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Inleiding Steden zijn oorden waar regelmatig grote maat
schappelijke veranderingen plaatsvinden. Die  
veranderingen kunnen van economische, sociale, 
culturele en politieke aard zijn. Steden worden 
zelfs een voorwaarde genoemd voor maatschap
pelijke ontwikkeling en vernieuwing.1

Om die veranderingen mogelijk te maken, kan het 
noodzakelijk blijken de steden zelf te veranderen. 
Soms door grote stadsuitbreidingen te realiseren, 
soms door in de bestaande stad veranderingen aan 
te brengen: stadsdelen die versleten zijn of niet 
goed meer functioneren, kunnen aan een grondige 
transformatie worden onderworpen. Maar veel  
veranderingen kunnen ook plaatsvinden zonder 
dat er per se iets hoeft te veranderen aan de fysieke 
structuur van de stad.
Tegelijkertijd zijn steden ook oorden van een sterke 
continuïteit: wie na vele jaren terugkeert in een 
stad, zal ondanks vele economische, sociale en 
fysieke veranderingen, nog steeds veel herkennen 
en ook de weg weten te vinden. De continuïteit van 
de ruimtelijke structuur, met herkenbare ruimte
lijke vormen en patronen, is voor veel mensen van 
belang om de stad te leren kennen, te begrijpen en 
er gehecht aan te raken.
Steden zijn dus oorden van verandering en tege
lijkertijd van continuïteit. Stedenbouwkunde is de 
discipline die de taak heeft de ruimtelijke voor
waarden voor deze twee, ogenschijnlijk tegen
strijdige, kenmerken te scheppen.
Dit boek biedt een overzicht van de grondslagen 
van de stedenbouwkundige discipline, de kern en 
de ‘body of knowledge’ van deze discipline. Daar
naast wordt de relevantie van de kern van deze  
discipline aan de orde gesteld voor de actuele en 
toekomstige ontwikkelingen waarmee steden te 
maken hebben: is de kern van de stedenbouw
kunde nog steeds relevant in het perspectief van  
de ontwikkelingen van de eenentwintigste eeuw?
Het boek is in sterke mate gebaseerd op de ont
wikkeling van de stedenbouwkundige praktijk in 
Nederland. Daarmee is niet gezegd dat het alleen 
relevant is voor Nederland. Door de eeuwen heen is 
de Nederlandse stedenbouw gevoelig gebleken voor 
buitenlandse invloeden; omgekeerd heeft de Neder
landse stedenbouw een belangrijke rol gespeeld in 
het internationale debat over de toekomst van de 
steden. Ook nu is een dergelijk debat gaande, waar
aan we met dit boek een bijdrage hopen te leveren.
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keerd.
Dit leidde in de twintigste eeuw tot een belangrijke 
uitbreiding van het stedenbouwkundig werk.  
Stedenbouw werd een zaak van emancipatie en 
vooruitgang van het hele volk. Zowel de kwaliteit 
van de volkswoningbouw, de kwaliteit van het 
stadsbeeld als de verdeling van functionele pro
gramma’s over de stad werd als onderdeel van de 
stedenbouwkundige opgave beschouwd. Berlages 
plan voor AmsterdamZuid (1915) speelde een revo
lutionaire rol, doordat het een nauwe samenhang 
tot stand bracht tussen stedenbouw en architec
tuur; daarmee werd een stadsbeeld gerealiseerd  
dat de sociale vooruitgang symboliseerde. Het Alge
meen Uitbreidingsplan van Amsterdam (aup, 1932) 
van Cornelis van Eesteren en Theo van Lohuizen 
ging daarin nog verder en was bovendien toonaan
gevend op het gebied van de functionele planning.
Beide plannen worden als monumenten van de 
Nederlandse stedenbouw beschouwd, met een 
invloed op de vakontwikkeling die tot ver over de 
grenzen reikt en het tijdsbestek van de vooroorlogse 
decennia overstijgt. Samenhang tussen architectuur 
en stedenbouw, en een strakke planning van de 
functionele invulling van de stad zijn wezens
kenmerken geworden van de twintigsteeeuwse 
Hollandse stedenbouw, die vanwege die eigen
schappen internationaal grote bewondering heeft 
afgedwongen.
In de jaren zestig is de nauwe relatie tussen functi
onele planning en stedenbouwkundig ontwerp 
zelfs geformaliseerd in de Nederlandse wetgeving. 
Door de Wet op de Ruimtelijke Ordening (wro) van 
1966 gold Nederland internationaal als een gids
land voor planners, ontwerpers en beleidsmakers. 
De wijze van denken en ontwerpen die aan deze 
befaamde plannen en aan de wro ten grondslag 
ligt, heeft de stedenbouwkundige theorie en prak
tijk de hele twintigste eeuw door in sterke mate 
bepaald. We weten haast niet meer beter.
De Nederlandse praktijk van stedenbouw en ruim
telijke ordening in die periode is door verschillende 
auteurs als succesvol en lichtend voorbeeld beschre
ven.3 Eind twintigste eeuw begonnen er echter 
twijfels te groeien. Het ontstaan en succes van 
beide benaderingen (de nadruk op de samenhang 
van architectuur en stedenbouw en op een func
tionele grondslag van het ruimtelijk ontwerp), met 

In Nederland berust de stedenbouwkunde op een 
lange traditie. Daaraan liggen twee, relatief uitzon
derlijke, condities ten grondslag. Ten eerste het feit 
dat het Nederlandse grondgebied voor het grootste 
deel bestaat uit een moerassige rivierdelta, waar 
niet elke plek zonder meer bebouwd kan worden. 
De ingebruikneming van het drassige landschap 
voor landbouw en stedelijke ontwikkeling vereiste 
van meet af aan zorgvuldige keuzes, onderlinge 
afstemming en nauwe samenwerking van degenen 
die zich er wilden vestigen. Al vanaf de late Middel
eeuwen is in Nederland sprake van een planmatige 
aanleg en ordening van stad en land. De rationele 
ordening van de droogmakerijen en van grote 
stadsuitbreidingen als de Amsterdamse grachten
gordel dwong destijds al internationaal grote 
bewondering af. Landmeetkunde en civiele tech
niek waren de primaire instrumenten van de 
eerste stedenbouwkundigen avant la lettre, en vorm
den een belangrijke basis voor de professionalise
ring van de stedenbouw in de twintigste eeuw.
De tweede conditie voor de professionalisering van 
de stedenbouw is de relatief extreme verpaupering 
van de Nederlandse steden in de negentiende eeuw. 
Nederland was weliswaar een rijk land, maar die 
rijkdom zat grotendeels in beleggingen in overzeese 
gebiedsdelen. Het rentenieren van Nederlandse 
kooplieden in die tijd werd spreekwoordelijk voor 
extreme zuinigheid en een jansaliegeest. Terwijl  
in omringende landen fors werd geïnvesteerd in  
de opkomende industrieën, bleef de Nederlandse 
economie ver achter. Doordat in de landbouw 
meerdere crises elkaar opvolgden, vond er wel een 
trek van het platteland naar de stad plaats. Maar 
ook in de steden werd niet geïnvesteerd, met als 
gevolg een explosieve groei van krotten en slop
penwijken en een reeks ernstige choleraepide
mieën. Nederland was in de negentiende eeuw een 
‘koninkrijk vol sloppen’, met het hoogste percen
tage van de bevolking dat in krottenwijken woonde 
van heel Europa.2 Uiteindelijk ontstond eind negen
tiende en begin twintigste eeuw een beweging van 
sociaal bevlogen politici, een strijdbare vakbewe
ging en verlichte ondernemers die het voortouw 
nam om een economische en so  ciale inhaalslag te 
maken. De overtuiging schoot wortel dat die twee 
zaken onlosmakelijk met elkaar verweven waren: 
economische vernieuwing was nodig, maar alleen 
mogelijk als ook de sociale situatie van de wer



8

king op die balans. De balans van begin of medio 
twintigste eeuw bestaat niet meer; toch werken  
we nog steeds met de opvattingen, concepten en 
instrumenten die zo kenmerkend waren voor de 
balans uit die periode. De stedenbouwkundige dis
cipline staat voor de taak op zoek te gaan naar een 
nieuwe balans, en daaraan met behulp van nieuwe 
concepten en instrumenten vorm te geven.
De stedenbouwkunde staat in de eenentwintigste 
eeuw voor opgaven die nieuw en anders zijn dan in 
voorgaande perioden. De economische werkelijk
heid is sterk veranderd en zal nog verder verande
ren. De digitale revolutie, de daarmee verbonden 
globalisering en een in de toekomst verdergaande 
robotisering creëren geheel nieuwe eisen en mo 
gelijkheden voor de ruimtelijke organisatie van 
steden. Dat geldt ook voor de toenemende urgentie 
om aandacht te besteden aan duurzaamheid, kli
maatadaptatie, energietransitie en een circulaire 
economie.
Kortom, en nogmaals: kunnen de tot dusver ont
wikkelde principes van de stedenbouw een zinvolle 
rol spelen in het perspectief van de eenentwintig
ste eeuw? Veel van de methodiek en het instrumen
tarium van de stedenbouw van de twintigste eeuw 
lijkt ‘uitgewerkt’. Betekent dit nu ook dat er een 
geheel nieuwe methodiek en een geheel nieuw 
instrumentarium moeten worden ontwikkeld? In 
hoeverre kan de discipline voortbouwen op haar 
grondslagen, die voor een belangrijk deel juist vóór 
de twintigste eeuw zijn ontwikkeld, en die mis
schien juist voor de vragen van nu en voor de toe
komst relevant kunnen zijn?
De behoefte aan herbezinning op het vakgebied, 
om in de toekomst beter beslagen ten ijs te komen, 
komt niet uit de lucht vallen en is niet louter acade
misch gemotiveerd. Dit project, dat startte in 1998, 
komt voort uit een samenwerking tussen de afde
ling Stedenbouwkunde van de Faculteit Bouw
kunde van de tu Delft en de Van EesterenFluck  
& Van Lohuizen (efl) Stichting. Het resulteerde in 
een langdurig onderzoek, reeksen debatten en 
publicaties, waarvan dit boek een samenhangend 
en gecondenseerd product is.

 Structuur van het boek
Het centrale thema van dit boek wordt gevormd 
door het onderscheid tussen openbaar en privaat 

het Plan Zuid, het aup en de wro als onovertroffen 
hoogtepunten, moet toch vooral binnen de maat
schappelijke context worden gezien. De plannen en 
de juridische status van die plannen getuigen niet 
alleen van een bijzondere opvatting van het vak 
stedenbouw, maar ook van een specifieke maat
schappelijke situatie waarin die opvatting enthou
siast werd onthaald en kon worden ingebed.
Juist de maatschappelijke situatie is sterk veranderd. 
Zowel het Plan Zuid als het aup zijn uitdrukking 
van een kernachtige consensus tussen opdrachtge
vers en publieke sector over de gewenste vorm van 
de stad. De laatste decennia doen zich echter grote 
veranderingen voor in de verhouding tussen pri
vate en publieke sector. Niet alleen in formele zin is 
er veel veranderd – we hoeven slechts te denken 
aan privatisering van delen van de publieke sector, 
aan de ‘terugtrekkende’ overheid, en de toene
mende rol van specifieke opdrachtgevers zoals  
de projectontwikkelaars in planprocessen maar 
ook in cultureel opzicht, in de zin van doelen die 
door verschillende partijen worden gedeeld, is er 
niet langer sprake van de (althans ogenschijnlijk) 
grote consensus die in het midden van de twintigste 
eeuw bestond. De individualisering van de maat
schappij en de elkaar steeds sneller opvolgende  
stedelijke programma’s spelen een belangrijke  
rol in dit veranderingsproces. Waar voor private 
opdrachtgevers ‘de markt’ (en daarmee de wispel
turigheid van de markt) steeds belangrijker wordt, 
is het voor de publieke sector van belang om de 
kwaliteit van de stad als een zaak van de lange 
duur te blijven beschouwen en de samenhang met 
het grotere geheel niet uit het oog te verliezen.
Een en ander leidde ertoe dat de Nederlandse prak
tijk van stedenbouw en ruimtelijke ordening van 
de naoorlogse decennia niet meer probleemloos 
gecontinueerd kon worden. De ‘Dutch planning 
doctrine’ was rond de eeuwwisseling in een staat 
van verwarring gekomen.4

Volgens Bertrand Russell bestaat de essentie van 
onze westerse cultuur uit een ongemakkelijk 
samengaan van sociale cohesie en individuele vrij
heid.5 Voortdurend moet worden gezocht naar een 
balans tussen deze twee. Op een bepaald moment 
wordt die balans gevonden, waarna ze enige tijd 
intact blijft, om vervolgens te verdwijnen totdat  
er een nieuwe balans is gevonden.
Stedenbouwkunde heeft als vakgebied juist betrek
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een aantal regels te formuleren die de openbare 
belangen waarborgen.
In deel iv van dit boek komt aan de orde op welke 
wijze de drijvende krachten van economische en 
demografische ontwikkelingen hebben geleid tot 
methoden en concepten om het grondgebruik 
(ofwel de ‘ruimtelijkfunctionele organisatie’) van 
de stad te sturen en vast te leggen. Tevens wordt in 
dit laatste deel de vraag gesteld in hoeverre de in  
de eerste drie delen geformuleerde kern van de  
stedenbouw nog relevant is voor de opgaven van de 
eenentwintigste eeuw. Er zijn geluiden die stellen 
dat de verstedelijking zo grootschalig en complex 
is geworden, dat de grondslagen van de steden
bouwkunde niet meer relevant zijn en het ontwer
pen van de ruimtelijke vorm van de stad zinloos en 
onmogelijk is geworden. Ook wordt wel beweerd 
dat we meer vertrouwen moeten hebben in het 
zelfoplossend vermogen van de markt, c.q. het pri
vate initiatief.
In dit boek willen we onderzoeken in hoeverre de 
opgaven van de eenentwintigste eeuw een nieuwe 
vorm van behartiging van publieke belangen 
vragen, en welke consequenties dat heeft voor het 
ontwerp van de stadsplattegrond, voor het ontwerp 
van de openbare ruimte, voor het stellen van regels 
voor het bouwen en voor de ruimtelijkfunctionele 
organisatie van de stad. De vier delen in het boek 
worden afgewisseld met beschrijvingen van ge 
realiseerde stedenbouwkundige ontwerpen, die  
telkens een concrete illustratie vormen van de  
thematiek van het voorgaande deel.

domein als de grondslag voor de stedenbouwkunde. 
Dit onderscheid is essentieel in de moderne, bur
gerlijke samenleving. De stedenbouwkunde richt 
zich op de ruimtelijke dimensies van dit onder
scheid en is een activiteit die primair tot doel heeft 
het openbare belang te behartigen; tegelijk gaat 
het er ook om optimale condities te scheppen voor 
individuele burgers om hun private grond optimaal 
te kunnen gebruiken. Het stedenbouwkundig  
ontwerp behelst in essentie de indeling van een 
grondgebied in grond voor openbaar gebruik en 
grondstukken voor privaat gebruik. Het product 
van deze indeling is de stadsplattegrond. Deze 
essentie van de stedenbouwkundige discipline 
wordt toegelicht in deel i van dit boek. In dit eerste 
deel, met name in de hoofdstukken 2 en 3, komt 
ook aan de orde dat de verhouding tussen publieke 
en private belangen veranderlijk is en in bepaalde 
perioden leidt tot nieuwe opgaven die om nieuwe 
oplossingen vragen. Tegelijkertijd is een stad 
gebaat bij een sterke mate van continuïteit van  
de ruimtelijke structuur door de tijd heen; de  
stedenbouwkunde heeft de opgave om ‘sterke’ 
stadsplattegronden te ontwerpen, die in staat zijn 
maatschappelijke veranderingen te accommoderen.
In deel ii en iii komen de twee afzonderlijke onder
delen van de stadsplattegrond aan de orde: de open
bare en de private ruimte. Bij de openbare ruimte 
gaat het uitdrukkelijk om het ontwerp van die 
openbare ruimte, als het belangrijkste deel aspect 
van de stadsplattegrond waarmee openbare belan
gen zijn gemoeid. Bij de private ruimte is het ont
werp van de inrichting van kavels en van de 
bebouwing primair een zaak van de private grond
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1.1 Stadplattegrond van Manhattan, New York, situatie 1860, volgens J. Stübben.




