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Over de auteur:
H.J. Licher (Amsterdam 1948) was van 1983 tot 1986 werkzaam als hoofd van de sector stadsontwikkeling van de nieuw gevormde gemeente Almere. Voor die tijd werkte hij bij de
stedenbouwkundige dienst van de gemeente Amsterdam en Lelystad. Van 1986 tot 2003 was
hij als directeur Planvorming verbonden aan de provincie Flevoland. Thans is hij werkzaam
als zelfstandig adviseur in het werkgebied stedenbouw, planologie en cultuurwetenschap.
Licher schreef diverse beschouwingen en artikelen over de Flevolandse ontwikkeling. In
2003 verscheen van zijn hand "Tussen IJ en Eem....” een studie over de ruimtelijk-strategische
positie van het IJmeer. In 2005 publiceerde hij het boek "Een bewogen jeugd", over de ontwikkeling van Lelystad. Voor Bibliotheek Almere verzorgde hij ten behoeve van de
Wetenschappelijke Steunfunctie Flevoland een rapport over de New Town ontwikkeling in
de wereld.
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De sociaal-ruimtelijke kwaliteit van de
nieuwe stad
In idealisme geboren
Zolang er mensen zijn worden er steden gebouwd. Ze zijn de
opslagplaatsen van de menselijke geschiedenis. Ze hebben allemaal iets gemeen: ze zijn ooit eens nieuw geweest. Meestal
begonnen als verzameling simpele holen en hutten als beschutting tegen weer en wind. Hutten worden huisjes, huisjes dorpen,
dorpen steden. Sommigen verdwenen weer, anderen groeiden
uit. Niet altijd is duidelijk waarom déze stad wel uitgroeide en de
ándere niet, waarom hier rijkdom ontstond en daar armoede
bleef, ginds oorlog en brand verwoesting bracht en elders voorspoed kwam. Maar men liet zich door deze onzekerheden niet
afschrikken en stichtte telkens weer nieuwe steden. De beloftevolle mogelijkheden van een nieuw begin spreken nu eenmaal
tot de verbeelding. Het roept beelden op van een nieuwe wereld
waarin de mensen een betere toekomst zouden kunnen krijgen.
Zo is de nieuwe stad historisch verbonden met idealen en visioenen van een beter bestaan.

Fig. 1. Rapper Ali B. over zijn woonplaats Almere.

[

"In Almere kun je geschiedenis máken terwijl
andere steden geschiedenis hébben.
Omdat de stad nog in de eerste fase zit
en zo jong is, kun je bijdragen aan iets moois.
Dat is een bijzondere gedachte."

]

Uit interview 'Mijn Almere' in ‘De Kampioen’ nr. 56 mei 2007.
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Fig. 2. Friedrich Engels.

In 1845 verscheen een publicatie die de
Engelse bourgeoisie uit haar gezapige ‘state
of wellness’ wakker maakte. De onrustzaaier was de fabrikantenzoon Friedrich
Engels die zijn ouderlijk vermogen voor
een onverwacht doel aanwendde: de bevrijding van de arbeidende klasse uit de abominabele omstandigheden waarin de
industriële revolutie hen had gebracht. Hij
verrichtte nauwkeurig onderzoek en schilderde in voor zijn tijd ongewoon realistische woorden de huiveringwekkende
werk- en woontoestanden van de stedelijke
bevolking en riep op tot verzet. Nu waren
er al wel eerder een aantal voorbeelden van
sociaal bewogen stedenbouw in West
Europa en de nieuwe wereld geweest.
Zoals bijvoorbeeld het ontwerp in Frankrijk
van de vroege - avant la lettre - socialistisch
econoom Fourier, die een ideale nieuwe
nederzetting met een sociale doelstelling
voor zich zag. Bekend zijn ook bijvoorbeeld

New Lanark van de katoenfabrikant Owen
in Schotland en Port Lever in Engeland1.
Maar het waren toch incidenten in een
wereld van sociale verschrikking. Een
goedwillend Londens burgerman als
Ebenezer Howard voelde zich aangesproken. Hij was stenograaf van beroep,
had aanvankelijk niets met stedenbouw te
maken, maar als burgerman van goede wil
maakte hij zich wel zorgen over de erbarmelijke woontoestanden in zijn stad. In
1872 was hij voor een kort bezoek in
Chigaco, waar hij zeer werd getroffen door
de nieuw aangelegde woonwijk ‘Riverside’.
Hier werden ruime huizen gebouwd voor
arbeiders in de snel gegroeide staalindustrie, voorzien van lapjes grond voor
groenten en wat vee voor eigen onderhoud.
Met dit beeld keerde Howard terug naar
Engeland, waar hij in 1902 zijn revolutio... ...
naire boek over nieuwe stedenbouw uitbracht.

Fig. 4. Charles Fourier, Phalanstere, 1830.

Fig. 5. Robert Owen, New Lanark, 1818.

[

Fig. 3. Titelpagina ‘Die lage der
arbeitenden Klasse in England’,
Leipzig 1845.

]

1 Ook in het nieuwe continent (Noord Amerika) werden vanzelfsprekend 'aan de lopende band' nieuwe nederzettingen gesticht, maar de sociale doelen waren beperkt, met uitzondering van
nieuwe vestigingen als het bekende New Harmony (Indiana). Dat was dan ook een Engels initiatief.
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De titel is al een programma: ‘Garden Cities
of Tomorrow, a peaceful path to real
reform’. De toevoeging is veelzeggend.
Immers, niet lang daarvoor hadden
Friedrich Engels en Karl Marx hun spook
van de revolutie op Europa losgelaten. De
burgerij, waartoe Howard ook behoorde,
was blij met elk kalmerend antwoord op de
dreigende omwentelingen.
Howard pakte het groots aan. Hij zocht de
sociale vernieuwing in het stichten van
nieuwe nederzettingen op enige afstand
van de centrale stad (Londen), daarvan
gescheiden door open groene ruimten. Zijn
nieuwe stad bestond uit eenvoudige laagbouwwoningen voor de arbeidende bevolking, waarmee hij de wantoestanden in de
negentiende eeuwse mensenpakhuizen
wilde aanpakken. Hij noemde ze tuinsteden (garden cities) om uit te drukken dat
iedereen een eigen tuin(tje) had en dat het
woonmilieu als geheel een parkachtige
indruk moest maken, met lommerrijke
lanen en plantrijke singels. Howard liet het
overigens niet bij zijn tuinsteden als ruimtelijke oplossing, hij leverde er ook een
mini-staatkundig bestel bij voor de organisatie van het sociale leven in deze steden
een samenlevingsmodel. Zijn ideeën
zouden in Engeland krachtig doorwerken
in de stedenbouwkundige ontwikkeling.
Zoals ik in het begin al schreef de wereld
kent vele honderden nieuwe steden, militaire posten, kerkelijke centra, handelsvestigingen, bestuursconcentraties etc. Maar
de geboorte van de nieuwe stad in de vorm

zoals wij die kennen ligt toch in Engeland
en bovendien heeft deze nieuwe stad een
duidelijk sociale functie. Deze stad moet
bijdragen aan de verheffing van het volk,
om een oude term te gebruiken. Verheffing
in medisch-hygiënische zin: vers water, riolering, gas. Kortom nutsvoorzieningen die
een eind konden maken aan de door
Friedirich Engels zo scherp beschreven
ziekmakende stedelijke situatie. Maar ook
verheffing in sociale zin: het verbeteren van
de sociale levensomstandigheden. Hiervan
getuigt het sociale model dat Howard aan
zijn idee meegaf.
Werken aan een beter bestaan
De moderne nieuwe stad heeft dus een
hygiënische en een sociale wortel.
Hoe ging dat in ons land? Ook hier bestond
een bescheiden traditie van fatsoenlijke
woningbouw door verlichte industriëlen
voor hun arbeiders, zoals het Agnetapark
in Delft en het Heveadorp in Doorwerth.
En ook wij kenden de bezorgdheid over de
slechte volkshuisvesting, zoals bijvoorbeeld
verwoord door de voorloper van de sociale
geneeskundige, de gemeentearts Samuel
Coronel2, die wees op de ziekmakende
gevolgen van slechte woontoestanden.
Maar de harde stoot werd gegeven door
het bekende rapport van het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs dat in 1855 in
opdracht van Koning Willem III werd uitgebracht over de woontoestanden in de
Amsterdamse armenwijken. Ook dit beeld

Fig. 6. Ebenezer Howard,
Garden Cities of Tomorrow, A
Peaceful Path to real Reform,
1902.

Fig. 7. Planschema uit Ebenezer
Howard, Garden Cities of
Tomorrow.

2 Coronel werkte tussen 1853 en 1866 als gemeente (armen) arts, eerst in Middelburg en daarna in Amsterdam, en hield zich bezig met ziekmakende arbeids- en woonomstandigheden.
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was onthutsend. Kelderwoningen met
water, bedompte donkere hokken in
sloppen, veel corresponderende kwalen.
De angst werd uitgesproken dat epidemieën makkelijk konden uitbreken en de
wijken van de rijken zouden kunnen
besmetten.. Dit rapport leidde tenslotte tot
de fameuze Woningwet van 1901 waarmee
verdere verkrotting werd geremd. Een van
de meest gedreven pleitbezorgers van de
tuinstadidee was de Amsterdamse volkshuisvester Arie Keppler, die vanaf 1915
werkzaam was als directeur van de
Amsterdamse Woningdienst. Keppler was
lid van de ‘Sociaal -Technische Vereeniging
van
Democratische
Ingenieurs
en
Architecten” (STV), die zich geïnspireerd
voelde door de fameuze Housing and
Planning Act die de Engelse regering onder
druk van mensen als Howard in 1909 had
afgekondigd. Deze ingenieursvereniging
wilde ook in ons land de stichting van tuindorpen bevorderen. Keppler had graag
gezien dat er op enige afstand van
Amsterdam een aantal nieuwe nederzettingen zouden zijn gesticht, als afzonderlijke nieuwe stadjes. Hij dacht daarbij aan
eengezinswoningen in laagbouw in goed
doorgroende woonmilieus. Hij was sterk
geporteerd voor het stichten van een overheidsbouwbedrijf om de kosten laag te
houden, ten einde de woningen voor de
arbeidersbevolking bereikbaar te maken.
Echter, noch zijn nederzettingenidee noch
zijn bouwbedrijfopvatting vond steun in

zijn collegiale en bestuurlijke omgeving.
In Amsterdam ontwikkelde zich al vroeg
een vorm van “beschavingsarbeid”3, ter
verheffing van het volk en verbetering van
hun leefsituatie. Er ontstond een vorm van
gemeentelijk woningmaatschappelijk werk,
aangespoord en uitgevoerd door twee illustere vrouwen, Helena Mercier en Johanna.
Ter Meulen, die de in steen te beitelen
woorden sprak: “Zolang er krotten zijn,
zullen er mensen in wonen” (1902).
Ook zij stonden vooraan in de strijd om een
meer humane stedenbouw met moderne
oplossingen voor ruimere en lichtere
woningen, vers water, riolering, betere
zorg, onderwijs en groenvoorzieningen. Dit

Fig. 8. Frederik van Eeden.

3 Dit startte met zogeheten 'armenbezoekers' van gemeentewege waarmee de 'liefdadigheid' min of meer werd verlaten in ruil voor 'ondersteund activeren' zoals door mevr. Muller-Lulofs
toen werd bepleit (vergelijk nu met Dalrymple's opvatting). Maar er gebeurde meer: Van Houten maakte niet alleen een Kinder(arbeids)wet, maar ook nieuw huwelijksrecht voor vrouwen! Het
alcoholgebruik halveerde van 5 liter naar 2,5 per huishouden. En de komst van de Woningwet in 1902 kan in sociale waarde niet worden overschat. Het maatschappelijk beschavingsoffensief
werd krachtig gevoerd!
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woningmaatschappelijk werk werd overigens als onderdeel van het gemeentelijk
woningbedrijf tot in de zeventiger jaren
van de vorige eeuw voortgezet.
Ook de arts-filosoof Frederik van Eeden
werd geraakt door de slechte toestanden in
de steden.
“En zij kwamen in vuile straatjes waar het
strookje hemelsblauw zo smal leek als een
vinger en nog verduisterd werd door
uitgespannen klederen. In de huizen waren de
kamertjes zo klein, zo donker en bedompt, dat
Johannes nauwelijks durfde te ademen, hij zag
haveloze kinderen over de kale vloer kruipen en
jonge meisjes met verwilderd haar die liedjes
neurieden voor magere bleke zuigelingen.
Het greep Johannes aan met een vreselijke
smart…”
Uit ‘De Kleine Johannes van
Frederik van Eeden

manieren van samenleven, weg van de
smerige bedompte oude steden die de
industriële revolutie heeft gebaard. Zijn
vriend, de architect Jaap London, ontwerpt
een zogeheten ‘Lichtstad’ waarin - de naam
zegt het al - de mensen kunnen genieten
van het ideaal van licht, lucht en ruimte
voor iedereen. Zelf stichtte hij de kleine
nederzetting Walden. Niet meer dan een
groepje huisjes op een bosachtig stuk grond
nabij Bussum, waar hij met geestverwanten
een nieuwe communale woonvorm wilde
uitproberen.
Fig. 9. Omslag ‘De Kleine
Johannes´ van Frederik van
Eeden.

[

“In de huizen waren de kamertjes
zo klein, zo donker en bedompt...”

]

Hij laat zijn kleine Johannes gruwen van
de sombere achterbuurten van de stad en
zet zich zelf actief in voor betere steden.
Aan de vooravond van de uitvoering van
het Zuiderzeeproject, waartoe de regering
in 1918 besluit, schrijft hij een artikel
in het Amsterdamse weekblad ‘De
Amsterdammer’4 waarin hij oproept om in
het nieuw te winnen land nederzettingen te
stichten die een gemeenschapsideaal
moeten belichamen. Hij denkt aan nieuwe
4 De drooglegging der Zuiderzee, extra nummer van ‘De Amsterdammer’, weekblad voor Amsterdam, 1918.
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Fig. 10. Pierre l’Enfant: Plankaart van Washington.
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Naar een fraaie en functionele stad

zouden in Nederland de ideevorming rond
nieuwe stedelijke ontwikkelingen gaan
beïnvloeden. In de eerste jaren van de twintigste eeuw liet de Amsterdamse stadsbouwmeester Hendrik Petrus Berlage zich
bijvoorbeeld sterk inspireren door deze
City Beautiful beweging, in samenhang
met ‘kunstlerischen’ principes waarop de
invloedrijke Oostenrijkse stedenbouwkundige Camillo Sitte de stedenbouw gebaseerd wilde zien. Bij deze laatste stond het
vormen van fraaie pleinen en straatwanden
centraal. Deze combinatie van inspiratiebronnen vindt men terug in Berlage’s
fameuze uitbreidingen in Amsterdam–
Zuid. Hij werd de Nederlandse wegbereider voor de moderne stedenbouw,
opgevat als een collectieve activiteit van
alle betrokkenen in bestuur, in de stedenbouw en architectuur, en in de kunst. Het
idee van een van maatschappelijke betrokkenheid doortrokken Gesammtkunstwerk.

In al deze opvattingen stond de sociale
betekenis van de tuinstad centraal in de zin
van verbetering van de leefomstandigheden en toekomstkansen van de bevolking. Maar naast hygiënische en sociale
componenten was er een derde wortel
werkzaam in de gedachtevorming over
nieuwe steden. Dit was het esthetische.
Daarvoor was het nieuwe continent de
inspiratiebron. De uit de Franse revolutie
voortgekomen architect Pierre l’ Enfant
werd in de Nieuwe Wereld uitgenodigd om
een plan te ontwerpen voor de nieuwe stad
Washington. Zijn plan laat een strak rechthoekig patroon zien, met daar door heen
lange lijnen van straten en pleinen. Deze
vormden verbindingen tussen belangrijke
plaatsen en stadsdelen en dienden als zichtlijnen met een monumentaal karakter. Dit
werd versterkt door de pontificale plaatsing van grote (overheids)
Deze combinatie van inspiratiebronnen vindt men
gebouwen en zware beeldenterug in Berlage’s fameuze uitbreidingen in
groepen. Deze aanpak zou niet
Amsterdam–Zuid.
alleen het chique Washington
kenmerken, maar onder de naam
Deze opvatting leidde zelfs tot een comCity Beautiful een eeuw later ook doorplete (steden)bouwkundige richting, de
klinken in stadsontwerpen voor steden als
Amsterdamse school, met voormannen als
Chigaco en San Francisco. Deze ontwerpen
de architect Michel De Klerk die in de
zijn in de verte schatplichtig aan de bekende
Amsterdamse Spaarndammerbuurt zijn
Parijse boulevarddoorbraken van prefect
fraaie voorbeeld van monumentale (volks)
Haussmann.
woningbouw realiseerde.
Zowel het concept van de Garden City
Movement als dat van de City Beautiful,

[
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Fig. 11.
Het Schip, Spaarndammerbuurt,
Michel de Klerk.

Inmiddels was de twintigste eeuw goed op
gang gekomen en zette de oude vormen en
gedachten onder druk. Vanuit Amerika
begon de algemene motorisering door te
zetten en op het fameuze Stedenbouwkundig Congres in 1924 in Amsterdam
werd de brede met bomen gezoomde parkmotor-way in de stedenbouwkunde geïntroduceerd. Dat was iets heel anders dan
het vriendelijke en kleinschalige tuindorp
dat zich vooral richtte op de voetganger en

[

de fietser. “Hoge wooncomplexen die de
bewoners met de wijdheid van onze luchten
in contact moeten brengen en de mogelijkheid verschaffen de grote en vrije terreinen
tussen de woningen te benutten”, zo dacht
de modernistisch architect Johannes
Bernardus van Loghem er in 1933 over.5 In
Amsterdam zette de moderniteit zich ook
in het ruimtelijk denken door en met de
komst van een nieuwe garde van stedenbouwkundigen als de onderzoeker Van

... ...

]

5 Geciteerd bij F. Smit, Wonen TABK, juli 1976, “Pleidooi voor een naïef-realistische stedebouw”, p. 20.
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Elke functie, en vooral die van het snel toeLohuizen en de ontwerper Van Eesteren
nemende autoverkeer, diende optimaal te
werd een nieuwe weg ingeslagen.
worden toegerust. Hierbij dienden deze
Cornelis van Eesteren had in Parijs aan de
functies elkaar zo min mogelijk te hinderen.
Sorbonne het nieuwe vak urbanisme gestuZo wordt in deze periode de kiem gelegd
deerd en was door persoonlijke vriendvoor de stedelijke uitbreidingsplannen die
schappen in contact gekomen met de
tot diep in de jaren zeventig het beeld van
modernistische kunststromingen van het
de verstedelijking in ons land hebben
dadaïsme en het functionalisme. Als voorbepaald. Dat ging gepaard met een grote
zitter van het internationaal congres van
6
behoefte aan snelle en omvangrijke woningmoderne architecten was hij ook internatiproductie, met als gevolg een hoge mate
onaal een voorman van de beweging van
van standaardisatie en eenvormigheid in
het functionalisme in architectuur en stede bouwprojecten. Op deze wijze hoopten
denbouw. Amsterdam had een eer hoog te
rijksoverheid en gemeenten de grote naoorhouden in de stedenbouw en zag daarom
logse woningnood
een man als van
in ons land te
Eesteren
graag
Amsterdam had een eer hoog te
lenigen.
De
komen.
houden in de stedenbouw...
moderne stedenDe functionele stad
bouw van het
werd het nieuwe
Nieuwe Bouwen paste wonderwel in dit
uitgangspunt in de stedelijke ontwikkeling
streven door het repeterend gebruik van
van Amsterdam en vele andere steden in
moderne materialen (beton en glas) en de
ons land volgden. Het ging daarbij om een
herhaling van strakke bouwvormen. Zo
stedenbouwkundige aanpak die was
ging de bestrijding van de grote woninggestoeld op sociaal en technisch onderzoek
nood hand in hand met de introductie van
van de stedelijke problemen en een analyse
de moderne stedenbouw in ons land.
van de ruimtelijke oplossingsrichtingen. In
Er zijn dus drie hoofdwortels:
de uiterlijke verschijningsvorm is de ver- een medisch-hygiënische,
wantschap met het modernisme in de kunst
- een sociale, en
(in casu het kubisme) duidelijk zichtbaar.
- een esthetische.
Niet langer zouden pittoreske en knusse
De nieuwe stad werd als een belangrijk
laagbouwhuisjes in een vriendelijke dorpse
middel beschouwd om nieuwe vormen van
setting het beeld van de stad moeten gaan
bouwen en samenleven tot stand te
bepalen, maar systematisch rechthoekig
brengen. Idealisme? Inderdaad, de nieuwe
opgezette stedenbouwkundige plannen
stad is in idealisme geboren.
met kubusvormige gebouwen met platte
daken, vrij gelegen in open groene ruimten.

[

]

6 Het CIAM, Congres Internationaux des Architectes Modernes publiceerde het befaamde ‘Charter van Athene’ (1942) van de moderne stedenbouwkunde.
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Fig. 12. Het Nieuwe Bouwen, drive in woning in Amsterdam, W. van Tijen, Mart Stam, C.I.A. Stam-Beese en H.A. Maaskant, 1937.
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Fig. 13. Cornelis van Eesteren.

Fig. 14. Plan voor Nagele van
Cornelis van Eesteren.

Terug naar Cornelis van Eesteren die toch
de vader van de moderne stedenbouw in
ons land moet worden genoemd. Hij was
de centrale figuur achter het beroemde
Algemeen Uitbreidingsplan dat voorzag in
de grootscheepse uitbouw van Amsterdam.
Het meest opmerkelijke in zijn benadering
was het accent dat hij legde op het samengaan van onderzoek en ontwerp, het analyseren van de maatschappelijke ontwikkeling
om daaruit de opgave voor de stedenbouwkundige inrichting af te leiden. Inhoud en
programma, inrichting en vormgeving als
een eenheid, de eenheid van het stedenbouwkundig werk zoals hij dat graag
noemde. Nadat hij zich al eerder met het
dorp Nagele in de Noordoostpolder had
bezig gegouden kreeg hij in 1964 de
opdracht een plan voor Lelystad te ontwerpen. Hij ontwierp een structuur voor de
groei naar mogelijk 100.000 inwoners. Het
plan werd later sterk aangepast, maar daar
zullen we het hier niet over hebben.
Fig 15a
Van Eesteren’s
oorspronkelijke plan voor
Lelystad, 1964.

In deze tijd kwam het denken over het
groeikernenbeleid op gang. Dat stoelde op
bundeling en concentratie van overloop uit
de grote steden naar centrale plaatsen op
enige afstand van de donorsteden, met een
volledig voorzieningenniveau, werkgelegenheid en openbaar vervoer. Ook Almere
kwam nu in de stukken terecht als overloopstad voor Utrecht, het Gooi en
Amsterdam.7 Een stad met in eerste
instantie een capaciteit van 250.000 inwoners. In 1976 werd de eerste paal geslagen.
Ook voor de beide nieuwe steden Lelystad
en Almere gold als uitgangspunt dat niet
alleen woningen moesten worden gebouwd,
maar dat er ook voldoende werkgelegenheid zou moeten zijn, een hoog voorzieningenniveau en adequate verbindingen. Dat
alles in een goed milieu, dat rijk voorzien
zou zijn van groene ruimten voor sport,
ontspanning, natuurbeleving en agrarische
functies.

Fig 15b
Structuurplan Lelystad,
1978.

7 In de Nota Westen des Lands, Commissie Westen des Lands ,1958 wordt een kaart gepresenteerd waarop naast Lelystad drie (!) grotere nieuwe kernen in de polders (Markerwaard en
Zuidelijk Flevoland) zijn aangegeven.
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Ruimtelijke, maar ook sociale kwaliteit
Met de opkomst van de sociale wetenschappen in de jaren zestig groeide ook de
behoefte om vanuit deze discipline meer
invloed te kunnen hebben op de stadsontwikkeling in ons land. Men vond de stedenbouw teveel in handen gekomen van
technisch en vormgerichte ontwerpers. Er
zou meer inbreng moeten zijn vanuit de
menswetenschappen. De Amsterdamse
hoogleraar, pionier, planoloog Willem
Steigenga introduceerde daartoe het begrip
"sociaal-ruimtelijke constructie". Hierbij gaf
hij de sociale wetenschappen een duidelijker positie naast de ontwerpende discipline. Het ging hem om onderzoek naar de
sociale aspecten van de ruimtelijke ontwikkeling om daarmee de planvorming van
een wetenschappelijke onderbouwing te
voorzien. Daar was alle reden toe. Er
groeide een groot onbehagen over de
nieuwe stedelijke gebieden die men monotoon en saai achtte en waarvan de sociale
kwaliteit en herbergzaamheid in twijfel
werd getrokken.
Zo was er de in 2006 overleden Amerikaanse
critica Jane Jacobs, die in haar fameuze
boek ‘Dead and Life of Great American
Cities’ waarschuwde voor de moderne
stadsplanning als inhumaan. In Duitsland
schreef Hans Paul Bahrdt zijn boek
‘Humaner Städtebau’ (1968) en de psychoanalyticus Alexander Mitscherlich schreef
een kritische analyse van de moderne stedenbouw onder de veelzeggende titel ‘Die
Unwirtlichkeit Unserer Städte: Thesen zur
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Stadt der Zukunft’. Hij legde een direct
verband tussen de sociaal schrale leefomgeving en het welbevinden van de bewoners. Mitscherlich deed in zijn ‘Thesen’ een
appel op de sociale wetenschap om de
architecten en stedenbouwers bij te staan in
het werken aan betere steden, beter afgestemd op het menselijk welbevinden.
Tja, de Bijlmer werd een signaalwoord,
evenals Ommoord. Vanuit Amerika hield
Oscar Newman ons het sinistere voorbeeld
van de wijk Pruit Igoe in St. Louis voor,
waar woonblokken werden opgeblazen
omdat de sociale problemen onhoudbaar
waren geworden. Hij pleitte voor ‘defensible space', een intiemere vorm van stedenbouw met grotere sociale controle.
Velen volgden hem in de kritiek op de
moderne stedenbouw. Met als zeer recente
criticaster de Engelse psychiater Theodore
Dalrymple die zijn ongeruste licht laat
schijnen over de sociale onrust in de Franse
voorsteden. Die hij overigens al aankondigde voordat ze uitbraken. Naar zo
iemand moet je luisteren.

[

Fig. 16. Jane Jacobs.

Fig. 17. Het opblazen van de
uitgewoonde woonblokken in de
wijk Pruit Igoe in St. Louis,
Verenigde Staten (uit: Oscar
Newmans Defensible Space,
1972).

“There is a quality even meaner than outright uglyness
or disorder, and this meaner quality is the dishonest
mask of pretended order, achieved by ignoring or
suppressing the real order that is struggeling to exist
and to be served”

]

(Jane Jacobs, ‘Dead and Life of Great American Cities’)
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Fig. 18. Theodore Dalrymple,
Life at the bottom, the
Worldview that makes the
Underclass, 2001.

Fig. 19. Le Corbusier, Plan voor
Parijs.

[

Waaraan moeten wij eigenlijk denken bij
het begrip sociaal-ruimtelijke kwaliteit? Ik
noem nu bewust even niet de lange rijen
hoogbouwetagewoningen die u direct voor
de geest komen. U denkt aan de uitgewoonde lift met het kapotte licht die u in de
avond moet nemen om bij uw woning te
komen. U bent dan al op de begane grond
honderd meter langs een betonnen wand
gelopen en via de naar urine stinkende trap
met de zwarte graffitiwand naar het
donkere pad geschuifeld dat omringd
wordt door hoge struiken en vol ligt met
zwerfvuil. Elke ontmoeting met een medemens, hoe die er ook uitziet, is in zo’n
omgeving een reden om in te houden en
om te lopen. Dit heeft zonder enige twijfel
met sociaal-ruimtelijke kwaliteit van doen.
Maar het begrip vraagt verdere verdieping.
Daartoe eerst wat theoretische noties.

"Het is het correcte, realistische, exacte
plan dat de oplossing zal brengen als het
probleem eenmaal duidelijk is gesteld.
Dit plan is bedacht op grote afstand van
de kreten van het electoraat en het
geweeklaag van de slachtoffers van de
maatschappij. Het is bedacht door serene
en lucide geesten."

Met de gangbare
begrippen planologie en stedenbouw
wordt deze inhoudelijke benadering
maar ten dele afgedekt, tenzij men
deze als samenvattende
begrippen
wil opvatten waarin
de gehele ruimtelijke inrichting én het
sociale functioneren van de stad zijn
begrepen. De wezensopgave van de New
Town kan immers worden geformuleerd
als het scheppen van goede ruimtelijk en sociale
condities voor een nieuw op te bouwen stede-

WSF Flevoland Bulletin - De nieuwe stad moet een sociale stad zijn

]

lijke samenleving. Hierin ligt, naast de ruimtelijke positie en functie van de New Town,
een belangrijk onderscheid met de 'oude'
steden. Immers, in oude steden bestaat een
bestaande, door de geschiedenis gevormde,
maatschappelijke structuur waaraan door
stedelijke vernieuwing en uitbreiding fragmenten worden toegevoegd,. Deze veranderen veelal aan de aanwezige stedelijke
structuur als zodanig niet veel.. Het zijn
dus min of meer marginale toevoegingen.
De nieuwe stad echter moet zich nog in zijn
geheel vormen, in al zijn geledingen en
facetten en moet daarom een antwoord
vinden op de vraag hoe een goede samenlevingsopbouw kan plaatsvinden en welke
voorwaarden daartoe moeten worden
vervuld.
De kracht van de nieuwe stad is daarbij
tegelijkertijd ook zijn zwakte. In de nieuwe
stad is alles en iedereen nieuw. Er zijn dus
geen gevestigde tradities en belangen die
een hoge sociale drempel voor participatie
opwerpen. Integendeel, het is een egalitaire uitgangspositie waarin elke nieuwkomer welhaast vanzelf wordt uitgenodigd
mee te doen en bij te dragen aan nieuwe
ontwikkelingen en dat gebeurt ook. In de
sport, de ondernemingen, de cultuur, de
dienstverlening. Maar tegelijkertijd is het
ontbreken van deze traditie in een historisch aanwezig krachtig sociaal 'substraat'
een remmende factor voor participatie en
emancipatie. Immers er kan niet worden
gesteund op een bestaande structuur
waarop aansluiting kan worden gevonden.
Alles moet worden bedacht en ontwikkeld.
Met als gevaar dat het sterke wordt ver-
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sterkt en het zwakke verzwakt. Dat is de
bijzondere conditie van de nieuwe stad. Op
de opmerking "Maar daar is toch niets te
doen!" bij een verhuizing vanuit het 'oude
land' naar de nieuwe omgeving van de
polder is het enige juiste antwoord: "Daar is
tenminste nog heel veel te doen!".
De enige vruchtbare manier om operationele antwoorden te geven op de bijzondere
conditie van de nieuwe stad is een integrale
benadering van de stichting en opbouw
daarvan. Dat wil zeggen een aanpak waarin
de verschillende facetten van de stedelijke
ontwikkeling in onderlinge samenhang
worden gebracht. Dit vanuit het besef dat
deze samenhang beslissend is voor de kwaliteit en vitaliteit van de stedelijke samenleving. Ik geef een paar praktijkvoorbeelden
ter verheldering.
Een voorbeeld.

[

De bouw van een ziekenhuis kan als stand-alone
opgave worden gezien, waarbij de omvang en de
locatie uitsluitend door interne doelmatigheid
wordt bepaald. Dat leidt tot een gebouwencomplex op een locatie met ruime uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst en die voor aan- en
afvoer maximaal bereikbaar is voor alle verkeerssoorten. Dat is vaak een buitenstedelijke locatie
nabij wegenknooppunten, waarbij men geen
hinder ondervindt van andere functies. Zo'n
benadering is monofunctioneel en technocratisch. Een meer integrale benadering betrekt ook
de externe effecten van de verschillende functies
in het ziekenhuis in de afweging. Dan komen
zaken in beeld als de huisvesting van het perso20

neel en de afstand tot de werkplek, de sfeer van
de werkomgeving, de specifieke bereikbaarheid
voor bepaalde groepen, de behoeften van niet
bed gebonden patiënten en hun bezoek. In het
algemeen de wijze waarop het ziekenhuis als
stedelijke functie deel uitmaakt van het stedelijk
weefsel. Bedenk hoe mensen bij nacht en ontij
naar hun werk en huis gaan. Waar de ambulante patiënt kan wandelen en iets anders kan
zien dan het ziekenhuiswereldje. Of je nog even
wat mensen kunt ontmoeten in een cafe. Of
alleen kunt zijn tussen de mensen.
Welke mensen vangt de stad eigenlijk op?
Voor wie wordt gebouwd? Als zich wijzigingen voordoen in de woningvoorraad
naar soort en omvang zullen ook veranderingen mogen verwacht in het gebruik van
deze voorzieningen en is terugkoppeling
en eventuele aanpassing nodig. Dit vraagt
... ...
voortdurend onderzoek en evaluatie in het
beleid. Waar liggen de verzorgingscentra in
de wijken, hoe is de zorg georganiseerd , is
er wat te beleven, te zien, te doen. Is het
interessant om er te zijn?

]

Een ander voorbeeld.
Er moet een politiebureau worden gebouwd. Op
grond van technisch-utilitaire overwegingen
zoekt men een plek waar snel aan- en afvoer kan
plaatsvinden, parkeerruimte is, efficiënt kan
worden gewerkt. Begrijpelijk. Maar het is ook
denkbaar een locatie te zoeken met een optimale
ligging nabij de plaats waar de meeste kans op
gevoelens van onveiligheid bestaat, waar het
meeste publiek passeert zodat de bereikbaarheid
het grootst is, waar men dus ook het meest het
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politiebedrijf in werking ziet. Dan ontstaat een
andere afweging.
Een derde voorbeeld.
Er moet een nieuwe school voor voortgezet
onderwijs worden gebouwd. Zoek een inbedding
in een leerbevorderend milieu met een groot
aanbod van voorzieningen en dagelijkse activiteit, waaronder winkels, cafés, vervoer etc. Weeg
dat af tegen sportvelden, rust, ruimte en optimale uitbreidingsmogelijkheden.
Een laatste voorbeeld.

[

Waar is de bioscoop en de disco Wat is er te
beleven in de directe omgeving? Hoe werkt dat
op elkaar in. Hoe prettig is de ambiance in de
kleine uren? De verlichting, de parkeer- en verkeersvoorziening in termen van sociale entourage? Wat tref je aan als je buiten komt na een
avondje uit?

Kennis van menselijke behoeften en
gedrag en praktische toepassing in de
concrete praktijk is nodig.

]

Er zijn voortdurend in
de stedenbouwkundige
planvorming
van
alledag veel van dergelijke voorbeelden Het draait in al deze
gevallen om een integrale beschouwing
van de objecten in samenhang met andere
elementen en het sociaal functioneren in
het geheel van buurt, wijk, stad, regio.
Daarvoor is inbreng nodig van de menswetenschappen, en die is echter op het niveau
van de stedenbouwkundige planvorming
sterk achtergebleven. Lees Mitscherlich er
nog eens op na, bezie ook Dalrymple’s

waarschuwing. En dan niet alleen op het
niveau van de populair geworden aanklacht tegen de futloosheid van de onderklasse. Maar ook als een oproep aan de
sociale wetenschappen, waaronder ook de
medisch-sociale, tot actieve participatie in
de planvorming. Kennis van menselijke
behoeften en gedrag en praktische toepassing in de concrete praktijk is nodig 8.
“Wie lebt der mensch eigentlich” vroeg Brecht
zich af in gesprek met plannenmakers, en
hij zei tegen de vragende ogen: "Mach einen
plan, mach noch ein zweiter, wirken wirden sie
beiden nicht. Und fragen sie dann doch endlich:
Wie lebt der Mensch?"
Ik benoemde hiervoor de sociale kwaliteit
van de stedenbouw als sociaal-ruimtelijke
constructie. Ik meen dat deze te zwak aanwezig is in de huidige praktijk en dat de
humane stedenbouw zich daarmee verwijdert van de bron waaruit zij eens ontsprongen is.
Maar de bouw gaat door. En wat gebeurt er
dan? Dan ontstaat er de eendimensionale
benadering vanuit de esthetiek, in casu de
overwaardering van de architectuur als
kwaliteitsbepalende factor. De technische
aanpak wordt leidend, met de verleidelijkheid van het uiterlijk beeld, de vorm, de
spectaculaire voorstelling. Natuurlijk past
dit ook heel goed in de huidige cultuur die
zich laat fascineren door beeld en vorm,
waarbij inhoud en betekenis naar de achtergrond gaat.

8 In Rotterdam ontwikkelt men in het zicht van dit kennistekort een 'sociale kwaliteitsindex' naar analogie van de 'veiligheidsindex' als
basis voor beleidsanalyse en interventies (i.s.m. Universiteit van Tilburg)
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Een paar willekeurige beelden. Vier afbeeldingen van stedelijke ‘interventies’ als afzonderlijke gebouwen,
los van hun omgeving ingebracht.

Fig. 20. Malmö.
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Fig. 21. Moskou.
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Fig. 22. Taipei (Taiwan).

Fig. 23. Dubai.

Wat is de sociale betekenis van deze bouwwerken in de omgeving waarvan zij deel uitmaken? Ik denk dat over zo’n sociale
context niet erg is nagedacht. Vraag ernaar en u zult een serie beeldbeschrijvende noties horen. Op zijn best creatief en fascinerend; op zijn slechts beschrijvingen die achteraf zijn bedacht ter rechtvaardiging van het ontwerp.
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Een drieslag: ruimtelijke attractiviteit,
sociale kwaliteit, vitaal milieu
Ik wil niets afdoen aan de spectaculaire
bebouwing van het nieuwe Almeerse stadscentrum. Het boezemt ontzag in, het laat
fraaie gevelbeelden zien , het is zeker functioneel voor de hoofdbestemming (detailhandel), het is knap georganiseerd. En het
is voor de bewoners van de stad zeker ook
iets dat hun stadsgevoel versterkt. Maar ik
vergis mij waarschijnlijk niet als ik de
betrokkenheid en inbreng van de gedragswetenschap in dit kapitale complex niet zo
hoog inschat. Dat vermoeden ontstaat als
men de schraalheid aan functiemenging
beziet, de technische oplossingen voor parkeren, het dalen en stijgen, de wijdlopigheid van straten en pleinen, de plaatsing
van afzonderlijke gebouwen en functies als
stand-alone ontwerp gericht op het visueel
effect. Architectuur als visueel en functioneel kunstobject. Dit past overigens ook in
de postmodernistische opvatting van de
leidend ontwerper Rem Koolhaas, in wiens
opvatting de context er minder toe doet en
gebouwen en complexen een eigen waarde
uitstralen, ook zonder beoordeling in een
stedelijk weefsel. Ik ben geneigd te zeggen,
dat dit dan ook weer correspondeert met
een samenlevingsstructuur waarin de eigen
individuele oplossing boven de collectieve
oplossing wordt gesteld, zoals wij dagelijks
kunnen waarnemen in de organisatie van
het sociale leven in onze ruimte. Ter illustratie ook wat beelden van het (nog sterk
in aanbouw zijnde) centrum van Almere.
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Vijf foto’s van het in
aanbouw zijnde nieuwe
stadshart van Almere:
Fig. 24a. De oostelijke
route vanaf Stedenwijk.

Fig. 24b. Route op niveau
van het theater.

Fig. 24c. Het nieuwe
theater.
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Het is interessant om hier ook de opvatting
van de huidige wethouder Duivesteijn over
'zijn' stadscentrum bij te zetten.

Fig. 24d. Plein op het parkeerdek.
Fig. 24e. Stijgpunten parkeerdek.

“Ik heb ingezien dat met het ontwerp van een
stad ook de fysieke mogelijkheden en onmogelijkheden worden geschapen voor een samenleving om te
functioneren. Wat het stadshart niet doet is
aanzetten tot nieuwe ontmoetingen omdat het
primair inzet op shoppen en alleen aan de
randen plaats biedt aan culturele activiteiten.
Ik zou de culturele functies een meer markante
plek geven en ondersteunen met commerciële
activiteiten. De hoofdactiviteit van een stad is
immers niet commercie, maar ontmoeting.”9

Fig. 25. Adri Duivesteijn.

Ook de scheidend directeur-generaal Ineke
Bakker van de departementale directie
Ruimtelijke Ordening, onze hoogste RO
baas, laat bij haar afscheid nog eens weten
hoe slecht het is gesteld met de taakopvatting van de eigentijdse architectuur. Zij fulmineert over de nieuwbouw in haar eigen
Haagse omgeving, waarvan zij de begane
gronden maar schamel vindt uit een
Fig. 26. Ineke Bakker.
oogpunt van herbergzaamheid.
“Kijk naar buiten, naar de hoogbouw hier rond
het Centraal Station. Mooie gebouwen, maar er
is te weinig nagedacht over de begane grond.
Het waait er, er is te weinig te doen. Terwijl het
daar op de grond allemaal begint. Ik zie nog te
veel maquettearchitectuur. Architecten worden
niet gevraagd om het hoogste of mooiste
gebouw te ontwerpen, maar om de stad leefbaar
te maken.”10
9 Uit: Architectenweb magazine, nr. 6, december 2006.
10 Uit: VROM.NL, nr. 3, maart 2007
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Fig. 27a. China, de oude stad.

Op de website van het Architectenweb
(www.architectenweb.nl) treft u een filmpje
van Rem Koolhaas’ imposante bouwwerk
voor de Chinese omroep aan. Een interessant filmpje vanuit het oogpunt van de
mijns inziens enigszins geëxalteerde appreciatie voor bijzondere architectuur. Hij zelf
was overigens de eerste om te wijze op de
moed van de Chinese autoriteiten zich zo
ver vooruit te wagen in de architectuur. En
dat is natuurlijk ook opmerkelijk . Maar het
is in mijn perspectief toch ook goed te
begrijpen dat het zich snel ontwikkelende
China zo’n lustoord voor architecten is. In
deze reuzensprong van armoede naar welvaart binnen één generatie past een sterk
accent op de verbetering van medisch-hygiënische omstandigheden en grootschalige stedenbouw, gecombineerd met 'stand
alone' architectuurprojecten van grote
importantie.

[

Fig. 27b. China, de nieuwe stad
in aanbouw.
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schaal en werkwijze hierop worden gebaseerd. Overigens zou juist dat de nieuwe
stad Almere mogelijk ook internationaal
kunnen bijdragen: de integrale stedenbouw
met een aanpak waarin alle ervaringsdeskundigen en professionals een rol kunnen
spelen op het niveau van de planvorming.
Een mooie opgave voor het International
New Town Institute (INTI) in Almere.
Bij deze kritische aantekening past natuurlijk de vraag hoe een grotere sociale kwaliteit
van
de
stedenbouwkundige
planvorming kan worden bereikt. Daarvoor
is een model denkbaar dat teruggrijpt op
de historische wortels van de nieuwe stad
gedachte: hygiëne, esthetiek en sociale
inhoud.
Hygiëne heet dan in moderne woorden
milieukwaliteit, esthetiek handelt over de
ruimtelijke inrichting en vormgeving, sociale
... ...
inhoud blijft wat het is: het scheppen van
condities voor een goed individueel en sociaal
functioneren van de bevolking. Deze drie
ingangen dienen op elk niveau van de planvorming een duidelijke vulling te krijgen,
in onderlinge samenhang en evenwicht.
Het theoretisch werkmodel zou als volgt
uit kunnen zien.

Zoals dit ook wel op andere plaatsen in de
wereld het geval is, waar grote achterstanden moeten worden overbrugd. De
achterstand kan zich onder bepaalde condities immers sneller naar het gemiddelde
ontwikkelen dan het gemiddelde zelf zich
ontwikkelt en dat geeft ruimte voor bijzondere projecten. Maar het lijdt geen twijfel
dat ook hier op
den duur de
...dat het zich snel ontwikkelende China
behoefte ontlustoord voor architecten is...
staat aan een
meer integrale
stedelijke ontwikkeling, waarin ruimtelijke,
sociale en milieucomponenten met elkaar
in samenhang worden gebracht en tempo,

[

]

zo’n

]
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sociale
ontwikkeling

ruimtelijke
inrichting

milieukwaliteit

wonen

Een onafscheidelijk drietal: integratie,
emancipatie, participatie

werken
verzorgen
recreëren
verplaatsen
Fig. 28. Diagramschema
geïntegreerde planvorming met
samenhang van stedelijke
functies met sociale, ruimtelijke
en milieuaspecten.

kwaliteitscontrole en daarop gebaseerde
productbijstelling en innovatie.

In dit model worden alle stedelijke functionele onderdelen bezien op onderlinge relaties en wordt tegelijkertijd een toets
uitgevoerd op de drie centrale aspecten die
bij elk van deze functies altijd aan de orde
zijn. Beoogd is hiermee een integrale manier
van planvorming te bereiken op elk schaalniveau: bouwplan, buurt, wijk, stadsdeel,
stad, regio. En zo kunnen ook alle disciplines - technisch, sociaal en fysisch - in de
uitwerking van het plan een bijdrage
leveren. Voorwaarde is een horizontale en
verticale samenwerking in de onderscheiden bedrijfskolommen en tussen de
disciplines. Een andere voorwaarde is
natuurlijk dat er voldoende operationele
kennis is om een goede onderlinge interactie mogelijk te maken. Er kan immers niet
op elkaar worden gewacht, er moet ook
productiviteit in de planontwikkeling
worden bewerkstelligd.
Het hiervoor gegeven model kan ook
gebruikt worden in de evaluatie van de
gerealiseerde plannen, als een vorm van
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Ik wilde iets duidelijk maken over de
sociale doelstelling van nieuwe steden, en
omdat het over het vakgebied stadsontwikkeling gaat, ook over de sociaal-ruimtelijke
kwaliteit. Ik gaf aan dat er samenhang nodig
is tussen sociale ontwikkeling en het ruimtelijk ontwerp. En dat er inbreng moet zijn
van de menswetenschappen in de stedenbouwkundige planvorming. Meer dan tot
nu toe. Daarvoor is inzicht nodig, theoretisch, maar ook praktisch-operationeel toepasbaar in de planontwikkeling. Daar
schort wat aan.
Er is in Almere – gelukkig - een breed besef
van de betekenis van onderzoek. Uit bewonersenquêtes en jongerenonderzoek is veel
bekend over feitelijke ontwikkeling, belevingservaring en waarderingsuitingen.
Wanneer men deze gegevens overziet, dan
zijn er gelukkig niet veel aanwijzingen dat
het met de Almeerse bevolking niet goed
zou gaan. Althans, niet beter of slechter dan
elders. Het laten samenwonen van zo'n
200.000 mensen in een nieuwe omgeving in
een leeg land in een periode van zo'n 30
jaar, met een verdubbeling in het verschiet
is iets bijzonders met betrekking tot de
samenlevingsopbouw (inmiddels zijn er
ook al 150 verschillende nationaliteiten in
Almere). Men kan gerust spreken van een
ongekende onderneming naar schaal en
inhoud. Het is daarom goed dat er bijzon-
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dere programma's worden ontwikkeld om
de sociale kwaliteit van het bestaan in
Almere te consolideren en te versterken.
Zoals het Jeugdactieplan, de aanpak van
"Communities That Care" en meer11.
Immers, het zou passen in de hiervoor
beschreven sociale wortels van de nieuwe
stad als juist in deze nieuwe samenleving
ervaring en vooruitgang wordt bereikt in
het integreren van zoveel verschillende
mensen en culturen uit andere steden en
landen in een nieuwe omgeving. Onze
maatschappij laat een veelheid aan huishoudensvormen, culturele gewoonten en
persoonlijke levensstijlen zien. Deze verschillen vaak ook sterk per levensfase. De
huidige praktijk is dat onze woon- en werkgebieden slecht op deze wisselingen zijn
ingesteld. Niet alleen de levensfases van de
mensen wisselen maar ook de ruimtelijke
omgeving wordt sterk door deze wisselingen beïnvloed. Iedereen heeft de vrijheid
van huis en buurt te wisselen, maar het is
een mooie opgave de stedelijke milieus zo
in te richten dat een grote menging kan
ontstaan van woon- en leefstijlen, inkomens
en beroepsposities, gezinsfases en dynamiek daarin, herkomst en leeftijden. Wij
weten uit onderzoek dat deze menging op
zichzelf niet krachtig genoeg werkt om ontplooiing en emancipatie tot stand te
brengen12. Maar het helpt wel. Het begrip
‘bridging’ is daartoe onlangs door de
VROM-Raad nog eens onderstreept13:

Mensen leren van elkaar door bij elkaar te
zijn en te zien wat zij doen. Simpel eigenlijk.
Monotonie en sociale eenvormigheid leidt
niet vanzelf tot rampspoed, maar leidt
zeker ook niet tot grotere sociale kwaliteit.
De armoede van de buurt wordt tot de
buurt van de armoede, zoals ik eens optekende uit de mond van een collega in de
Amsterdamse stadsvernieuwing. En hoe
'gezellig' en 'veelkleurig' armoede van buitenaf
ook soms lijkt, het gaat uiteindelijk toch om
basisvragen van menselijke waardigheid.
Maar deze sociale menging moet dan mede

Fig. 29. Tekening Opland ter
gelegenheid van het afscheid van
Han Lammers uit zijn
bestuurlijke loopbaan (1996).

11 Uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, onder meer op basis van stadsdeelprofielen en het monitoren van sociale cohesie in Almere (zie "Samenleven in Almere"
bureau Oostveen 2003).
12 Zo onderzocht onlangs G.Neefs (Universiteit van Utrecht en Bureau Labyrinth) in Utrecht de wijk Kanaleneiland op het effect van instroom van hogere inkomens in achterstandswijken. Zie
ook de hartenkreet van W. Patijn "Met slopen komt er echt geen Rotterdamse midden-klasse", in NRC Handelsblad van 20 maart 07, p.7
13 VROM-Raad "Stad en stijging, sociale stijging als leidraad voor stedelijke vernieuwing", advies 054
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mogelijk worden gemaakt door het ruimtelijk milieu, dat daarmee ook sociaal milieu
is. Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is maatschappijanalyse en gedragsonderzoek
nodig. Onderzoeken die worden omgezet
in de concrete ruimtelijke inrichting van
wonen, werken, voorzieningen, verbindingen en recreatie. Kijk bijvoorbeeld naar
het gedrag van tweeverdieners met jonge
kinderen en bezie hun dagelijks patroon
van verplaatsing en verblijf. Daaruit valt
veel te leren voor de inrichting van onze
nieuwe steden.
Kijk ook bijvoorbeeld naar de opleidings-,
werkgelegenheids-, zorg- en recreatiebehoefte van onze jongeren en op welke wijze
de ruimtelijke inrichting en organisatie
daaraan kan bijdragen. Besef dat een groot
deel van de bevolking moeite heeft met
contact en communicatie, door fysieke,
mentale of sociale belemmeringen. De stad
wordt echter niet vanuit hún perspectief
ingericht en is daarmee vooral gericht op
die andere groep, de citysurfers en healthy
en wealthy people, om het reclame-idioom
te gebruiken. Ik laat het even bij opmerkingen, hetzelfde geldt voor vele andere
onderling samenhangende patronen van
de moderne stedeling. De mens zoekt verbanden in zijn omgeving, dat is nu eenmaal
zijn natuurlijke en sociale conditie. En als
die er niet zijn, zoals in de nieuwe stad, dan
moeten zij worden gemaakt.
Is dit een nieuwe vorm van ‘maakbaarheid’? Want koester niet de illusie dat wij

onze nieuwe steden niet zelf maken. Wij
doen niet anders; elke dag! Een ander
begrip dan maakbaarheid kan ook. Noem
het sociale architectuur, zoals wij ook
milieu-effectrapporten kennen, ruimtelijke
plananalyses, zo zou ook een sociale
analyse met zijn effectmetingen een
normaal en onlosmakelijk onderdeel van
de stedenbouwkundige planvorming

[

Stadsontwikkeling = stedenbouwkunde + gedragskunde.

]

moeten zijn. Daarin moet de erkenning tot
uitdrukking komen van de essentiële condities die zo bepalend zijn voor de kwaliteit
van de nieuwe stad: samenhang brengen
tussen wonen, werken, voorzieningen,
recreatie en verbindingen.
Stadsontwikkeling = stedenbouwkunde +
gedragskunde . Er is dus veel werk aan de
winkel voor onze menswetenschappers.
Om terug te keren naar het begin. Friedrich
Engels’ broeder in de strijd, Karl Marx zei
het zo: “De filosofen hebben de wereld geïnterpreteerd, het komt er echter op aan haar te veranderen.” Wat een mooie opgave voor de
Han Lammerstichting, wat een mooie
opgave voor de Hogeschool en Universiteit
van Almere, een studierichting sociale architectuur, ons vak - de stadsontwikkeling - zit
er om te springen. Wat een mooie opgave
voor ons allemaal.
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Fig. 30. Bord in Almere.
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Bijlage 1:
Stellingen over het thema: "De nieuwe stad moet een sociale stad zijn"
De nieuwe stad kent vier historische wortels:
a. Medisch-hygiënisch (gezondheid)
b. Sociaal-emancipatoir (ontwikkeling)
c. Functioneel (gebruiksefficiency)
d. Esthetisch (aanzien)
Alle vier behoren in de stedenbouwkundige planvorming een rol te spelen.
De tendens is echter naar de laatste twee. Die zijn ook het gemakkelijkst.
1) In de nieuwe stad is samenhang tussen de vitale stedelijke functies nodig: wonen, 		
werken, verzorgen, verbinden (= verplaatsen/communiceren) ontwikkelen, recreëren. 		
Tijdsverschil behoort tot het wezen van de bouw van de stad. Schokken daarin ook.
Maar: langdurige verschillen leiden tot ernstige sociale problemen. Daarmee moet men
in de groei leren werken.
2) Sociale menging en differentiatie moet op de kleinst mogelijke schaal plaatsvinden 		
(straatwand, blok). Dan kan tot stand komen wat de nieuwe stad tot een sociale stad 		
maakt:
- integratief (bevorderend samenleven/werken)
- egalitair (open en toegankelijk)
- emancipatoir (stimulerend tot opleiding)
- participatief (uitnodigend tot deelname)
- prestatief ( voorwaarden voor productief werken)
3) Elke actie en ingreep in de ontwikkeling van de stad vraagt niet alleen het doordenken 		
van de ruimtelijke effecten op de omgeving, maar ook van de sociale effecten. Op elk 		
schaalniveau.
4) De bouw van de nieuwe stad is sterk in handen van ruimtelijke ontwerpers en
bouwarchitecten. Er is meer menskunde in de planvorming nodig. Dat is een dringende
eis aan de beroepsgroep.
Stadsontwikkeling= stedenbouwkunde + gedragskunde.
5) De vraag is niet of de stad maakbaar is. De vraag is hoe zij wordt gemaakt. Voor wie, 		
door wie en onder welke sociale condities. Dat moet de kern zijn van het permanente 		
gesprek tussen bestuur, bevolking en deskundigen.
WSF Flevoland Bulletin - De nieuwe stad moet een sociale stad zijn
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Bijlage 2:
Almere, enkele cijfers
De navolgende cijfers zijn afkomstig uit het uitgebreide ‘Almeerse woonwensen:
woningmarktonderzoek 2006’ en de ‘Sociale Atlas van Almere 2006’
• Er zijn op dit moment (2007) ca. 180.000 inwoners in 70.000 huishoudens, met een
(relatief hoge) gemiddelde woningbezetting / huishoudengrootte van 2,6. Hierin
weerspiegelt zich de ruime woning en het jonge gezin.
• Het voorgaande krijgt meer reliëf in het licht van het gegeven dat 16.000 huishoudens
(22,8% van het totaal) het moet doen met een inkomen rond € 1200,- per maand en dat 		
daarna de statistische modus (het Almeerse gemiddelde) snel wordt bereikt (zie 		
Woningmarktonderzoek en Sociale Atlas).
• Het voorgaande krijgt meer reliëf in het licht van het gegeven dat 16.000 huishoudens
het moet doen met een inkomen rond € 1200,- per maand en dat de (Almeerse) modus 		
daarboven snel bereikt wordt (zie Woningonderzoek en Sociale Atlas).
• Het vestigingspatroon wijzigt zich door de jaren sterk. Kwamen de inwoners in het
begin voor het overgrote deel vanuit Amsterdam, nu is er meer spreiding:
Amsterdam 37%
Noord-Holland overig 21%
Nederland overig 32%
Buitenland 10%.
• De waardering voor de woning is hoog (cijfer 8), en ook over de woonomgeving wordt
tevredenheid geuit (90%). Tegelijk ervaart 20% (met een variatie in de verschillende 		
wijken van 5-50%) ernstige hinder/overlast in de buurt, veelal in de sociale sfeer (groepjes
jongeren, lawaai, vervuiling). Tegelijk met de hoge woningwaardering en buurttevre-		
denheidscore bestaat een opmerkelijk grote verhuisgeneigdheid: 50 % overweegt ver-		
huizing binnen twee jaar en de helft hiervan denkt aan een woning buiten Almere 14.
• In geen van de verrichte onderzoeken komen sterk afwijkende sociale indicatoren
(opleiding, werk, inkomen) naar voren. Almere vertoont dus, behoudens - en ondanks de zeer snelle groei, een normaal beeld in vergelijking met andere steden.

14 Dit cijfer ontlokte de onderzoeker Hooimeijer de opmerking: "een schokkende uitkomst, dat komt op geen enkele andere plek in Nederland voor."
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Bijlage 3:
Nog enkele gegevens over Almere uit ‘Jeugd in een jonge stad: jeugd- en jongerenmonitor
Almere 2005’, ‘Samen leven in Almere: monitor sociale cohesie 2003’ en ‘Almere in de peiling
2004’.
•

Er wordt een hoge tevredenheid met de woonplaats gemeten (nadien bevestigd in ander
onderzoek (zie gegevens bijlage 2).

•

Buurtoverlast wordt door 20% van de bevolking gevoeld; een betrekkelijk vast gegeven dat
ook later werd gemeten (zie gegevens bijlage 2).

•

Verhuisplannen bestaan bij 20% van de huishoudens (later werd in Almere een hoger cijfer
geconstateerd, zie gegevens bijlage 2).

•

De gezondheidssituatie week niet af van situaties elders.

•

Onder jongeren van 12-23 bestaat bij 17% de wens / het voornemen tot vertrek naar elders,
45 % weet dat (nog) niet.

•

Onder de jeugd van 0-24 jaar bevinden zich in Almere 150 verschillende ethniciteiten bij een
verhouding van autochtoon - allochtoon van 60% - 40%.

•

Bij de jeugd van 0-24 is het migratiesaldo van autochtonen negatief (meer weg uit Almere
dan erin) , van allochtonen is dat positief (meer naar Almere dan weg).

•

Onder de jeugd van 12-23 komen zo'n 3000 (van de 30.000, d.i. 10%) samen op 'hangplekken.
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Bijlage 4:
Almere in de 'Atlas voor gemeenten' 2006 en 2007 van de 50 grootste gemeenten
Er bestaat een zogeheten 'Atlas voor gemeenten' waarin de 50 grootste gemeenten van
Nederland op 40 punten worden vergeleken.
Voor het jaar 2006 en 2007 stonden in deze atlas de thema's 'Jong' en 'Cultuur' centraal. De onderstaande (selectie uit meerdere) gegevens zijn uit deze atlas afkomstig. Voor de omschrijvingen
van de diverse aspecten wordt naar de toelichting in deze Atlas verwezen. Het eerste cijfer geeft
de rangorde van Almere onder de vijftig gemeenten aan in 2006, het tweede de rangorde in 2007.
Enkele aspecten zijn niet in beide jaren vergeleken.
Voor een goed begrip: vanzelfsprekend moet de sterke groei van de nieuwe stad bij de interpretatie in aanmerking worden genomen.
				

2006		

2007

Woonaantrekkelijkheidsindex
45		
45
Sociaal-economische index		
29		
32
Aandeel laagopgeleiden		
35		
35
'Creatieve klasse'			
33		
33
'Creatieve bedrijven'		
11		
22
Segregatie allochtonen			
2
Aandeel allochtone jongeren		
5
Werkgelegenheid			
45		
48 (maar groei het hoogst)
Armoede			
25		
25
Jongeren en arbeidsmarkt			
10
Banenbereikbaarheid			
24 (maar in spits 36)
Veiligheid			
41		
43
Overlast stad/buurt			
40
Theatervoorstellingen			
Theaterbezoek (ook buiten Almere.)		
Museumaanbod				
Museumbezoek (ook buiten Almere.)
Kunstenaars (aanwezigheid van)		
Film(doeken)				

42
31
48
47
34
7

N.B. aandeel koopwoningen		

3
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Bijlage 5:
Rijkssubsidies voor kunst en cultuur in 2007
Uit ‘Atlas voor gemeenten 2007’.
Provincie		
Noord-Holland		
Zuid-Holland		
Utrecht			
Groningen		
Gelderland		
Overijssel		
Limburg			
Friesland		
Noord-Brabant		
Zeeland			
Drenthe			
Flevoland		

In miljoen €
212,4		
126,2		
34,0		
16,6		
51,3		
23,3		
21,1		
10,3		
34,5		
4,4		
3,2		
1,5		
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€ per inwoner.
82
36
29
29
26
21
18
16
14
12
6
4

45

46
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Bijlage 6:
Indicatoren Social Exclusion
In het kader van het Interreg-programma Inclusive New Towns werd in 1999 een rapport gepubliceerd over de verschillende aspecten van sociale participatie in een aantal new towns in West
Europa. Een van de vraagstellingen hierbij was op welke wijze de mate van sociale insluiting,
c.q. uitsluiting, kan worden gemeten.
Door A. Gray werd daarbij voorgesteld de volgende indicatoren te hanteren
Proportion of:
• Welfare benefits
• Income level
• Unemployed
• Lone parents
• Disabilities
• Crime
• Abuse and violence at home
• School absence and early leavers
Gray concludeerde dat de volgende programma's gelijktijdig en op elkaar afgestemd zouden
moeten worden uitgevoerd:
Programs :
• Community building
• Education and vocational training
• Healthy living
• Community safety
• Neighbourhood maintaining and regeneration
Tot dezelfde conclusie komt L. Lucassen (Leiden) in zijn opstel over buurtproblemen en buurtbinding (opgenomen in de bundel 'De Sterke Stad'):
"Alleen in samenhang met de emanciperende en integrerende werking van instituties als arbeid, onderwijs
en sociale zekerheid zijn resultaten te bereiken"
Langs deze lijnen wordt op dit moment vooral in Rotterdam gewerkt in verschillende programma's, waarbij een zo geheten 'sociale kwaliteitsindex' wordt ontwikkeld die de basis kan bieden
voor diagnose en analyse van sociale probleemgebieden in de stad.
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