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Deel 1: Introductie 

Mijn achtergrond: 

-studie van de architectuur  

-werk als architecte 

-werk als beleidsadviseur stedelijke vernieuwing 

-studie van de sociologie 

-werk als docent faculteit stadsociologie, sociale 

geografie & planologie 

-wetenschappelijk onderzoeker resp promovenda 

 

- jullie achtergrond?  

 



Thema’s voor praktijkgericht onderzoek van het  

Lectoraat Krimp en Leefomgeving worden 

voornamelijk gestuurd door:  

 

1. opleidingen die aan het Kenniscentrum 

verbonden zijn (architectuur, bouwkunde, 

civiele techniek, vastgoed, facility 

managment en human technology) 

 

2. kennisagenda Krimp van het KKNN 

 

3. het werkveld is potentieel opdrachtgever  

 



Lectoraat Krimp en Leefomgeving doet vooralsnog 

onderzoek naar:   

 

1. waardering van en binding met de woning en de 

woonplaats;  

 

2. waardering van de leefomgeving van kleine dorpen; 

  

3. de verandering van de leefomgeving door minder 

voorzieningen in kleine kernen/dorpen;  

 

4. de effecten van de aanwezigheid van (kleine) 

ondernemingen op de waardering van de 

leefomgeving. 

 

 



In de drie noordelijke provincies:   

 

- andere samenstelling van de bevolking: is overal 

maar in krimpgebieden is dat bijzonder sterk het 

geval 

 

- daarom actueel vraagstuk: hoe kunnen bewoners 

gezond mogelijk ouder worden; zo lang mogelijk 

participeren in de samenleving 

 

 



Het vraagstuk hoe kunnen bewoners gezond mogelijk 

ouder worden: 

 

... raakt aan verschillende thema’s die de planning resp. 

verbouw van woningbouw betreft 

 

... en daarmee ook aan een breder vraagstuk hoe we de 

kwaliteit van de leefomgeving in zijn totaliteit 

overeind kunnen houden  

(in Engeland social sustainability genoemd (derde 

gedeelte van dit college)) 

 

 

 



 

Deel 2:  

Historie van ‘gezonde’ woningbouw 

 

 

 



 

‘Gezonde’ woningbouw werd pas in de loop van 
19e eeuw een issue als gevolg van 
industrialisatie en overbewoning van 
stedelijke gebieden 

 

 

- artsen 

- sommige vertegenwoordigers van gegoede 
burgerij 

 

 

 

 



Amsterdam ca. 1889 in de buurt van huidige Stopera 

 



Amsterdam  

ca. 1895 Suikerbakkersgang,  

Jordaan, compleet afgebroken 





Rond 1900 







Ontoereikende woonomstandigheden (geen 

schoon water) leidde tot ziektes zoals 

cholera 

 

Reactie op overbewoning in de steden:  

 

1. Overal in Europa werden woningwetten 

afgekondigd (NL 1901)  

 

2. Modernisering steden: riolering werd 

aangebracht 

 

3. Suburbanisatie (bijvoorbeeld Garden City 

‘movement’) 



1. Woningwet van 1901 in Nederland: 

 

- Reguleerde met name de opbouw en 

inrichting van bestaande woningbouw 

 

o.a.: aantal mensen per m2, de verplichte 

bestrijding van ongedierte, het scheiden van 

ruimtes door muren 

 

meest belangrijk: sloop is legaal als een woning 

als onbewoonbaar wordt verklaard door de 

gemeente  

 



1. Woningwet van 1901 in Nederland: 

 

- Reguleerde bij nieuwbouw:  

 

Positie de maximale hoogte van gebouwen, de 

dimensie van de ruimtes, separaat toilet, de 

aanleg van waterleidingen in huis, 

maatregelen tegen vocht, schimmel en 

damp (open vuur):  voldoende ventilatie 

door buitenlucht.  

 



1. Woningwet van 1901 in Nederland: 

 

-  wel minimale eisen voor “het voorkomen van 

ziektes” (dan wel een ‘gezonde’ woning)  

 

- maar behalve scheiding van ruimtes en 

minimale groottes geen specifieke eisen 

aan het ontwerp  

 

- latere ‘movements’ zoals Garden City 

movement of New Urbanism movement 

doen dat wel 



2. Reactie op overbewoning: modernisering: aanleg 

riol en herstructurering: bijv. Warmoesgracht te 

Amsterdam werd veranderd in de Raadhuisstraat in 

1895 

 





2. Herstructurering 19e eeuw gekenmerkt door: 

 

- representatieve functie:  

het flaneren van de gegoede burgerij ruimte 

geven 

 

- functioneel: betere ontsluiting binnenstad: 

verkeer (paardentram); betere ventilatie in 

woningen (betere woonhygiëne) 

 

(slechte woonomstandigheden ook als 

legitimatie voor sloop) 



Herstructurering in Parijs (plan Hausmann) 

Intenties en ideeën 

 
disziplinering v/d 

arbeiders 

 

representatie 

 

beleving 

 

 
Blauwdrukplanning: verschillende hierarchie 

van straten 



Doel:  

disziplinering van  

arbeidersklasse 

 

Modernisering 

 

Betere woonhygiëne 

 

Middel: onteigening 

 



Doel: Disziplinering,  

modernisering, betere  

woonhygiëne  

 

Middel:representatieve 

architectuur 

 

boulevards 

 

stadsparken 

 

pleinen, monumenten 

 

inrichting 







Argumentatie Michiel Wagenaar (1998): 

 

•de afwezigheid van centraal gezag 

 

•nauwe samenhang tussen functionaliteit en schaarse  

van ruimte (modder als grond) 

 

 

Amsterdam 19e eeuw: 

geen onteigeningen van particulier grondeigendom 

De afwezigheid van representatieve publieke 

ruimte in Nederlandse grote steden 



Wonen in de stad: 

 

De nabijheid van de  

armen  

 

om afstand te regelen: 

 

- Voor- en achterkanten 

 

-Reglementen 

(toegangsverbod,  

verblijfsverbod) 

 

blauw: burgerlijke ‘gezonde ruimte’ 

rood: arbeidersbuurt, potentiele ziektes 

 



Verenigde Nederlandse gemeenten: 

tijdschrift Gemeentebelangen’ (ca 1900) 

VERBODEN WAS: 

 

venten en zichtbare tekens van armoede op straat 

 

hinderlijke kinderen 

 

rokende kinderen op straat  

 

overlast van kermis 

 

rumoer op straat 

 

staking op straat 





London  

rond 1900 

Regentstreet 







John Snow: mede grondlegger 

volksgezondheid en (woon)hygiëne 

 

Vermoedde samenhang tussen ‘besmet’ water 

uit waterpompen en epidemie van cholera in 

arme wijken 

 

- waterpomp op Broadstreet in London Soho 

‘ontdekt’ als besmet 

 

 



3. Reactie op slechte woonomstandigheden en 

hygiëne door overbewoning: ca. vanaf 1900 

suburbanisatie: 

 

tegelijkertijd: 

verandering sociale module: richting kerngezin 

 

Suburbanisatie was de ruimtelijke neerslag van 

de veranding van deze sociale module (het 

kerngezin: dus geen kostgangers meer, geen 

werk aan huis meer, etc.) 

 

 







Een specifieke vorm van suburbanisatie waar 

het ‘gezonde’ leven in het groen centraal stond: 

 

Garden City movement  

 

Grondlegger: 

Ebenezer Howard 

Robert Unwin 

 



   

The ideas of Ebenezer Howard (1850-1928) 

 

Garden City in nabijheid van een centrum: sociale utopie centraal en 

niet in de eerste plaats echte planning rules  



Synthese van centrale  

stad en landelijk  

suburban wonen:  

the town-country  

resp. de garden cities 

 



   
De ontwerpregels van  

Raymond Unwin (1863-1947): 

de geleidelijke oplossing  

van het bouwblok 

 

- te weinig lucht en zon  

 (hoek) werd als probleem 

 gezien 

 

 ook hoogte moest  

 beperkt worden 



English Garden City niet zomaar in NL: 

 

 

Rede van Daniel de Clerqu in 1905 in Den Haag 

 

“Away with big cities! Open the rural ground! 

Toward the Garden City!” 

 

Pleidooi om de ideëen van Ebenezer Howard in 

Nederland te introduceren 

 



‘Gezonde’ woningen voor de arbeiders Agneta Park, 

Delft 



1884: 

-fabrikant (Gistfabriek) Van Marken richtte 

 'NV Gemeenschappelijk Eigendom' op. 

 

DOEL: 

 

-'Het bouwen en verhuren van gezonde woningen,  

kosthuizen, werkplaatsen, winkels,  

wasch-en badinrichtingen, op door haar te  

kopen gronden in het Agnetapark.' 



   

gemeentelijke woningbouw: Rotterdam Vreewijk 



   

gemeentelijke woningbouw: Rotterdam Vreewijk 



   



   

blokbebouwing: semi-openbaar, uit het zicht; gelaagdheid in  

horizontale én verticale richting  

 

strookbebouwing: openbaar, alle kanten zichtbaar; gelaagd- 

heid in verticale richting 



   

De Moderne Beweging van de stedenbouw en 

architectuur:  

 

 

CIAM 

Congrès Internationaux Architecture Moderne  

1933 – 1956: functionalistische stedenbouw 

 

- o.a. vastleggen van woonhygiëne, bepaalde 

standaarden, minimum groottes 



Het moderne kerngezin 











Vanaf 1900 tot 1960: Controle  

op woonomstandigheden en  

volksgezondheid: 

 

- nationale en lokale overheden  

 

- corporaties 

 

 

uitvoerend:  

de woningopzichteres (innen 

van huur maar ook het ‘leren 

om gezond te wonen’; 

beschavingsoffensief) 

 

 

de  ‘gezonde’ 
woningbouw 



Jaren ’70 tot heden:  

 

In Nederland: Kritiek op de functionalistische 

moderne woningbouw 

 

Qua esthetiek:  

-  te uniform  

- te weinig uitstraling en ‘identiteit’ 

 

Zoeken naar alternatieve vormen tegen herhaling en 

uniformiteit 

 

Eén antwoord: terug naar het bouwblok en terug naar 

historische referenties  

 



Helmond Brandevoort: De stedenbouwkundige opzet van De Veste refereert aan 

oude (Brabantse) vestingstadjes 



Helmond Brandevoort: historiserende architectuur als gepresenteerde woonkwaliteit  







 

 

Jaren ’70 tot heden:  

 

In de Verenigde Staten:  

 

- ook kritiek op de functionalistische moderne 

woningbouw maar vooral:  

 

op gevolgen van de enorme suburbanisatie 

 

- luchtvervuiling door autoverkeer 

- relatie tussen mens en woonomgeving is zoek 

 

 

 

 



 

 

Antwoord op: 

 

- luchtvervuiling door autoverkeer 

- verbruik van ‘natural resources’ (ruimte, bezine)  

- relatie tussen mens en woonomgeving is zoek 

-  toenemende vergrijzing (in Europa) 

 

is: 

 

(social) sustainability en daarmee op zoek naar nieuwe 

vormen van  

 

sustainable urban forms en duurzame vormen van 

woningbouw  

 

 



 

 

New Urbanism Movement: 

 

- Stedelijke verdichting en concentratie antwoord op  

sprawl 

 

- Compacte stad:  

 

• Zuinig met natuur/landschap op het platteland 

 

• Efficient en meervoudig ruimtegebruik 

 

• Nabijheid van zorg en sociale infrasstructuur 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 Compact-city-paradox:  

 

Enerzijds: hoe dichter – hoe minder leefbaar; hoe 

minder plek voor groen 

 

Anderzijds: hoe dichter – beter de doelen van (social) 

sustainablity te bereiken zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Definitie van (social) sustainability na Bramley e.a. 

2009: 

 

Het idee om dat iedereen deel kan hebben aan 

positieve ontwikkelingen/groei 

 

Het idee dat iedereen in harmonie samen kan leven 

 

Het idee dat iedereen blijvend kan participeren in de 

samenleving 

 

 

 

 

 



 

 Aspecten van (social) sustainability in relatie tot 

woningbouw  resp  woonplek (Bramley e.a. 2009) 

 

 

- sociale gelijkheid binnen de community 

- community is sustainable 

 

 

 

 



 

  

- Sociale gelijkheid binnen de community in de zin 

van: 

  

• toegang voor iedereen tot lokale infrastructuur 

• toegang voor iedereen tot publieke ruimte 

• toegang tot openbaar vervoer 

• toegang tot werk 

• toegang tot betaalbare huisvesting 

 

 

 

 



 

  

- Sustainable community in de zin van: 

  

• Trots en verbonden voelen met de wijk 

• Sociale interactie binnen de wijk 

• Veiligheid 

• Tevreden met de woning zelf en de woonomgeving\ 

• Participatie in collectieve activiteiten 

 

 

 

 



 

 Samenhang tussen social sustainability en 

woningbouw: 

 

- Kleinschalige woningbouw 

- Ruimte voor acties en beweging 

- De omgeving ziet er mooi uit, is schoon 

- Meerdere functies in een wijk 

- Veilige openbare ruimte 

- Gelijkmatige leeftijdopbouw 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deel 3:  

Praktijkvoorbeelden (Nederland) en 

discussie 



 

 

Deel 3:  

 

-extramuralisering 

 

-Wet maatschappelijke ondersteuning 

(WMO) (2007) 

 

-ontstaan van woonservicezones 

 

-en daarmee: het ontwikkelen van 

levensloopbestendige woningen en 

woonomgeving 



 

 

Definitie Woonservicezone: 

 

"een (deel van een) wijk of dorp waarin 

optimale condities zijn geschapen voor 

wonen met zorg, tot en met 24 niet-

planbare uurs zorg. En waar bewoners tot 

in lengte van dagen zelfstandig kunnen 

blijven wonen, ook als men minder mobiel 

is of zorg nodig heeft".  

 

 

(www.woonzorgzone.nl) 



 

 

Kenmerken van woonservicegebieden zijn:  

 

•gewoon woongebied waarin de zorg beslist niet 

domineert;  

 

•integrale zorg- en dienstverlening, georganiseerd in 

multifunctionele wijkcentra (gemeenschappelijk woon-

zorgloket);  

 

•levensloopgeschikte woningen en woonomgeving 

met een goed voorzieningenniveau. 

 

(AEDES ActiZ) 



 

 

Praktijkvoorbeeld 1:  

Verbouw van het verzorgingstehuis Het Schouw 

te Amsterdam Noord  

 

(o.a. mijn werk bij de woningbouwcorporatie AWV nu 

het Oosten) 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 











 

 

Anekdote: 

 

Wat alles komt kijken bij sloop .. 

 

vernietiging van zomerverblijf van de dwergvleermuis 



 

 
Ingezoemd op ‘gezonde’ woningbouw: 

 

Bouwbesluit regelt basiskwaliteit en ook 

aanpasbaarheid van woningen 

 

Daarboven op: gemeentelijke basiskwaliteit 

woningbouw 

 

-MIVA woning (ROWO woning): rolstoeltoegankelijke 

woning 

 

-WIBO woning: woning voor ouderen 

 

 



 

 
Praktijkvoorbeeld:  

 

Ookmeerwegflat in Amsterdam Nieuw West 

 

-galerij toegankelijk maken  

 

.. en de voordeur dan? 

 

 



 

 

Praktijkvoorbeeld uit het Noorden:  

 

-de sloop/nieuwbouw van verzorgingstehuis in 

Oentsjerk in Fryslan (Trijnwouden) 



 

 

Praktijkvoorbeeld uit het Noorden:  

 

- de ‘Steunstees’ in de provincie Groningen 

 


