
Conclusies en aanbevelingen de Vliegende Brigade 

In wijken uit de jaren 50 en 60 geldt sterker dan in andere stadsdelen, dat beslissingen over de 
toekomst van individuele gebouwen vragen om een visie op het grotere geheel van de buurt en 
de wijk, met inbegrip van de openbare ruimte. Deze opgave vraagt niet om afstandelijke 
managers, maar om opdrachtgevers die de wijk en de bewoners kennen. De opdrachtgever moet 
intensief betrokken zijn bij het ontwerp, want de kwaliteit van de vraag is bepalend voor de 
kwaliteit van het antwoord. Ook is de kans op succesvolle ingrepen groter, als verschillende 
opdrachtgevers het gebied vanuit een overeenkomstige denkwijze benaderen. Dat maakt de 
opgave er niet eenvoudiger op. Onderstaande conclusies en aanbevelingen kunnen een 
handreiking vormen voor opdrachtgevers die in deze wijken actief zijn.  

Ga uit van bestaande kwaliteiten 
De Brigade pleit voor een positieve strategie. Negatieve publiciteit over ´probleemwijken´ lost 
niets op. Breng daarom in kaart wat sterke punten zijn. Het is niet voldoende om te kijken naar 
de staat van de woningen of het gebruik van winkels en andere voorzieningen. Wijken uit deze 
periode zijn vaak waardevol door de ruime opzet en het groene karakter.  

Durf te transformeren 
De naoorlogse wijken hebben hun unieke kwaliteiten. Juist om deze te behouden zijn vaak forse 
ingrepen nodig. Voor discussies over de toekomst is de tegenstelling tussen conserveren versus 
slopen te beperkt. In feite is het zaak om te komen tot een transformatie op basis van de 
bestaande kwaliteit. 

Werk aan meer diversiteit 
Toen deze wijken werden gebouwd, was de woningbehoefte eenvormiger dan nu en zo kwamen 
er veel woningen van hetzelfde type. Inmiddels hebben we te maken met een groter aantal 
culturen, leefstijlen en de daarbij horende woonwensen. Dat leidt tot de behoefte aan meer 
diversiteit. Zo kan ook onder huidige bewoners vraag ontstaan naar een duurdere woning in de 
wijk. Daarnaast kan diversiteit toenemen door de bouw van andere typen betaalbare 
huurwoningen. 

Maak een nieuwe structuur voor het openbaar gebied 
Het groene en ruime karakter kan als kwaliteit worden benut als het mogelijk blijkt om een 
oplossing te vinden voor problemen in het gebruik en beheer. De openbare ruimte wordt nu 
immers anders gebruikt dan 40 jaar geleden. Ook in dit opzicht is de uitdaging aan 
opdrachtgevers en vormgevers om ingrijpend te vernieuwen met handhaving van elementen die 
het gebied identiteit geven. Daarbij dient uiteraard het onderhoud te zijn aangepast aan de 
huidige situatie. 

Denk ook na over de langere termijn 
Alle betrokken partijen zouden een beeld moeten hebben van de gewenste ontwikkeling van de 
wijk en het resultaat over pakweg 20 jaar. Maak duidelijk dat het niet de bedoeling is om een 
eindbeeld dwingend voor te schrijven, maar dat toch een visie op het geheel onmisbaar is. Geef 
aan waarom het nodig is vooruit te kijken, terwijl de wijk misschien nu nog aansluit bij de 
wensen van bewoners.  
Probeer de invloed van kortstondige ups en downs in de marktvraag beperken. In alle wijken 
hebben we gezien dat de economische actualiteit grote invloed heeft op het tempo en de aard 
van de vernieuwing. Het is dan ook zaak om een realistische, flexibele aanpak te ontwikkelen. 

Organiseer kwaliteit 
Deskundigheid (‘stedenbouwkundig geheugen’) bij de opdrachtgevers is nodig voor zorgvuldige 
beslissingen over ingrepen in de structuur. Verder is het zaak dat opdrachtgevers kwaliteit 
organiseren. Dat kan bij voorbeeld door te werken met een kwaliteitsteam of door het 
inschakelen van supervisoren. De architectenselectie zal deels plaatsvinden na de visievorming, 
maar ontwerpers kunnen de visievorming ook ondersteunen. Opdrachtgevers brengen door te 



investeren in het vinden van geschikte ontwerpers tot uitdrukking welk belang zij aan de wijk 
hechten. Gezien de aard van de opgave, moeten verschillende ontwerpdisciplines een inbreng 
hebben. Het gaat zowel om landschapsarchitectuur en stedenbouw als om architectuur. Bij de 
discussie over het geheel kan een gezaghebbend ontwerper fungeren als brug tussen de 
verschillende partijen.  

Schep vertrouwen 
Voor draagvlak bij bewoners is het van belang, dat zij binnen de wijk meer keuzen krijgen en dat 
resultaten op korte termijn merkbaar worden. Dat maakt ook het bereiken van verdere 
overeenstemming gemakkelijker. Om te bevorderen dat individuele bewoners en ondernemers in 
de wijk willen investeren, zullen om te beginnen gemeente en woningcorporaties voldoende tijd 
en geld voor het gebied moeten uittrekken. 

 


