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inleiding 1
AANPAK

DE MAATSCHAPPELIJKE ROL VAN DE STRAATRUIMTE 
De stad wordt gemaakt in de openbare ruimte. Hier komen 
mensen elkaar tegen, ontstaat terloops contact, wordt de ge-
deelde identiteit geformeerd en ontstaat betrokkenheid op 
de gezamenlijke omgeving. Iedereen kent ruimtes waar men 
graag verblijft, blijft hangen, maar ook de plekken die weinig 
comfortabel voelen en die eerder aanzetten tot spoedig ver-
trek. In beide situaties speelt de vormgeving en inrichting van 
de (straat)ruimte met de aanliggende gebouwen een cruciale, 
maar niet altijd precies te benoemen rol. 
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AANLEIDING
Klassieke pioniers in het onderzoek naar de in-
vloed van de fysieke vormgeving van de straat-
ruimte op het functioneren van de sociale stad, 
zoals Jane Jacobs, Alan Jacobs, Gordon Cullen, 
Christopher Alexander, William White en Jan 
Gehl wijzen onder andere op het belang van een 
actieve plint, functiemix, menselijke maat en 
tactiliteit. Tegelijkertijd richten deze studies zich 
op de straten in de stadscentra, de belangrijkste 
boulevards of de pleinen van pittoreske dorpjes. 
Naar de “gewone” woonstraten is vanuit dit per-
spectief minder onderzoek verricht. En naar de 
straten in de naoorlogse stad nog minder. Maar 
juist in deze woonstraten wordt, om in sociolo-
gische termen te spreken, dagelijks de sociale 
stad gemaakt. Bovendien zijn de (stijl)middelen 
die bij de fysieke vormgeving ingezet kunnen 
worden veel subtieler dan in de stadscentra. Met 
onze empirische studie MIJN STRAAT proberen 
we in deze leemte te voorzien. Op verzoek van 
stadsdeel Nieuw-West en in samenwerking met 
de woningbouwcorporaties De Key en Rochdale 
is het onderzoek MIJN STRAAT gericht op de na-
oorlogse woonstraten van de Amsterdamse Wes-
telijke Tuinsteden.

Kenmerkend voor de straatruimtes in deze Wes-
telijke Tuinsteden is het loslaten van de straat als 
traditioneel verbindend ruimtelijk concept. Sa-
men met het gesloten bouwblok werd het in de 
planvorming vervangen voor een groen-blauw 
raamwerk waarin variaties van gestempelde wo-
ningbouw werden gepositioneerd. Inmiddels zijn 
ook deze naoorlogse woongebieden gerijpt en 
doorontwikkeld. Na vijftig jaar wonen, werken 
en meerdere herontwikkelingstrajecten is het 
een gevarieerd stadsweefsel met verschillende 
straat- en architectuuroplossingen geworden. 
In ons onderzoek concentreren we ons op de 
woonstraten. 

DE OPGAVE: FYSIEK-RUIMTELIJKE 
CONDITIES VOOR TOE-EIGENING 
In MIJN STRAAT staat de vraag centraal hoe ruim-
telijke elementen in de naoorlogse woonstraat  
bijdragen aan het (structureel) laten toe-eigenen 
door bewoners van hun straat - en daarmee aan 
de versterking van de leefbaarheid in de buurt. 
Toe-eigening hanteren we hierbij als het verbin-
dende concept om de relatie tussen fysiek-ruim-
telijke condities en de beleving van bewoners te 
onderzoeken. We veronderstellen hierbij dat de 
toe-eigening van de woonomgeving door bewo-
ners leidt tot meer interactie tussen bewoners en 
als zodanig een positief effect heeft op de leef-
baarheid.
 
De toe-eigening van een straat kan vele vormen 
aannemen en is bovendien niet begrensd door 
de geografie van de straat. Het gevoel van toe-ei-
gening kan zich ook uitdrukken in het thuisgevoel 
van de bewoner als die de wijk, buurt of straat 
in komt. Meer fysieke tekenen van toe-eigening 
zijn zelf geplaatste bankjes, verzorgde tuintjes en 
aandacht voor de plekken waar het particuliere 
en gezamenlijke domein elkaar raken (trappen-
huis, portiek, gevel, stoep), maar ook, minder 
direct, het gebruik van balkons op de verdieping. 
In het kader van het verbeteren van de leefbaar-
heid in de wijk is toe-eigening van de openbare 
ruimte van belang omdat het kan ook leiden tot 
lichte en kortstondige contacten tussen buurtbe-
woners. 

In ons onderzoek wordt verondersteld dat het 
ontwerp van de fysieke ruimte van de straat, 
de aanliggende gebouwen en de tussengelegen 
openbare ruimte samen condities scheppen 
voor toe-eigening. Het onderzoek laat zien op 
welke manier de woonstraat in Nieuw-West fy-
siek vorm krijgt en hoe het condities schept voor 
toe-eigening. Het onderzoek wil daarmee vanuit 
de bestaande woonstraten van de Westelijke 
Tuinsteden ontwerphandvatten traceren voor de 
huidige praktijk van de stedelijke vernieuwing. 
Tegelijkertijd determineert de fysieke vormge-
ving niet het gedrag. In twee essays wordt daar-
om ook het sociologisch perspectief over leef-
baarheid en sociale cohesie nader geschetst en 
verdiept. 
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DE AANPAK: EMPIRISCH ONDERZOEK 
VAN DE STRAATRUIMTES
Woon- of voorzieningenruimtes op de begane 
grond, margestroken, voortuinen en zorgvuldig 
ontworpen stoepen en straten zijn de aspecten 
die toe-eigening lijken te stimuleren. En juist hier-
voor is Amsterdam Nieuw-West een uitdagende 
opgave. Dit is een stadsdeel zonder traditionele 
straatvormen, met veel blinde plinten (begane 
grond) en waar door de open verkavelingsstruc-
tuur de openbare ruimte weinig “houvast” biedt. 
In de afgelopen twee jaar hebben we de obser-
vaties van de straatruimte en de overgangszones 
tussen woningen en de straat in circa 5000 onder-
zoekfoto's en met ontwerpend onderzoek vast-
gelegd. Met deze aanpak bouwen we voort op 
het empirisch stedenbouwkundig survey waarin 
de visuele analyse een centrale rol inneemt (Ba-
nerjee ea, 1990; Cullen, 1961; Gehl, 2010; Leu-
pen ea, 2010). In het stedenbouwkundig survey 
wordt middels gestructureerde visuele observa-
ties de kwaliteiten, opgaven, kansen van een plek 
blootgelegd. Middels een vergelijkende analyse 
wordt de ruwe data gestructureerd in typologie-
en van verschijningsvormen en oplossingen. Dit 
zijn de elementen waarmee de ontwikkelde ken-

nis bruikbaar wordt voor ontwerpers, opdracht-
gevers en bewoners om bij de herontwikkeling 
van Nieuw-West mee aan de slag te gaan. 

GEBRUIK EN TOEPASSING
Dit onderzoek is een praktijkgericht onderzoek. 
Om die reden hebben we dit boek niet als een 
traditioneel onderzoeksverslag vormgegeven, 
maar als een praktisch toepasbaar handboek. 
Het tracht de mogelijke ontwerpoplossingen 
voor toe-eigenbare naoorlogse straatruimtes 
concreet zichtbaar te maken. Zo hebben we de 
beelden gedurende het onderzoekstraject ook 
ingezet voor bewonersworkshops. Onze ervaring 
is dat de beelden ook een goed bruikbaar ge-
spreksmiddel zijn om de discussie tussen profes-
sionals en bewoners gelijkwaardiger te voeren. 
Door zaken aan te wijzen op een foto of tekenin-
gen hoeven niet de juiste vaktermen te worden 
gebruikt. Het  spreken aan de hand van beelden 
kan ook duidelijkheid scheppen over de beleving 
van de straat door haar gebruikers. Tenslotte 
kan met de talrijke voorbeelden uit dit boek een 
discussie gevoerd worden over de kwaliteit en 
beleving van de naoorlogse en de meer recent 
gevormde straten in Nieuw-West. 
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OPBOUW BOEK
Het boek is als volgt te raadplegen:

• De hoofdordening doorloopt drie schaal-
niveaus: het stadsdeel, de straat en de 
"bouwstenen" op straatniveau (hoofdstuk-
ken 2, 3 en 6).

• Naar gelang hoe de lezer het boek wil ge-
bruiken kunnen de voorbeelden in wille-
keurige volgorde worden bestudeerd. 

• De essays van hoofdstukken 4 en 5 gaan in 
op  het belang van toe-eigening en de ge-
bruiker, en schetsen daarmee de sociologi-
sche context.

• In hoofdstuk 7 zijn voorbeelden uitgelicht, 
waarin de drie schaalniveaus en de thema’s 
toe-eigening en de gebruiker bij elkaar ko-
men. 

• In hoofdstuk 8 worden de conclusies gefor-
muleerd en vertaald in aanbevelingen voor 
de nieuwe ronde van stedelijke vernieuwing.

• Tot slot wordt in hoofdstuk 9 geformuleerd 
hoe dit handboek ook ingezet kan worden 
voor bewonersworkshops.
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Hoofdstukindeling in relatie tot het schaalniveau van Nieuw-West.

HOOFSTUK 2
NETWERK
VAN WOONSTRATEN

HOOFDSTUK 6
DE BOUWSTENEN 
VAN DE STRAAT

HOOFSTUK 3
DE STRAAT EN HET BLOK

TUINSTAD:
STEDELIJK WEEFSEL

PARKSTAD:
PROJECTMATIGE INVULLINGEN
STEDELIJKE VERNIEUWING
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tuinstad 
parkstad

INLEIDING 
De woonstraten in Amsterdam Nieuw-West zijn onderdeel van 
een gelaagd en destijds vooruitstrevend en radicaal vernieu-
wend stedenbouwkundig plan. Na de bouw van de Westelijke 
Tuinsteden in de jaren vijftig is het stadsdeel door de stedelijke 
vernieuwing vanaf 2001 aanzienlijk doorontwikkeld. Om de 
woonstraten te begrijpen is de context van deze stedenbouw-
kundige plannen essentieel. In dit hoofdstuk worden deze ont-
wikkelingen beschreven en vertaald naar de ruimtelijke posi-
tionering van de woonstraat en de overgang tussen privé en 
openbaar. De opbouw is hierbij chronologisch. Na de analyse 
van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) volgt de stedelijke 
vernieuwing en de consequenties van een bredere transitie in 
ruimtelijke ordening van een planmatige naar een projectma-
tige aanpak van gebiedsontwikkeling. In ons onderzoek behan-
delen we de straten vanuit hun hedendaagse verschijnings-
vorm. En geven daarbij ook rekenschap aan de oorspronkelijke 
intenties van het AUP en de navolgende toevoegingen.  

2
CONCEPT
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Plankaart AUP, in kader onderzoeksgebied MIJN STRAAT.                            Bron: Beeldbank Amsterdam

HET ALGEMEEN UITBREIDINGS PLAN
De Westelijke Tuinsteden maken deel uit van het 
Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) en zijn uniek 
door de functionalistisch stedenbouwkundige 
onderlegger. Het AUP is ontworpen in 1934 door 
oa. de stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren 
en uitgevoerd na WOII. Basis voor het plan was 
de tuinstadgedachte: wonen in het groen. Ruim-
telijk zijn de strokenbebouwing aan hoven en de 
zogenaamde stempels in verschillende ensem-
bles kenmerkend voor het AUP. Het plan is echter 
geen tot op het detail uitgewerkt plan, maar een 
plan op hoofdlijnen, waar Van Eesteren zelf over 
schreef:
‘Het is de taak van de hedendaagse ontwerper 
om het plan zoodanig op te zetten en in te rich-
ten, dat [….] wijzigingen, indien nodig of gewen-
scht blijken, steeds kunnen worden aangebracht 
zonder dat het stramien van het plan, dat de 
structuur van het plan vormt, te schaden.’ (Al-
gemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, 1934, 
pag. 167) 

FUNCTIONELE STAD
De straat in de naoorlogse stad heeft een ander 
karakter dan in de vooroorlogse stad waar privé-
domein en openbaar gebied duidelijk geschei-
den zijn. De straten in Nieuw-West komen voort 
uit de principes van de functionele modernisti-
sche stad, waarin de functies van wonen, werk, 
recreatie zijn gescheiden. In dit perspectief op de 
stad werd de straat gereduceerd tot functionele 
verkeersroute. 
Eén van de belangrijkste verschillen tussen 
de historische binnenstad en de modernisti-
sche woonstraat is hoe de ruimte van de straat 
wordt gevormd. In de traditionele straat tot aan 
het modernisme werd de straat gevormd door 
straatwanden die op een bepaalde afstand te-
genover elkaar staan, oplopend van een steeg 
met een zeer korte afstand tot een plein met zeer 
grote afstand. Dit naar gelang de tijdsperiode on-
gepland zoals in de middeleeuwse stad of juist 
tot op het kleinste detail gepland en ontworpen 
zoals in het Plan Zuid van Berlage van begin 20ste 
eeuw. De straatwanden werden gevormd door 
gevels van gesloten bouwblokken.  
Met het modernisme  werd het gesloten bouw-
blok opengebroken en werd de openbare ruim-



1717

in

uit

STRATEN GEVORMD DOOR GEVELWANDEN
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Hoofdweg 1927 Architect: Wijdeveld

STRATEN GEVORMD DOOR VRIJSTAANDE BOUWBLOKKEN

 Beschrijving Hoofdweg tussen Jan Evertsenstraat en Jan van Galenstraat. Het complex 
is een ontwerp van de architect H.Th. Wijdeveld 

 Documenttype foto  
 Vervaardiger Wijdeveld, Hendrik Th. (1885-1987; architect)  
 Collectie Archief van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting en rechtsvoorganger: 

glasnegatieven  
 Datering 22 maart 1927  
 Geografische naam Hoofdweg  
 Inventarissen http://archief.amsterdam/archief/5293.FO  
 Afbeeldingsbestand 5293FO002823  

 

 Beschrijving Steven Vennecoolstraat 
 Overzicht met speelplaats Serie: Nieuw-West '50-'60 speelplaatsen 
 Documenttype foto  
 Collectie Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening en rechtsvoorganger: foto's  
 Geografische naam Steven Vennecoolstraat  
 Inventarissen http://archief.amsterdam/archief/10009  
 Afbeeldingsbestand 10009A005413  

 Steven Vennecoolstraat jaren '50

Bron foto's: Beeldbank Amsterdam
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 De profielen voor Nieuw-West                                          bron: Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam 

te niet meer gevormd door straatwanden maar 
door de restruimte van de compositie van de 
bouwblokken. 

De architect Hertzberger verwoordt het in zijn 
boek Het openbare rijk (1984) als volgt:  ‘Met 
het openbreken van het gesloten bouwblok in 
de 20e-eeuwse stedebouw is ook de duidelijke 
ruimtelijke bepaling die het patroon van straten 
weggevallen. Terwijl de zelfstandigheid van de 
gebouwen toeneemt vermindert hun relatie en 
komen ze als het ware zonder rooilijnen als on-
regelmatig gestrooide zerken op te grote afstand 
van elkaar in een te groot open gebied te staan.’ 
Maar hij nuanceert zijn kritiek op de modernisten 
met de woorden: ‘We zijn dus heus wel allemaal 
doordrongen van de noodzaak van reconstructie 
van het interieur van de straat en dus voor de 
buitenkanten van de woningen. Maar dat mag 
niet leiden tot een architectuur van straatwan-
den, met woningen als sluitpost en opvulmateri-
aal om het decor overeind te houden. We mogen 
niet vergeten dat “Het nieuwe bouwen” vooral 
uit was op verbetering van de gebouwen, en 
dan vooral de woningen, door betere bezonning, 
meer uitzicht, betere buitenruimten etc.’ Hij sluit 
af met: ‘Het gezicht van de stad is de helft van 

de waarheid, goede woningen vormen de daar-
aan complementaire andere helft.’ (Hertzberger, 
1984, pag. 78-80) Ook Spiro Kostof zet in zijn 
boek The city assembled, de straten van het mo-
dernisme af tegen de klassieke straat gevormd 
door straatwanden. In het klassieke weefsel van 
de stad waren de vrijstaande objecten toebe-
deeld aan publieke gebouwen en monumenten. 
In het hoofdstuk over de straat verwijst Kostof 
naar Le Corbusier als het gaat om het verlaten 
van de klassieke straatvorm en de straat als so-
ciale omgeving. ‘Le Corbusier’s dissection of the 
street is also a final step in a longstanding, and 
widespread reformist agenda to eliminate the 
street as a social environment.‘(Kostof, 1992, 
pag. 214-235) De visie van de modernisten van 
“licht, lucht en ruimte” speelt uiteraard hierin 
een grote rol. De kwaliteit van de woon- en leef-
omgeving en daarmee de straat werd primair 
vanuit de woning beschouwd. 
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DE WOONSTRAAT IN HET AUP
In het AUP is een onderscheid gemaakt in vier 
typologieën van straten: Rijksweg - Hoofdver-
keersweg -  Wijkweg – Woonstraat (Hellinga et 
al, 1985, pag.132). Deze verdeling is niet alleen 
de basis voor de ordening van het plan maar 
staat ook voor de grens tot waar het AUP zaken 
vastlegde en vanaf waar de ontwerpers aan de 
slag gingen. De uitwerking van de straatprofie-
len in het AUP is voornamelijk gebaseerd op de 
doorstroom van het verkeer. Om die reden zijn 
de profielen van de hoofdverkeerswegen tot op 
detail uitgewerkt in tekeningen van straatpro-
fielen. Dit in tegenstelling tot de woonstraten 
die niet getekend zijn. Over de aansluiting met 
de bebouwing wordt in het AUP geschreven: ‘In 
de profielen is een aanduiding gegeven van de 
aangrenzende bebouwing. Er dient op gewezen 
te worden, dat hiermee alleen de plaats van de 
voorgevelrooilijn is aangeduid. Eerst bij het ont-
werpen van plannen in onderdeelen kan, ook 
voor de hoofdwegen, aard en hoogte van deze 
bebouwing worden vastgesteld.’( AUP, pag. 143)

Bij bestudering van de profielen (zie afbeelding 
pag.18) zien we dat slechts eenmaal een over-
gang tussen privé en openbaar is aangegeven 
in de vorm van een voortuin bij profiel W4. Bij 
de uitwerking van de deelplannen van het AUP 
worden wel uitspraken gedaan over de inrichting 
van de woonstraat en over de overgang tussen 
privé en openbaar (Steenhuis et al, 2017). Daar-
uit blijkt dat de regulering ten aanzien van de 
overgang tussen privé en openbaar nog steeds-
buiten de rooilijn blijft. De bebouwing wordt als 
een rechte lijn getekend en de overgang ligt in 
een groenstrook; de maat van de stoep; of de 
positie van schuren. Er werd dus geen uitspraak 
gedaan over hoe de gevel vormgegeven diende 
te worden. 

De traditionele scheiding tussen openbare en 
private ruimte is in de Westelijke Tuinsteden 
vervangen door gemeenschappelijke ruimte. De 
gemeenschap of het gemeenschappelijke was 
het belangrijkste kenmerk van deze wijken. De 
toe-eigening moest vooral verlopen via het col-
lectieve domein. Het gemeenschappelijk groen 
is daarbij vormgegeven als kijktuinen. Ontmoe-
tingsplekken zijn in het AUP vooral vormgegeven 
rond collectieve voorzieningen (scholen, kerken, 
buurt- en wijkvoorzieningen) en de vele openba-

re speelplekken met speeltoestellen waar ook 
ouders elkaar kunnen ontmoeten. 

De straat heeft in de naoorlogse stad een andere 
verschijningsvorm dan in de vooroorlogse stad. 
Het omvat ook de eraan gelegen groenstroken 
en hoven. Er bestaat een variatie aan compo-
sities van bebouwing en open ruimte. De land-
schapsarchitect Yttje Feddes (2011) heeft van-
uit het perspectief van de doorgaande groene 
ruimte een analyse gemaakt van verschillende 
verkavelingstypen: opengewerkte bouwblokken, 
stroken, haken en een combinatie van haken en 
stroken. Dat roept de vraag op waar de straat 
in een bredere zin eigenlijk ophoudt. Als een 
groenstrook of een open hof deel uitmaakt van 
de straat, houdt de straat dan op bij een met een 
hek afgesloten hof? 

Het wegvallen van de gemeenschappelijkheid 
deed zich door het sociaal heterogener worden 
van de bevolking in de Westelijke Tuinsteden zo-
wel voor op de kleine schaal in de trappenhui-
zen als op de grotere schaal van de collectieve 
buitenruimte. In plaats van gemeenschappe-
lijkheid is er een meer stedelijke openbaarheid 
voor in de plaats gekomen. De ruimtelijke on-
bepaaldheid van de Westelijke Tuinsteden op 
inrichtingsniveau wordt als een zwakte gezien. 
De stadssocioloog Reijndorp (1995) heeft gesteld 
dat om informeel gebruik (lees toe-eigening) in 
de naoorlogse stad mogelijk te maken een for-
malisering van de ruimte noodzakelijk is. Het ge-
meenschappelijk groen zou te indifferent zijn en 
om een scherpere scheiding tussen openbaar en 
privé vragen evenals nieuwe collectieve vormen 
van beheer. MIJN STRAAT gaat over fysieke en 
symbolische grenzen tussen de collectieve ruim-
ten en de straat. 
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Blauwe lijnen.

Groene lijnen.De schotse ruit van het AUP.                         

PARKSTAD  
In 1995 werd ter voorbereiding op de stedelijke
vernieuwing van Parkstad in opdracht van dRO
Amsterdam een stedenbouwkundige analyse van 
de Westelijke Tuinsteden gemaakt (Vos, 1995). 
In deze analyse wordt beschreven hoe het oor-
spronkelijke plan kan worden beschouwd als een 
Schotse ruit: een weefsel of patroon van zwarte, 
blauwe en groene lijnen, waarbij de invulling van 
het rood (de bebouwing) los staat van de drie 
verbindende structuren van wegen, water en 
groen. De ‘Schotse Ruit’ van lijnen kadert ‘vel-
den’ af, die betrekkelijk onafhankelijk van elkaar 
vernieuwd zouden kunnen worden. Het Ruimte-
lijk Kwaliteitskader Parkstad (Bureau Parkstad, 
2000) – een belangrijk startdocument in de ste-
delijke vernieuwing - bouwt hierop voort en geeft 
op het niveau van de gehele Westelijke Tuinste-
den inzicht in de ruimtelijke samenhang tussen 
de verschillende schaalniveaus. Het maakt een 
onderscheid in een formeel en informeel net-
werk. De formele lijnen hebben een doorgaande 
verkeersfunctie, terwijl de informele lijnen een 
ontsluitingsfunctie hebben voor voorzieningen 
als scholen en winkels. Hoe dat uitpakt in de 
vernieuwingsplannen voor de velden is echter 
afhankelijk van opdrachtgevers en ontwerpers. 

Op het lagere schaalniveau van de velden blijven 
zowel het Ruimtelijke Kwaliteitskader als de Nota 
Parkstad vaag als het gaat om de samenhang tus-
sen bebouwing en openbare ruimte, aldus Anna 
Vos (2004). 

In 2001 start de grootschalige vernieuwing in het 
kader van Parkstad. Naast de transformatie van 
de bestaande woningvoorraad is de vernieuwing 
ook een verdichtingsopgave. In de Parkstadplan-
nen wordt het AUP hiervoor opnieuw geïnterpre-
teerd. Opdrachtgevers en ontwerpers introduce-
ren een nieuwe verkavelingsstructuur en nieuwe 
architectonische typologieën. Keuzes ten aan-
zien van de openbare ruimte spelen zich hierbij 
binnen de plangebieden zelf af. Dat past ook bij 
de projectgerichte planvorming, die slechts op 
hoofdlijnen rekenschap geeft aan de aansluiting 
op de directe omgeving. Hierdoor is de aanslui-
ting en inbedding van de vernieuwingsgebieden 
met de aangrenzende openbare ruimte dikwijls 
ongelukkig. (Cusveller, 2004).
De stedenbouwkundige Wouter Veldhuis heeft 
de opgave voor de Westelijke Tuinsteden ten 
aanzien van de openbare ruimte als volgt ver-
woord: ‘Vooral de grote hoeveelheid openbare 
ruimte en de eenzijdige woningvoorraad worden 
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Zwarte lijnen, infrastructuur.

Laagbouw & gestapelde bouw in het groen.

gezien als probleemfactoren. Een goede manier 
om deze problemen aan te pakken is echter nog 
niet gevonden, aangezien er nog geen consen-
sus is bereikt over de aanpak van de openbare 
ruimte in de Westelijk Tuinsteden, zoals wel het 
geval is in de historische binnensteden en de ne-
gentiende-eeuwse wijken. Dit is vooral te wijten 
aan de vrij complexe samenhang tussen openba-
re ruimte, bebouwing, verkaveling en stedelijke 
hoofdstructuur enerzijds en de discussie over de 
betekenis van het gebouwde en geschreven erf-
goed anderzijds.’(Veldhuis, 2006, pag.209-239) 

In veel nieuwbouwprojecten in de stedelijke 
vernieuwing van Parkstad is de open verkave-
ling losgelaten en gekozen voor gesloten of semi 
gesloten bouwblokken met als gevolg nieuwe 
vormen van openbare ruimte zoals collectieve 
binnentuinen en autovrije woonerven. Leidend 
was het verdichten, het toevoegen van nieuwe 
woningtypologieën om daarmee nieuwe doel-
groepen aan te trekken en het reduceren van de 
hoeveelheid openbare ruimte. In de stedelijke 
vernieuwing kreeg het collectieve domein een 
openbaar of een meer geprivatiseerd karakter. In 
veel vernieuwingsprojecten is de verhouding tus-
sen collectieve ruimte en straat opnieuw bepaald 

en vormgegeven. Dat gebeurde vaak door mid-
del van formalisering van het collectieve domein 
waardoor het eigenaarschap van de collectieve 
ruimte duidelijker moest worden. Soms bouwde 
men daarbij voort op het weefsel van het AUP en 
in andere gevallen was het een duidelijke reactie 
en een terugkeer naar het gesloten bouwblok. Er 
ontstonden nieuwe straten en straten met oud- 
en nieuwbouw. 

De plannen van Parkstad zijn maar voor een deel 
gerealiseerd. Vanaf 2008 vertraagde de econo-
mische crisis de stedelijke vernieuwing en een 
nieuwe periode kondigde zich aan. Een perio-
de waarbij participatie van de bewoner en bot-
tom-up initiatieven werden omarmd. Daarnaast 
gaf de crisis  de tijd om de ingeslagen weg te her-
zien en kritisch te reflecteren op de gerealiseerde 
plannen. Nu, anno 2018, is het tij weer gekeerd 
en door de goede economie en druk op de wo-
ningmarkt is de stedelijke vernieuwing opnieuw 
actueel.



22
DE STRAAT IN PARKSTAD 
Binnen de plannen van Parkstad en de daaruit 
voortvloeiende regulering qua bebouwing werd 
gezocht naar nieuwe ontwerpmiddelen om de 
interactie tussen bewoners enerzijds te stimule-
ren, maar anderzijds de kwetsbaarheid door kans 
op overlast in de openbare hoven te reduceren. 
Op de schaal van het blok werd gezocht naar een 
alternatief voor de strokenverkaveling in de vorm 
van gesloten bouwblokken bij nieuwbouw of 
door het afsluiten van de openbare binnenhoven 
tussen de stroken bij renovatie. Daarmee wordt 
een extra schakel gevormd tussen het private do-
mein en het publieke domein, namelijk het gepri-
vatiseerde collectieve domein. 

Ook op het schaalniveau van de straat wordt 
een extra schakel toegevoegd. Yttje Feddes be-
schrijft in haar boek De Groen Kracht (2011) de 
drie systemen die in het AUP herkenbaar zijn: 
(zie schema pag.23) het groen- en watersysteem, 
functies en de  infrastructuur. Daarin beschrijft zij 
het belang van de doorkoppeling van de reeks: 
stoep - woonstraat - buurtstraat - wijkweg - stads 
laan-autoweg. (Feddes,2011, pag.138) Bij het be-
stemmingsplan voor het Zuid West kwadrant uit 

2015, zien wij een vergelijkbaar schema echter 
met een nieuw begrip toegevoegd aan de reeks: 
geveltuin (margestrook). Er is een nieuwe scha-
kel toegevoegd aan de keten, voortkomend uit 
de behoefte van een schaalsprong tussen pri-
vé en openbaar. De sobere architectuur van de 
westelijke tuinsteden en de veelal dichte plinten, 
waar die schaalsprong veelal afwezig is, waren 
hier aanleiding voor. 
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REGULERING VAN DE STRAAT
De fragmenten uit het beeldkwaliteitsplan  voor 
de Delflandpleinbuurt uit september 2009 (zie 
pag.25) zijn exemplarisch voor de regulering van 
de straat binnen Parkstad. Het eerste fragment 
beschrijft de context van het AUP in relatie tot 
de nieuwbouwplannen. In de beschrijving van 
de overgang privé-openbaar worden de rand-
voorwaarden preciezer. Het verschil tussen de 
geringe randvoorwaarden die het AUP over de 
overgang tussen privé en openbaar vastlegde en 
deze voorschriften is groot. Met de voorschriften 
wordt getracht een gelaagde overgang tussen 
gebouw en openbare ruimte te creëren. In het 
stedenbouwkundig plan voor de Kolenkitbuurt is 
zo in 2002 door Bureau Urhahn/ Andries Geerse 
de ‘encroachment zone’ ingezet. Deze zone mar-
keert een overgangszone tussen privé en open-
baar, zoals afgebeeld op onderstaande foto. Het 
bestaat uit een strook langs een gebouw waar 
bewoners plantenbakken of een bankje kunnen 
neerzetten en die de overgang van de straat naar 
de woningen verzacht. Wij hebben echter gedu-
rende ons onderzoek ondervonden dat regels 
vastleggen soms tot de gehoopte resultaten leidt 
in vorm van actieve plinten, maar soms ook niet 
dat effect heeft. (zie ook pag 75) 
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Randvoorwaarden vanuit de gemeente t.b.v. herprofielering Maassluisstraat.  
bron: Beeldkwaliteitplan voor de Delflandpleinbuurt sept 2009 

FRAGMENTEN
BEELDKWALITEITPLAN VOOR DE 
DELFLANDPLEINBUURT SEPT 2009 

‘Nieuwe bebouwing moet dezelfde geest 
ademen als de oorspronkelijke plannen voor 
de Westelijke Tuinsteden: een heldere en 
ordelijke verschijningsvorm die een sterke 
ruimtewerking ondersteunt, dienstbaarheid 
aan maatschappelijke doelen waarbij de ge-
lijkwaardigheid van functies en doelgroepen 
goed tot uitdrukking komt, en een optimisti-
sche uitstraling die het geloof in een betere 
toekomst laat zien. Deze algemene motive-
ring vormt voor de supervisoren het start-
punt van alle gesprekken over het realiseren 
van de vernieuwing in de westelijke tuinste-
den.’ (pag.35) 

‘Voor de gehele buurt geldt een uniforme 
plinthoogte van 7 meter. Deze plint moet een 
rustige basis vormen voor de bovenbouw. De 
behandeling van de plint moet in materiali-
sering contrasteren met de bovenbouw. De 
plint onderscheidt zich verder van de boven-
bouw door het toepassen van een ten opzich-
te van de rooilijn terug liggende margestrook 
van 1,8 meter. De margestrook geeft het 
bouwblok een derde dimensie op straatni-

veau en vormt een subtiele overgang naar 
de binnenruimtes. De invulling is afhankelijk 
van de aanliggende functies. Als privé stoep 
bij grondgebonden woningen garandeert de 
strook voldoende privacy. De margestrook 
vormt bij de winkelfuncties een droogloop en 
ontvangstruimte. Plaatselijk mag de marge-
strook worden opgevuld voor entrees, bijzon-
dere voorzieningen, etc. In de plint moeten 
levendige functies worden ondergebracht 
die goed samengaan met het directe contact 
met de openbare ruimte. Dus geen bergin-
gen of parkeergarages; wel werkruimtes van 
praktijkwoningen,winkels, kleine bedrijven, 
publieksvoorzieningen. Beganegrondwonin-
gen moeten direct vanaf de straat worden 
ontsloten. Kamers aan de straat moeten 
groot genoeg zijn om bruikbaar te zijn en 
functies bevatten die de levendigheid bevor-
deren. Woonruimtes en keukens moeten de 
levendigheid en sociale controle waarbor-
gen. Tegelijk moet bij de woningen de uit-
werking van de plintstrook rekening houden 
met praktische zaken als voldoende privacy, 
bruikbare plattegronden en mogelijkheid 
voor raamdecoratie.’(pag. 47)
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STRAATVORMEN
Het AUP en met name Nieuw-West heeft twee 
unieke straatvormen die in andere stadsdelen 
zelden voorkomen: het woonhof en woonpad. 
Daarnaast is typerend voor Nieuw-West dat veel 
straatprofielen asymmetrisch zijn. Asymmetrisch 
in de zin dat aan één zijde voorkanten van wo-
ningen of woonblokken zich bevinden en aan de 
overliggende zijde achterzijden, wel of niet met 
tuinen. Tot slot is kenmerkend dat in veel stra-
ten in Nieuw-West gebouwen staan met gesloten 
plinten. Op de begane grond bevinden zich geen 
woonfuncties of andere actieve functies, zoals 
winkels of bedrijfsruimten. In Nieuw-West zijn in 
de afgelopen vijftien jaar veel vernieuwingspro-
jecten gerealiseerd met nieuwe verkavelingen en 
variaties in de relatie tussen privé en openbaar. 
Uit al die naoorlogse en nieuwe straten in Nieuw-
West hebben wij een selectie gemaakt die naar 
ons idee kenmerkend is voor de huidige identi-
teit van Nieuw-West. We bespreken deze in het 
volgende hoofdstuk.
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