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I Henk Engel en Endry van Velzen 

De vorm van de stad, 
Nederland na 1945 

De grondeenheid van de stedebouw is de bouwplaats van het enkele 
huis. Uit de vereniging van bouwplaatsen ontstaat het blok, uit de 
samenstelling en groepering van bebouwde blokken door middel van 
een verkeerstechnisch en kunstzinnig weldoordacht stratennet en de 
nodige groenvoorzieningen ontstaat de stad. En toch moet de stede-
bouw in omgekeerde volgorde te werk gaan. Eerst de tracés van de 
hoofdstraten en de grotere groenvoorzieningen, dan de blokverdeling en 
de kleinere groenvoorzieningen, tenslotte de parcellering in bouwplaat-
sen,1 

Planning 
Het jur id isch inst rumentar ium voor de beheersing van de fys ieke ont-
wikkeling van de stad zijn het bebouwingsplan en de bouwverorde-
ning. De eerste opgave waar de klassieke burgerl i jke s tedebouw zich 
voor gesteld ziet is het mogeli jk maken van de private toeëigening c.q. 
exploitatie van de grond. De parcel ler ing van het stadsgebied vormt 
de basis van al het s tedebouwkundige handelen en de grondslag van 
de privat isering van de stad. Het onderscheid tussen het private en 
openbare domein is fundamenteel . Dit is op al lerlei niveaus van 
belang: openbaar zijn de straten en privé is de bebouwing; openbaar 
zijn de publieke gebouwen en privé is het woongebouw; openbaar zijn 
de parken en groenvoorzieningen, privé zijn de tuinen; openbaar zijn 
de pleinen en privé zijn de (binnen)hoven. Deze onderscheid ing is in 
het kader van de stedel i jke groei van veel groter belang dan bijvoor-
beeld de onderscheid ing naar het gebruik van een gebouw. De open-
bare intervent ies van de s tedebouw stoppen op de grenzen van de 
percelen. Vervolgens wordt de bouwvri jheid, een van de grondrechten 
van de burger, alleen ingeperkt door de bouwverordening. De bepal in-
gen met betrekking tot de brandvei l igheid, de vei l igheid van de con-
st ruct ies en de hygiëne zijn wel iswaar een ingreep in de individuele 
vrijheid, maar in fe i te is de bouwverordening een garant ie voor cor-
recte marktvoorwaarden in een s i tuat ie waarin producent en consu-
ment niet meer samenvallen. Daarnaast is het hoofddoel van het 
bebouwingsplan de maximal iser ing en de gel i jkmatige verdel ing van 
de waardevermeerder ing als gevolg van de omzet t ing van agrar ische 
grond in stedel i jke bouwplaatsen. 

Het is misschien vreemd een verhandel ing over s tedebouw en 
arch i tectuur na de Tweede Wereldoor log te beginnen met een 
samenvatt ing van enkele grondbeginselen van de klassieke burger-
lijke s tedebouw van het eind van de negentiende eeuw. De geschied-
schri jv ing beschouwt de s tedebouwkundige prakti jk van na de 
Tweede Wereldoor log als de vol tooi ing van de breuk met die van de 
negent iende-eeuwse stadsui tbre id ingen. Ju is t daarom kan deze 
samenvatt ing verhelderend zijn. Het kan duidel i jk maken wat de breuk 
met de negent iende-eeuwse prakti jk betekent, niet alleen voor de 
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stedebouw en de arch i tec tuur , maar ook voor het funct ioneren van 
het stedelijk gebied. 

Volgens de gangbare opvat t ing heeft de breuk met de negen-
tiende-eeuwse prakti jk zich in Nederland in twee stappen voltrokken. 
Eerst werd met de arch i tec ton ische, monumentale s tedebouw van 
Berlage de controle van de s tedebouwkundige p lanvorming uitge-
breid tot die van de es thet ische verschi jn ing van de stedel i jke ruimte, 
het stadsbeeld. Dit was een zeer ingri jpende stap, maar afgezien van 
de s tadsesthet ische dimensie is de Ber lagiaanse s tedebouw in alle 
opzichten nog verwant aan die van de negentiende eeuw. Dat geldt 
ook voor het toepassingsgebied van de stedebouw, dat beperkt bleef 
tot de stad. De terr i tor ia le oorzaken van de verstedel i jk ing bleven 
buiten beschouwing. De stad was vanzelfsprekend monocentr isch; 
haar groei in principe ongel imi teerd. Ui tbre id ing in alle r icht ingen 
werd als evenwicht ig aangemerkt; de vraag naar de begrenzing van 
de groei werd niet gesteld. 

Van meer fundamenteel belang voor de ontwikkel ing van de 
moderne stedebouw was de tweede stap, de in t roduct ie van het 
wetenschappel i jk s tedebouwkundig onderzoek. Dit s tedebouwkundig 
onderzoek analyseerde de stedel i jke groei in het kader van haar 
regionale ontwikkel ing. Dat gebeurde voor het eerst bij het opstel len 
van het Algemeen Ui tbre id ingsplan voor Ams te rda m van 1935 
(AUP). Van Lohuizen en Van Eesteren introduceerden een vergaande 
programmat ische controle op de stedel i jke u i tbre id ing. In de Berlagi-
aanse stedebouw werd de stad gezien als een p last isch/ ru imte l i jke 
composi t ie en moest het s tedebouwkundig plan een harmonisch 
stadsbeeld tot stand brengen, bestaande uit een r i tmische opeenvol-
ging van straat- en pleinruimtes. Voor het A U P was de stad aller-
eerst een samenstel van gebruikselementen die in een funct ionele 
relatie met elkaar een produktief geheel moesten vormen. Het stede-
bouwkundig plan moest een evenwicht tot stand brengen in de dyna-
mische ontwikkel ing van de verschi l lende stedel i jke elementen. De 
vorm was resul tante van uit het s tedebouwkundig onderzoek geble-
ken eisen: survey before plan. 

Wagenaar wi jst in zijn s tudie van de plannen voor de wederop-
bouw van Rot terdam op een derde stap in de ontwikkel ing van de 
hedendaagse stedebouw.2 Het Basisp lan voor de wederopbouw van 
Rotterdam van 1946 introduceerde een nieuwe relat ie tussen het 
vooronderzoek en de bestaande stad en, als gevolg daarvan, tussen 
onderzoek en ontwerp. Het A m s t e r d a m s e A U P volgde een observe-
rende benadering waarbi j de demograf ische en sociaal -economische 
ontwikkel ingen als natuurl i jke tendensen werden beschouwd. De 
belangri jkste conclusie van het survey van A m s t e r d a m was, dat er 
een eind aan de groei van de bevolking werd voorzien rond het jaar 
2000. Het angstbeeld van de ongebreidelde expansie van de grote 
stad, door Berlage gepareerd met een versterk ing van de interne 
arch i tec ton ische ar t icu lat ie van het stadsl ichaam, was daarmee met 
een rekensom de wereld uit geholpen. Het A U P kon ontworpen 
worden als het eindplan voor een afgeronde stad. Het legde de 
omvang en hoofdvorm van de stad vast, de omvang en plaats van de 
te bebouwen gebieden voor wonen en werken, en de s t ructuurbepa-
lende elementen. Tot deze laatste behoort al lereerst het hoofdwegen-
stelsel, dat in de vorm van parkways de nieuwe ui tbreid ingen met de 
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bestaande stad tot een geheel verbindt. Minstens zo belangri jk is 
echter een aantal grote open ruimten die de u i tbre id ingen van een 
eigen ruimteli jk centrum voorzagen: het parkgebied rond de Sloter-
plas in de westel i jke u i tbre id ing (gereal iseerd in de jaren vi j f t ig) en 
het Gijsbrecht van Aemste l Park in de zuideli jke ui tbreid ing, Bui ten-
veldert (gereal iseerd in de jaren vi j f t ig) . Evenals in het u i tbre id ings-
plan voor Frankfurt am Main (1927) geven deze recreatieve stadspar-
ken aan de perifere woongebieden een eigen gesta l te ten opzichte 
van het bestuurl i jke en zakeli jke centrum, dat de h is tor ische kern in 
bezit neemt. 

Bij de voorbereiding van de wederopbouwplannen voor Rot terdam 
kwam men tot de conclusie dat de beoogde evenwicht ige u i tkomst 
van het AU P niet het resultaat zou kunnen zijn van een natuur l i jke 
ontwikkeling, maar alleen tot stand gebracht kon worden met behulp 
van sociale, economische en terr i tor ia le planning. Evenwicht werd 
daarbij ook niet gezien als een s i tuat ie die in een afgerond eindsta-
dium bereikt moest worden, maar als een doels te l l ing die in alle 
fasen van de stedel i jke ontwikkel ing moest worden nagestreefd. Een 
afgerond eindbeeld had men in Rot terdam niet. De in t roduct ie van de 
wijkgedachte was in di t verband van eminent belang. Het maakte een 
dynamische en addit ieve planning mogeli jk. De wi jkgedachte is de 
projectie van een ideaal model voor de omvang en programmat ische 
samenstel l ing van een woongebied. Het regelt de gel i jkmatige sprei-
ding van voorzieningen en een sociale menging van verschi l lende 
bewonerscategorieën. De wi jkgedachte breekt het onbegrensde 
lichaam van de grote stad in overzichtel i jke, beheersbare delen. Het 
probleem van de vorm van de onbegrensde moderne metropool wordt 
zo in één klap opgelost door de aaneenri jging van eenheden, ieder 
niet groter dan een kleine stad of een groot dorp, met een eigen 
voorzieningencentrum en een duidel i jke begrenzing door middel van 
groenstroken. Zo vormt het Zuiderpark in Rot terdam niet het ruimte-
lijk centrum van de zuideli jke ui tbreid ing, maar een groene buffer 
tussen de nieuwe woonwijken en de bestaande stad. 

Wagenaar beschouwt deze s tedebouwkundige werkwijze, die in 
Rotterdam voor de wederopbouw ontwikkeld werd, als het prototype 
van de stedebouw in de welvaar tsstaat zoals die later in de jaren 
zestig, met de Wet op de Ruimtel i jke Ordening, in de vlekkenplannen 
tot algemene prakti jk werd verheven. Toch was voor de d iscuss ie over 
archi tectuur en s tedebouw in de periode na de Tweede Wereldoor log 
echter de ui tvoer ing van het A U P minstens zo belangri jk als de 
wederopbouw van Rotterdam. En de erfenis van de Ber lagiaanse ste-
debouw was evenmin uit de d iscussie weg te denken. Deze stads-
esthet ische benadering behield aanvankeli jk met haar meer dorpse 
en kleinstedeli jke karakter de overhand in de vele s tedebouwkundige 
plannen van de Del f tse School, maar ook, aanslu i tend bij de groot-
stedeli jke benadering van Berlage, in de plannen van Dudok voor de 
wederopbouw van Den Haag en in de kri t ieken van J.J.P. Oud op het 
AUP en het Rot terdamse Basisplan. Berlage won vervolgens in de 
jaren zeventig opnieuw aan actua l i te i t toen het model van de 'wel-
vaartsstad' in een cr is is raakte, de aandacht verschoof van stadsui t -
breidingen naar stedel i jke vern ieuwing en de vormgeving van de 
openbare ruimte weer als nummer één op de agenda verscheen. 
Nu er bovendien in de jaren negentig alom sprake is van pr ivat iser ing, 
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de overheid haar investeringen uit de bouw terugt rekt en zij de f inan-
ciering niet alleen voor de bouw van woningen maar zelfs van over-
heidsgebouwen steeds meer naar de private sector verschui f t , l i jkt 
de geschiedenis van de tw in t igs te eeuw zich als een cirkel te slui ten. 
De in deze si tuat ie door de overheid geïnit ieerde d iscussie over 
archi tectonische kwal i te i t toont di lemma's die ook inherent waren 
aan de burgerl i jke s tedebouw van een eeuw geleden. Met de intro-
ductie van 'beeldkwal i te i tsplannen' wordt de arch i tec tuur opnieuw 
geconfronteerd met de bij u i tstek ideologische problematiek van 
bemiddeling tussen privaat en openbaar domein. 

Archi tectuur 
De klassieke s tedebouwkundige eenheid voor het reguleren van de 
stedelijke groei is het door straten omli jnde bouwblok. Het bouwblok 
vormt de basis voor de begrenzing van de openbare stedel i jke ruimte 
van straten en pleinen ten opzichte van de private terreinen. Voor 
zover het part icul iere bouw betreft, is de arch i tec ton ische eenheid 
het perceel, het huis. De arch i tec tuur presenteert zich in de open-
bare ruimte als een aaneenschakel ing van part icul iere gevels. Met de 
economische rat ional isat ie van de huurwoningen enerzijds en de ves-
t ig ing van het vr i jstaande woonhuis als het dominante type voor de 
part icul iere woning anderzi jds, wordt de t radi t ionele typologie van het 
individuele stadshuis (het herenhuis), zoals we die bi jvoorbeeld in de 
Ams te rdamse grachtengordel nog aantreffen, verniet igd. 

Berlage accepteerde deze ontwikkel ing als een gegeven en trok 
daaruit in zekere zin een radicale consequentie. In navolging van de 
Duitse theoret ic i A.E. Brinckmann en W.C. Behrend tg ing Berlage bij 
de massawoningbouw uit van een bloksgewijze bebouwing. Hij 
beschouwde het gehele bouwblok als een arch i tec ton ische eenheid. 
A ls voorbeeld wees hij daarbij naar de ant ipode van de burgerl i jke 
stedebouw, de barok. Das einheitliche Blockfront werd aldus het 
beeldbepalende element van de stedel i jke ruimte. Het kunstz innige 
karakter van de arch i tec tuur lag voor Berlage besloten in haar ver-
mogen tot representat ie. Met dien verstande dat in de vorm van de 
gevel nu niet langer de grondeenheid van de burgerl i jke stad, name-
lijk het enkelvoudige stadshuis werd gesymbol iseerd, maar de idee 
van de stad zelf, de stad als 'huis' van de gemeenschap. Deze mani-
festeerde zich in het beeld van de stedel i jke ruimte, de straat, het 
plein. Terwi j l op het niveau van de woning het proces van metropol i -
t ische onthecht ing werd geaccepteerd, werd dit op het niveau van de 
stad bestreden door een intensiver ing van de arch i tec ton ische bepa-
ling van de stedel i jke ruimte. Deze werd het voorwerp van 'stads-
bouwkunst ' , die Berlage beschouwde als bij u i tstek een kunst van de 
overheid. 

In de door Berlage beoogde s tadsbouwkunst werd het onder-
scheid tussen arch i tec tuur en s tedebouw opgeheven. De bemidde-
ling tussen arch i tec tuur en s tedebouw verl iep niet meer alleen via 
een bebouwingstypologie die als abstracte verwi jz ingsgrond voor het 
bebouwingsplan en de bouwvoorschr i f ten diende. A rch i t ec tuu r en 
stedebouw werden aaneengesmeed door een gemeenschappel i jke 
ui tdrukkingsvorm, een arch i tec ton ische st i j l . A l s medium van stads-
bouwkunst moest deze nieuwe st i j l zakelijk zijn. Zij werd niet geken-
merkt door de creatie van nieuwe vormen van ornament iek en versie-
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ring, maar r ichtte zich primair op de r i tmische geleding van de bouw-
massa met het oog op haar belangr i jkste taak, het 'verzinnebeelden' 
van ' ru imte-omslui t ing ' . 3 Bij de overheid, als bundel ing van maat-
schappelijke macht, lag volgens Berlage de ar t is t ieke verpl icht ing het 
ontstaan van een dergeli jke st i j l te bevorderen, van s tedebouw kunst 
te maken, s tadsbouwkunst , 'overheidskunst ' . 

Van Eesteren, een van de opstel lers van het AUP, karakter iseerde 
het Plan-Zuid van Berlage als een Kulissenstadtebau, een leerschool 
der leugen,4 Hij acht te het principieel onjuist dat monumentale stede-
bouwers zoals Berlage de woning en haar programma ondergeschikt 
maakten aan een esthet ische theorie over de rol van straat- en plein-
gevels in het stadsbeeld. Van Eesteren verwierp elke vorm van repre-
sentatie. In het A U P is elke rest van Gesamtkunstwerk, van st i j l als 
middel om eenheid te scheppen, uitgebannen. Het stadsplan bracht 
de elementen van de stad (de woningen, de fabrieken, de pakhuizen, 
de wegen, de parken, enzovoort) samen in een composi t ie die ervoor 
zorgde dat de elementen zelf naar hun eigen aard ontwikkeld konden 
worden. Er was geen total iserende idee die in hun vorm ingreep. 
De bebouwingsvorm van het A U P is open gedacht, zonder enige 
prefiguratie. 

Het belangri jkste probleem waarvoor Van Eesteren zich vervol-
gens bij de ui twerking van het A U P gesteld zag, was het vinden van 
een al ternat ief voor de verkaveling in gesloten bouwblokken. Aanvan-
kelijk werd geëxperimenteerd met verschi l lende vormen van stroken-
verkaveling. In de bebouwingsplannen die na de oorlog zijn uitge-
voerd, is ui teindel i jk veelvuldig gebruik gemaakt van een haken-
hovenverkaveling, die voor het eerst in Frankendael (Ams te rdam-
Oost, 1951) werd gereal iseerd. De primaire taak van de verkavelingen 
was niet langer de begrenzing en afbakening van het private en het 
openbare domein. De nieuwe bebouwingsvormen r icht ten zich puur 
en alleen naar de eisen van het wonen. Het woningmater iaal , dat bij 
Berlage in cont inue st raatwanden was ondergebracht, werd opge-
deeld in verschi l lende woningsoorten. Deze kregen in de open verka-
velingen telkens, als los blok of rij, een zelfstandige arch i tec ton ische 
bepaling: eengezinsr i jenwoningen in twee lagen, etagewoningen in 
drie of vier lagen en op enkele s t ra teg ische plaatsen hoge woonge-
bouwen van t ien tot twaal f lagen. In een advies uit 1943 van Van 
Eesteren en de arch i tec t Merkelbach werd gesteld: Men eische geen 
duidelijker karakterverschil tusschen de verschillende zijden, dan bij 
verwerken (...) van de wooneischen ontstaat.5 De openbare ruimte als 
zinnebeeldige f iguur die in de arch i tec tuur gestal te moest krijgen, was 
als obstakel voor de ontplooi ing van het bevrijde wonen terzi jde ge-
schoven. De arch i tec tuur van de stad werd in het kader van het A U P 
teruggebracht tot een arch i tec tuur van woning en woonomgeving. 

De Rot terdamse experimenten in het kader van de wi jkgedachte 
gingen daarin nog een stap verder. In Rot terdam werd de di f ferent ia-
tie van het woningaanbod als u i tgangspunt genomen voor een struc-
turele geleding van het stadsl ichaam. Het belangr i jkste verschi l met 
Amste rdam is de st r ingente verbinding van de bebouwingsvormen 
met een soc io log isch gedetermineerde laag van betekenissen. Er 
werd bewust gekozen voor een gemengde bebouwing, dat wil zeggen 
voor een gel i jkmatige spreiding en een vermenging van verschi l lende 
bewonerscategorieën. In een toe l icht ing van L. Stam-Beese bij de 
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plannen voor de Rot terdamse wijk Pendrecht werd die verbinding van 
het sociale en de vorm expliciet aan de orde gesteld: In eerste instan-
tie werd niet naar een incidentele aesthetische oplossing gestreefd, 
maar de structuur van een maatschappelijke constellatie zelf als vorm-
gevend element gebruikt.6 Daartoe werd een nieuwe verkavel ingsfi-
guur geïntroduceerd, de wooneenheid, ook wel stempel genoemd. 
Hierin werden verschi l lende woonvormen (bejaardenwoningen, eenge-
zinswoningen, etagewoningen) gecombineerd tot een basiseenheid 
die als het ware de kleinste gemene deler van de gehele wijk vormt. 
Het plan voor Pendrecht - zelf het resultaat van nauwe samenwerking 
tussen de Dienst Stadsontwikke l ing en de Rot terdamse arch i tec ten-
groep Opbouw - was aanleiding tot een reeks studies van Opbouw 
die op de naoorlogse C lAM-congressen werden gepresenteerd. 
Opbouw zag in de herhaalbare wooneenheid de mogel i jkheid om de 
verhouding tussen arch i tec tuur en s tedebouw opnieuw te definiëren. 
In de opeenvolgende studieplannen voor Pendrecht en Alexander-
polder werd de wooneenheid vergroot en de mogeli jkheden voor 
variatie van de basiseenheid uitgebreid. Daarnaast maakte de 
sociale st rat i f icat ie als belangr i jkste betekenis laag van het stede-
bouwkundig plan plaats voor een esthet ische geleding, waarin ook 
andere betekenissen konden worden opgenomen. Dat was een 
radicale breuk met de keurige, de te rmin is t i sche stedel i jkheid van 
de wi jkgedachte. 

De kiem voor een andere stedel i jkheid was gelegd in het pro-
gramma voor 'Habitat ' , dat ter voorbereiding van het negende C IAM-
congres was opgesteld. Tegenover de analy t ische benadering van de 
funct ionele stad werd met Habitat de act ieve wisselwerk ing tussen 
gebouwde omgeving en gebruikers gesteld. Stedel i jkheid werd niet 
gezien als stol l ing van een geprogrammeerde sociale orde, maar als 
een voortdurende stroom van spontane gebeurtenissen. De taak van 
de arch i tect was het dan om een 'georganiseerde s t ructuur ' te 
creëren, waarin die gebeurtenissen zich konden voltrekken of zelfs 
ui tgelokt werden. Het programma voor Habitat vertoonde grote over-
eenkomsten met de ideeën van de Internat ionaal S i tuat ion is ten over 
het Unitair Urbanisme, dat ten grondslag lag aan het utopische 
project New Babyion (1960) van de kunstenaar Constant Nieuwen-
huis. Voor de arch i tec tuur werden deze ideeën ui tgewerkt in het 
a rch i tec tuur t i jdschr i f t Forum (1959-1963) en onder meer gereal iseerd 
in de wijk Buikslotermeer (ontwerp 1963) in Ams te rdam. Deze wijk 
werd niet zoals Pendrecht opgebouwd uit verschi l lende woonvormen 
voor verschi l lende bewonerscategor ieën, maar bestaat uit één bebou-
wingsvorm waarin verschi l lende woningtypen zijn opgenomen en 
waarmee een neutrale s tedebouwkundige s t ruc tuur van hofacht ige 
ruimten is gevormd. Ook de oorspronkel i jke concept ie van de Bi j lmer-
meer ging uit van een dergeli jke stedel i jkheid en neutra l i te i t van 
bebouwing. 

De woningbouw in de stadsui tbre id ingen bleef in de gehele 
periode van de jaren v i j f t ig en zest ig bij u i tstek een terre in voor de 
project ie van een ideële samenhang tussen arch i tec tuur en stede-
bouw. Forum verwierp de scheid ing tussen beide discip l ines en 
p le i t te voor de vervanging van zowel de 'a rch i tec tuur ' als de 'stede-
bouw' door de beide omvattende discipl ine van de 'archi tect -urba-
nist ' . In deze wel iswaar veranderde open bebouwingsvormen is nog 
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steeds de echo van Berlages s tadsbouwkunst te horen. In de prakti jk 
was een dergeli jk samengaan echter een incidentele aangelegenheid 
binnen de grenzen van nieuwe vormen van projectontwikkel ing. In dit 
verband, en in opmerkel i jk contrast met het utopische gehalte van 
Forum, is de betekenis die J.H. van den Broek in 1946 toekende aan 
de int roduct ie van de open bebouwingswi jze, veelzeggend: Wij 
moeten Rotterdam veel meer gaan zien als een stad van gebouwen. Van 
den Broek deed deze uitspraak in het kader van de d iscuss ies over de 
wederopbouw van het gebombardeerde s tadscentrum van Rotterdam. 
De open bebouwingswi jze was voor Van den Broek een middel om de 
betekenis van de afzonderl i jke arch i tec ton ische projecten in het 
stadsplan opnieuw te definiëren: In plaats van door straatwanden zal 
het stadsbeeld bepaald worden door plastische bouwmassa's. Daardoor 
zal het architectonisch scheppen een waardevoller uitgangspunt krijgen 
dan de behandeling van voorgevels. In de architectuuropvattingen 
zullen architecten vrijer kunnen zijn dan bij de vormgeving van aanslui-
tende gevels, waarbij juist de noodzaak van 'aansluiting' de karakter-
volle vormgeving belemmert. De duidelijker en reëler bouwopgave zal tot 
betere architectuur inspireren.1 

Voor Van den Broek li jkt het s t i j lp lura l isme een gegeven dat inhe-
rent was aan de stedel i jke ontwikkel ing. Tegel i jker t i jd bewees het 
project van de Lijnbaan dat het onderscheid tussen het openbare en 
het private domein dat de negent iende-eeuwse s tedebouw op alle 
niveaus reguleerde, niet meer effect ief was. De Lijnbaan is het resul-
taat van wat wij s inds enkele jaren publ iek-private samenwerking 
noemen. Het project omvat een veelheid aan stedel i jke funct ies en 
heeft een omvang die de capaci te i t van een enkele private opdracht-
gever verre te boven ging. De bebouwingsstud ies die Van den Broek 
voor het gebied van de Lijnbaan maakte, hadden niet alleen betrek-
king op de typologie van gebouwen. De verschi l lende al ternat ieven 
hadden direct effect op de organisat ie van het grondgebruik en de 
status van de open ruimte. De bebouwingsstud ies waren niet 
bedoeld als voorbereiding van een t radi t ioneel bebouwingsplan, maar 
dienden om de mogeli jkheden van pro jectontwikkel ing te onderzoe-
ken. De ui teindel i jke keuze van een model werd bepaald door de 
afweging van de economische r is ico's voor de verschi l lende part i jen. 

De overheid staat in dergeli jke processen van publ iek-private 
samenwerking niet meer boven de part i jen, maar is een van de 
belanghebbenden. Het onderscheid tussen de discip l ines s tedebouw 
en arch i tec tuur heeft in de projectgewijze benadering zijn instrumen-
tele waarde verloren. Vanui t de hier geschets te ontwikkel ing doet het 
huidige overheidsbeleid zich tegenstr i jd ig voor. Enerzijds wordt in de 
nota Ruimte voor Architectuur* een belangr i jke waarde toegekend aan 
het plural isme van de arch i tec ton ische cul tuur , zoals dat zich in de 
afgelopen tw in t ig jaar via een projectgewijze benadering heeft ont-
wikkeld en li jkt aan te s lui ten bij het st imuleren van nieuwe vormen 
van publ iek-private samenwerking. Anderz i jds wordt met de Beeld-
kwal i te i tsp lannen opnieuw het inst rumentar ium van de stadsesthe-
tiek geïntroduceerd, hetgeen een andere rol van de overheid veron-
derstel t , nameli jk een van kracht en onafhankel i jkheid. 

Deze tekst werd geschreven voor E. Taverne en I. Visser (red.), S tedebouw. 
De geschiedenis van de stad in de Neder landen van 1500 tot heden, 
Nijmegen/Heerlen, 1993. 
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