20-'40 
De essentie van de wijken uit de periode '20-'40 
is de eenheid van architectuur en stedenbouw. 
De wijk is ontworpen als  één artefact, met 
stedenbouwkundig belangrijke accenten. De 
wijken blijken zeer duurzaam, onder meer dankzij 
het stedenbouwkundig componeren van de 
straatruimte. De wijken uit de periode '20-'40 
kennen een overmaat aan collectieve gebouwen, 
zoals scholen, kerken en buurthuizen, die een 
soort verscholen stad vormen, samen met de 
binnenterreinen en hofjes. Het privédomein van 
de woning, het collectieve domein van het 
maatschappelijk middenveld en de openbare 
ruimte zijn essentieel voor dit soort wijken en 
misschien wel voor de moderne stad. De 
gelaagdheid van deze drie domeinen maakt deze 
wijken erg duurzaam; ze kunnen bijvoorbeeld de 
ontwikkeling die ze nu doormaken goed 
opvangen. Juist de overmaat aan collectieve 
gebouwen in dit soort wijken biedt 
mogelijkheden voor nieuwe groepen als 
ontmoetings- of gebedsruimte. Bovendien zit in 
de plinten nog een enorme voorraad aan 
bedrijfsruimte. 
Het gedachtengoed waarop deze wijken zijn 
gebaseerd, namelijk het conflict tussen 
openbaarheid en collectiviteit is juist ook de 
duurzaamheid ervan geweest. Bij vernieuwing 
moet deze verhouding op een nieuwe manier 
worden doordacht 
In deze wijken is van oorsprong veel particuliere 
bouw en particulier eigendom. Sommigen zien 
dat als een zegen, anderen zien het als nadeel 
(met name voor de beeldkwaliteit). 
 
Naoorlogse wijken 
De essentie van de naoorlogse wijken is dat de 
stedenbouw is ontstaan vanuit het idee van de 
maakbare samenleving. De wijken van na de 
oorlog hebben meer problemen dan die uit de 
jaren '20-'40 om zich aan de ontwikkelingen aan 
te passen. Zij hebben te kampen hebben met 
een overmaat aan onoverzichtelijke, anonieme 
semi-openbare ruimte. Zij zijn bovendien alleen 
als woonwijk opgezet. Een goede analyse van 
deze wijken maakt echter functiemenging en 

transformatie mogelijk. Bergingen, garageboxen, 
lege winkelstrips in naoorlogse wijken zijn goed 
te hergebruiken. Maar het gaat hier om een heel 
ander soort analyse-niveau, een ander 
afwegingsmodel en een ander soort ingang dan 
de methodiek voor de wijken uit de periode '20-
'40 aangeeft. 
 
Het beschermde gezicht 
De Monumentenwet heeft een apart artikel over 
beschermde stads- en dorpsgezichten. De 
aanwijzing tot gezicht verplicht tot het maken 
van een bestemmingsplan voor het aangewezen 
gebied. Daardoor kunnen de cultuurwaarden in 
een ontwikkelingsperspectief worden geplaatst. 
Dit is een decentrale activiteit, de 
verantwoordelijkheid en de belangenafweging 
ligt bij de gemeente. Het beschermde gezicht 
geeft meer mogelijkheden voor 
welstandstoezicht. Een gevaar is het uit de hand 
lopen van de huurontwikkeling in beschermde 
gezichten. In wijken uit de periode '20-'40 is dit 
zeer reëel vanwege het vele particuliere bezit. Dit 
werkt negatief, het lijkt haast een straf op 
kwaliteitsbeleid.  
Sommigen wijzen erop dat in een beschermd 
gezicht nog steeds alles kan. Met  
bestemmingsplannen kan je alleen al of niet 
toelaten, je kan er niets mee maken. Een aanpak 
die duidelijk maakt welke karakteristieken 
belangrijk zijn en wat je wilt terugbouwen en dat 
vastlegt, daar heb je meer aan dan aan alleen 
een beschermd stadsgezicht. Hoe kom je tot 
instrumenten die zorgen dat je die combinatie 
kan maken?  
 
Met het beschermingsinstrument voor dergelijke 
wijken moet niet te conserverend worden 
omgegaan. Er moeten randvoorwaarden worden 
gesteld waarbinnen gewenste ontwikkelingen 
mogelijk zijn, die tot een zo groot mogelijke 
creativiteit leiden. Daarbij zou niet allen gekeken 
moeten worden naar de fysieke waarden, maar 
ook naar de spirituele betekenis. Opmerkelijk 
genoeg zijn we er nauwelijks in geslaagd de 
culturele factor structureel een prominente plaats 
te geven in de ruimtelijke inrichting van 
Nederland. Cultuur moet vooraf mede aan tafel 
zitten en niet achteraf proberen zeggenschap te 
krijgen. Voor culturele planologie zal de 
Staatssecretaris van Cultuur de komende vier 
jaar per jaar 30 miljoen extra beschikbaar stellen. 
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