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In het dagelijks leven lijken we constant druk bezig te zijn met het 
‘managen’ van de rat-race van het leven. In de stad lijkt men individu-
alistischer te worden en is sociaal contact steeds minder vanzelfspre-
kend. Ik vind het de taak van de architect om dergelijke maatschap-
pelijke problemen te agenderen door het publieke debat te openen 
met hun ontwerpkracht. Daarom wijd ik mijn afstudeeronderzoek aan 
het schetsen van een toekomstbeeld voor een socialer en gezonder 
alternatief om samen te leven in de stad. 

Om antwoord te geven op de vraag: “Op welke wijze kan architectuur 
zorgen voor een ongehaaste, sociale en inclusieve stedelijke leefom-
geving?”, onderzoek ik allereerst de eigenschappen van de begrippen 
maatschappij en samenleving. Vervolgens bekijk ik de fi losofi sche en 
theoretische waardering van het stedelijk leven. Tot slot gebruik ik de 
theorie van ‘het Privacy Script’ om de relatie bloot te leggen tussen 
sociale interactie en het ruimtelijk domein.

Het maken van een inclusieve stedelijke leefomgeving vraagt om een 
woonprogramma dat diverse doelgroepen aanspreekt. Zoals Richard 
Sennet stelt zorgen gemengde vormen en gebruiksfuncties voor 
een gemengde groep van gebruikers. Het inclusieve karakter wordt 
gerealiseerd door het woonprogramma aan te vullen met publieke 
functies en buitenruimtes, zoals een dagopvang, sportvoorzieningen, 
horeca en bijvoorbeeld een bakker. Zo ontstaat een ‘open’ stadsdeel 
waar eenieder onderdeel van kan zijn.
Het woonprogramma heeft een sterk gemeenschappelijk karakter als 
sociale verbinder tussen de bewoners onderling en het publiek. 
Het integreren van het publieke leven met het gemeenschapsleven 
maakt ruimte en tijd vrij voor een rijk sociaal en minder gehaast dage-
lijks leven.

Voor de ambities van het project is het essentieel dat het plan onder-
deel is van het publieke leven in de stad, contextloos in een weiland 
bouwen is dus geen optie. De gekozen locatie tussen het 

SAMENVATTING Damsterdiep en het Eemskanaal in de stad Groningen biedt 
veel woon/leefpotentie nabij de binnenstad.

Geïnspireerd door het boek ‘Soft City’ beschrijf ik stedenbouw-
kundige uitgangspunten waarmee de interactie tussen men-
sen centraal komt te staan. Door te ontwerpen met kleinere 
bouwblokken kan een stedelijke dichtheid worden gehaald die 
verscheidene openbare buitenruimtes kan gaan vormen. 

In de stedenbouw wil ik een heldere publieke doorgang ma-
ken, die het gebied en de aansluiting op het Damsterdiep en 
het Eemskanaal activeert. Naast het publieke hart, bevat het 
plan ook een aantal collectieve centra, waar bewoners en pu-
bliek elkaar kunnen treff en. Na eerst de kwaliteiten van de 
openbare ruimte te beschrijven, kan de architectuur de randen 
en overgangen vormgeven.

De architectuur toont zich als eenheid waarbinnen verschillen 
zijn ontworpen die zijn afgestemd op het leven in het publie-
ke-, collectieve-, parochiale- en privédomein. 

In de publieke ruimte zijn nuances gevormd voor een kortston-
dig of langer verblijf. De collectieve gebieden brengen grote 
groepen bewoners samen en laten ze kennis maken met het 
publieke leven. De bewoners vormen met ca. 10 woningen een 
woongemeenschap met gemeenschappelijke binnen- en bui-
tenruimtes als aanvulling op hun eigen woning. De woning zelf 
is ontworpen als overgang tussen de behoefte aan geborgen-
heid en het plezier van sociaal contact met je buren.

De architectuur benadrukt de verschillen in maat, verhouding, 
materiaal en detail.

Het ontwerp bestaat uit ruim 7000m² publieke functies en ca. 200-220 woningen van verschillende 
groottes en samenstelling. Dit komt neer op een stedelijke dichtheid van ca. 80 woningen/ha  
of 16.000-24.000 inwoners/km²
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1. PROBLEEMSTELLING
In dit hoofdstuk bespreek ik de probleemstelling van het afstudeer-
onderzoek. Allereerst presenteer ik de maatschappelijke proble-
men die de aanleiding vormen voor het afstudeeronderzoek. Ver-
volgens behandel ik de kernpunten die leiden tot de hoofdvraag: 
“Op welke wijze kan architectuur zorgen voor een ongehaaste, so-
ciale en inclusieve stedelijke leefomgeving?”
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PROBLEEMSTELLING & AMBITIE

De laatste jaren ervaar ik een sterk gevoel van gehaastheid in mijn 
dagelijks leven en dat van mensen om me heen. Een leven waarin 
men constant druk bezig lijkt te zijn met het ‘managen’ van de rat-
race tussen carrière, het gezin en ook nog een interessant sociaal 
leven. Ondanks dat de technologisch-sociale mogelijkheden alleen 
maar groter worden, lijken we steeds individualistischer te worden 
en lijken onze sociale vaardigheden steeds minder tot onze eerste 
natuur te behoren.

Het gaat me aan het hart dat deze gehaastheid en prestatiedrang 
voorrang krijgt boven belangrijke sociale waarden. Dat leidt tot een 
meer egocentrische houding en ervoor zorgt dat sommige kwets-
bare groepen zelfs in een groot sociaal isolement kunnen raken.
Als toekomstig architect wil ik daarom mijn afstuderen wijden aan 
het bieden van een toekomstbeeld voor een meer sociaal en ge-
zonder alternatief voor een stedelijke leefomgeving. 

Ook in het nieuws zijn er veel artikelen te vinden die hun zorgenuit-
spreken over de complexe sociale problemen die hieraan zijn gere-
lateerd. Een overkoepelende gevoel van gehaastheid, dat in direct 
verband staat met een toenemend gevoel van sociale geïsoleerd-
heid en een maatschappij die op voorhand een individualistische  
houding heeft.

Het is mijn ambitie is om dit om te buigen naar een meer sociaal en 
inclusieve leefomgeving, dat het leven een natuurlijker en onge-
haaster geheel maakt. Met ruimte voor meer  sociale interactie en 
meer ruimte voor het vormen van gemeenschappen.
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1. GEHAAST 2. GEÏSOLEERD 3. INDIVIDUALISTISCH
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Worden we individualistischer? 2017. (CBS)

De gehaastheid in het dagelijks leven lijkt ervoor te zorgen dat we 
individualistischer worden en een minder inclusief onderdeel zijn 
van een groter geheel, met als gevolg dat klachten als eenzaam-
heid, depressies of burn-outs een steeds negatievere rol spelen. 
Dit blijkt ook uit het nieuws, waar gevolgen van individualisering 
en eenzaamheid steeds vaker de krantenkoppen en het journaal 
bereiken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bevestigt 
dit met objectieve gegevens. Uit hun cijfers blijkt bijvoorbeeld dat 
in 2019 maar liefst 50 procent van de alleenstaanden een mild of 
sterk gevoel van eenzaamheid ervaart. Ook blijkt uit die cijfers dat 
niet alleen de te verwachten groepen deze gevoelens ervaren, 
maar dat deze gevoelens juist onder elke groep een rol spelen.

De opkomst van de smartphone en sociale media kan een ontwik-
keling zijn die deze individualistische levenshouding versterkt. Via 
Facebook, Twitter en Instagram is het erg gemakkelijk om in aan-
raking te komen met veel mensen. Je maakt deel uit van een online 
gemeenschap waarin likes en korte reacties de contactmoment-
en zijn en je bevrediging geven. Je bent bezig met het volgen van 
leuke foto’s en berichten van honderden mensen. De algoritmes 
zorgen ervoor dat er altijd wel iets nieuws te beleven is in de online 
wereld, waardoor je al je vrije tijd eraan besteed. Ik denk dat we hi-
erdoor uitgeput zijn voor sociaal contact in de fysieke wereld. Dat 
we minder echte sociale contacten hebben blijkt ook uit cijfers van 
het CBS. Al vanaf 2004 is er een dalende lijn te zien in de hoeveel-
heid sociale contacten per week met anderen dan familie en vrien-
den.

SOCIAAL CONTACT EN EENZAAMHEID
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Bijna 1 op de 10 Nederlanders voelde zich sterk eenzaam in 2019 (CBS)
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2. VRAAGSTELLING
In dit hoofdstuk bespreek ik de kernpunten van het onderzoek die 
leiden tot de hoofdvraag: “Op welke wijze kan architectuur zorgen 
voor een ongehaaste, sociale en inclusieve stedelijke leefomge-
ving?” Tevens wordt inzicht gegeven in de architectonische opgave 
waaraan in dit afstudeeronderzoek is gewerkt.
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Op welke wijze kan architectuur zorgen voor 
een ongehaaste, sociale en inclusieve 
stedelijke leefomgeving?

1. Wat zijn de huidige maatschappelijke problemen in de stad?
 - Probleemstelling en actualiteit
 - Defi nitie en het ontstaan van maatschappij & samenleving
 - De voor- en nadelen van een gemeenschap
 

2. Wat heeft er toe geleid dat deze problemen zijn ontstaan? 
 - De moderne stad volgens denkers
 - Jane Jacobs over de stedenbouw
 - Utopia met antwoorden uit het verleden

 

3. Op welke manier heeft de gebouwde ruimte positieve of 
 negatieve impact op de stedelijke samenleving?
 - Privacyscript: de invloed van ruimte op sociaal gedrag
 - Soft City: stedenbouwkundig model voor een sociale stad

4. Welk architectonisch programma vormt deze ongehaaste, 
 sociale en inclusieve stedelijke leefomgeving?
 - Diverse functies en gebruikers maken de leefomgeving een inclusief stadsdeel.
 - Uitnodiging en vrijblijvende gemeenschappelijkheid maken het sociaal interessant
 - De nabijheid van ‘dagelijkse functies’ en vanzelfsprekendheid kan de leefomgeving
    een ongehaaster geheel maken.

5. Welke stedenbouwkundige gedachte vormt deze leefomgeving?
 - Locatiekeuze en analyse
 - Soft City
 - Stedenbouwkundige ontwerpgedachte en concept

6 Welk organisatievorm, typologiën en architectuur vormt deze 
 leefomgeving?
 - Ontwerp publieke, collectieve, parochiale en privé ruimte

De schreeuwende actuele problemen vanuit de gehaaste maat-
schappij inspireerden me; op welke manier willen we in de toe-
komst leven en wat is mijn rol als architect hierin?
In mijn ontwikkeling aan de Academie van Bouwkunst ben ik meer 
en meer geënthousiasmeerd door de schoonheid van architectuur 
die een duidelijke sociale waarde voor de samenleving heeft. Van-
uit deze actuele en persoonlijke interesses ben ik gestart de pro-
bleemstelling te duiden.

In dit afstudeeronderzoek wil ik op zoek gaan naar een architecto-
nische oplossing voor een ongehaaste, sociale en inclusieve stede-
lijke leefomgeving. Waarmee ik een experimentele en innovatieve 
vooruitblik wil vormgeven voor een socialere en gezondere vorm 
van samenleven in onze maatschappij.

De eerste en tweede deelvraag leiden tot een onderzoek dat inzicht geeft in de actu-
ele maatschappelijke problemen en duidt het sociologische, historische en ruimtelijke 
context van het thema.

De derde deelvraag onderzoekt de invloed van de gebouwde ruimte op het samen-
leven in de stad. Theoriën en voorbeelden tonen de positieve en negatieve gevolgen 
van de ruimte op het sociale gedrag.

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag -“Op welke wijze kan architectuur 
zorgen voor een ongehaaste, sociale en inclusieve stedelijke leefomgeving?”- ontwerp 
ik een architectonisch plan dat hiervan een voorbeeld kan zijn.

Op basis van de voorgaande onderzoeksvragen kan in de vierde deelvraag een archi-
tectonisch programma worden geformuleerd dat streeft naar een ongehaaste, sociale 
en inclusieve leefomgeving.

De vijfde en zesde deelvraag worden onderzocht door ontwerpend onderzoek op ste-
denbouwkundige en architectonische schaal.

HOOFDVRAAG EN KERNPUNTEN
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ARCHITECTONISCHE OPGAVE

primaire
leefomgeving

sociale
leefomgeving

inclusieve
leefomgeving

sociaal netwerk

    gebruiksfunctie
s

referentie analyse

ongehaaste leefomgeving sociaal inclusief

1. De architectonische opgave is het maken van een ongehaaste, 
   sociale en inclusieve leefomgeving.

ONDERWIJSONDERWIJS

OPENBARE-
RUIMTE

WERK

ZORG

SPIRITUALITEIT

MEDIA & INFO

LEISURELEISURE

SPORT

LEVEN & WONEN

OPENBARE-
RUIMTE

RUST &
REVALIDATIEREVALIDATIEREVALIDATIE

CULTUURCULTUURCULTUURvertrouwd

ontdeken diversiteit en sociale banden 

privé domein

2. De woning is de primaire vertrouwde omgeving, als begin van een 
    ontdekkingstocht van diverse en sociale verbanden.

dagelijkse activiteit en zingeving = sociale cohesie

gezamelijke en publieke gebruiksfuncties

sociale netwerken verbinden

3. De leefomgeving wordt gevoed door gemeenschappelijke en publieke ruimtes 
    die sociale interactie stimuleren in het dagelijkse leven.

ongehaast

sociaal

inclusief

 

 

 

sociale gedeelde dagelijkse functies

 

doorwaadbaar, divers en verschillende priv
acyzo

nes

wonen

ongehaastongehaast

4. Een ongehaastheid totaal wordt gevorm door het gevoel van nabijheid en,
    vanzelfsprekendheid in een spontaan en sociaal leefmilieu.

wat kun je delen?

    die sociale interactie stimuleren in het dagelijkse leven.
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WOON-LEEFOMGEVING

ongehaast inclusiefsociaal

GEMEENSCHAPPELIJK WONEN

woonvormen met
extra functies

WONEN WORDT WEER
EEN SOCIAAL GEBEUREN

NIEUW ONTMOETING
FASCILITEREN

wat kun je delen?

STERK VERBONDEN

minder eenzaamheid

GEESTELIJKE RUST:
- geen isolement
- sociaal contact dichtbij
- publiek leven dichtbij

ontdekkennabuurschap “stadse sfeer”

publieke functies doorwaadbaar

verbonden
parochiale ruimtes co-housing

PUBLIEKE INTERACTIE
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3. ONDERZOEK
Onderzoek is een belangrijk onderdeel van het afstudeerproces. 
Het geeft belangrijke inzichten in de brede thema’s die verwand 
zijn mijn afstuderen.

In dit hoofdstuk onderzoek ik termen zoals maatschappij, samen-
leving en gemeenschap. Om het speelveld vooraf goed te kunnen 
duiden.
Tevens onderzoek ik de belangrijkste aspecten van het leven in 
een stedelijke omgeving, door literatuuronderzoek of door te kijken 
naar utopische historische voorbeelden.

Tot slot onderzoek ik theoriën die de relatie beschrijven tussen fy-
sieke ruimte en de sociale vormen van samenleven die daardoor 
plaatsvinden.
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3.1 
BEGRIPPEN ROND SAMEN ZIJN
Er zijn veel begrippen die je tegenkomt rond het beschrijven van 
groepen mensen die samen zijn. In de periode dat ik me verdiep-
te in de probleemstelling staken drie begrippen steeds de kop op; 
maatschappij, samenleving en gemeenschap.
Het was dus zaak om een goed begrip te krijgen van de overeen-
komsten en verschillen tussen deze begrippen.

Het verschil tussen maatschappij en samenleving zit hem erin dat 
een samenleving niet wordt gereguleerd of georganiseerd vanuit 
hogerhand. De verschillen met het begrip gemeenschap zijn een 
stuk groter.

Volgens fi losoof Ferdinand Tönnies is de maatschappij een abstract 
en vaak stedelijk fenomeen van mensen met diverse achtergron-
den en relaties, wat vaak rationeel en onpersoonlijker is.

Een gemeenschap is volgens Tönnies een meer landelijke feno-
meen, waar een hechtere groep mensen veelal gelijkgestemd is.

De maatschappij is volgens Lenski ongelijker geworden, naarmate 
de technologische ontwikkelingen toenamen. Veel basale dage-
lijkse bezigheden zoals werk, zorg en kennis verplaatsten daarmee 
vanuit de woning naar de stad.

Zygmunt Bauman leerde me dat de (sociale) veiligheid van ge-
meenschap betaald wordt door de (zijns)vrijheid binnen de groep.

Hoe kan ik de hechte sociale kracht van een gemeenschap in mijn 
project koppelen met meer vrijheid en inclusiviteit zoals je ziet in 
een stad?

het geheel van de met elkaar verke-
rende mensen; = maatschappij: 
de moderne samenleving

het met elkaar in een bepaalde be-
trekking staan; de samenleving, de 
maatschappij

samenleving,gemeenschap; 
= wereld

“Een samenleving is een bevolking die een 
sociaal geheel vormt. Deze groep mensen 
vormt samen een half-gesloten systeem. 
Binnen dit systeem bestaat er interactie 
tussen de leden van de groep.

Het netwerk van relaties tussen mensen 
staat centraal binnen een samenleving.”

“Een maatschappelijke groep of bevol-
kingsgroep, een onderdeel van een sa-
menleving, bestaande uit mensen die een 
kenmerk gemeen hebben (bijvoorbeeld 
afkomst of interesse).” 

“Het sociale leven van mensen in het alge-
meen/de grootste sociale eenheid waar-
toe mensen behoren.”
“Het begrip maatschappij valt grotendeels 
samen met de notie samenleving, maar 
legt meer de nadruk op de institutionele, 
ordenende aspecten van de samenleving: 
de staat en de staatsapparaten. Daarmee 
is het ook een meer territoriumgebonden 
begrip dan samenleving.”

maat-schap-pij

sa-men-le-ving

ge-meen-schap

SAMENLEVING

GEMEENSCHAPMAATSCHAPPIJ
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MAATSCHAPPIJ & GEMEENSCHAP

Gemeinschaft - Gesellschaft door Ferdinand Tönnies

Duits socioloog Ferdinand Tönnies beschreef in zijn theorie Gemeinschaft und Gesellfschaft 
het onderscheid tussen gemeenschap en maatschappij. 
Hij beschrijft de verschillen aan de hand van de ‘sociale verbanden’ in de landelijke- en stede-
lijke culturen.

In gemeenschappen die nauw samenleven op het platteland kent iedereen elkaar en is men 
veelaal gelijkgestemd. Dit komt vaak door familiare banden en een gelijke afkomst en leven-
servaring. Dit zorgt voor veel onderling begrip, waardoor natuurlijke en spontane emoties de 
ruimte krijgen. Het ‘Wesenwille’ (natuurlijke wil) zoals hij het noemt.

In de meer urbane maatschappij komen de mensen van meer diverse achtergronden. Dit 
geeft een brede groep relaties, die vaak rationeler en onpersoonlijker zijn dan in de dorpse 
gemeenschappen. De ‘Kurwille’ (rationele wil) is dus onpersoonlijker en vaak gericht op eco-
nomische-, politieke-, of effi  ciëntie overwegingen.

servaring. Dit zorgt voor veel onderling begrip, waardoor natuurlijke en spontane emoties de servaring. Dit zorgt voor veel onderling begrip, waardoor natuurlijke en spontane emoties de 
ruimte krijgen. Het ‘Wesenwille’ (natuurlijke wil) zoals hij het noemt.ruimte krijgen. Het ‘Wesenwille’ (natuurlijke wil) zoals hij het noemt.
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geeft een brede groep relaties, die vaak rationeler en onpersoonlijker zijn dan in de dorpse geeft een brede groep relaties, die vaak rationeler en onpersoonlijker zijn dan in de dorpse 
gemeenschappen. De ‘Kurwille’ (rationele wil) is dus onpersoonlijker en vaak gericht op eco-gemeenschappen. De ‘Kurwille’ (rationele wil) is dus onpersoonlijker en vaak gericht op eco-

• ‘Kurwille’ (rational will)
• stedelijk idee
• hetrogeniteit
• brede groeprelaties als rationele keuze
• daardoor onpersoonlijk en indirect

• ‘Wesenwille’ (natural will)
• landelijk idee
• homogeniteit
• hechte banden met veel begrip
• natuurlijk en spontane emoties

maatschappijgemeenschap

Gemeinschaft Gesellschaft
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MAATSCHAPPIJ & ONTWIKKELING

Ecological-evolutionary theory - Gerhard Lenski

JAGERS - VERZAMELAARS HERDERS - TUINBOUWERS~ tot 8000 b.c. 8000 tot 3000 b.c.

Lenski verklaart de oorsprong en veranderingen van de maat-
schappij en cultuur op basis van het natuurlijke klimaat en de 
technologische ontwikkeling.
Zijn theorie wordt ook omschreven als: Sociocultural Evolution.
Veranderingen in de maatschappij, door het ontwikkelen van 
nieuwe technologie.

De technologische ontwikkelingen zorgen voor toenemende 
voedselvoorraden. Hierdoor hoeft niet ieder individu in voedsel 
te voorzien, maar ontstaan specialisaties. Daarmee ontstaat ook 
voor het eerst onderscheid en dus ongelijkheid.
 De schaalvergroting van de landbouw en industrialisatie 
zorgen voor grotere specialisatie, waardoor ook primaire fami-
liare taken zoals zorg en onderwijs verschuiven naar buiten de 
familiaire relaties.
 Het industriële kapitalisme zorgt ook nog eens voor een 
vervreemding van arbeid en levensonderhoud.
Wat in de postindustriële tijd doorontwikkeld tot een consume-
rende maatschappij, die berust op een armere industriele maat-
schappij.

• Jagen en verzamelenden om te voorzien in hun voedsel-
voorziening. Dit gebeurde met basale gereedschappen.

• Waren al hun tijd kwijt aan het jagen en verzamelen.
• Nomaden volk, volgen hun voedselbronnen.
• Kleine gemeenschappen max 25-40
• Iedereen moet meehelpen en met elkaar delen, dus bijna 

geen ongelijkheid. 

• Houden een kudde dieren, waarmee voedselbronnen ach-
terna worden gereisd.

• Tuinbouwers verbouwen gewassen en de mens verblijft 
voor het eerst op een vaste plek.

• Zo onstaan de eerste nederzettingen, dichtbij de plekken 
waar goed voedsel verbouwd kon worden.

• Voor het eerst een overschot aan (voedings)middelen; meer 
dan direct nodig was om de populatie te voeden.

• Hierdoor konden gemeenschappen groeien.
• Tevens hoefde niet iedereen te werken in de voedselvoor-

ziening, waardoor specialisatie ontstaat.
• Hier ligt de oorsprong van verschillende politieke, militaire 

en religieuze rangen.
• Waardoor voor het eerst ongelijkheden ontstaan

CrashCourse - How We Got Here: Crash Course Sociology #12

Iedereen moet meehelpen en met elkaar delen, dus bijna Iedereen moet meehelpen en met elkaar delen, dus bijna 
geen ongelijkheid. geen ongelijkheid. 

voedselvoorraden. Hierdoor hoeft niet ieder individu in voedsel voedselvoorraden. Hierdoor hoeft niet ieder individu in voedsel 
te voorzien, maar ontstaan specialisaties. Daarmee ontstaat ook te voorzien, maar ontstaan specialisaties. Daarmee ontstaat ook 
voor het eerst onderscheid en dus ongelijkheid.voor het eerst onderscheid en dus ongelijkheid.
 De schaalvergroting van de landbouw en industrialisatie  De schaalvergroting van de landbouw en industrialisatie 
zorgen voor grotere specialisatie, waardoor ook primaire fami-zorgen voor grotere specialisatie, waardoor ook primaire fami-zorgen voor grotere specialisatie, waardoor ook primaire fami-zorgen voor grotere specialisatie, waardoor ook primaire fami-
liare taken zoals zorg en onderwijs verschuiven naar buiten de liare taken zoals zorg en onderwijs verschuiven naar buiten de 
familiaire relaties.familiaire relaties.

zorgen voor grotere specialisatie, waardoor ook primaire fami-zorgen voor grotere specialisatie, waardoor ook primaire fami-

 Het industriële kapitalisme zorgt ook nog eens voor een  Het industriële kapitalisme zorgt ook nog eens voor een 
vervreemding van arbeid en levensonderhoud.vervreemding van arbeid en levensonderhoud.

Iedereen moet meehelpen en met elkaar delen, dus bijna Iedereen moet meehelpen en met elkaar delen, dus bijna 

voor het eerst op een vaste plek.voor het eerst op een vaste plek.
Zo onstaan de eerste nederzettingen, dichtbij de plekken Zo onstaan de eerste nederzettingen, dichtbij de plekken 
waar goed voedsel verbouwd kon worden.waar goed voedsel verbouwd kon worden.waar goed voedsel verbouwd kon worden.waar goed voedsel verbouwd kon worden.
Voor het eerst een overschot aan (voedings)middelen; meer Voor het eerst een overschot aan (voedings)middelen; meer 
dan direct nodig was om de populatie te voeden.dan direct nodig was om de populatie te voeden.dan direct nodig was om de populatie te voeden.dan direct nodig was om de populatie te voeden.
Hierdoor konden gemeenschappen groeien.Hierdoor konden gemeenschappen groeien.
Tevens hoefde niet iedereen te werken in de voedselvoor-Tevens hoefde niet iedereen te werken in de voedselvoor-
ziening, waardoor specialisatie ontstaat.ziening, waardoor specialisatie ontstaat.
Hier ligt de oorsprong van verschillende politieke, militaire Hier ligt de oorsprong van verschillende politieke, militaire 

Waardoor voor het eerst ongelijkheden ontstaanWaardoor voor het eerst ongelijkheden ontstaan
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AGRARIËRS INDUSTRIËLEN POST INDUSTRIËLEN3000 b.c. tot 1750 a.d. 1750  tot 1980 a.d 1980  tot ~

• Permanente nederzettingen, opgericht rondom landbouw 
en veeteelt.

• Veel grotere voedelproductie en een toenemend voedsel 
overschot. 

• Schaalvergroting van de nederzettingen.
• Toename van de specialisatie.
• Toename van de ongelijkheden.
• Ontstaan van Feodale stelsel.
• In complexe maatschappij ontstaat het gebruik dat opvoe-

ding en onderwijs wordt overgenomen door instellingen 
zoals scholen en kerken. 

• Hierdoor wordt de familiare band minder belangrijk.

• In gang gezet door de Industriële Revolutie.
• Waarbij een verandering in productie wordt gemaakt van 

arbeid door mens en dier, naar arbeid door machines.
• Met de uitvinding van de stoommachine, traktor en combi-

nes wordt de voedselproductie gemachinaliseerd.
• Dit leidt tot enorme voedsel overschotten, zorgt voor nog 

grotere populaties en een toename van de specialisaties.
• Deze enorme schaalvergroting zorgde ervoor dat de maat-

schappij een grote behoefte heeft aan een centraal be-
stuursorgaan.

• Ook veranderde de maatschappij van een economie geba-
seerd op levensonderhoud, naar een kapitalistische maat-
schappij.

• Deze ontwikkelingen zorgden voor grotere ongelijkheden, 
ditmaal ook duidelijker zichtbaar in kapitaal.

• De familie werd steeds minder belangrijk, door de tussen-
komst van instituten als gezondheidszorg en universitair 
openbaar onderwijs. Wat buitenshuis plaats ging vinden, in 
plaats van daarbinnen.

• Verstedelijking versnelde, aangezien hier de industriële ba-
nen waren en middelen centraal konden worden geregeld.

• De uitvinding van de computer luidt het post industriële 
tijdperk in.

• Nog steeds veel technologische ontwikkelingen, toene-
mende urbanisatie en specialisatie.

• Het belangrijkste verschil is de overgang van een economie 
gebaseerd op grondstroff en en arbeid, naar een economie 
gebaseerd op informatie, diensten en technologie.

• Deze maatschappij berust nog steeds op een industriële 
maatschappij, vaak buiten de economische centra.

• Daarmee ontstaat opnieuw een toename van ongelijkheid, 
ditmaal tussen de verschillende maatschappijen door.

• Nadelen van de toename van technologie zijn:
- oorlog voeren op grote schaal
- klimaatverandering
- vervuiling

• Volgens Lenski komt met de toename van de technologie, 
ook de toename van ongelijkheid.

Hierdoor wordt de familiare band minder belangrijk.Hierdoor wordt de familiare band minder belangrijk.

Waarbij een verandering in productie wordt gemaakt van Waarbij een verandering in productie wordt gemaakt van 
arbeid door mens en dier, naar arbeid door machines.arbeid door mens en dier, naar arbeid door machines.
Met de uitvinding van de stoommachine, traktor en combi-Met de uitvinding van de stoommachine, traktor en combi-

Ook veranderde de maatschappij van een economie geba-Ook veranderde de maatschappij van een economie geba-

schappij.schappij.

ditmaal ook duidelijker zichtbaar in kapitaal.ditmaal ook duidelijker zichtbaar in kapitaal.
De familie werd steeds minder belangrijk, door de tussen-De familie werd steeds minder belangrijk, door de tussen-

plaats van daarbinnen.plaats van daarbinnen.
Verstedelijking versnelde, aangezien hier de industriële ba-Verstedelijking versnelde, aangezien hier de industriële ba-

Deze maatschappij berust nog steeds op een industriële Deze maatschappij berust nog steeds op een industriële 
maatschappij, vaak buiten de economische centra.maatschappij, vaak buiten de economische centra.
Daarmee ontstaat opnieuw een toename van ongelijkheid, Daarmee ontstaat opnieuw een toename van ongelijkheid, 
ditmaal tussen de verschillende maatschappijen door.ditmaal tussen de verschillende maatschappijen door.

seerd op levensonderhoud, naar een kapitalistische maat-seerd op levensonderhoud, naar een kapitalistische maat-

Dit leidt tot enorme voedsel overschotten, zorgt voor nog Dit leidt tot enorme voedsel overschotten, zorgt voor nog 
grotere populaties en een toename van de specialisaties.grotere populaties en een toename van de specialisaties.

Toename van de specialisatie.Toename van de specialisatie.
Toename van de ongelijkheden.Toename van de ongelijkheden.

Schaalvergroting van de nederzettingen.Schaalvergroting van de nederzettingen.

In complexe maatschappij ontstaat het gebruik dat opvoe-In complexe maatschappij ontstaat het gebruik dat opvoe-
ding en onderwijs wordt overgenomen door instellingen ding en onderwijs wordt overgenomen door instellingen 
zoals scholen en kerken. zoals scholen en kerken. 
Hierdoor wordt de familiare band minder belangrijk.Hierdoor wordt de familiare band minder belangrijk.
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GEMEENSCHAP

Community - Zygmunt Bauman

De ontwikkelingen van een samenleving zijn sinds de industriële revolutie in rap tempo veranderd. 
Meer dan ooit wordt er verlangd naar een gemeenschapsgevoel en veiligheid, terwijl de wereld steeds egocen-
trischer wordt.
Zygmunt Bauman beschrijft de droombeelden van een ‘community’, maar biedt ook inzichten in de bedreigingen 
en negatieve kanten van een gemeenschap.

Volgens Bauman zijn mensen van deze generatie gewend aan de consumptie van services. In plaats van actieve 
initiatief te vormen in vormen van een gemeeenschap.
Hierdoor wordt bij het concept van ‘gemeenschap’ door veel mensen gezien vanuit een individualistische blik in 
plaats van een collectieve verantwoordelijkheid.
Men zien de ‘gemeenschap’ als een onmogelijk utopisch vergezicht dat ze graag zouden bewonen, maar wat nog 
niet bereikbaar voor hun is gemaakt. In plaats van dat er collectief de schouders onder wordt gezet.

Ook wordt er duidelijk gewezen op de prijs die betaald moet worden om onderdeel te zijn van een ‘gemeen-
schap’. ‘Er wordt veiligheid beloofd, maar dit gaat ten koste van onze vrijheid’.

Dit is ook zichtbaar in gemeenschappen uit de geschiedenis, of misschien zelfs wel in kleine dorpse samenlevin-
gen. Hiervan is bekend dat de hechte gemeenschap gepaard gaat met een onprettig onderdeel van de sociale 
controle, een minder vrije geest en wellicht zelfs een actief roddelcircuit.

Het boek van Bauman heeft me doen inzien dat een gemeenschap draait om welwillendheid van de inwoners 
en dat wat mij betreft de kracht van mijn onderzoeksopgave kan liggen in het maken van een inclusieve, ruim-
denkende en diverse gemeenschap. Die wellicht ontstaat vanuit een hechte en dorpse manier van denken, maar 
verbeterd is met de vrijheid en inclusieviteit zoals je die ziet in een stad.

“Community’ is one of those words that feels good: 
it is good ‘to have a community’, ‘to be in a commu-
nity’. And ‘community’ feels good because of the 
meanings which the word conveys, all of them pro-
mising pleasures, and more often than not the kind 
of pleasures which we would like to experience but 
seem to miss. 
‘Community’ stands for the kind of world which 
we long to inhabit but which is not, regrettably, 
available to us. Today ‘community’ is another name 
for paradise lost - but for a paradise which we still 
hope to fi nd, as we feverishly search for the roads 
that may lead us there.
But there is a price to be paid for the privilege of 
being in a community. Community promises securi-
ty but seems to deprive us of freedom,...
The tension between security and freedom, and 
between community and individuality, is unlikely 
ever to be resolved. We cannot escape the dilem-
ma but we can take stock of the opportunities and 
the dangers, and at least try to avoid repeating past 
errors.
In this important new book, Zygmunt Bauman takes 
stock of these opportunities and dangers and, in his 
distinctive and brilliant fashion, off ers a much-nee-
ded reappraisal of a concept that has become cen-
tral to current debates about the nature and future 
of our societies.”

Hierdoor wordt bij het concept van ‘gemeenschap’ door veel mensen gezien vanuit een individualistische blik in Hierdoor wordt bij het concept van ‘gemeenschap’ door veel mensen gezien vanuit een individualistische blik in 
plaats van een collectieve verantwoordelijkheid.plaats van een collectieve verantwoordelijkheid.
Men zien de ‘gemeenschap’ als een onmogelijk utopisch vergezicht dat ze graag zouden bewonen, maar wat nog Men zien de ‘gemeenschap’ als een onmogelijk utopisch vergezicht dat ze graag zouden bewonen, maar wat nog 

Ook wordt er duidelijk gewezen op de prijs die betaald moet worden om onderdeel te zijn van een ‘gemeen-Ook wordt er duidelijk gewezen op de prijs die betaald moet worden om onderdeel te zijn van een ‘gemeen-
schap’. ‘Er wordt veiligheid beloofd, maar dit gaat ten koste van onze vrijheid’.schap’. ‘Er wordt veiligheid beloofd, maar dit gaat ten koste van onze vrijheid’.

controle, een minder vrije geest en wellicht zelfs een actief roddelcircuit.controle, een minder vrije geest en wellicht zelfs een actief roddelcircuit.

Dit is ook zichtbaar in gemeenschappen uit de geschiedenis, of misschien zelfs wel in kleine dorpse samenlevin-Dit is ook zichtbaar in gemeenschappen uit de geschiedenis, of misschien zelfs wel in kleine dorpse samenlevin-
gen. Hiervan is bekend dat de hechte gemeenschap gepaard gaat met een onprettig onderdeel van de sociale gen. Hiervan is bekend dat de hechte gemeenschap gepaard gaat met een onprettig onderdeel van de sociale 

Het boek van Bauman heeft me doen inzien dat een gemeenschap draait om welwillendheid van de inwoners Het boek van Bauman heeft me doen inzien dat een gemeenschap draait om welwillendheid van de inwoners 
en dat wat mij betreft de kracht van mijn onderzoeksopgave kan liggen in het maken van een inclusieve, ruim-en dat wat mij betreft de kracht van mijn onderzoeksopgave kan liggen in het maken van een inclusieve, ruim-
denkende en diverse gemeenschap. Die wellicht ontstaat vanuit een hechte en dorpse manier van denken, maar denkende en diverse gemeenschap. Die wellicht ontstaat vanuit een hechte en dorpse manier van denken, maar denkende en diverse gemeenschap. Die wellicht ontstaat vanuit een hechte en dorpse manier van denken, maar denkende en diverse gemeenschap. Die wellicht ontstaat vanuit een hechte en dorpse manier van denken, maar 
verbeterd is met de vrijheid en inclusieviteit zoals je die ziet in een stad.verbeterd is met de vrijheid en inclusieviteit zoals je die ziet in een stad.verbeterd is met de vrijheid en inclusieviteit zoals je die ziet in een stad.verbeterd is met de vrijheid en inclusieviteit zoals je die ziet in een stad.
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3.2
SAMENLEVEN IN DE STAD
Om een inclusieve leefomgeving te maken is het naar mijn idee 
fundamenteel om dit te projecteren op een stedelijke leefomge-
ving. Maar wat is eigenlijk de diepere betekenis van het leven in de 
stad? En welke ruimtelijke aspecten zijn daarbij belangrijk om te 
onderzoeken?

Om een beeld te krijgen van de problemen in het stedelijk klimaat 
is het interessant de gedachten van een aantal denkers van de 20e 
eeuw te volgen.  Volgens hen heeft de moderne stad een gebrek 
aan authentieke emoties en poëzie. Het is egocentrisch en ver-
vreemdend. Het zou middels vrije tijd, gescheiden van werken en 
met ware emoties menselijker kunnen worden. 

Jane Jacobs beschreef al halverwege de vorige eeuw haar kritiek 
op de modernistische stedenbouw. Zij pleit voor een stedenbouw 
die kleinschalig in opzet is, diverse gebruiksfuncties combineert en  
aandacht heeft voor het (wandelende) leven op straat.
Haar kijk op de stedenbouw spreken me erg aan en vind ik goed 
passen bij de uitgangspunten van mijn afstudeeronderzoek.

Tot slot onderzoek ik in dit hoofdstuk de toekomst van het leven in 
de stad, met interessante ontwikkelingen zoals Co-Housing en een 
sterkere focus op het delen van woonfuncties. Ook kijk ik voor de 
volledigheid naar voorbeelden en eigenschappen van wonen bui-
ten de stad.
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DE MODERNE STAD VOLGENS DENKERS

Literatuur

Leven in de moderniteit

Om een beeld te krijgen van de problemen in het stedelijk kli-
maat is het interessant de gedachten van een aantal denkers van 
de 20e eeuw te volgen.

Op verschillende momenten in de tijd van grote stedelijke ont-
wikkelingen schreef een ieder zijn kijk op de toenmalige gang 
van zaken en/of zijn idealen in de stedelijke ruimte.

Vanaf halverweg de 20e eeuw ontstond steeds meer kritiek op 
de manier waarop de stad leed onder de ontwikkelingen van een 
industriële wereld. 
Zorgt deze ontwikkeling ervoor dat de mens te ver verwijderd 
raakt van zijn natuurlijke zijn en wat voor rol speelt zijn leefomge-
ving daarin?
Én welke rol dient architectuur hierin te voorzien? Moet de wo-
ning een plek zijn om je af te schermen van dit technologisch 
geweld of moet juist het een open plek zijn voor toevallige ont-
moeting en een sociale dynamiek?

Henri Levebre stelt dat het dagelijkse leven in de moderniteit 
zorgt voor vervreemding. De authentieke emoties rondom vrije 
tijd onderbreken dit en laten je relativeren.

Ook Gaston Bachelard mist de poézie in de moderne stedelijke 
cultuur. Thuis kunnen dagdromen; ‘De verbeelding, dat is het 
leven.’

Heidegger: ‘De eenheid van het zijn’, de waardering die moet 
zorgen voor een grotere gulheid en voorbijgaan aan egoisme en 
vervreemding.

Norberg-Schulz’ idee van wonen draait om volheid, toebehoren, 
geworteldheid, organische verbondenheid tussen mens en plek, 
en tussen mensen onderling.

Hertzberger: ‘Steden moeten minder de statische moderniteit 
volgen, maar meer dynamisch en menselijker zijn’. Wonen en 
werken moeten volgens hem ook minder verstrengeld zijn.

Henri Lefebvre stelt in zijn werk ‘Critique de la vie quoti-
dienne’ dat het dagelijks leven in de moderniteit zorgt voor 
vormen van vervreemding. Een mogelijke verandering zou 
kunnen ontstaan middels een leven van feest en spel. In 
het vrije en surrealistische Interbellum.
Het feest zou onderdeel zijn van de alledaagse cultuur, 
maar toch de dagelijkse routine onderbreekt.

Lefebre beschouwt dat voor het eerst een ieder de bevrij-
ding heeft gevonden van de ‘vrije tijd’. Een breuk met de 
dagelijkse routines van werken en gezin, een rustpunt en 
vorm van bevrijding en ontspanning.
Voorheen was deze vrije tijd alleen weggelegd voor de 
elite.

Deze ‘momenten’ van vrije tijd zijn ‘authentiek’ en doen je 
het dagelijkse leven relativeren. Liefde, feest en spel zijn 
voorbeelden van dit soort ‘momenten’.

“De crisis van de gemeenschap, zijn dislocatie, de nood 
van de meeste leden, gingen gepaard met technologische 
vooruitgang en sociale diff erentiatie.”

In ‘La poétique de l’espace’ schrijft Gaston Bachelard over 
de verbeelding van de plek, of ‘hoe we dag in dag uit wor-
tel schieten in een hoekje van de wereld’.
‘Het  huis is daarbij vooral dat wat onderdak verleent aan 
het dagdromen’.
Het is volgens Bachelard niet zo dat de beslotenheid van 
het huis ons tegen de wereld moet beschermen(buiten 
moet houden). Maar dat huizen juist ‘cel’ en ‘wereld’ moet 
kunnen zijn, en daarmee iedere geometrie oversteigen. 
In een ‘dynamisch’ huis komt het universum te wonen.

Anders dan veel tijdsgenoten ging het Bachelard niet om 
een revolutionering, maar om de articulatie van het aller-
daagse: “Het onderbewustzijn is onophoudelijk zachtjes 
aan het mompelen, het is door naar dit gemompel te luis-
teren dat men de waarheid hoort.”

Bachelard laat zich ook uit over de moderne stedelijke 
cultuur; wanneer hij opmerkt dat in de grote stad helemaal 
geen huizen zijn te vinden, alleen maar gestapelde dozen. 
In de stad is het huis volgens hem zuivere horizontaliteit, 
zonder de dialectiek van kelder en zolder.
“De verbeelding, dat is het leven.”

kunnen ontstaan middels een leven van feest en spel. In kunnen ontstaan middels een leven van feest en spel. In 
vormen van vervreemding. Een mogelijke verandering zou vormen van vervreemding. Een mogelijke verandering zou 

Lefebre beschouwt dat voor het eerst een ieder de bevrij-Lefebre beschouwt dat voor het eerst een ieder de bevrij-
ding heeft gevonden van de ‘vrije tijd’. Een breuk met de ding heeft gevonden van de ‘vrije tijd’. Een breuk met de 

moet houden). Maar dat huizen juist ‘cel’ en ‘wereld’ moet moet houden). Maar dat huizen juist ‘cel’ en ‘wereld’ moet 
kunnen zijn, en daarmee iedere geometrie oversteigen. kunnen zijn, en daarmee iedere geometrie oversteigen. 

“De verbeelding, dat is het leven.”“De verbeelding, dat is het leven.”

cultuur; wanneer hij opmerkt dat in de grote stad helemaal cultuur; wanneer hij opmerkt dat in de grote stad helemaal 
geen huizen zijn te vinden, alleen maar gestapelde dozen. geen huizen zijn te vinden, alleen maar gestapelde dozen. 

Het feest zou onderdeel zijn van de alledaagse cultuur, Het feest zou onderdeel zijn van de alledaagse cultuur, 
maar toch de dagelijkse routine onderbreekt.maar toch de dagelijkse routine onderbreekt.

‘Het  huis is daarbij vooral dat wat onderdak verleent aan ‘Het  huis is daarbij vooral dat wat onderdak verleent aan 
het dagdromen’.het dagdromen’.

kunnen zijn, en daarmee iedere geometrie oversteigen. kunnen zijn, en daarmee iedere geometrie oversteigen. 
In een ‘dynamisch’ huis komt het universum te wonen.In een ‘dynamisch’ huis komt het universum te wonen.ding heeft gevonden van de ‘vrije tijd’. Een breuk met de ding heeft gevonden van de ‘vrije tijd’. Een breuk met de 

dagelijkse routines van werken en gezin, een rustpunt en dagelijkse routines van werken en gezin, een rustpunt en 
vorm van bevrijding en ontspanning.vorm van bevrijding en ontspanning.

ding heeft gevonden van de ‘vrije tijd’. Een breuk met de ding heeft gevonden van de ‘vrije tijd’. Een breuk met de 

Deze ‘momenten’ van vrije tijd zijn ‘authentiek’ en doen je Deze ‘momenten’ van vrije tijd zijn ‘authentiek’ en doen je 
het dagelijkse leven relativeren. Liefde, feest en spel zijn het dagelijkse leven relativeren. Liefde, feest en spel zijn 
voorbeelden van dit soort ‘momenten’.voorbeelden van dit soort ‘momenten’.
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DE MODERNE STAD VOLGENS DENKERS

In het dagelijkse leven vergeten we dat we leven volgens 
Heidegger. We zijn niet bewust van ‘das Sein’.
Alleen op bijzondere momenten vragen we ons af waarom 
dingen bestaan zoals ze zijn. We rennen weg van een con-
frontatie met het niets, das Nichts’.

Het tweede probleem van Heidegger is dat alles met 
elkaar verbonden is, wat ons egoïstisch en gefocussed 
maakt, waardoor we anderen en de natuur als middel be-
schouwen en niet als doel.
‘De eenheid van het zijn’, de waardering die moet zorgen 
voor een grotere gulheid en voorbijgaan aan egoisme en 
vervreemding.

Het derde probleem is volgens Heidegger dat we vergeten 
vrij te zijn. Je wordt de wereld in geworpen, wat je sociale 
milieu en de houding van je omgeving bepaalt.
Deze ‘geworfenheit’ zouden we moeten oversteigen, van 
Uneigentlichkeit naar Eigentlichkeit, naar autenciteit

Door je op jezelf te richten kun je ontsnappen aan ‘das Ge-
rede’. Het gemiddelde gebabbel en je inspanning om voor-
al indruk te maken op anderen.

Volgens Christian Norberg-Schulz kan de mens volgens de 
Heideggeriaanse optiek alleen ‘wonen’ wanneer men zijn/
haar bestaan als betekenisvol ervaart. En deze ervaring 
wordt mogelijk gemaakt door architecturale vormgeving 
van een plek die laat oriënteren en identifi ceren.
Waardoor plekken een specifi eke ‘genius loci’ zouden krij-
gen, die door de architectuur zichtbaar zou moeten worden 
gemaakt. Volgens Norberg-Schulz kon deze manier van 
wonen op vier manieren:
- Natuurlijk wonen  (ingebed in het landschap)
- Collectief wonen  (belichaamd in de stedelijke ruimte)
- Openbaar wonen (in publieke gebouwen en instellingen)
- Privaat wonen      (wonen in een huis)
Deze woonvormen zijn met elkaar verbonden middels 
‘ruimtelijke relaties’ (centrum, pad, domein)

Norberg-Schulz’ idee van wonen draait om volheid, toebe-
horen, geworteldheid, organische verbondenheid tussen 
mens en plek, en tussen mensen onderling.

Een tegenstelligheid met de functionele, netwerkachtige 
relaties die het samenleven in een grootschalige, moderne 
samenleving bepalen.

Herman Hertzberger volgt eenzelfde insteek als veel 
avantgardistische fi losofen. Steden moeten minder de sta-
tische moderniteit volgen, maar meer dynamisch en men-
selijker zijn.

Voor Hertzberger zit zich dit vooral in het plaats laten vin-
den van ongedwongen ontmoeting in zowel de stad als de 
gebouwen. Zo zegt hij ook bijvoorbeeld zijn schoolgebou-
wen te ontwerpen als een stad. Waardoor zijn architectuur 
gericht is op de dynamiek, speelsheid en sociale kant van 
de mens. 
In de hedendaagse woningbouw worden de gebruikers ge-
analyseerd op hun woongedrag, waarmee vervolgens een 
woongedrag van gemiddelden wordt vastgesteld. Dit wijkt 
af van de werkelijkheid, aangezien iedereen andere en mis-
schien zelfs veranderende woonwensen heeft. Door open 
en fl exibel te ontwerpen zou een specifi eke woonwens 
kunnen worden gemaakt, waardoor je een eigen woning 
kunt maken.

Ook over de verstrengeling van wonen en werken heeft 
Hertzberger een interessante analyse. Door het toenemen-
de gemak en comfort waarmee gewerkt kan worden, komt 
er een moment dat je altijd en overal kunt werken. “En dat 
er nooit meer een moment is dat je niet werkt.”

Het tweede probleem van Heidegger is dat alles met Het tweede probleem van Heidegger is dat alles met 
Waardoor plekken een specifi eke ‘genius loci’ zouden krij-Waardoor plekken een specifi eke ‘genius loci’ zouden krij- Voor Hertzberger zit zich dit vooral in het plaats laten vin-Voor Hertzberger zit zich dit vooral in het plaats laten vin-

gebouwen. Zo zegt hij ook bijvoorbeeld zijn schoolgebou-gebouwen. Zo zegt hij ook bijvoorbeeld zijn schoolgebou-

de mens. de mens. 

wen te ontwerpen als een stad. Waardoor zijn architectuur wen te ontwerpen als een stad. Waardoor zijn architectuur 

Hertzberger een interessante analyse. Door het toenemen-Hertzberger een interessante analyse. Door het toenemen-

- Natuurlijk wonen  (ingebed in het landschap)- Natuurlijk wonen  (ingebed in het landschap)
- Collectief wonen  (belichaamd in de stedelijke ruimte)- Collectief wonen  (belichaamd in de stedelijke ruimte)
- Openbaar wonen (in publieke gebouwen en instellingen)- Openbaar wonen (in publieke gebouwen en instellingen)
- Privaat wonen      (wonen in een huis)- Privaat wonen      (wonen in een huis)

Norberg-Schulz’ idee van wonen draait om volheid, toebe-Norberg-Schulz’ idee van wonen draait om volheid, toebe-
horen, geworteldheid, organische verbondenheid tussen horen, geworteldheid, organische verbondenheid tussen 
mens en plek, en tussen mensen onderling.mens en plek, en tussen mensen onderling.

Deze ‘geworfenheit’ zouden we moeten oversteigen, van Deze ‘geworfenheit’ zouden we moeten oversteigen, van 
Uneigentlichkeit naar Eigentlichkeit, naar autenciteitUneigentlichkeit naar Eigentlichkeit, naar autenciteit

haar bestaan als betekenisvol ervaart. En deze ervaring haar bestaan als betekenisvol ervaart. En deze ervaring 
wordt mogelijk gemaakt door architecturale vormgeving wordt mogelijk gemaakt door architecturale vormgeving 
van een plek die laat oriënteren en identifi ceren.van een plek die laat oriënteren en identifi ceren.

den van ongedwongen ontmoeting in zowel de stad als de den van ongedwongen ontmoeting in zowel de stad als de 

gericht is op de dynamiek, speelsheid en sociale kant van gericht is op de dynamiek, speelsheid en sociale kant van 

de gemak en comfort waarmee gewerkt kan worden, komt de gemak en comfort waarmee gewerkt kan worden, komt 
er een moment dat je altijd en overal kunt werken. “En dat er een moment dat je altijd en overal kunt werken. “En dat 
er nooit meer een moment is dat je niet werkt.”er nooit meer een moment is dat je niet werkt.”

elkaar verbonden is, wat ons egoïstisch en gefocussed elkaar verbonden is, wat ons egoïstisch en gefocussed 
maakt, waardoor we anderen en de natuur als middel be-maakt, waardoor we anderen en de natuur als middel be-
schouwen en niet als doel.schouwen en niet als doel.
‘De eenheid van het zijn’, de waardering die moet zorgen ‘De eenheid van het zijn’, de waardering die moet zorgen 
voor een grotere gulheid en voorbijgaan aan egoisme en voor een grotere gulheid en voorbijgaan aan egoisme en 
vervreemding.vervreemding.
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JANE JACOBS OVER DE STAD

The Death and Life of Great American Cities

De belangrijkste eigenschappen van een buurt

De belangrijkste eigenschappen van een stoep

Het boek van Jacobs is een aanval op ‘orthodoxe’ moderne 
stedenbouw uit het begin van de 20e eeuw. Jane Jacobs kijkt de 
factoren die steden echt beïnvloeden, en niet naar hoe de plan-
ners denken dat het zou moeten werken.

Utopische voorbeelden zoals Garden City van Howard en de Cité 
Radieuse van Le Corbusier waren volgens Jacobs niet relevant in 
hoe een ideale stad zou ontstaan. Deze zijn voor ‘een ieder zon-
der eigen plan voor zijn leven’.

Straten en stoepen zijn volgens haar de meest vitale organen van 
een stad. De circulatie en uitraling maken de straat en daarmee 
de stad interessant. Waar het troittoir, de gebruiksfuncties en de 
mensen actieve deelnemers zijn aan de dramatiek van de stad.
Tussen alle vreemde mensen kun je je toch veilig en beschut 
voelen.

Veiligheid op straat is daarbij een belangrijke voorwaarde. Deze 
wordt niet alleen door de politie verzorgt maar juist door een 
compex onbewust netwerk van mensen die vrijwillig toezicht 
houden op sociale richtlijnen. Een veelgebruikte straat is veiliger-
dan een verlaten straat.

Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om diversiteit te genereren:

1. Een buurt moet meer dan één primaire gebruiksfunctie heb-
ben. Zodat mensen de gemeenschappelijke voorzieningen op 
verschillende tijdstippen gebruiken,

2. De stedenbouwkundige blokken moeten kleinschalig zijn, zo-
dat verschillende routes tussen vertrek en bestemming mogelijk 
zijn. Hierdoor verbeterd de sociale en economische ontwikkeling.

3. Gebouwen moeten verschillende leeftijden hebben en moeten 
verschillende mensen en bedrijven huisvesten. Die ook verschil-
lende niveaus van huur kunnen betalen. (of huur en koop)

4. Een dichte concentratie mensen en bewoners, zodat de zicht-
baarheid van het stadsleven wordt bevorderd. 

1. Veiligheid

De straatveiligheid wordt vervorderd door een duidelijke afbakening van openbare- en privé ruimte. 
Ook moeten er ogen op de straat gericht zijn en moet het troittoir redelijk constant gebruikt worden.

Winkels, restaurants, bars, etc. zijn uiteenlopende, complexe manieren om veiligheid op straat te 
bevorderen. Ze geven een reden voor het gebruik van de stoep, niet alleen als doorloop maar ook als 
verblijfsplek. De kleine ondernemers zijn voorstanders van rust en orde. De drukte trekt andere men-
sen aan. Hoe diverser de interesse is voor de ondernemers op de straat, hoe beter de veiligheid en 
beschaving is.

2. Contact

De stoep brengt mensen samen die elkaar niet intiem/persoonlijk kennen, en die behoefte ook niet 
hebben. Maar door talloze van deze kleine contactmomenten groeit het vertrouwen van de straat. 
Waardoor een web van publiek respect en vertrouwen kan ontstaan.

Het hebben aantal publieke fi guren in het straatleven kan ervoor zorgen dat er contacten gelegd 
vworden tussen verschillende groepen. Waardoor boodschappen via deze tussenpersoon gedeeld 
kunnen worden. Sociale segregatie wordt daarmee sneller voorkomen.

3. de Assimilatie van kinderen

De laatste belangrijke functie van de stoep is om een 
niet=moederlijke omgeving te bieden. Waar kinderen 
kunnen spelen zonder dominant fi guur. 
Waardoor kinderen van verschillende culturele groe-
pen met elkaar kunnen spelen.

In parken is een divers en intensief publiek van belang. 
Vier gemeenschappelijke kenmerken bepalen waarom 
mensen het park willen gebruiken: 

- Complexiteit is de verscheidenheid aan redenen 
  waarom mensen parken gebruiken.
- Centrering duid het park als plek/centrum.
- De zon en schaduw in de zomer maakt de aanwe-
   zigheid plezierig. 
- De omheining bepaalt de grensen en maakt het 
   behapbaar.

In parken is een divers en intensief publiek van belang. In parken is een divers en intensief publiek van belang. 
Vier gemeenschappelijke kenmerken bepalen waarom Vier gemeenschappelijke kenmerken bepalen waarom 

Straten en stoepen zijn volgens haar de meest vitale organen van Straten en stoepen zijn volgens haar de meest vitale organen van 
een stad. De circulatie en uitraling maken de straat en daarmee een stad. De circulatie en uitraling maken de straat en daarmee 
de stad interessant. Waar het troittoir, de gebruiksfuncties en de de stad interessant. Waar het troittoir, de gebruiksfuncties en de 
mensen actieve deelnemers zijn aan de dramatiek van de stad.mensen actieve deelnemers zijn aan de dramatiek van de stad.
Tussen alle vreemde mensen kun je je toch veilig en beschut Tussen alle vreemde mensen kun je je toch veilig en beschut 
voelen.voelen.

1. Een buurt moet meer dan één primaire gebruiksfunctie heb-1. Een buurt moet meer dan één primaire gebruiksfunctie heb-

De straatveiligheid wordt vervorderd door een duidelijke afbakening van openbare- en privé ruimte. De straatveiligheid wordt vervorderd door een duidelijke afbakening van openbare- en privé ruimte. 
Ook moeten er ogen op de straat gericht zijn en moet het troittoir redelijk constant gebruikt worden.Ook moeten er ogen op de straat gericht zijn en moet het troittoir redelijk constant gebruikt worden.

verblijfsplek. De kleine ondernemers zijn voorstanders van rust en orde. De drukte trekt andere men-verblijfsplek. De kleine ondernemers zijn voorstanders van rust en orde. De drukte trekt andere men-
sen aan. Hoe diverser de interesse is voor de ondernemers op de straat, hoe beter de veiligheid en sen aan. Hoe diverser de interesse is voor de ondernemers op de straat, hoe beter de veiligheid en 

De stoep brengt mensen samen die elkaar niet intiem/persoonlijk kennen, en die behoefte ook niet De stoep brengt mensen samen die elkaar niet intiem/persoonlijk kennen, en die behoefte ook niet 

De laatste belangrijke functie van de stoep is om een De laatste belangrijke functie van de stoep is om een 
niet=moederlijke omgeving te bieden. Waar kinderen niet=moederlijke omgeving te bieden. Waar kinderen 
kunnen spelen zonder dominant fi guur. kunnen spelen zonder dominant fi guur. 

In parken is een divers en intensief publiek van belang. In parken is een divers en intensief publiek van belang. 

- Complexiteit is de verscheidenheid aan redenen - Complexiteit is de verscheidenheid aan redenen 

- De omheining bepaalt de grensen en maakt het - De omheining bepaalt de grensen en maakt het 

- Centrering duid het park als plek/centrum.- Centrering duid het park als plek/centrum.
- De zon en schaduw in de zomer maakt de aanwe-- De zon en schaduw in de zomer maakt de aanwe-

hebben. Maar door talloze van deze kleine contactmomenten groeit het vertrouwen van de straat. hebben. Maar door talloze van deze kleine contactmomenten groeit het vertrouwen van de straat. 

Winkels, restaurants, bars, etc. zijn uiteenlopende, complexe manieren om veiligheid op straat te Winkels, restaurants, bars, etc. zijn uiteenlopende, complexe manieren om veiligheid op straat te 
bevorderen. Ze geven een reden voor het gebruik van de stoep, niet alleen als doorloop maar ook als bevorderen. Ze geven een reden voor het gebruik van de stoep, niet alleen als doorloop maar ook als 

dat verschillende routes tussen vertrek en bestemming mogelijk dat verschillende routes tussen vertrek en bestemming mogelijk 
zijn. Hierdoor verbeterd de sociale en economische ontwikkeling.zijn. Hierdoor verbeterd de sociale en economische ontwikkeling.

3. Gebouwen moeten verschillende leeftijden hebben en moeten 3. Gebouwen moeten verschillende leeftijden hebben en moeten 

4. Een dichte concentratie mensen en bewoners, zodat de zicht-4. Een dichte concentratie mensen en bewoners, zodat de zicht-

verschillende mensen en bedrijven huisvesten. Die ook verschil-verschillende mensen en bedrijven huisvesten. Die ook verschil-verschillende mensen en bedrijven huisvesten. Die ook verschil-verschillende mensen en bedrijven huisvesten. Die ook verschil-verschillende mensen en bedrijven huisvesten. Die ook verschil-verschillende mensen en bedrijven huisvesten. Die ook verschil-
lende niveaus van huur kunnen betalen. (of huur en koop)lende niveaus van huur kunnen betalen. (of huur en koop)

2. De stedenbouwkundige blokken moeten kleinschalig zijn, zo-2. De stedenbouwkundige blokken moeten kleinschalig zijn, zo-
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Tactiek om de stad te verbeteren  

De stedelijke cyclus

Gesubsidieerde woningen:
Jacobs stelt voor om woningen te subsidiëren voor diegene die zich geen normale woning 
kan veroorloven. Hierin moet de overheid geen verhuurder zijn. Maar de woning juist door 
particuliere ondernemingen in reguliere gebouwen worden gevestigd. 
De overheid staat garand voor de huur en de huurders betalen een gesubsidieerde huur 
gebaseerd op inkomensniveau.

Zo kunnen mensen in hun buurt blijven wonen, ookal steigen hier de huren. Zo blijft de 
diversiteit bestaan en houdt iedereen een vrijwilliige keus. Ook zou een model kunnen 
worden opgezet waarbij huurders geleidelijk eigenaar worden van de woning.
Het model voor de gesubsidieerde woning moet iedere zoveel jaar worden herzien om 
corruptie te voorkomen.

De uitbanning van de auto:
Gemakkelijk rondreizen in een stad is belangrijk; het accomoderen van stadsvervoer is 
dus erg belangrijk, zonder dat dit de ruimte in de stad vernield.
Jacobs stelt voor om het autoverkeer af te laten nemen, waardoor ruimte ontstaat voor het 
troittoir.

Verbetering van de visuele orde, zonder diversiteit te verliezen:
Een rustige en ordelijke achtergrond laat ruimte over voor het laten zien van de levendig-
heid van het gebruik op straat.

James Gulliver Hancock

Zelfvernietiging van succesvolle buurten:
De minder welvarende bewoners of bedrijven worden ervangen door rijkere of meer 
winstgevende buurtbewoner. Hierdoor verliest de buurt de verscheidenheid als basis voor 
de diversiteit en dus ook uniekheid  van de buurt.

Grote solitaire voorzieningen:
Grote spoorbanen, parken of universiteitscomplexen zorgen voor een vacuum in naastge-
legen gebieden. Juist de grens tussen deze voorzieningen en de omliggende buurt kan 
zachter, waardoor ze in elkaar overlopen, en gebruik van elkaar kunnen maken.

Populatie instabiliteit:
De fl uctuatie en instabiliteit van de inwoners van bepaalde buurten is een rommelig pro-
ces. Waarbij door de plotselinge bouw van een nieuwe wijk grote groepen bewoners 
vertrekken uit de buurt. De geleidelike ontwikkeling van bestaande buurten kan dit tegen-
gaan. Probleemwijken zul je dus niet in één klap moeten verwijderen/verhuizen, maar er 
zal duurzaam en geleidelijk geïnvesteerd moeten worden in de buurt.

JANE JACOBS OVER DE STAD

Zelfvernietiging van succesvolle buurten:Zelfvernietiging van succesvolle buurten:
De minder welvarende bewoners of bedrijven worden ervangen door rijkere of meer De minder welvarende bewoners of bedrijven worden ervangen door rijkere of meer 
winstgevende buurtbewoner. Hierdoor verliest de buurt de verscheidenheid als basis voor winstgevende buurtbewoner. Hierdoor verliest de buurt de verscheidenheid als basis voor 
de diversiteit en dus ook uniekheid  van de buurt.de diversiteit en dus ook uniekheid  van de buurt.

Grote spoorbanen, parken of universiteitscomplexen zorgen voor een vacuum in naastge-Grote spoorbanen, parken of universiteitscomplexen zorgen voor een vacuum in naastge-
legen gebieden. Juist de grens tussen deze voorzieningen en de omliggende buurt kan legen gebieden. Juist de grens tussen deze voorzieningen en de omliggende buurt kan 
zachter, waardoor ze in elkaar overlopen, en gebruik van elkaar kunnen maken.zachter, waardoor ze in elkaar overlopen, en gebruik van elkaar kunnen maken.

Gesubsidieerde woningen:Gesubsidieerde woningen:

De uitbanning van de auto:De uitbanning van de auto:

Verbetering van de visuele orde, zonder diversiteit te verliezen:Verbetering van de visuele orde, zonder diversiteit te verliezen:

gaan. Probleemwijken zul je dus niet in één klap moeten verwijderen/verhuizen, maar er gaan. Probleemwijken zul je dus niet in één klap moeten verwijderen/verhuizen, maar er 
zal duurzaam en geleidelijk geïnvesteerd moeten worden in de buurt.zal duurzaam en geleidelijk geïnvesteerd moeten worden in de buurt.

vertrekken uit de buurt. De geleidelike ontwikkeling van bestaande buurten kan dit tegen-vertrekken uit de buurt. De geleidelike ontwikkeling van bestaande buurten kan dit tegen-
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SAMENLEVEN IN DE STAD

Wat is het toekomstbeeld voor een sociaal leven in de stad?

Het huis van de toekomst; sociale duurzaamheid

De stad wordt gezien als de belangrijkste plek voor de huisvesting van de toekomst. 
Wat zijn de ontwikkelingen in de ruimtelijke inrichting van de steden van de toekomst, met name op het ge-
bied van huisvesting met een socialer en inclusief karakter? 

Door me te laten inspireren met een aantal belangrijke uitspraken en interessante projecten wil ik de toekom-
stige woningbouwopgave in de steden onderzoeken.

Een belangrijk thema in de manier waarop we onze steden van de toekomst moeten inrichten is ‘sociale duur-
zaamheid’; het versterken van relaties tussen mensen in een gebouw of wijk. 
Drie toonaangevende Nederlandse architecten leggen, als hun wordt gevraagd naar het huis van de toekomst, 
onafhankelijk van elkaar ook die nadruk op sociale verbinding. 

Rijksbouwmeester Floris Alkemade:
“Uiteindelijk gaat het om de manier waarop je vanuit je huis sociale contacten kunt onderhouden.”

Nathalie de Vries, mede-oprichter en directielid van architectenbureau MVRDV:
“Het huis van de toekomst is geen spektakelgebouw vol robotica en technische snufjes. Het is veelal een com-
pacte woning die deel uitmaakt van een gebouw waarin bewoners voorzieningen en ruimtes met elkaar delen.” 

Ben van Berkel, oprichter van UNStudio, die in 2003 in Amsterdam Zuidoost ‘Het huis van de toekomst’ bouw-
de: “We moeten zoeken naar manieren om de band met de mensen in huis en daaromheen te verstevigen.”

Over het wonen van de toekomst zeggen zij alle drie: meer mensen gaan kleiner wonen, huizen zullen vaker 
worden aangepast aan persoonlijke woonwensen, we gaan meer voorzieningen delen en huizen krijgen meer 
technologie. Maar waar vooral de nadruk op ligt, in de woorden van Nathalie de Vries, is ‘een nieuwe geza-
menlijkheid’.

Een bibliotheek, een sportzaal, een crèche, een extra ruimte om feestjes te organiseren; het gebrek aan vier-
kante meters in het huis van de toekomst moet worden goedgemaakt met dat soort voorzieningen

Volgens Rijksbouwmeester Alkemade wordt de huizenmarkt ook diverser. Woningen moeten niet alleen 
kleiner maar ook fl exibeler worden. In de branche heet dit ‘fl exibilisering’. Alkemade wil de monocultuur van 
de naoorlogse stadswijken met gezinshuizen en tuintjes doorbreken, omdat „het aantal gezinnen sterk terug-
loopt. We hebben meer woonvormen nodig: eengezinswoningen, villa’s, twee onder een kap, appartementen, 
tiny houses. Nieuwe tijden vragen om nieuwe vormen.

Een belangrijk thema in de manier waarop we onze steden van de toekomst moeten inrichten is ‘sociale duur-Een belangrijk thema in de manier waarop we onze steden van de toekomst moeten inrichten is ‘sociale duur-
zaamheid’; het versterken van relaties tussen mensen in een gebouw of wijk. zaamheid’; het versterken van relaties tussen mensen in een gebouw of wijk. 

Rijksbouwmeester Floris Alkemade:Rijksbouwmeester Floris Alkemade:
“Uiteindelijk gaat het om de manier waarop je vanuit je huis sociale contacten kunt onderhouden.”“Uiteindelijk gaat het om de manier waarop je vanuit je huis sociale contacten kunt onderhouden.”

pacte woning die deel uitmaakt van een gebouw waarin bewoners voorzieningen en ruimtes met elkaar delen.” pacte woning die deel uitmaakt van een gebouw waarin bewoners voorzieningen en ruimtes met elkaar delen.” 

de: “We moeten zoeken naar manieren om de band met de mensen in huis en daaromheen te verstevigen.”de: “We moeten zoeken naar manieren om de band met de mensen in huis en daaromheen te verstevigen.”

NRC - ‘Over twintig jaar wonen we zo’ (5-10-’18) -Annemiek Leclaire

technologie. Maar waar vooral de nadruk op ligt, in de woorden van Nathalie de Vries, is ‘een nieuwe geza-technologie. Maar waar vooral de nadruk op ligt, in de woorden van Nathalie de Vries, is ‘een nieuwe geza-
menlijkheid’.menlijkheid’.

Volgens Rijksbouwmeester Alkemade wordt de huizenmarkt ook diverser. Woningen moeten niet alleen Volgens Rijksbouwmeester Alkemade wordt de huizenmarkt ook diverser. Woningen moeten niet alleen 
kleiner maar ook fl exibeler worden. In de branche heet dit ‘fl exibilisering’. Alkemade wil de monocultuur van kleiner maar ook fl exibeler worden. In de branche heet dit ‘fl exibilisering’. Alkemade wil de monocultuur van 
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SAMENLEVEN IN DE STAD

Delen & Co-Housing

Architecte Grace Kim vertelt over haar ervaring in het ontwikkelen van Co-Housing. 
Een woonvorm die naast privé wooneenheden ook veel ruimte biedt voor geza-
melijke functies, ontmoeting en manieren van samen leven.

Deze manier van samenwonen in een stedelijk gebied intrigreerd me, en zou ik 
graag meenemen als mogelijk onderdeel van de architectonische opgave. 
Deze manier van samenwonen in een stedelijk gebied intrigreerd me, en zou ik Deze manier van samenwonen in een stedelijk gebied intrigreerd me, en zou ik 
graag meenemen als mogelijk onderdeel van de architectonische opgave. graag meenemen als mogelijk onderdeel van de architectonische opgave. 

27afstudeerdocumentatie | academie van bouwkunst Groningen | Nanko W. Boermaafstudeerdocumentatie | academie van bouwkunst Groningen | Nanko W. Boerma



SAMENLEVEN BUITEN DE STAD

Kan de waarde van het platteland een aanvulling zijn?

Vanuit mijn persoonlijke achtergrond ben ik geïnteresseerd in de wisselwerking tussen stad en ommeland.
In de loop der jaren is deze interesse ook een onderdeel geworden van mijn ontwerphouding als toekomstig 
architect. Wat kan de sociale cohesie van het platteland betekenen voor de stad en vice versa.

Om ook te zien wat andere architecten en onderzoekers denken over de waarde van het platteland, verdiep ik 
mij in hun recente publicaties. Om dat te kunnen rijmen met mijn persoonlijke ideeën. Ook duid ik de belang-
rijkste verschillen tussen de leefomgevingen op het platteland en het wonen in een landelijke uitbreidingswijk.

de Architect - Koolhaas en Fresco: toekomst van het platteland

rapport Sociaal en Cultureel Planbureau - Leven zonder drukte

De toekomst van het platteland volgens;

Louise Fresco - ideaal platteland:
Louise Fresco wees op de verweving van stad en platteland die volgens haar ingewikkeld is geworden.  De 
stad wordt door het platteland gevoed met voedsel en met arbeidskrachten, waardoor het platteland leeg 
loopt. Omgekeerd vertegenwoordigt het platteland voor de stedeling een arcadisch ideaal. Dat begon met de 
buitenplaatsen langs de Vecht en dat zie je nu bijvoorbeeld terug in de vele vakantieparken. Ze illustreerde dit 
met een beeld van Toscane, ooit een armoedig gebied met schaapherders, nu voor alle Europeanen het ideale 
platteland dat echter nooit heeft bestaan.

Rem Koolhaas - alles wat niet stad is:
Koolhaas koos voor een andere benadering. Het platteland is alles wat niet-stad is, volgens hem 98 procent 
van het aardoppervlakte. Door goed te kijken naar dit gebied, kun je de eff ecten van modernisering op het 
spoor komen. Op het platteland onderga je meer problemen en ben je opgenomen in meer turbulentie dan in 
de stad, is zijn overtuiging. Door de optredende schaalvergroting zijn steeds minder gebieden geschikt om te 
bouwen en gaat platheid een steeds grotere rol spelen. Nederland krijgt met zijn vlakke land een strategische 
waarde.

Sociaal cultureel planbureau - leven zonder drukte:
“De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005) over buurten wijst op het voortbestaan van een 
sterke sociale cohesie op het platteland. Samen zijn en samen doen, bewoners voelen zich met elkaar verbon-
den. De menselijke maat met geborgenheid een krachtig wij-gevoel ziet men graag terug in grote steden.”

“Bovenstaande publieke plattelandswaarden drukken een behoefte uit aan nieuw evenwicht tussen stad en 
platteland. Daarom duidt de positieve houding jegens landelijkheid, al dan niet vervat in een idyllisch concept, 
op een streven de dominantie van de hedendaagse stedelijkheid terug te dringen.”

“Plattelandswaarden kunnen de kwaliteit van de samenleving als geheel verhogen. Maar ze berusten wel op 
vrijwilligheid en persoonlijke keuzes.”

architect. Wat kan de sociale cohesie van het platteland betekenen voor de stad en vice versa.architect. Wat kan de sociale cohesie van het platteland betekenen voor de stad en vice versa.

Louise Fresco wees op de verweving van stad en platteland die volgens haar ingewikkeld is geworden.  De Louise Fresco wees op de verweving van stad en platteland die volgens haar ingewikkeld is geworden.  De 
stad wordt door het platteland gevoed met voedsel en met arbeidskrachten, waardoor het platteland leeg stad wordt door het platteland gevoed met voedsel en met arbeidskrachten, waardoor het platteland leeg stad wordt door het platteland gevoed met voedsel en met arbeidskrachten, waardoor het platteland leeg stad wordt door het platteland gevoed met voedsel en met arbeidskrachten, waardoor het platteland leeg 
loopt. Omgekeerd vertegenwoordigt het platteland voor de stedeling een arcadisch ideaal. Dat begon met de loopt. Omgekeerd vertegenwoordigt het platteland voor de stedeling een arcadisch ideaal. Dat begon met de 

de stad, is zijn overtuiging. Door de optredende schaalvergroting zijn steeds minder gebieden geschikt om te de stad, is zijn overtuiging. Door de optredende schaalvergroting zijn steeds minder gebieden geschikt om te 
bouwen en gaat platheid een steeds grotere rol spelen. Nederland krijgt met zijn vlakke land een strategische bouwen en gaat platheid een steeds grotere rol spelen. Nederland krijgt met zijn vlakke land een strategische bouwen en gaat platheid een steeds grotere rol spelen. Nederland krijgt met zijn vlakke land een strategische bouwen en gaat platheid een steeds grotere rol spelen. Nederland krijgt met zijn vlakke land een strategische 
waarde.waarde.

sterke sociale cohesie op het platteland. Samen zijn en samen doen, bewoners voelen zich met elkaar verbon-sterke sociale cohesie op het platteland. Samen zijn en samen doen, bewoners voelen zich met elkaar verbon-
den. De menselijke maat met geborgenheid een krachtig wij-gevoel ziet men graag terug in grote steden.”den. De menselijke maat met geborgenheid een krachtig wij-gevoel ziet men graag terug in grote steden.”

“Bovenstaande publieke plattelandswaarden drukken een behoefte uit aan nieuw evenwicht tussen stad en “Bovenstaande publieke plattelandswaarden drukken een behoefte uit aan nieuw evenwicht tussen stad en 
platteland. Daarom duidt de positieve houding jegens landelijkheid, al dan niet vervat in een idyllisch concept, platteland. Daarom duidt de positieve houding jegens landelijkheid, al dan niet vervat in een idyllisch concept, 

“Plattelandswaarden kunnen de kwaliteit van de samenleving als geheel verhogen. Maar ze berusten wel op “Plattelandswaarden kunnen de kwaliteit van de samenleving als geheel verhogen. Maar ze berusten wel op 
vrijwilligheid en persoonlijke keuzes.”vrijwilligheid en persoonlijke keuzes.”

“De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005) over buurten wijst op het voortbestaan van een “De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005) over buurten wijst op het voortbestaan van een 
sterke sociale cohesie op het platteland. Samen zijn en samen doen, bewoners voelen zich met elkaar verbon-sterke sociale cohesie op het platteland. Samen zijn en samen doen, bewoners voelen zich met elkaar verbon-

“Bovenstaande publieke plattelandswaarden drukken een behoefte uit aan nieuw evenwicht tussen stad en “Bovenstaande publieke plattelandswaarden drukken een behoefte uit aan nieuw evenwicht tussen stad en 

spoor komen. Op het platteland onderga je meer problemen en ben je opgenomen in meer turbulentie dan in spoor komen. Op het platteland onderga je meer problemen en ben je opgenomen in meer turbulentie dan in 
de stad, is zijn overtuiging. Door de optredende schaalvergroting zijn steeds minder gebieden geschikt om te de stad, is zijn overtuiging. Door de optredende schaalvergroting zijn steeds minder gebieden geschikt om te 
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SAMENLEVEN BUITEN DE STAD

Landelijk wonen

Wonen in de Sub-Urb

Landelijk wonen is vaak geen onderdeel van een stad, maar hooguit van een 
dorp. Vaak als overblijfsel van een vroegere nederzetting of dorp van boeren 
bedrijven is een mix ontstaan van wonen, werken en voorzieningen in een 
lagere dichtheid.
Omringd door groen en landerijen is landelijk wonen voor veel mensen nog 
steeds een aantrekkelijke leefomgeving.
De gemeenschappen zijn vaak van oudsher hecht en sociaal met elkaar 
betrokken. Wat is ontstaan vanuit een vroegere noodzaak, waarin voorzien in 
levensbehoeften en veiligheid minder vanzelfsprekend waren.

De nadelen die kleven aan de hechte sociale gemeenschappen is dat er 
vaak een strengere sociale controle heerst die minder vrij van geest kan zijn. 

Een sub-urb is vaak een uitbreidswijk van een stad waar voornamelijk wordt 
gewoond. Dat op prettige afstand van een voorzieningencentrum of een stad 
is gelegen.

Ontstaan vanuit de industrialisatie, was het een plek voor welgestelden om 
buiten de rook van de vervuilde binnensteden te kunnen wonen in een groe-
ne en gezonde leefomgeving.

In de 20e eeuw werden deze buitenwijken steeds populairder en werd het 
ook betaalbaar voor een breder publiek. Waardoor er steeds meer en steeds 
grotere sub-urbs ontstonden. Welke veelal zijn opgezet vanuit het gebruik 
van auto om aan te haken op de voorzieningen.

Het isolement, eenzijdigheid wonen als belangrijkste functie en de afhanke-
lijkheid van de auto zijn dan ook belangrijke pijnpunten in de opzet van deze 
manier van huisvesting. Tevens is er ondanks de toch redelijk hoge dichtheid 
ook weinig sociale interactie en cohesie.

Het isolement, eenzijdigheid wonen als belangrijkste functie en de afhanke-Het isolement, eenzijdigheid wonen als belangrijkste functie en de afhanke-
lijkheid van de auto zijn dan ook belangrijke pijnpunten in de opzet van deze lijkheid van de auto zijn dan ook belangrijke pijnpunten in de opzet van deze 
manier van huisvesting. Tevens is er ondanks de toch redelijk hoge dichtheid manier van huisvesting. Tevens is er ondanks de toch redelijk hoge dichtheid 
ook weinig sociale interactie en cohesie.ook weinig sociale interactie en cohesie.

De gemeenschappen zijn vaak van oudsher hecht en sociaal met elkaar De gemeenschappen zijn vaak van oudsher hecht en sociaal met elkaar 
betrokken. Wat is ontstaan vanuit een vroegere noodzaak, waarin voorzien in betrokken. Wat is ontstaan vanuit een vroegere noodzaak, waarin voorzien in 
levensbehoeften en veiligheid minder vanzelfsprekend waren.levensbehoeften en veiligheid minder vanzelfsprekend waren.

De nadelen die kleven aan de hechte sociale gemeenschappen is dat er De nadelen die kleven aan de hechte sociale gemeenschappen is dat er 
vaak een strengere sociale controle heerst die minder vrij van geest kan zijn. vaak een strengere sociale controle heerst die minder vrij van geest kan zijn. 
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3.3
UTOPIA
In het begin van de vorige eeuw ontwikkelden een aantal architec-
ten utopische plannen, om zo de maatschappelijke problemen van 
hun tijd onder de aandacht te brengen. Vanuit een fascinatie of pro-
bleem zet het een stip op de horizon van de toekomst, zodat men 
erover kan discussiëren. In 1516 verscheen Thomas More’s staatsro-
man ‘Libellus vere aureus de optimo reipublicae statu deque nova 
insula Utopiae’. Dit ging over de beste staatstoestand en over het 
nieuwe eiland Utopia. 

Veel architecten en auteurs onderzochten de toekomstige samen-
leving middels het schetsen van een utopia. Door een aantal soci-
ale utopieën uiteen te zetten kan een referentiekader worden ge-
schetst, die ik aan mijn opgave kan spiegelen. 

GEBOUWDE RUIMTE
Veel aantrekkelijke Utopia’s hebben meerdere gebruiksfuncties.
Gemeenschappelijke ruimte of aanvullende (stedelijke) functies zijn vaak een goed bindmiddel 
met de omgeving.

De aansluiting tussen de bestaande en nieuwe openbare ruimte daarin is belangrijk. Het ontwerpen 
voor de voetganger en de toevallige ontmoeting op openbaar en semi-openbaar niveau is daarbij 
een belangrijke succesfactor.

NATUUR / GROEN
De groene Utopia’s tonen zich veelal egocentrisch en isolerend, een inclusief en meer stedelijk 
divers model lijkt me socialer.

Het maken van aantrekkelijke én functionele groene ruimte kan wel bijdragen aan de sociale cohe-
sie van een gemeenschap.

VRIJ DENKEN
Tot slot laten utopia’s ook de vrijheid van denken zien. 
Een complexere moderne wereld vraagt om de harmonie tussen de mensen onderling, met de 
context en de natuur.

een ideale wereld,
die niet bereikt kan worden

“A Utopia (/ju��to�piə/ yoo-TOH-
pee-ə) is an imagined community 
or society that possesses highly 
desirable or nearly perfect quali-
ties for its citizens.
The opposite of a utopia is a 
dystopia. One could also say that 
utopia is a perfect “place” that 
has been designed so there are 
no problems.”

U-topia
U-topos
no-place

Eu-topia
nice-place

Dis-topia
bad-place

UTOPIA EUTOPIADYSTOPIA
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Architect: Frank Lloyd Wright

Broadacre City van Frank Lloyd Wrigt is een concept dat zweeft tussen het urbane en sub-urban segment. 
Als tegenstelling van de stedelijke ontwikkeling van voorgaande decennia ontwikkelde Wright in de jaren ‘30 
een plan voor een stedelijke ontwikkelingsvorm, waarin ieder huishouden een ‘acre’ (ca. 4 km2 ) grond tot zijn 
beschikking zou hebben.
Vervoer is gebaseerd op persoonlijk gemotoriseerd vervoer (geen ov) en te voet. In schaarse mate is er plaats 
voor publieke voorzieningen en kantoren.

De sociologische aanleiding voor de beschikking van een ‘acre’land geeft Wright’s utopische idee weer over 
de samenleving. 
Een ‘wedergeboorte’ van het land, in een agglomeratievrij agrarisch landschap, bewoond door zelf bepalende 
mensen die hun eigen land bewerken. Wat volgens Wright zou resulteren in een nieuwe, op familie, spirituali-
teit en kennis vertrouwende gemeenschap.

BROADACRE CITY

een plan voor een stedelijke ontwikkelingsvorm, waarin ieder huishouden een ‘acre’ (ca. 4 kmeen plan voor een stedelijke ontwikkelingsvorm, waarin ieder huishouden een ‘acre’ (ca. 4 km2 2 ) grond tot zijn ) grond tot zijn 

Vervoer is gebaseerd op persoonlijk gemotoriseerd vervoer (geen ov) en te voet. In schaarse mate is er plaats Vervoer is gebaseerd op persoonlijk gemotoriseerd vervoer (geen ov) en te voet. In schaarse mate is er plaats 

Een ‘wedergeboorte’ van het land, in een agglomeratievrij agrarisch landschap, bewoond door zelf bepalende Een ‘wedergeboorte’ van het land, in een agglomeratievrij agrarisch landschap, bewoond door zelf bepalende 
mensen die hun eigen land bewerken. Wat volgens Wright zou resulteren in een nieuwe, op familie, spirituali-mensen die hun eigen land bewerken. Wat volgens Wright zou resulteren in een nieuwe, op familie, spirituali-
teit en kennis vertrouwende gemeenschap.teit en kennis vertrouwende gemeenschap.
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Architect: Ricardo Bofi ll

In dit project toont Ricardo Bofi ll zijn ambities in het adresseren van de problemen 
in het moderne stedelijke leven. Met zijn ideeën over publieke ruimte en tuinen 
rondom de woningen ontstaat een aangename leefomgeving.

Rondom vijf binnenplaatsen zijn de appartementen geclusterd tot een hoogte van 
14 verdiepingen. Waarbij ieder appartement in verbinding staat met zowel de bin-
nenplaats als de buitenzijde van het bouwblok. Met bruggen en balkons wordt 
de toegang en organisatie verzorgd, waardoor veel afwisseling en verschillende 
beschutte plekken ontstaan.

De binnenplaatsen worden met grote gaten verbonden aan de buitenwereld.
Op maaiveldniveau wordt met een binnenplein de verbinding gemaakt met de 
stad op voetgangersniveau.

WALDEN 7, BARCELONA

in het moderne stedelijke leven. Met zijn ideeën over publieke ruimte en tuinen in het moderne stedelijke leven. Met zijn ideeën over publieke ruimte en tuinen 
rondom de woningen ontstaat een aangename leefomgeving.rondom de woningen ontstaat een aangename leefomgeving.

nenplaats als de buitenzijde van het bouwblok. Met bruggen en balkons wordt nenplaats als de buitenzijde van het bouwblok. Met bruggen en balkons wordt 
de toegang en organisatie verzorgd, waardoor veel afwisseling en verschillende de toegang en organisatie verzorgd, waardoor veel afwisseling en verschillende de toegang en organisatie verzorgd, waardoor veel afwisseling en verschillende de toegang en organisatie verzorgd, waardoor veel afwisseling en verschillende 
beschutte plekken ontstaan.beschutte plekken ontstaan.

De binnenplaatsen worden met grote gaten verbonden aan de buitenwereld.De binnenplaatsen worden met grote gaten verbonden aan de buitenwereld.

stad op voetgangersniveau.stad op voetgangersniveau.
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KARL MARX SIEDLUNG, WENEN

Architect: Edmund Karl Ehn

Het Karl Marx Hof is een massaal  socialistisch woningbouwproject, gebouwd 
tussen 1923 en 1933 in Wenen. In een aantal stedelijke complexen zijn ca. 3.500 
woningen gebouwd voor met name de arbeidersklasse.
Geheel tegen de tendens werd hier ervoor gekozen om het project te voegen in 
het bestaande weefsel van de stad, in plaats van een sattelietbuurt. Waardoor 
met name de aansluiting van nieuwe en bestaande openbare ruimte belangrijk 
bleek.

Naast de woningen waren met name de gezamelijke functie belangrijk. Zo was er 
ruimte voor diensten zoals een kliniek, winkels, een bibliotheek, kinder opvang en 
andere culturele en sportieve activiteiten.

Niet zozeer de typologie of bouwmethode, maar de ‘sociale’ aandacht waren 
vernieuwend. Zo was er aandacht voor zonlicht, ventilatie en fasciliteiten, dit werd 
gezien als revolutionair voor de arbeidersklasse.

Geheel tegen de tendens werd hier ervoor gekozen om het project te voegen in Geheel tegen de tendens werd hier ervoor gekozen om het project te voegen in 
het bestaande weefsel van de stad, in plaats van een sattelietbuurt. Waardoor het bestaande weefsel van de stad, in plaats van een sattelietbuurt. Waardoor 
met name de aansluiting van nieuwe en bestaande openbare ruimte belangrijk met name de aansluiting van nieuwe en bestaande openbare ruimte belangrijk 

Naast de woningen waren met name de gezamelijke functie belangrijk. Zo was er Naast de woningen waren met name de gezamelijke functie belangrijk. Zo was er 

Niet zozeer de typologie of bouwmethode, maar de ‘sociale’ aandacht waren Niet zozeer de typologie of bouwmethode, maar de ‘sociale’ aandacht waren 
vernieuwend. Zo was er aandacht voor zonlicht, ventilatie en fasciliteiten, dit werd vernieuwend. Zo was er aandacht voor zonlicht, ventilatie en fasciliteiten, dit werd 
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3.4
PRIVACY SCRIPT
In het boek ‘Privacy Script’ wordt de relatie tussen architectuur en 
sociale interactie besproken. “De ongeschreven regels in de steden 
die de wijze structureren waarop mensen hun onderlinge contac-
ten afstemmen op de omgeving.”

Het lezen van dit boek geeft mij een theoretisch kader voor het be-
oordelen van ruimtes, in hun capaciteiten voor het bieden van soci-
ale interactie en aangename sociale leefmilieu’s.

“Er komen meerdere openbaarheidsniveaus binnen een woonom-
geving voor en afhankelijk van iemands plek in die woonomgeving 
past hij zijn gedrag daar op aan.”

Door met deze theorie de stad te analyseren kan ik een ruimtelijke 
probleemstelling formuleren. Waarin het huidige ‘gehaaste’ stede-
lijke milieu zijn tekortkomingen heeft. Én waar juist goede plekken 
een voorbeeld kunnen scheppen hoe het zou moeten zijn. 

PRIVACYmogelijkheid om je af te sluiten mogelijkheid om de drukt op te zoeken

Domein Gedrag van 
mensen

Privé
Parochiaal
Publiek

Afhankelijk van 
openbaarheidsniveau

 ‘De ongeschreven regels die structureren 
hoe mensen onderlinge contacten 

afstemmen op de omgeving.’

Privé

Toegankelijkheid Sociale controle Ruimte/maat Eigenaarschap

Parochiaal Publiek

Veel ruimtelijke problemen zijn te verklaren door het verkeerde gebruik van zogenaamde ‘privacyzo-
nes’.  (plekken waar in heldere mate een sociale interactie kan worden opgeroepen)

Dit gebeurt door een drietal ‘domeinen’ (gedrag van mensen)
namelijk het privé-, parochiale-, en publieke domein.

Wanneer de privacyzone onvoldoende ontworpen is in diens toegankelijkheid, sociale controle of 
maat dan ontstaat een ‘domein’ dat niet voor die plek bedoeld is.
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PRIVACY SCRIPT

tussen Privé en Publiek

de Theorie van Privacyzonering

Ruimtelijke Voorwaarden aan de Privacyzones

Tussen privé en publiek bestaan veel gradaties, vaak ingevuld met het containerbegrip semi-privé. 
Het is beter om te spreken van privacyzones, waarin openbaarheidsgradaties heersen.

De ruimte tussen privé en publiek wordt ook wel hybride ruimte genoemd, een transitie tussen woning 
en openbare ruimte. Deze plekken zijn belangrijk voor de sociale cohesie van een straat, wijk of stad. 
Deze plek moet niet té groot worden, maximaal 2 meter.

Parochiaal is een ander begrip dat, net als semi-privé, ook voor een sociale omgeving met secundaire 
relaties zorgt, en meer is dan alleen toegankelijkheid. Het parochiale territorium is gekarakteriseerd 
door ‘een gevoel van gemeenschappelijkheid’.

Machiel van Dorst ontwikkelde de theorie van privacyzonering, een model waarin de overgang tussen 
publiek en privé geleidelijk verloopt. Waarbij de gebouwde omgeving een belangrijk middel voor het 
reguleren van sociale contacten is.
Een privacyzone is een plek met een helder protocol over de mate en soort van sociale interactie.

Privacy betekent niet alleen de mogelijkheid om zich terug te trekken, maar betreft ook de mogelijk-
heid om de drukte op te zoeken.

Met een goede privacyzonering kunnen mensen de privacy die ze willen aanpassen aan de privacy die 
beschikbaar is. Het is dus niet allleen iets persoonlijks, maar ondeerdeel van een groepsproces.

Socioloog Lynn Lofl and ziet dat een stad meer is dan een plek waar mensen zich van elkaar afsluiten.
Maar in het publieke domein is iedereen druk bezig te voldoen aan algemene sociale protocollen, of-
tewel de ‘vreemdelingeninteractie’.

5 basisvoorwaarden voor gedrag in de publieke ruimte:
- coöperatieve bewegelijkheid: mensen passen hun bewegingen aan op objecten en andere mensen.
- burgerlijke onoplettendheid: aanwezigheid van anderen erkennen, zonder meer contact te willen 
hebben.
- publieke rolbekendheid: de rol van toeschouwer (v.h. grotere geheel) aannemen.
- beperkte behulpzaamheid: graag vragen van vreemden beantwoorden, mits simpel en duidelijk be-
grensd.
- burgerlijke tolerantie voor diversiteit: heel tollerant t.o.v. ander gedrag en uitstraling van mensen.

Tussen privé en publiek bestaan veel gradaties, vaak ingevuld met het containerbegrip semi-privé. Tussen privé en publiek bestaan veel gradaties, vaak ingevuld met het containerbegrip semi-privé. 
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Domeinen

Aff ordanties van een ruimte

Privacyscript

Sociale territoria zijn niet gebonden aan een plek. Bijvoorbeeld een grote groep kan zich in 
een publieke ruimte voelen als in een privé ruimte. Daarom spreekt Lofl and over ‘Domeinen’ in 
plaats van over ruimtes. Een Domein is het resultaat van de onderlinge verhoudingen tussen 
mensen. Wat er gebeurt in Privacyzones valt te beschrijven met Domeinen.

Het is belangrijk om te weten welk openbaarheidsniveau bij een plek hoort. Omdat dit aangeeft 
hoe mensen zich kunnen gedragen. Maar openbaarheidsniveaus, of ‘Domeinen’, zijn het resul-
taat van de interactie van mensen.

In de driedeling van privacyzones: publiek-parochiaal-privé, zijn de domeinen niet specifi ek 
gekoppeld. Ook zijn de domeinen niet persé aan binnen- of buitenruimtes gekoppeld.
In een parochiale zone kan bijvoorbeeld zowel een privé- als een publiek domein ontstaan.

Niemand herkent bewust een privacyzone, mensen voelen wat een ruimte voor hun kan bete-
kenen. Het afl ezen van de mogelijkheden van een ruimte wordt ‘Aff ordanties’ genoemd.
Voorbeeld: men ziet een grote kei liggen op de grond, ideaal om even op te zitten. Wanneer die 
zelfde kei boven je hoofd balanceert, spreekt het een angstgevoel aan, i.p.v. het comfortgevoel 
om even te kunnen zitten.
‘Aff ordanties’ zijn eigenschappen van de omgeving, zoals die door iemand wordt gesignaleerd. 
Niet alleen ruimtes of objecten hebben aff ordanties, zo ook mensen en groepen.
Bijvoorbeeld: een groep hangjongeren of een rondrennend kind, wat riskant is voor een bejaard 
iemand.

Bij het lezen van privacyzones let iemand dus op aff ordanties van de ruimte, wat voor gedrag 
mogelijjk is en welk niveau van openbaarheid er daardoor wordt gefaciliteerd.

Het script is dus vorm (aff ordianties) en aanvullende beschrijving (inrichting).
Het Privacyscript van een ruimte is wanneer de ‘aff orddanties’ van een ruimte samen met ‘ex-
tra informatie’ bepaalt welk openbaarheidsniveau kan worden verwacht.

Dus bepaalt het privacyscript de leesbaarheid van een privacyzone, zodat domeinen er kun-
nen ontstaan.
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‘Aff ordantie’  (aff ordance) - J.J. Gibson

Eigenschap van een object in een om-
geving, die afhankelijk van de persoon 
een gebruik of gedrag oproept.

zitplek

een zwerfkei in de
openbare ruimte
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DOMEINEN

Toegankelijkheid, Zeggenschap en Ruimtegebruik per domein

de Indicatoren van domeinen

Een ‘Privé domein’: is de meest vertrouwde omgeving, waar de betrokkenheid het grootst is.
Mensen kennen elkaar erg goed en delen veel..
Mensen die en privegesprek op straat voeren zijn dus ook een ‘privedomein’.

Een ‘Parochiaal domein’ ontstaat in de communicatie tussen mensen die elkaar minder goed 
kennen. Ookal zijn ze verschillend, delen ze wel iets samen. Ze hebben dezelfde woonomge-
ving, ervaring of lidmaadschap. Het is dus minder exclusief dan het privé domein, maar niet 
voor iedereen toegankelijk. Er is een verschil tussen ‘insiders en outsiders’.
Het parochiaal domein is informeel georganiseerd, vanuit een gezamelijk belang. 
Sociale controle is een essentieel onderdeel van parochiale domeinen.

Het ‘Publieke domein’ bevat weinig tot geen gemeenschappelijkheid en heeft een minder 
sterke sociale controle. Het publieke domein is een theater, waarin mensen met grote toleran-
tie naar elkaar kijken. Dat is één van de kwaliteiten van de publieke ruimte.
Hier is geen sprake van private of gemeenschappelijke zeggenscchap, maar ziet de overheid 
toe op een ieders rechten en plichten.

Toegankelijkheid:
Een ruimte die een privédomein fasciliteert moet mogelijk maken dat de toegang kan worden 
gecontroleerd. Aangezien deze ruimte vaak een eindbestemming is, waar je totale controle 
kunt hebben.
Deze controle past niet bij een parochiaal domein, dit is meer een omweg van een hoofdroute, 
een bestemming voor mensen die hier horen.
Het publieke domein is van de onbekenden, dit is als een doorgangsroute.

Zeggenschap en sociale controle:
In het privé domein bepaalt bijvoorbeeld de eigenaar van de woning wie er naar binnen mag.
Sociale controle is belangrijk voor het parochiale domein, zodat het geen vreemdelingen do-
mein wordt. Terwijl in het publieke domein de overheid autoriteit heeft.

Personaliseren:
Het persoonlijk maken van het privé domein is essentieel, terwijl het publieke domein vaak  
niet gewenst is, zoals graffi  ti.

Maat van de ruimte:
Een publiek moet ruimte genoeg hebben om naast de eenzame wandelaar ook verschillende 
groepen andere mensen te huisvesten, die elkaar makkelijk kunnen ontwijken.
Ruimten moeten groot genoeg zijn om groepen te laten communiceren, en nogsteeds ge-
noeg plek over te laten voor anderen om niet mee te hoeven doen.
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Toegankelijkheid

Eigenaarschap

Mogelijkheid tot Sociale Controle

De Ruimte - Personal Space

Hoe minder routes er mogelijk zijn in de toegankelijkheid van een woongebouw, hoe meer er 
mogelijkheid ontstaat voor het parochiale of zelfs privé domein.

Één overzichtelijke route zorgt er voor dat er een kleinere kans is dat er vreemdelingen binnen 
komen.
Overzichtelijke plekken, in de luwte van de verkeersroutes vormen dan vaak plekken voor 
parochiale of privé domeinen.

Naast architectonische middelen bestaat ook het eigenaarschap of het beheer. Dit zegt veel 
over de zeggenschap en verantwoordelijkheid over een ruimte en daarmee over de open-
baarheid. Samen zorgen voor een woongebouw biedt ruimte aan andere domeinen dan wan-
neer het eigendom is van een bureaucratische woningbouwcorporatie.

Dit is essentieel voor een parochiaal domein. 
De vorm van een ruimte moet daarvoor overzichtelijk zijn. Ook kan de directe nabijheid van 
woningen of een andere gebruiksfunctie hier voor zorgen.
Belangrijk is dat dit ook geldt voor routing/ontsluitingsstructuren, waar onoverzichtelijkheid 
en een gebrek aan toezicht op deze plekken kan zorgen voor een vreemdelingen domein. 
Wat een parochiaal domein in de nabijheid niet zal uitnodigen.
Zo kunnen zelf gebouwen met de zelfde ontsluitingstypologiën dus een heel verschillend 
privacyscript hebben.

Ook afzonderlijke ruimtes leveren informatie op voor het script.
De Aff ordanties geven aan welk domein mogelijk is.
De Vorm geeft aan of er overzicht is.
De Maat geeft aan of gedrag dat bij een domein hoort mogelijk is.

De minimale maat die hiervoor nodig is noemt men de Personal Space, dat afhankelijk van de 
situatie en de tijdsduur de emotie van de persoon beïnvloed.
De ruimte die mensen nodig hebben tussen hen en andere mensen of objecten wordt aan-
geduid met de Shy Away Distance (SAD), wat wordt beinvloed door materiaaleigenschappen.

Om een publiek domein te kunnen maken moet ruimte zijn voor de burgerlijke onoplettend-
heid (beleefd negeren van anderen). Dit is bijvoorbeeld op een smalle gallerij onmogelijk.
Voor het parochiaal domein is het belangrijk dat een groep van bijvoorbeeld drie personen 
een gesprek kan voeren, en er nogsteeds iemand kan passeren zonder te storen.

Hoe minder routes er mogelijk zijn in de toegankelijkheid van een woongebouw, hoe meer er Hoe minder routes er mogelijk zijn in de toegankelijkheid van een woongebouw, hoe meer er 
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ANALYSE PROBLEMEN IN DE STAD

Onaangename stedelijke ruimte

Conclusies

Het analyseren van woningbouwprojecten in de stad aan de 
hand van het Privacy Script leert me om te zien wat de belang-
rijke ruimtelijke kenmerken zijn voor het mislukken of slagen van 
een project.

Over het algemeen is in de projecten opvallend dat de ruimtes 
onaangenaam of verrommeld overkomen door een ‘mis-match’ 
van de ruimtelijke eigenschappen en de gewenste privacyzone.

De stad is een aangename plek door de aanwezigheid van het 
publieke- en parochiale domein. Echter is het belangrijk dat deze 
op de juiste plekken moeten ontstaan. In dit voorbeeldproject 
mislukt dit her en der, waaruit lering getrokken kan worden.

Dit project heeft duidelijk de ‘ruimte’ voor het parochiale domein. 
Tussen de woningen is veel ruimte die door de buren onderling 
kan worden gebruikt, weg van de drukt van het publieke leven 
van de stad. 
Echter mislukt dit sterk in dit project en sluiten de bewoners zich 
af van de buitenruimte. Door het gebrek aan sociale controle 
en veel (onoverzichtelijke) toegangen naar het gebied, kan de 
vreemdeling tot vlakbij het privédomein komen. 
Terugtrekken en isolement wordt in de hand gespeeld.

1. Voldoende ruimte en overzicht voor het Parochiale Domein, maar erg veel toegangen zonder sociale controle. Dus manifesteert 
zich geen Parochiaal Domein, maar een Vreemdelingen Domein.

2. De maat en onoverzichtelijkheid is te groot voor het Parochiale Domein.
3. ‘Aff ordanties’ als bloembakken fasciliteren het Parochiale Domein wel.

1.

2. 3.

1.

3.3.2.

IN BASIS EEN GOEDE OPZET VOOR EEN HECHTE VORM VAN SAMENLEVEN:
DE WONINGEN KIJKEN OP ELKAAR UIT EN DELEN GROTE DELEN VAN HET OPENBARE 
TERREIN. DE MIX MET DE OMLIGGENDE WOONBLOKKEN EN TOEGANGEN KAN VEEL 
BETER.

Over het algemeen is in de projecten opvallend dat de ruimtes Over het algemeen is in de projecten opvallend dat de ruimtes 
onaangenaam of verrommeld overkomen door een ‘mis-match’ onaangenaam of verrommeld overkomen door een ‘mis-match’ 
van de ruimtelijke eigenschappen en de gewenste privacyzone.van de ruimtelijke eigenschappen en de gewenste privacyzone.
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1. Overzichtelijke toegangen, desondanks is een groot deel v.d. ruimte te groot voor het Parochiaal Domein.  2. Het fasciliteren van het Publieke Domein, wordt beperkt door veel sociale controle.
3. Opdeling van de ruimte slaagt deels, door Aff ordanties.  4. Parochiale Domein lijkt daardoor hier wel te slagen door de maat, inrichting en (toeëigening van) zeggenschap

1. Ruim en open terrein, zonder Aff ordanties, prikkelt het Publieke Domein niet.  2. Te dicht op Privé domein.
3. Redelijk overzichtelijke toegang naar gallerij, echter is deze te smal voor het Parochiale Domein.
4. Geen sociale controle.

1.

1.

2.
3. 4.

4.

2.

3.

1.

ER IS DOOR DE VORM VAN HET PAND GEEN AANSLUITING TUSSEN DE 
WONINGEN ONDERLING. OOK MET DE OMLIGGENDE WONINGBLOKKEN 
WORDT OP STRAATNIVEAU NIETS GEDAAN.
VAN SAMENWONEN IS GEEN SPRAKE.

ALS EEN GEDEELDE 
‘WOESTIJN’ IS DE BIN-
NENPLAATS ONTWORPEN.

PAS DOOR HET LAT-
ER TOEVOEGEN VAN DE 
PLANTENBORDER (3.) 
VOELT DE BEWONER 
ZICH VRIJ OM HET ALS 
PAROCHIAAL DOMEIN TE 
GEBRUIKEN.

SAMENWONEN KAN GAAN
ONTSTAAN.
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ANALYSE KANSEN IN DE STAD

De aangename stedelijke ruimte

Natuurlijk zijn er ook een behoorlijk aantal stedelijke ruimtes in 
de binnenstad van Groningen die wel aangenaam aanvoelen.
Het duiden van dit aangename gevoel heb ik ook hier gedaan 
aan de hand van de theorie van het PrivacyScript. 

Een harmonie tussen de juiste domeinen en de voorogen priva-
cyzone leidt in de volgende projecten voor een aantal interes-
sante en ook sociaal aantrekkelijke stedelijke ruimtes.

Daar waar de onaangename projecten me lieten zien waar de 
valkuilen liggen voor het ontwerpen, hebben deze projecten me 
juist geïnspireerd.

1. Duidelijke entree en daarmee een sociale controle.  2. De vorm en ruimte fasciliteert ruimte voor het publieke en parochiale 
domein.  3. Ruimte met ‘Aff ordanties’ maakt plaats voor zowel het Publieke als het Parochiale domein.

4. De ogenschijnlijke gelaagdheid van de balkons en de hoofdvorm van het bouwblok maakt dat het balkon aan 
de binnenzijde aanvoeld als privacyzone geschikt voor het Parochiale Domein.  
5. Terwijl de binnenplaats groot genoeg is voor het Publieke Domein.

1.

2.

2.

3.

3.4.
1.

5.

ONDANKS DAT DE WONINGEN RUIMTELIJK GEZIEN WEINIG MET ELKAAR DELEN, 
ZORGT HET OPENBARE, GOED OVERZICHTELIJKE GEZAMELIJKE BINNENTERREIN 
ERVOOR DAT DE WONINGEN EEN GROTE KWALITEIT LIJKEN TE DELEN. 
HET IS NIET EENVOUDIG BEREIKBAAR VANUIT HET PRIVEDOMEIN, MAAR MAAKT 
TOCH EEN AANGENAME ZONE OM SAMEN RONDOM TE WONEN.

Conclusies

Een overzichtelijke entree, voldoende sociale controle en ge-
schikte vorm en maat bieden plek voor een complete zonering 
van het private-, parochiale- en publieke domein. Het ontwerpen 
van gebruiksobjecten die aansluiten met de menselijke behoef-
tes spelen het gebruik voor het parochiale- en publieke domein 
ook in de hand.
Zowel historische als moderne projecten in Groningen tonen aan 
dat er op een organische manier sociale aantrekkelijke stedelijke 
ruimtes kunnen worden ontworpen. Die sterk kunnen bijdragen 
aan de ruimtelijke beleving van samenleven.

Een harmonie tussen de juiste domeinen en de voorogen priva-Een harmonie tussen de juiste domeinen en de voorogen priva-
cyzone leidt in de volgende projecten voor een aantal interes-cyzone leidt in de volgende projecten voor een aantal interes-
sante en ook sociaal aantrekkelijke stedelijke ruimtes.sante en ook sociaal aantrekkelijke stedelijke ruimtes.

de binnenzijde aanvoeld als privacyzone geschikt voor het Parochiale Domein.  de binnenzijde aanvoeld als privacyzone geschikt voor het Parochiale Domein.  
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1. Aangename en vooral overzichtelijke stedelijke maat, biedt ruimte voor het Publieke Domein.   2.  De ‘Aff ordantie’ van het stadsstrand gebruikt de maat van de privacyzone voor het vestigen van een 
‘Publiek Domein’.  3. De woningen richt de sociale controle op het gebied tussen de woningen, minder op de privacyzone van het publieke domein.

4. De sociale controle en de perkjes als ‘Aff ordantie’ maakt de maat geschikt voor het Parochiale domein.
5. De sportvoorziening als ‘Aff ordantie’ maakt Publiek Domein.  6. Zelfs in de zelfde maat als hiernaast.

3.

1.

6.6.

2.

4.

3.

5.

DE EENVOUD VAN DEZE CONTAINERWONINGEN DOEN WELLICHT VERGETEN DAT DE OPENBARE RUIMTE EEN GOEDE 
BASIS IS VOOR EEN VORM VAN STEDELIJK SAMENWONEN. ZOWEL DE AANSLUITING OP PUBLIEKE ZONE’S ZOALS HET 
STADSSTRAND, ALS DE FLEXIBEL IN TE VULLEN RUIMTE TUSSEN DE CONTAINERBLOKKEN MAAKT DE MANIER VAN 
WONEN DIVERS EN UITNODIGEND VOOR DE JONGE DOELGROEP.
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ONTDEKKINGEN EN UITGANGSPUNTEN

geen authentieke emoties
geen poëzie
egocentrisch
statisch
vervreemdend

vrije tijd
gescheiden van werk
ware emoties
verbondenheid van mens en plek

stoep

buurt

De straat en stoep zijn de ‘vitale organen’ van de stad

Veiligheid:  verschillende gebruikers en duidelijke afbakening
Contact: onbekenden hebben kleine sociale momenten
Kinderen: een niet moederlijke omgeving om te leren (kennen) 

De buurt moet meerdere gebruiksfuncties hebben

Kleinschaligheid in de stedenbouwkundige structuur

Diverse gebouwen en diverse groepen mensen

Uitbannen van de auto

Organische en rustige stadsontwikkeling

Gesubsidieerd wonen, voor de diversiteit van de bewoners

stadsontwikkeling

BIJ DE BEGRIPPEN MAATSCHAPPIJ, SAMENLEVING EN GEMEENSCHAP ZIJN ER NUANCEVERSCHILLEN IN DE RELATIES DIE DE 
MENSEN MET ELKAAR HEBBEN.

AAN DE MODERNE STAD ONTBREEKT DE AUTHENTIEKE EMOTIES EN POËZIE, JANE JACOBS INTRODUCEERT EEN STEDENBOUW 
DIE MENSELIJKER IS EN ZICH RICHT OP DE STOEP, KLEINSCHALIGE DIVERSE BUURTJES EN EEN RUSTIGE STADSONTWIKKELING.

SAMENLEVING GEMEENSCHAPMAATSCHAPPIJ
Volgens fi losoof Ferdinand Tönnies is de maat-
schappij een abstract en vaak stedelijk fenomeen 
van mensen met diverse achtergronden en rela-
ties, wat vaak rationeel en onpersoonlijker is.

GEREGULEERD VS ONGEREGULEERD

STEDELIJK EN ONPERSOONLIJK VS LANDELIJK EN HECHT

Het verschil tussen maatschappij en samenleving zit 
hem erin dat een samenleving niet wordt gereguleerd 
of georganiseerd vanuit hogerhand. De verschillen met 
het begrip gemeenschap zijn een stuk groter.

Een gemeenschap is volgens Tönnies een 
meer landelijke fenomeen, waar een hechtere 
groep mensen veelal gelijkgestemd is.
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Privé

Overzichtelijke entree’s Geschikte ruimte en maat Sociale controle Eigenaarschap

Parochiaal Publiek

Zitplek Obstakel

1. een complete schakering   
   van de domeinen.

2. door de belangrijke factoren
    te ontwerpen

3. met bijpassende architectonische 
    ‘affordances’

HET TOEKOMSTBEELD VAN HET WONEN LIJKT TE GAAN OVER VEEL MET ELKAAR DELEN, BEGRIPPEN ALS CO-HOUSING EN DUS 
EEN ARCHITECTENOPGAVE OVER SOCIALE OMGANG EN WONEN

MET DE THEORIE VAN HET ‘PRIVACYSCRIPT’ KUN JE HET ‘SOCIALE’ GEBRUIK TOETSEN AAN DE GEBOUWDE RUIMTE
KENNIS VAN DEZE THEORIE KAN INGEZET WORDEN IN HET ONTWERPPROCES
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4. PROGRAMMA
In dit hoofdstuk beschrijf ik het ruimtelijke programma voor de ar-
chitectonische opgave. Het doel om een ‘ongehaaste, sociale en 
inclusieve leefomgeving’ te maken wil ik behalen door vijf program-
maonderdelen te maken.

Het eerste onderdeel van het programma is het onderbrengen van 
diverse groepen gebruikers. Zodat een brede doelgroep het plan 
een inclusief karakter geeft, als een afspiegeling van de stad.

Het tweede onderdeel van het programma is dat er een woonpro-
gramma moet worden gemaakt dat kan beantwoorden aan deze 
dIverse groepen gebruikers. Door dit woonprogramma een vrijblij-
vend maar  sterk gemeenschappelijk karakter mee te geven zal de 
sociale kracht van het plan toenemen.

Het derde en vierde programmaonderdeel zorgt voor de integratie 
van het plan met het publieke leven van de stad. Dit zorgt ervoor 
dat het plan een volwaardig onderdeel is van de stad en geen af-
gesloten enclave.

Het vijfde en laatste programmaonderdeel zorgt voor de onderlin-
ge verbinding in het plan. 
Door de nabijheid van de stad, het bieden van een plek voor een 
gemeenschap en de vanzelfsprekendheid van organisatie kan het 
leven in dit plan een menselijker en ongehaast alternatief bieden 
op het samenleven in de stad.
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5. Verbinding op in menselijk domein en schaal

1. DIVERSE GROEPEN GEBRUIKERS

2. LEEFOMGEVING VOOR IEDERE DOELGROEP

4. PUBLIEKE RUIMTE VERBINDEN MET DE STAD

3. PUBLIEK LEVEN

5. VERBINDING MET MENSELIJKE DOMEIN EN SCHAAL

2. Leefomgeving voor iedere doelgroep

3. Publiek leven

1. Diverse groepen gebruikers

4. Publieke ruimte verbinden met de stad

Een inclusieve leefomgeving bestaat uit diverse groepen gebruikers. Mensen van verschillende leeftijdsgroe-
pen, inkomensgroepen en huishoudenssamenstelling.
Ruimte voor deze ‘vaste’ gebruikers moet worden afgewisseld met de incidentele gebruikers van de leefom-
geving. Zodat op deze manier sociale interactie tussen diverse groepen zal worden gestimuleerd.

Diverse doelgroepen in de leefomgeving zullen ook ieder eigen wensen hebben ten aanzien van hun woon-
omgeving.
Het is de ambitie van het plan om dus verschillende sociale leefomgevingen met elkaar te verbinden voor een 
gemeenschappelijk geheel.

Niet alleen publieke functies maar ook de openbare ruimte dragen bij aan de sociale interactie. Het aantrekke-
lijk maken van het gebruiken van de openbare ruimte door diverse groepen mensen zullen bijdragen aan een 
sociale en inclusieve leefomgeving.

Het publieke leven betrekken in deze leefomgeving is dé belangrijkste factor in het maken van een inclusieve 
leefgemeenschap. Zodat op deze manier diverse gebruikersgroepen, zoals bewoners, passanten en bezoe-
kers hun plek weten te vinden in deze leefomgeving.
Functies zoals horeca, sportvoorzieningen, een kinderopvang zijn publieke ruimtes die op een ongedwongen 
manier sociale verbanden kunnen leggen.

De aansluiting tussen de verschillende (privacy)lagen zullen in de architectuur moeten worden vormgegeven 
zodat er een balans ontstaat tussen uitnodiging van sociale interactie en de menselijke behoefte aan privacy.

Deze architectonische middelen zullen moeten aansluiten bij de menselijke schaal, waardoor ze een verbin-
ding aan gaan tussen het menselijke domein en de sociale inclusieve eigenschappen van een stad.

Een inclusieve leefomgeving bestaat uit diverse groepen gebruikers. Mensen van verschillende leeftijdsgroe-Een inclusieve leefomgeving bestaat uit diverse groepen gebruikers. Mensen van verschillende leeftijdsgroe-

PROGRAMMAONDERDELEN

5. Verbinding op in menselijk domein en schaal5. Verbinding op in menselijk domein en schaal

2. Leefomgeving voor iedere doelgroep2. Leefomgeving voor iedere doelgroep

3. Publiek leven3. Publiek leven

1. Diverse groepen gebruikers1. Diverse groepen gebruikers

4. Publieke ruimte verbinden met de stad4. Publieke ruimte verbinden met de stad

Het is de ambitie van het plan om dus verschillende sociale leefomgevingen met elkaar te verbinden voor een Het is de ambitie van het plan om dus verschillende sociale leefomgevingen met elkaar te verbinden voor een 
gemeenschappelijk geheel.gemeenschappelijk geheel.

De aansluiting tussen de verschillende (privacy)lagen zullen in de architectuur moeten worden vormgegeven De aansluiting tussen de verschillende (privacy)lagen zullen in de architectuur moeten worden vormgegeven 
zodat er een balans ontstaat tussen uitnodiging van sociale interactie en de menselijke behoefte aan privacy.zodat er een balans ontstaat tussen uitnodiging van sociale interactie en de menselijke behoefte aan privacy.

Het publieke leven betrekken in deze leefomgeving is dé belangrijkste factor in het maken van een inclusieve Het publieke leven betrekken in deze leefomgeving is dé belangrijkste factor in het maken van een inclusieve 
leefgemeenschap. Zodat op deze manier diverse gebruikersgroepen, zoals bewoners, passanten en bezoe-leefgemeenschap. Zodat op deze manier diverse gebruikersgroepen, zoals bewoners, passanten en bezoe-
kers hun plek weten te vinden in deze leefomgeving.kers hun plek weten te vinden in deze leefomgeving.

lijk maken van het gebruiken van de openbare ruimte door diverse groepen mensen zullen bijdragen aan een lijk maken van het gebruiken van de openbare ruimte door diverse groepen mensen zullen bijdragen aan een 
sociale en inclusieve leefomgeving.sociale en inclusieve leefomgeving.

Niet alleen publieke functies maar ook de openbare ruimte dragen bij aan de sociale interactie. Het aantrekke-Niet alleen publieke functies maar ook de openbare ruimte dragen bij aan de sociale interactie. Het aantrekke-
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Gemengde vorm en gemengd gebruik trekken gemengde 
mensen aan.

Met heldere, directe en eenvoudige vormen bedrijft de 
mens sociale uitsluiting.

In de inclusieve leefomgeving is het belangrijk om diverse groepen mensen te kunnen 
bedienen en huisvesten. Om te zorgen voor een divers sociaal milieu dat de inclusivi-
teit van een goede stad kenmerkt, zal ik dus verschillende woningen willen maken, die 
passen bij verschillende gebruikers.
Verschillende leeftijdsgroepen, samenstellingen en inkomens vragen allemaal om 
een ander formaat en voorzieningen. 

Ik wil bestaande buurtonderdelen en woningen integreren in het plan, daar waar het 
past de hoofdopzet van het ontwerp. Zodat bestaande bewoners er kunnen blijven 
leven en er een ‘sociaal geheugen’ van de plek blijft.

“De mens hoort ingebed te zijn in 
de natuur, op een plek die hij voor 
zichzelf heeft gecreëerd, zonder 
opsmuk...”

“... uitsluiting van de mens 
gaat samen met simplifi catie 
van de vorm.”

1. DIVERSE GEBRUIKERS EN LEEFOMGEVINGEN

In de inclusieve leefomgeving is het belangrijk om diverse groepen mensen te kunnen In de inclusieve leefomgeving is het belangrijk om diverse groepen mensen te kunnen 
bedienen en huisvesten. Om te zorgen voor een divers sociaal milieu dat de inclusivi-bedienen en huisvesten. Om te zorgen voor een divers sociaal milieu dat de inclusivi-
teit van een goede stad kenmerkt, zal ik dus verschillende woningen willen maken, die teit van een goede stad kenmerkt, zal ik dus verschillende woningen willen maken, die 
passen bij verschillende gebruikers.passen bij verschillende gebruikers.
Verschillende leeftijdsgroepen, samenstellingen en inkomens vragen allemaal om Verschillende leeftijdsgroepen, samenstellingen en inkomens vragen allemaal om 
een ander formaat en voorzieningen. een ander formaat en voorzieningen. 

Ik wil bestaande buurtonderdelen en woningen integreren in het plan, daar waar het Ik wil bestaande buurtonderdelen en woningen integreren in het plan, daar waar het 
past de hoofdopzet van het ontwerp. Zodat bestaande bewoners er kunnen blijven past de hoofdopzet van het ontwerp. Zodat bestaande bewoners er kunnen blijven 
leven en er een ‘sociaal geheugen’ van de plek blijft.leven en er een ‘sociaal geheugen’ van de plek blijft.

GGemengde vorm en gemengd gebruik trekken gemengde emengde vorm en gemengd gebruik trekken gemengde 
mensen aan.mensen aan.

Met heldere, directe en eenvoudige vormen bedrijft de Met heldere, directe en eenvoudige vormen bedrijft de 
mens sociale uitsluiting.mens sociale uitsluiting.
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appartementen

studentenwoningen

gezinswoningen

gemeenschappelijke 
gebruiksfuncties +
parochiale zones

2. WOONPROGRAMMA

prive publiekcollectiefprive publiekcollectiefcollectief

Verschillende woonvormen met een collectieve deler

WASSERETTE

SAMEN ETEN

SAMEN KOKEN
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Verschillende woningen binnen dezelfde structuur
waardoor ontmoeting wordt gestimuleerd
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3. HET PUBLIEKE LEVEN

kinderen

publieke functies om de
buurt en de stad te verbinden

aan de leefomgeving

in
cl

u
si

vi
te

it

eten & drinken werkplaats

sporten
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appartementen

studentenwoningen

gezinswoningen

gemeenschappelijke 
gebruiksfuncties +
parochiale zones

sportvoorzieningen

eten & drinken

kinderen

werkplaats

sportschool
gemeenschaps-
zwembad

buurtrestaurant
buurtkroeg

kinderopvang

(knutsel)werkplaatsen
volkstuin
fl explek

gezamelijke
keuken

groepsruimte

gezamelijke
buitenruimtes
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4. PUBLIEKE BUITENRUIMTE EN DE STAD

BUITENRUIMTE GROOT GENOEG VOOR PUBLIEK GEBRUIK

COLLECTIEVE EB PAROCHIALE BUITENRUIMTE - publiek is hier te gast
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VERDIEPINGEN WANDELVRIENDELIJK BEREIKBAAR ALS EEN STRAAT OP HOOGTE

5. VERBINDING MET MENSELIJKE DOMEIN EN SCHAAL
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OPEN DOORWAADBARE PUBLIEKE PLINT

HERKENBARE ENTREE’S AAN DE STRAAT
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1. Omsloten 2. in de Luwte 3, de Voorruimte 4. het Collectief 5. de Woonstraat
Volledig omsloten binnenplaatsen 
of patio’s. Zeer private en kalme 
omgeving zonder uitzicht of inkijk.
Verlengstuk van het meest private 
deel van de woning.

Plaats met uitzicht op (semi) open-
bare ruimte, maar met uitstekende 
mogelijkheden om je af te schei-
den.

Gebied dat een belangrijke schakel 
is tussen de woning en (semi) open-
baar gebied. Het geeft aanleiding 
tot personifi catie/uitstallen en is 
tevens een ‘welkom-fi lter’

Het collectieve gebied bevat ruim-
te en functies die door bewoners 
worden gedeeld. Omsloten door de 
open en sociale zijde van woningen.

Mix van een collectief gebied voor 
burenonderling en de sporadische 
passant. Dit schakelt het opene/
sociale met de spontane vreemde-
ling.

OPENBAARHEIDSSPECTRUM BUITEN
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6. de Doorgaande 7. de Intermediair 8. de Verkleiner 9. iets te Doen 10. het Plein
Helder onderdeel van de openbare 
ruimte, waarbij er meer scheiding is 
tussen de passanten en de spontan 
sociale voor de woningen.

Een heldere schakel tussen dui-
delijk publieke onderdelen en de 
luwere straten met woningen.
Plek van afscheiding van drukte, zo-
als een pleintje, doorgang of arcade.

Een uitnodiging of verdere intro-
ductie van het hoog publieke leven. 
Een actieve straathoek of open 
gevelwand met publieke uitstraling 
en levendigheid

Grote dragende plekken en functies 
die de openbare ruimte karakterise-
ren. Zoals horecaterrassen, cultuur 
of plezier- en spelfasciliteiten.

Grotere open ruimtes binnen het 
publieke domein, waar evenemen-
ten plaats kunnen vinden. Zoals 
een kleine voorstelling of (rommel)
markt.
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1. Intiem 2. de Terugtrek 3, Geopend 4. het Expressieve 5. het Gedeelde
De meest intieme ruimtes van de 
woning, zoals badkamers, toiletten 
en slaapkamers. Afschermen van 
ongewenste inkijk is belangrijk.

Plekken binnen de woning waar 
men zich kan terugtrekken van het 
leven buiten. Is intiem en zonder 
directe inkijk.

De vertrekken in de woning waar 
grote uitzichten, veel licht en relatie 
met buiten belangrijk is. Vaak wel 
met enige mate van controle van 
inkijk.

Een open plek in huis waarvanuit 
sociaal contact gewenst en men 
zich naar buiten toe kan uiten. Een 
keuken met zicht op de buren of 
een venster(bank) aan de straat.

Een plek binnen het woongebouw 
of tussen woningen dat wordt ge-
deeld met een kleine groep buren.
Een plek voor toevallig en georga-
niseerd contact.

OPENBAARHEIDSSPECTRUM BINNEN
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6. de gezamelijke Winst 7. Open Lokaal 8. Grotere trekkers 9. Publieke functies 10. Publieke events
Op iets grotere schaal zorgt het 
collectief ervoor dat dure of grote 
functies kunnen worden gedeeld.
Zodat er een collectieve en sociale 
tuin of werkplaats kan bestaan.

Kleinschalige dagelijkse functies 
hebben bestaansrecht en zijn ook 
uitnodigend voor buurtbewoners. 
Zoals een sportschool of werkplak. 
De nabijheid maakt het ongehaast.

Dagelijkse functies met een groter 
bereik en impact zorgen ervoor dat 
de bewoners dit nabij huis vinden. 
Terwijl mensen ook hier naartoe ko-
men en in sociaal contact komen.

Publieke ruimtes zoals café’s en 
bakkerij’tjes vullen de publieke 
gebouwonderdelen en openbare 
ruimte met veel publiek. Het maakt 
het gebied breed en inclusief.

Bijzondere evenementen verhogen 
het collectiviteitsniveau alsmede de 
inclusiviteit en verbinding met de 
andere Stadjers.
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ONTDEKKINGEN EN UITGANGSPUNTEN

DIVERSE MENSEN MAKEN HET PLAN INCLUSIEF. GEMENGDE VORM EN GEBRUIK = GEMENGDE MENSEN

GEMEENSCHAPPELIJKHEID ALS SOCIALE VERBINDER TUSSEN DE VERSCHILLENDE WONINGEN DOOR AANVULLEND OP EEN 
COMPACTE WONING EXTRA RUIMTES TE HEBBEN OM SAMEN TE ETEN EN KOKEN, DE WAS TE DOEN OF TE WERKEN.

“... uitsluiting van de mens 
gaat samen met simplifi catie 
van de vorm.”

appartementen

studentenwoningen

gezinswoningen

gemeenschappelijke 
gebruiksfuncties +
parochiale zones

WASSERETTE / HOBBYRUIMTESAMEN ETEN SAMEN KOKEN
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HET PLAN EEN INCLUSIEF ONDERDEEL VAN DE STAD LATEN ZIJN DOOR HET INCORPEREREN VAN PUBLIEKE FUNCTIES EN RUIMTE

HET SPECTRUM MET OPENBAARHEIDSNIVEAUS KAN IN HET ONTWERP ZORGEN VOOR VANZELFSPREKENDE OVERGANGEN TUS-
SEN HET PRIVE, PAROCHIAAL, COLLECTIEF EN OPENBARE DOMEIN.   ER KUNNEN OOK STAPPEN WORDEN OVERGESLAGEN!

sportvoorzieningen

eten & drinken

kinderen

werkplaats

sportschool
gemeenschaps-
zwembad

buurtrestaurant
buurtkroeg

kinderopvang

(knutsel)werkplaatsen
volkstuin
fl explek

gezamelijke
keuken

groepsruimte

gezamelijke
buitenruimtes

Op kwetsbare punten kun je zorgvuldig schakelen....

... daar waar mogelijk kunnen ook schaalniveau’s worden overgeslagen.
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5 LOCATIEONDERZOEK
In dit hoofdstuk bespreek ik de locatievoorwaarden die ik heb op-
gesteld om een stedelijke leefomgeving te kunnen maken die vol-
doet aan mijn doelstelling.

Vervolgens onderzoek ik in dit hoofdstuk een aantal mogelijke pro-
jectlocaties in de stad Groningen en beschrijf ik uiteindelijk de keu-
ze voor de locatie aan de Eemskanaalzone.

Tot slot analyseer ik de kwaliteiten en knelpunten van de locatie en 
beschrijf ik het huidige leefmilieu in relatie tot de planambitie.
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1. HET GEWENSTE STEDELIJKE KLIMAAT

2. DE RELATIE MET DE STAD

3. DE VERBINDINGEN

Steden en stadsdelen die goed bij een sociale en inclusieve leefomgeving passen zijn compact en hebben 
een intensief openbaar leven.
Het kunnen aansluiten op een levende compacte stad zorgt ervoor dat de inwoners en gebruikers zich ver-
bonden kunnen voelen met de plek en zich niet te gast voelen.

De binnenstad van Groningen staat bekend als intensieve en compacte stad. De inwoners van Groningen zijn 
zeer divers; de student zorgt voor een bruisende binnenstad terwijl oorspronkelijke bewoners blijven zorgen 
voor tradities en identiteit van het ‘Groningse’.
Niet alleen de ‘Stadjers’ maar ook inwoners van de provincie voelen zich sterk betrokken met de stad Gronin-
gen. Al vanuit de historie is de Stad het centrum voor voorzieningen en ontwikkeling, waarmee het een belang-
rijke positie heeft in de hele regio.

Bij de aansluiting tussen de sociale en inclusieve leefomgeving én de stad is de menselijke schaal en onderlin-
ge afstand van groot belang. 
Een sterk gewortelde aansluiting op de levendige binnenstad kan ervoor zorgen dat de gebruiker zich onder-
deel voelt van deze binnenstad en dus ook van diens openbare leven en sociale kwaliteiten.
Tegelijkertijd kan het publiek zich ook beter identifi ceren met de te ontwikkelen leefomgeving, aangezien zij 
hier eenvoudig lang/doorheen kunnen bewegen. Eventueel aangevuld met ‘trekkers’.

Het project zal dicht tegen de binnenstad van Groningen moeten worden gesitueerd, zodat het zowel in fysiek- 
als sociaal opzicht onderdeel kan zijn van het publieke leven in de stad. De nabijheid en het zorgen voor goe-
de verbindingen zal ervoor zorgen dat er wederzijdse identifi catie kan ontstaan, wat sociale interactie en een 
divers gebruikerspubliek bevorderd.
Het toevoegen van publieke functies aan de leefomgeving zorgt ervoor dat het ook voorzieningen kan gaan 
bieden voor de omliggende buurt. Op die manier wordt de leefomgeving door voor het publieke leven ge-
bruikt. Op deze manier kan een sociale relatie ontstaan tussen de stad, de leefomgeving en diens wijk.

Het is belangrijk dat er op verschillende manieren een verbinding kan worden gemaakt met de stad.
Verschillende wegen en knooppunten van verschillende intensiviteit kunnen zorgen voor een zachte en van-
zelfsprekende aansluiting op het complexe en fi jnmazige stedelijke weefsel.

Veel aansluitingen met de binnenstad op fi ets- en voetgangersniveau zorgen ervoor dat de leefomgeving 
onderdeel kan zijn van het binnenstadsleven. Het kan worden gedeeld met de inwoners, passanten en de ‘fl a-
neur’, waardoor het een divers en inclusief onderdeel van de stad wordt.
Aantakking op het stedelijk web zorgt ook voor een verbinding aan diens (historische) ‘geheugen’, waardoor het 
publiek zich kan verbinden met een dergelijke plek.

De binnenstad van Groningen staat bekend als intensieve en compacte stad. De inwoners van Groningen zijn De binnenstad van Groningen staat bekend als intensieve en compacte stad. De inwoners van Groningen zijn 
zeer divers; de student zorgt voor een bruisende binnenstad terwijl oorspronkelijke bewoners blijven zorgen zeer divers; de student zorgt voor een bruisende binnenstad terwijl oorspronkelijke bewoners blijven zorgen 
voor tradities en identiteit van het ‘Groningse’.voor tradities en identiteit van het ‘Groningse’.
Niet alleen de ‘Stadjers’ maar ook inwoners van de provincie voelen zich sterk betrokken met de stad Gronin-Niet alleen de ‘Stadjers’ maar ook inwoners van de provincie voelen zich sterk betrokken met de stad Gronin-
gen. Al vanuit de historie is de Stad het centrum voor voorzieningen en ontwikkeling, waarmee het een belang-gen. Al vanuit de historie is de Stad het centrum voor voorzieningen en ontwikkeling, waarmee het een belang-
rijke positie heeft in de hele regio.rijke positie heeft in de hele regio.

Het project zal dicht tegen de binnenstad van Groningen moeten worden gesitueerd, zodat het zowel in fysiek- Het project zal dicht tegen de binnenstad van Groningen moeten worden gesitueerd, zodat het zowel in fysiek- 
als sociaal opzicht onderdeel kan zijn van het publieke leven in de stad. De nabijheid en het zorgen voor goe-als sociaal opzicht onderdeel kan zijn van het publieke leven in de stad. De nabijheid en het zorgen voor goe-
de verbindingen zal ervoor zorgen dat er wederzijdse identifi catie kan ontstaan, wat sociale interactie en een de verbindingen zal ervoor zorgen dat er wederzijdse identifi catie kan ontstaan, wat sociale interactie en een 
divers gebruikerspubliek bevorderd.divers gebruikerspubliek bevorderd.
Het toevoegen van publieke functies aan de leefomgeving zorgt ervoor dat het ook voorzieningen kan gaan Het toevoegen van publieke functies aan de leefomgeving zorgt ervoor dat het ook voorzieningen kan gaan 
bieden voor de omliggende buurt. Op die manier wordt de leefomgeving door voor het publieke leven ge-bieden voor de omliggende buurt. Op die manier wordt de leefomgeving door voor het publieke leven ge-
bruikt. Op deze manier kan een sociale relatie ontstaan tussen de stad, de leefomgeving en diens wijk.bruikt. Op deze manier kan een sociale relatie ontstaan tussen de stad, de leefomgeving en diens wijk.

Veel aansluitingen met de binnenstad op fi ets- en voetgangersniveau zorgen ervoor dat de leefomgeving Veel aansluitingen met de binnenstad op fi ets- en voetgangersniveau zorgen ervoor dat de leefomgeving 
onderdeel kan zijn van het binnenstadsleven. Het kan worden gedeeld met de inwoners, passanten en de ‘fl a-onderdeel kan zijn van het binnenstadsleven. Het kan worden gedeeld met de inwoners, passanten en de ‘fl a-
neur’, waardoor het een divers en inclusief onderdeel van de stad wordt.neur’, waardoor het een divers en inclusief onderdeel van de stad wordt.
Aantakking op het stedelijk web zorgt ook voor een verbinding aan diens (historische) ‘geheugen’, waardoor het Aantakking op het stedelijk web zorgt ook voor een verbinding aan diens (historische) ‘geheugen’, waardoor het 
publiek zich kan verbinden met een dergelijke plek.publiek zich kan verbinden met een dergelijke plek.

LOCATIEVOORWAARDEN
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1. in de STAD VERWEVEN

2. de NIEUWE STAD
Een alternatieve vorm van stedenbouw is te vinden in het maken van een opzichzelfstaande uitbreidingswijk. 
Het ‘tabula rasa model’ zou uitgaan van geen contextuele invloed van buitenaf en zou daarbij volledige vrijheid 
en autonomie betekenen voor het ontwerpen van de leefgemeenschap.

Gevolg hiervan is dat de ambitie voor het verweven van het project met de sociale eigenschappen van een 
binnenstedelijke context niet te verwezelijken zijn. Het zou betekenen dat deze kernfuncties ook ‘nieuw’ zouden 
moeten worden gemaakt als integraal onderdeel van het project.

De onderzoeksrichting van deze leefomgeving moet zich juist richten op de aansluiting met waardevolle onder-
delen uit de bestaande ruimtelijke context.

Het kiezen voor een lege of leeg te maken locatie zou betekenen dat;
1. De fysieke relatie met de binnenstad slecht of niet te realiseren is, zeker in het voetgangersdomein.
2. Er geen/weinig mogelijkheden zijn voor het aansluiten op bestaande stedenbouwkundige structuren, buurten 
en wijkonderdelen. Waardoor eilandvorming en isolatie op de loer liggen.
3. Teven ontneemt het de kans om bestaande wijkonderdelen te integreren in het nieuwe plan.
4. Er de kans is dat er geen authentieke stedenbouwkundige of infrastructurele onderdelen overblijven voor het 
koppelen van herinneringen aan de nieuwe plek.

De onderzoeksrichting van deze leefomgeving moet zich juist richten op de aansluiting met De onderzoeksrichting van deze leefomgeving moet zich juist richten op de aansluiting met waardevollewaardevolle onder- onder-
delen uit de bestaande ruimtelijke context.delen uit de bestaande ruimtelijke context.

Het kiezen voor een lege of leeg te maken locatie zou betekenen dat;Het kiezen voor een lege of leeg te maken locatie zou betekenen dat;
1. De fysieke relatie met de binnenstad slecht of niet te realiseren is, zeker in het voetgangersdomein.1. De fysieke relatie met de binnenstad slecht of niet te realiseren is, zeker in het voetgangersdomein.
2. Er geen/weinig mogelijkheden zijn voor het aansluiten op bestaande stedenbouwkundige structuren, buurten 2. Er geen/weinig mogelijkheden zijn voor het aansluiten op bestaande stedenbouwkundige structuren, buurten 
en wijkonderdelen. Waardoor eilandvorming en isolatie op de loer liggen.en wijkonderdelen. Waardoor eilandvorming en isolatie op de loer liggen.
3. Teven ontneemt het de kans om bestaande wijkonderdelen te integreren in het nieuwe plan.3. Teven ontneemt het de kans om bestaande wijkonderdelen te integreren in het nieuwe plan.
4. Er de kans is dat er geen authentieke stedenbouwkundige of infrastructurele onderdelen overblijven voor het 4. Er de kans is dat er geen authentieke stedenbouwkundige of infrastructurele onderdelen overblijven voor het 
koppelen van herinneringen aan de nieuwe plek.koppelen van herinneringen aan de nieuwe plek.

Het is de ambitie om de leefomgeving een sociaal en inclusief onderdeel te laten zijn van het stedelijk leven.
Zodat op die manier het gebied aantrekkelijk is voor verschillende groepen mensen om elkaar te kunnen ont-
moeten.
Dit sociale en inclusieve karakter kan worden bewerkstelligd door op een vanzelfsprekende en ‘organische’ ma-
nier aan te sluiten bij de bestaande omliggende bebouwde omgeving. Zodat de leefomgeving onderdeel wordt 
van de stedelijke openbare ruimte. Voorbijgangers, bezoekers, vreemden en bewoners kunnen zo allemaal de 
locatie op hun eigen manier gebruiken.

Het is allereerst belangrijk dat er geen ‘exclusief eiland’ wordt gevormd, maar dat de leefomgeving een integraal 
onderdeel is van het stedelijk weefsel en diens sociale factoren.

De fysieke voorwaarde voor deze stedenbouwkundige keuze is dat er mogelijk moet zijn om fysieke verbindin-
gen te leggen met omliggende buurten/wijkonderdelen. Daarvoor is het erg belangrijk dat deze omliggende 
omgeving een duurzaam bestaansrecht moet hebben, zodat er stedenbouwkundige overgangen ontworpen 
kunnen worden die lange tijd stand kunnen houden.

Tot slot kan een bepaalde originele of prikkelende stedenbouwkundige structuur of infrastructuur bijdragen aan 
een ‘genius loci’ waarmee de plek geïdentifi ceerd kan worden. Zodat herrinneringen aan dit bestaande stadsdeel 
kunnen worden aangevuld met nieuwe ervaringen, inplaats van gewist en vervangen te worden.

CONTEXTLOOS EN ZONDER SOCIAAL IDEE 
OP MENSELIJKE SCHAAL
TABULA RASA ALS IN EEN LEEG WEILAND

ZACHT ONDERDEEL VAN DE STAD,
OP EEN ORGANISCHE MANIER GEGROEID

HET PASSENDE STADSTYPE
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Ontwikkelingsschets - The Next City, gemeente Groningen

1. Eemskanaalzone

woongebied +

woongebied -

woongebied +

ruim

groot

krap

2. Oosterhamrikzone

3. Voormalige Suiker Unie

De Eemskanaalzone is een belangrijke projectlocatie van 
de stad Groningen in de verbinding met Meerstad.
Het Eemskanaal doorkruist de gehele oostkant van de 
stad en heeft daarmee verschillende gebieden; binnen-
stedelijk gebied en industrieel gebied.

De Oosterhamrikzone is een ontwikkelgebied aan de 
kades van het Oosterhamrikkanaal. Het overgrote deel 
van het stadsdeel is reeds ontwikkeld en sluit aan op het 
CiBoGa-terrein. Dit nieuw ontwikkelde terrein vormt via 
het Ebbingekwartier aansluiting op de binnenstad.

Het voormalige Suiker Unie terrein is één van de belang-
rijkste uitbreidingsgebieden van Groningen.
Het gebied is op fi etsafstand van de binnenstad, maar 
manifesteerd zich echt als sattelietwijk van de stad.

Waarom deze ontwikkelingsstrategie?

Concept ambitiekaart voor de oostkant van de stad

Legenda
studie toekomstig wonen, werken 
en recreëren (masterplan Meerstad). 

Ontwikkelschets huidige gemeente Groningen (kaart nog in bewerking). Bron: Ontwerp-omgevingsvisie The Next City (inspraakversie maart 2018).

• The Next City: Groningen groeit
• Een aantrekkelijke route tussen Stad en Meerstad

The Next City
Groningen is één van de snelst groeiende steden van Nederland. Deze groei zet de komende jaren door. Volgens de 
prognoses groeit de stad naar 225.000 inwoners in 2025, los van de herindeling. Sommige prognoses gaan zelfs uit van een 
groei naar misschien wel 250.000 inwoners of meer.
Ook het aantal bedrijven en bezoekers neemt naar verwachting toe. Om Groningen toekomstbestendig te maken, werkt de 
gemeente aan een nieuwe omgevingsvisie: The Next City. Uitgangspunten daarin zijn: 
• Faciliteren groei van de stad
• De werkgelegenheid groeit mee in stad en regio
• De groeiende stad blijft leefbaar en aantrekkelijk voor alle inwoners
• De energietransitie wordt versneld
• Iedereen helpt mee in een groeiende stad 
Volgens verwachting blijft de druk op de wijken rondom de binnenstad hoog. Er is behoefte aan een gebied nabij de 
binnenstad met nieuwe ruimte voor wonen, werken en ondernemen. De Eemskanaalzone biedt die ruimte.

Bereikbaarheid: verbinding met Meerstad 
Meerstad ligt op fietsafstand van Groningen. Door het ontwikkelen van de Eemskanaalzone, ontstaat er een veelzijdige, 
aantrekkelijke, levendige, sociaal veilige en verkeersveilige route tussen de binnenstad en Meerstad. We willen de verbinding 
met Meerstad aantrekkelijk en veilig maken voor recreant en forens, met een slimme en zorgvuldige inrichting in de 
omgeving. 

1.

2.

3.

MOGELIJKE PROJECTLOCATIES

Ik kies voor de binnenstad van Groningen als zoekgebied omdat de stad intensief en com-
pact is, op die manier kan er goed een aansluiting worden gevonden op de kern van de stad.
De locatie moet fysiek en sociaal dicht op de binnenstad zijn gelegen ,zodat het publieke 
leven er kan worden doorgetrokken. De aansluiting op de stad moet beloopbaar zijn op een 
‘menselijke schaal’ en het liefst bestaande onderdelen uit de buurt doen behouden.
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Eemskanaal

4 Eemskanaalzone8 Eemskanaalzone

Ontwikkelkaart huidige gemeente Groningen. Bron: Omgevingsvisie “The Next City”, de Groningse leefkwaliteit voorop

Waarom deze ontwikkelingsstrategie?

Concept ambitiekaart voor de oostkant van de stad

Legenda
studie toekomstig wonen, werken 
en recreëren (masterplan Meerstad). 

Ontwikkelschets huidige gemeente Groningen (kaart nog in bewerking). Bron: Ontwerp-omgevingsvisie The Next City (inspraakversie maart 2018).

• The Next City: Groningen groeit
• Een aantrekkelijke route tussen Stad en Meerstad

The Next City
Groningen is één van de snelst groeiende steden van Nederland. Deze groei zet de komende jaren door. Volgens de 
prognoses groeit de stad naar 225.000 inwoners in 2025, los van de herindeling. Sommige prognoses gaan zelfs uit van een 
groei naar misschien wel 250.000 inwoners of meer.
Ook het aantal bedrijven en bezoekers neemt naar verwachting toe. Om Groningen toekomstbestendig te maken, werkt de 
gemeente aan een nieuwe omgevingsvisie: The Next City. Uitgangspunten daarin zijn: 
• Faciliteren groei van de stad
• De werkgelegenheid groeit mee in stad en regio
• De groeiende stad blijft leefbaar en aantrekkelijk voor alle inwoners
• De energietransitie wordt versneld
• Iedereen helpt mee in een groeiende stad 
Volgens verwachting blijft de druk op de wijken rondom de binnenstad hoog. Er is behoefte aan een gebied nabij de 
binnenstad met nieuwe ruimte voor wonen, werken en ondernemen. De Eemskanaalzone biedt die ruimte.

Bereikbaarheid: verbinding met Meerstad 
Meerstad ligt op fietsafstand van Groningen. Door het ontwikkelen van de Eemskanaalzone, ontstaat er een veelzijdige, 
aantrekkelijke, levendige, sociaal veilige en verkeersveilige route tussen de binnenstad en Meerstad. We willen de verbinding 
met Meerstad aantrekkelijk en veilig maken voor recreant en forens, met een slimme en zorgvuldige inrichting in de 
omgeving. 

EEMSKANAALZONE

LOCATIEKEUZE

In Groningen wilde ik de keuze maken voor een realistische projectlocatie, dat een 
daadwerkelijk ontwikkelgebied is. Zo kan het plan ondanks haar experimentele grond-
slag toch een realistisch voorbeeld vormen voor een alternatieve vorm van stadsont-
wikkeling.
De belangrijkste overweging voor deze locatie is dat het het fysiek dicht op de binnen-
stad ligt en een bijzondere woon/leefpotentie heeft tussen de bruisende binnenstad 
en een kade aan het water. Wat de locatie tevens geschikt maakt is de aansluiting op 
de Oosterparkwijk, de historische woningen aan de Eemskade en het Damsterdiep en 
uiteraard een geschikte afmeting voor het programma.

Tot slot heeft de Eemskanaalzone -als verbindend stuk stad tussen de binnenstad van Gro-
ningen en Meerstad- ook de potentie als experimenteel startpunt voor een andere vorm van 
wonen in de stad. 
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LOCATIEANALYSE

A

B

C

ZONE A ZONE B ZONE C

veelal open deels waardevol

dicht op 
autoweg

zijkant
blok

waarde
best. locatie?

dicht op 
centrum

dicht op 
centrum

dicht van centrum
voor voetganger

aan bos
gelegen

open naar buurt

rondom open 
aan buurt

waardevol
groen

mindere
goede context

weinig waardevol waardevol groenrondom open rondom open
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KINDEROPVANG

ZORGBEDRIJVENROUTES NAAR DE STAD

AFGESLOTEN IN HET DICHTE BOS
INDUSTRIËLE KADE

AANLEGPLAATSEN

INDUSTRIEGEBIED

MODERNE KADEWONINGEN

GROOTSCHALIG WINKELGEBIED

VOLKSBUURT OOSTERPARKWIJK

DOORGANG NAAR DE STAD

DOORWAADBARE 
ROUTES

KINDEROPVANG

KANTOREN
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GALLERIJ
APPARTEMENTEN

WONINGEN
GRONDGEBONDEN
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DRUKKE WEG NAAR DE STAD

GROENE WIJK

DE STAD

AUTO DOMINEERT
MAAIVELD

GEEN VOOR-
DEUREN ROND 
DE TOEGANG

GALLERIJ
ONTSLUITING

GRONDGEBONDEN 
WONINGEN MET
VOOR- EN ACHTERTUIN

INDUSTRIEEL KANAAL
ACHTERTUINEN 
ZIJN GESLOTEN

NIEUWBOUW 
KADE WONINGEN
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6. STEDENBOUW
In hoofdstuk vijf beschrijf ik de conceptvorming voor de steden-
bouwkundige hoofdopzet van het plan. Het boek Soft City van Da-
vid Sim is een belangrijke inspiratiebron voor het maken van een 
menselijke vorm van stedenbouw die aandacht geeft aan de kwali-
teit van het (sociale) dagelijkse leven.
In dit hoofdstuk beschrijf ik de ontwerpvolgorde die ik hanteer in 
het ontwerpen van de stedenbouw en geef ik inzicht in de wijze 
van vormgeven van de stedenbouwkundige massa’s.

Tot slot zullen deze stedenbouwkundige uitgangspunten worden 
gecombineerd met de invloeden van de bestaande context en de-
gestelde ambities op de locatie, om zo te komen tot een steden-
bouwkundig concept voor de projectlocatie.
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Leven met het klimaat

Rondlopen en 
verdergaan

Lokaal leven
in bouwblokken

Leven met het klimaatLeven met het klimaat

Rondlopen en Rondlopen en 
verdergaanverdergaan

Lokaal levenLokaal leven
in bouwblokkenin bouwblokken

een stad die mensen uitnodigt om op hun eigen 
tempo de interactie aan te gaan met hun omgeving

‘bewegend tussen wonen, werken en het publieke leven, stap voor 
stap naar buiten, de buurt in en de wijde wereld in’

6.1 
SOFT CITY - DAVID SIM
David Sim introduceert het begrip ‘Soft City’ in zijn gelijknamige 
boek. Sim omschrijft de ‘Soft City’ als een plek ‘waarin de mensen 
op hun eigen tempo worden uitgenodigd om de interactie aan te 
gaan met hun omgeving, bewegend tussen wonen, werken en het 
publieke leven, stap voor stap naar buiten, de buurt in en de wijde 
wereld in’. Volgens Sim vergen steden veel energie en snelle reis-
bewegingen, terwijl er beter gekozen kan worden voor een langza-
me wandeling of fi etsrit naar nabijgelegen functies. Zo blijft er meer 
tijd over voor de werkelijke waarde van het dagelijkse leven, het 
sociale contact. 

De kijk van Sim spreekt me erg aan en de principes van ‘Soft City’ 
zouden in de praktijk goede uitgangspunten kunnen bieden voor 
een meer menselijke stad.
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DE OPBRENGST VAN EEN SOFT CITY

Kwaliteit van leven ‘Co-Locate’ activiteiten van het dagelijkse leven

Fysieke scheidingen Tussentijd en tussenruimte plezieriger en socialer maken

Voor een betere kwaliteit van leven zouden we op zoek moeten naar een manier om onze kostbare 
tijd te besteden aan waardevolle dingen. Het verhelpen van de dagelijkse stress, op werk, het opvoe-
den van kinderen, fi t blijven, shoppen, omgaan met bekenden en buren. Dit alles zou een dagelijks 
plezier moeten zijn.

Het samenbrengen van verschillende dagelijkse functies zullen de reistijden verkleinen, waardoor 
energie overblijft om andere dingen te doen.
Nabij gelegen dagelijkse functies zorgen er ook voor dat er kan worden gekozen voor langzamere 
vormen van vervoer, zoals wandelen en fi etsen, waarbij sociaal contact beter gelegd wordt.

De grootste uitdaging in veel steden is de fysieke scheiding van verschillende alledaagse elementen. 
De modernistische stedenbouw van de 20e-eeuw is zwaar beïnvloed door de rationele ideëen van 
functiescheiding in zowel stedenbouw als architectuur.
De energie die verspild wordt aan het reizen met snelle vervoersmiddelen zou moeten worden ge-
ruild met een langzame wandeling of fi etsrit naar nabijgelegen functies.

We moeten plekken maken die vol liggen met kansen om beter met elkaar te worden verbonden. 
Waarbij tijd en ruimte is vrijgemaakt voor de werkelijke waarde van het dagelijkse leven, het sociale 
contact.
Stel je voor dat je dag een paar uur langer zou zijn, hoe zou hij er dan uit zien? Het kan allemaal wor-
den bereikt met het ontwerp van de stad en gebouwen.
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STEDENBOUWKUNDIGE HOOFDOPZET

ZELFDE DICHTHEID ≠ ZELFDE STEDELIJK LEVEN

• bouwhoogtes sluiten beter aan op menselijke maat
• verscheidenheid aan buitenruimtes
• private, parochiale en publieke buitenruimte

• bouwhoogtes maakt anonimiteit
• ongedefi nieerde buitenruimte
• eentonige buitenruimtes
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STEDENBOUWKUNDIGE ONTWERPVOLGORDE

1. ONTWERP DE PUBLIEKE EN PAROCHIALE RUIMTE

1.

2.

2. MAAK BOUWBLOKKEN EN OMSLOTENHEID

3. BOUWBLOKKEN ONTWERPEN

• ontwerp de ruimte met diverse vormen van sociale interactie
• plaats voor het publieke, parochiale en zelfs private domein
• deze specifi eke ruimtes vormen de randen

uitnodigende
toegangen

publieke
pleinen

verschillende
straten

• de randen van de ontworpen openbare ruimte vormen bouwblokken.
• hierdoor krijgt ook de buitenruimte het beoogde gevoel, bijvoorbeeld

uitnodigend, open en publiek of intiem en omsloten

• de typologie van het bouwblok brengt ook binnen het blok verschillende 
soorten ruimtes.

•  er is de mogelijkheid om alternatieve routes te ontwerpen die gebruik in 
speelt op de behoefte van privacy of openheid

3.

bouwblok met weinig
gedefi nieerd blok

gedefi nieerde publieke ruimte
ingevuld met bouwblokken
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“Deze diversiteit zorgt 
voor visuele variatie, her-
kenning en promoot het 
publieke leven”

OPBOUW VAN DE MASSA

STAPELEN   VS  GELAAGDHEID

STAPELEN GELAAGDHEID

• stapelen in een open landschap maakt weinig ruimtelijke diversiteit
• onderscheid tussen voor- en achterzijde is minder helder
• geen duidelijke privé en publieke ruimtes

• verschillende functies en typologien bestaan boven elkaar
• grotere diversiteit aan zowel binnen- als buitenruimtes
• specifi ekere ruimtes tussen de gebouwen
• bredere schakeling van privé- en publieke ruimtes
• beter onderscheid in kwaliteit van verdiepingen
• daken als extra buitenruimte
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ONDERDELEN VAN DE MASSA

ASYMETRISCHE LAYOUT OMSLOTENHEID

AFWISSELENDE VORM AFWISSELENDE HOOGTE AFWISSELENDE LEEFTIJD

• meer verschillende ruimtes tussen de gebouwen
• buitenruimtes kunnen specifi eker van aard zijn

• de binnenplaats is omsloten en nogsteeds zonnig
• het onderscheid tussen binnen en buiten het blok als middel

• variërend straatbeeld
• herkenbaarheid
• identiteit

• variërend straatbeeld
• herkenbaarheid
• daken als tuinen

• OORSPRONKELIJKE BEWONERS
authentieke herinneringen

• verschillende (huur)prijzen
• esthetische diversiteit

• • OORSPRONKELIJKE BEWONERSOORSPRONKELIJKE BEWONERS
authentieke herinneringenauthentieke herinneringen

“Gemengde vorm en 
gemengd gebruik trekken 
gemengde mensen aan.”
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Publiek

Gemeenschappelijk

Prive

Ontmoetingsstimulans

PUBLIEK EN PRIVE IN DE STAD

GELAAGDE BUITENRUIMTES

ACTIEVE BEGANE GROND

• het bouwblok biedt verschillende lagen in het gebruik 
van de buitenruimtes

• een organische schakeling van publieke, collectieve 
en privé buitenruimtes draagt bij aan divers gebruik 
van de openbare ruimte

• ik wil regelmatige ontmoeting tussen publieke en col-
lectieve ruimte stimuleren, waar buren en bezoekers 
elkaar kunnen ontmoeten

• het bouwblok is goed geschikt voor het maken van 
een actieve publieke ruimte

• afhankelijk van de behoefte kan het hele binnenge-
bied worden bebouwd, met daarop een daktuin

• met dit model kunnen gemixte gebouwen ontstaan, 
waarbij de plint kan zorgen voor de realtie met het 
openbare leven
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BEWEGING

DE BELOOPBARE STAD

FIETSEN

OPENBAAR VERVOER

“Lopen en fi etsen zijn 
rijke (sociale) belevingen, 
meer verbonden met je 
omgeving.”

• lopend kom je tot rust en ben je beter in staat de omgeving in je 
op te nemen

• de bewegingen zijn spontaner en leiden sneller tot sociaal con-
tact

• een goed beloopbare leefomgeving biedt ruimte aan een be-
wuste en sociale manier van het gebruik van de openbare ruimte

• soortgelijk aan wandelen, maar kan verdere verbindingen maken
• samen fi etsen kan net als wandelen een sociale activiteit zijn

(maak dan ruimte voor 3 personen naast elkaar)

• als het aansluit op voetganger- en fi etspaden kan het op een 
menselijke manier de verbinding leggen met verre plekken

• een naadloze ervaring tussen de openbare ruimte en het voer-
voer is daarbij cruciaal
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“Lopen en fi etsen zijn 
rijke (sociale) belevingen, 
meer verbonden met je 
omgeving.”

ONTDEKKINGEN EN UITGANGSPUNTEN

KLEINE BOUWBLOKKEN
stedelijke dichtheid + 
velerlei aan openbare ruimte

MASSA OPKNIPPEN =
MEER GEDEFINIEERDE RUIMTE

ONTWERPMETHODE:
1. gewenste openbare ruimte
2. randen van de bouwblokken gedefi nieerd
3. bouwblokken ontwerpen

NABIJHEID, LOPEN EN FIETSEN VERBINDT:

DIVERSITEIT CREËREN IN:
- gebruiksfuncties
- organisatie
- verticale gelaagdheid
- gebruikers
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6.2 
STEDENBOUWKUNDIG CONCEPT
In hoofdstuk 6.1 heb ik de conceptvorming voor de stedenbouw-
kundige uitgangspunten toegelicht. Aan de hand van de hiervoor 
genoemde uitgangspunten kan ik een stuk stad ontwerpen dat be-
antwoord aan mijn ambitie in het maken van een ongehaaste, soci-
ale en inclusieve leefomgeving.

In dit hoofdstuk onderzoek ik hoe ik deze uitgangspunten kan reali-
seren op de gekozen projectlocatie, met de invloed en kansen van 
diens context. Er ligt de kans om betere verbinden te maken met 
de binnenstad van Groningen en er ligt de kans om een nieuw stuk 
stadskade te maken aan het Eemskanaal, wat dit gebied voor het 
eerst een bestemming maakt voor alle inwoners van de stad Gro-
ningen.

Tot slot laat het stedenbouwkundig plan zien op welke manier de 
vier privacyzones worden gemaakt. Waardoor het plan in verschil-
lende openbaarheidsniveaus de sociale interactie tussen mensen 
bevorderd.

?

?

Oosterpark
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STEDENBOUWKUNDIGE OPZET

PUBLIEK GEBIED
COLLECTIEF GEBIED

PUBLIEKE TREKKERS
COLLECTIEVE MEERWAARDE

VERBLIJFSKWALITEIT
AAN HET WATER

AANTREKKELIJKE 
VOETGANGERSBOULEVARDS
NAAR DE STAD

GEBIED ‘OPENEN’ 
VOOR DE STAD

PUBLIEK 
MIDDELPUNT

COLLECTIEF 
MIDDELPUNT

1. het publieke- en collectieve routes en 
plekken uitleggen op de locatie.

4. stedenbouwkundige lijnen trekken langs
de publieke en collectieve routes

2. de publieke- en collectieve gebruiks-
functies koppelen aan de routes

5. vormen van kleine bouwblokken en inte-
greren bestaande waardevolle bebouwing

3. publieke hoofdas verbind noord-zuid
secundaire routes naar het collectieve

6. overgangen vormgeven middels:
entree’s, centrum & overgangen
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PRIVACYZONESPRIVACYZONES

Het stedenbouwkundig ontwerp is vormgegeven
met vier te onderscheiden domein voor sociale interactie:

PUBLIEK PAROCHIAAL

COLLECTIEF PRIVÉ
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STEDENBOUWKUNDIG PLAN + ELEMENTEN

PUBLIEKE FUNCTIESSTADSBOULEVARD

CENTRAAL PLEIN

PUBLIEKE ROUTE

NIEUWE STADSKADEHUIDIGE BEWONERS

COLONNADE

VOORPLEIN

BINNENPLAATSEN

WOONSTRATEN
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7. ONTWERP

EEMSKANAAL

WEST
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DAMSTERDIEP

OOST
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7.1 
PUBLIEK GEBIED
Het ontwerpen van publieke ruimte zorgt voor de verbinding tus-
sen de nieuwe leefomgeving en de rest van de stad. Het zorgt er-
voor dat bezoekers van de stad het gebied gebruiken om te recre-
eren of gebruik te maken van de publieke functies; horeca, bakker, 
dagverblijf, werkplaatsen, een zwembad en sportvoorzieningen.

COLONNADE
Een collonade omringt alle publieke ruimtes en dient als een be-
langrijk overgangsmiddel tussen de hoofdroute door het project en 
de publieke gebruiksfuncties.
De ruimte onder de colonnade zorgt voor een meer geborgen en 
omsloten ruimte binnen het publieke domein. Het geeft de moge-
lijkheid om te schuilen, met elkaar af te spreken of om in de luwte 
voorbij te kunnen lopen.

CENTRUM
Het publieke gebied heeft een centrum, waar de openbare ruimte 
groter wordt gemaakt. Het ligt op het kruispunt tussen de hoofd- 
en secundaire ontsluiting van het plan. Het is een plek van zien en 
gezien worden, om samen af te spreken of om een buitenactivi-
teit te organiseren zoals bijvoorbeeld een muziekuitvoering van de 
buurtvereniging.

WATERKANT
Aan het Eemskanaal opent het publieke gebied zich en ontstaat er 
een nieuw stuk stad aan het water. Een plek waar veel horeca met 
terrassen de oriëntatie op het zuiden optimaal kunnen gebruiken 
voor een bruisend plein. Direct aan het water zijn er kades aange-
legd, om ook recreëren op het water mogelijk het maken.

a. COLONNADE

b. CENTRUM
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DETAILONDERDEEL 
publieke domein

3,5m13m

>2,25m5-6m

5,
5m

3,
4m
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STADSBOULEVARD aan het Damsterdiep 
gebiedsentree naar de publieke ruimte
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PUBLIEKE HOOFDROUTE
openbare route omsloten met colonnade en publieke functies
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VERBLIJVEN IN DE OPENBARE RUIMTE
inrichting van de openbare ruimte vormt veel groen en zitplekken
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HORECA GEBIED AAN HET WATER
doorgaande route met terrasruimte
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STADSKADE EEMSKANAAL
de kade als nieuw stuk stad aan het water
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VOORPLEIN MET COLONNADE POORT
de publieke ruimte verbreedt en introduceert overgang
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SITUATIE MAAIVELDNIVEAU
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SITUATIE WOONSTRAAT OP HOOGTE (+6000)
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7.2
COLLECTIEF GEBIED
Het collectieve gebied zijn de plekken die worden gedeeld door 
alle buurtbewoners (uit de verschillende woongemeenschappen).
Dit gebied wordt tevens gebruikt door toevallige passanten en be-
zoekers. Het collectieve gebied bestaat uit de woonstraten en de 
binnenplaats van de stedelijke bouwblokken, dit zijn de plekken 
waar het publieke leven de buurgemeenschappen ontmoet.

VOORPLEIN
Vanaf het publieke gebied wordt de overgang naar de woonstraten 
gevormd met de inleidende ruimte van het voorplein. Deze plein-
tjes zijn vaak ‘om de hoek’ van de doorgaande route. Door dit ont-
werpmiddel wordt een keuzemoment geintroduceerd, aangezien 
de doorgaande route wordt onderbroken door een pleintje en een 
‘colonnade-poort’. Je ervaart daardoor de overgang tussen het gro-
te publieke gebied en het intieme collectief van de buurtbewoners.

WOONSTRAAT
Deze smallere straten vormen de ontsluiting van de woongroepen. 
De straten verbinden de gemeenschappen onderling en zijn daar-
mee belangrijke plekken voor toevallige ontmoeting tussen bewo-
ners van naastgelegen woongroepen en met met toevallige pas-
santen en bezoekers. 

BINNENPLAATS
De binnenplaats van het stedenbouwkundige bouwblok vormt een 
collectieve ruimte voor meerdere woongroepen en het publiek kan 
hier te gast zijn. De binnenplaatsen worden geactiveerd door de 
publieke functies. Er ontstaat ruimte voor een speelplein voor kin-
deren, een sportveld of een parkgebied om te recreëren.
Deze gebieden zorgen voor ontmoeting tussen alle woongroepen 
en gebruikers van de publieke (buiten)ruimtes.

a. VOORPLEIN

b. WOONSTRAAT
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overgang collectieve - parochiale domein
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DE WOONSTRAAT
typische woonstraat met daaraan gemeenschappelijke ruimtes
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BINNENPLAATS KINDER SPEELPLEIN
collectieve binnenplaats gekoppeld aan het kinderdagverblijf
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VAN BINNNENPLAATS NAAR WOONSTRAAT OP HOOGTE
collectieve binnenplaats ontsluit de woonstraat op hoogte
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BINNENPLAATS PARK
collectieve parkruimte aan gemeenschappelijke ruimtes
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7.3 
WOONGROEP
De woongroep is dé ruimte voor het parochiale (buren)domein. Het 
plan bevat 18 woongroepen. Deze groepen bestaan gemiddeld 
uit 10 woningen van verschillende grootte en samenstelling, wat 
het geschikt maakt voor gezinnen, stellen of alleenstaanden. In de 
bouwfase kan middels een CPO-opzet de samenstelling van de 
groep en het bouwvolume worden bedacht.

De buren delen een gemeenschappelijke buitenruimte die ze sa-
men kunnen inrichten en onderhouden. Daarnaast hebben ze een 
gemeenschappelijke keuken, wasserrette en hobby/maakruim-
te, waardoor ze de vrijblijvende stimulans hebben om delen van 
het dagelijks leven samen in te vullen. Gedrag(sregels) binnen de 
groep zullen natuurlijk vormkrijgen, zoals bijvoorbeeld ook gebeurd 
door de huidige bewoners van oude hofjes.

♥ DICHTHEIDSVOORSTEL
- ca. 10 woningen; diverse maat/samenstelling
- goed contact met de gemeenschap op het maaiveld
- afwisselende hoogte en bebouwingsdichtheid

a. GEEN CONTACT
- slecht contact
  gemeenschap
- max. voordeuren 
  tot 2 bouwlagen

b. TE HOOG/DICHT
- weinig licht/ruimte
  binnengebied
- uniform beeld

c. TE UNIFORM
- teveel dezelfde
   woningen
- uniforme gemeenschap
- uniform beeld

d. TE WEINIG
- onderbevolkt voor een
  stadse gemeenschap
- meer mensen nodig  
  voor stedelijke dichtheid
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• PAROCHIALE RUIMTE:   
gemeenschapsgebied voor buren, als intermediair tussen privé en collectief

• TWEE GEBIEDSENTREE’S:  
maakt een doorgang mogelijk en voorkomt een ‘poort’ rond de gemeenschap

• GEMEENSCHAPSRUIMTE:  
biedt de ruimte om te delen met buren, voor een ‘sociale plus’

COLLECTIEF GEBIED

COLLECTIEF GEBIED
GEMEENSCHAPPELIJKE

KEUKEN

GEMEENSCHAPPELIJKE
WERK-/HOBBYPLEK

GEMEENSCHAPPELIJKE
WASSERETTE

• BINNENTUIN GEMEENSCHAP: 
omsloten ruimte voor buren,

• STIJGPUNT VANUIT BINNEN: 
sociale controle op de trappen borgen het ‘parochiale domein’

• GEMEENSCHAPSRUIMTE:  
een etalage en fi lter voor sociale interactie met het grotere collectief

COLLECTIEF GEBIED

COLLECTIEF GEBIED

overzichtelijke
toegangen

doorwaadbaar
gebiedgebiedgebied

doorwaadbaardoorwaadbaar

1. EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TUSSENRUIMTE

3. DOORWAADBAAR EN SOCIALE CONTROLE

2. GEMEENSCHAPSRUIMTE ALS SOCIALE ETALAGE
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BURENDOMEIN IN DE WOONGROEP
woningen rondom gemeenschappelijke buitenruimte
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WOONSTRAAT OP HOOGTE
collectieve galerij met daaraan gemeenschappelijke ruimtes
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GEMEENSCHAPPELIJKE KEUKEN
open keukenruimte uit te breiden met terrassen 
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GEMEENSCHAPPELIJKE KEUKEN
plek om samen met buren te eten of te vieren
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7.4
WONINGEN
De woning is het privé domein van de bewoners. De woningen zijn 
gebaseerd op een basismodule van ca. 60m², met daarin alle beno-
digde ruimtes en een privé patio. 

Afhankelijk van de gezinssamenstelling of de wensen van de bewo-
ners kan er worden gekozen voor een grotere woning. Deze variat 
groeit verticaal door op de basismodule. Door het toevoegen van  
30m2 extra woonruimte is er ruimte voor extra slaapkamers en even-
tueel een extra badkamer. Daardoor wordt de woning aantrekkelijk 
voor gezinnen of mensen die graag ruimer willen wonen. Op het dak 
ontstaat er een extra buitenruimte.

Een ontwikkeling waarop de woningopzet ook inspeelt is de ‘meer-
generatiewoning’. Het intern verbinden van twee basismodules 
geeft de mogelijkheid om een woning te maken waarin kan worden 
samengeleefd met de grootouders.

De plattegrond-opzet van de woning is vormgegeven op de twee 
basisbehoeftes die ik met de woning wil bereiken. Enerzijds uiteraard 
het bieden van privacy, maar anderzijds ook het stimuleren van so-
ciale interactie met de buren. Een lichte en groene patio wordt om-
ringd met de meest private ruimtes zoals de slaapkamer en zitkamer. 
Aan de gemeenschappelijke buitenruimte van de woongroep is juist 
een uitnodigend terras gemaakt, waaraan de keuken en eetkamer de 
meest sociale ruimtes van het huis vormen.
Hier wordt de ruimte geboden om buren uit te nodigen of visueel 
contact te hebben.

De organisatie van de woning zorgt ervoor dat de bewoners zich af-
hankelijk van hun stemming of behoefte kunnen terugtrekken of 
openstellen voor contact. Zelfs op de veranda is er plaats om in de 
luwte deel  te namen aan het parochiale domein.

1. BASIS MODULE
- compacte woning
- alle benodigde ruimtes

2. VERTICAAL GROEIEN
- uitbreidingsmogelijkheid

+ +

3. EXTRA RUIMTE
- extra slaapkamers
- hobbyruimte
- etc.

4. MEERGEZINSWONING
- woningen koppelen
- samen met grootouders
- grote gezinnen

+

luwte deel  te namen aan het parochiale domein.luwte deel  te namen aan het parochiale domein.
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PRIVÉ
BUITEN

VOORRUIMTE

CONTACT VIA
DE KEUKEN

1. GEBORGENHEID EN SOCIALE UITSTRALING

3. DOORWAADBAAR EN SOCIALE CONTROLE

2. DE WONING ALS SPECTRUM
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overgang parochiale - privé domein
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SOCIAAL WONEN
open keukenruimte met vlonder aan het parochiale domein
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GEBORGEN WONEN
geborgen zitkamer aan een privé patio
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PUBLIEK

formeel en donkerder losjes en lichtlosjes en licht

COLLECTIEF GEMEENSCHAPPELIJK PRIVÉ

HET PUBLIEKE DOMEIN VINDT PLAATS VANAF 2,25m DOORGANGSBREEDT
op deze afstand kan men elkaar ‘beleefd negeren’
- 1 hoofdroute (5-6m) en secundaire buitenruimte voor luwte en verblijfsplekken

DE DOORGAANDE WOONSTRAAT
bewoners kiezen ervoor om passanten te ontmoeten
- in de gemeenschappelijke keuken zoekt men sociaal contact
   en kun je ook kennis maken met een vreemde

DOORWAADBAAR GEMEENSCHAPSHOF
bewoners kiezen voor meer of minder contact met buren
- 4 niveaus: kijken vanaf veranda, losjes buiten in het hof, op de
  gezamelijke vlonder, in de gemeenschappelijke ruimte

ONTDEKKINGEN EN UITGANGSPUNTEN
DE ARCHITECTUUR BENADRUKT DE VERSCHILLEN IN MAAT, VERHOUDING, MATERIAAL EN DETAIL

1,5m

5,2m

1,
5m

>2
,2

5m

7,
0m

3,5m

5-6m >2,25m

13m

2,0m

1,8m

10
,0

m

8,3m

122 Nanko W. Boerma | academie van bouwkunst Groningen | afstudeerdocumentatieNanko W. Boerma | academie van bouwkunst Groningen | afstudeerdocumentatieNanko W. Boerma | academie van bouwkunst Groningen | afstudeerdocumentatieNanko W. Boerma | academie van bouwkunst Groningen | afstudeerdocumentatieNanko W. Boerma | academie van bouwkunst Groningen | afstudeerdocumentatieNanko W. Boerma | academie van bouwkunst Groningen | afstudeerdocumentatie



PUBLIEK COLLECTIEF GEMEENSCHAPPELIJK

HOOFDROUTE:
EEN PLEK VOOR DE STAD EN DE BEWONERS

- gevelwand van 7m, bij profi el van 13m
- formele baksteengevel op natuursteen voet
- colonnade maakt ingang of verblijfsplek

- bestrating in rode klinker (route+entrees)
- kasseien bestrating duiden verblijfsplek aan

GEZAMENLIJK EN GEBORGEN:

BURENDOMEIN: SAMEN OF EVEN ALLEEN

- doorwaadbaar hofje van 1-3 bouwlagen
- lichte baksteengevel wordt uniek en losjes
- buitenruimtes in de gevelwand vormen overgang
   tussen gezamenlijk of privé.

- nauwe en overzichtelijke toegang maakt het gebied
   een bestemming voor buren en eventueel gasten
- de centrale groenvoorziening kan door de buren  
   samen worden vormgeven
- de groenvoorziening voor de woning wordt door de 
   bewoner ingericht, de shutters kunnen worden be-
   groeid voor extra privacy.

- kasseien met halfopen groen ertussen
- houten terras op 1 trede hoogte

GEMEENSCH. RUIMTE AAN DE STRAAT:

PUBLIEK IS TE GAST, BEWONERS KIEZEN OM CONTACT TE MAKEN

- de gemeenschappelijke ruimtes vormen de etalage tussen de 
   ‘collectieve’ woonstraat en de woongemeenschap
- geglazuurde tegels geven de gemeenschap herkenbaarheid
- de donkere voeg wordt  licht en versterkt de overgang tussen
   binnen en buiten de gemeenschap

- het verhoogde vloerpeil met 1 trede zorgt voor een natuurlijke 
   dominante uitgangspositie van de bewoner t.o.v. de passant.
- het kleine terras aan de straat biedt de mogelijkheid om een kop 
   koffi  e in de deuropening te drinken en te zwaaien. (collectief)
- het grotere terras aan de binnenzijde nodigt uit om de gezamelijke
   activiteiten door te trekken naar buiten. (parochiaal)

- de bestrating volledig in kasseien maakt het verschil tussen het
   publieke- en het collectieve gebied.

COLONNADE:
LUWTE TUSSEN

- geborgen ruimte van 5,5m,
   bij profi el van 3,5m
- formele baksteen, zonder 
   extra voet

- de ontstane geborgenheid 
   maakt een plek om:
   _ af te spreken
   _ op elkaar te wachten
   _ te schuilen
   _ in te richten door functie
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8. REFLECTIE
Het afstudeeronderzoek was voor mij een echte meesterproef; het 
was voor mij de aanleiding om te laten zien waar ik als architect toe in 
staat ben, waar mijn ambities liggen en wat ik als architect zou kun-
nen betekenen voor de wereld van de toekomst.

Ik wilde met mijn afstudeeronderzoek tevens werken aan een maat-
schappelijk opgave, met een thema dat ook voor mij persoonlijk re-
levant is. In het drukke leven van een werkende en studerende archi-
tectuurstudent, zag ik hoe het dagelijks leven in de stad in het teken 
leek te staan van de rat-race die de combinatie maakt tussen carri-
ère, je relaties en een sociaal leven. In mijn afstudeeropgave wilde ik 
een experimenteel onderzoek doen, om een architectonisch alterna-
tief te vinden op de gehaaste maatschappij die ik zag.

In de beginfase van het afstudeeronderzoek heb ik veel literatuur 
geraadpleegd, om bijvoorbeeld de kwaliteiten en gevaren van een 
‘community’ te leren kennen. Of door te kijken naar fenomenen als 
‘gated communities’ en co-housingprojecten. In deze periode kon ik 
mezelf verliezen in de literatuur, wat me een brede kennis gaf over 
allerlei thema’s rondom mijn opgave. Doordat ik veel verschillende 
thema’s in me op wilde nemen en meerdere boeken las, was het las-
tig om concreet te worden richting een architectonische opgave. 

Door veel te kijken naar referenties, intuïtief beelden te schetsen en 
terug te vallen op de do’s en don’ts uit mijn literatuurstudie ontdekte 
ik dat ik een inclusief stuk stad wilde ontwerpen dat sociale interactie 
tussen wonen en het publieke leven zou vormen.
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In de daarop volgende periode leerde ik hoe lastig het is om een 
architectonisch concept te bedenken die de ‘zachte waarden’ als 
inclusief, sociaal en daardoor ongehaast te koppelen aan ruimte-
lijke middelen. Gelukkig stuitte ik op het boek ‘het Privacy Script’, 
aan de hand waarvan ik de relatie tussen de bestaande stad en 
sociale interactie kon analyseren. Door het interneren van deze 
theorie kon ik de ontwerpuitgangspunten formuleren.

Door te kijken naar referenties en door zelf te leven in de stad 
Groningen wist ik een architectonische programma te maken 
met verschillende en publieke functies die zowel de bezoeker 
als het bewonerscollectief kon bedienen. Zodat ik een publiek 
en inclusief stadsdeel kon maken met een woonprogramma dat 
veel gemeenschappelijks deelt.

Voor de locatiekeuze had ik heldere standpunten; een plek dicht 
bij een compacte en bruisende binnenstad, dat tevens een re-
alistische ontwikkellocatie kon zijn. Dit laatste vind ik belangrijk 
om zo het experimentele karakter van het project een realistisch 
toetsingskader te geven. Zodat de manifesterende ambitie van 
het plan overeind blijft en een gesprek over de rol van de archi-
tect in het vormgeven van een socialere leefomgeving open blijft

Het daadwerkelijke vormgeven van de architectonische opgave 
bleek een fi kse uitdaging. Ik had het programma en de ambities 
helder, maar zocht naar een theoretisch kader om het steden-
bouwkundig concept aan op te hangen. Het lezen van ‘Soft City’ 
van David Sim liet me kennis maken met uitspraken over organi-
satie, volume, functieschakeling en andere kleine details die een 
menselijke stad vormt waarin sociale interactie centraal staat.

Een stedenbouwkundig plan invullen met het publieke- en 
woonprogramma werkte niet voordat ik een idee had van de 
kleinere bouwstenen waarmee ik te maken had. Geïnspireerd 
door referenties van Aziatische en Amerikaanse patio-woningen 

en Israëlische Kibboets wist ik een woningtypologie te ontwerpen 
die de basisbehoeft van geborgenheid kon combineren met een 
‘nieuwschierigheid en openheid’ naar sociale interactie met buren. 
Vanuit het ontwerpen in de doorsnede kon ik de woningen aan 
elkaar schakelen tot een woongemeenschap. Vanuit deze woon-
groep kon ik vervolgens de overgangen ontwerpen met het publie-
ke- en collectieve gebied en gaf de woonstraat op hoogte me de 
mogelijkheid om het dichtheidsniveau van een stedelijkgebied te 
behalen.
Dit waren momenten in het ontwerp waar ik veel energie en plezier 
kwijt kon in het (intuïtief) vormgeven van de doorsneden en het in-
spelen op de belevingen van de verschillende gebruikers.

De feedback tijdens de groenlichtschouw wees me op de kansen 
die er lagen om het project te verfi jnen. Ik heb de architectuur van 
het plan meer divers vormgegeven. Door aandacht te hebben voor 
de baksteen materialisatie en detaillering wist ik de verschillen in 
het plan beter te benadrukken en tot z’n recht laten komen. Tevens 
heb ik verbeteringen aan het ontwerp kunnen doorvoeren door 
meer luwte te ontwerpen bij de overgang tussen de woning en de 
woongemeenschap, waardoor het participeren aan de woonge-
meenschap minder wordt opgedrongen

Deze verbeteringen hebben ervoor gezorgd dat het plan een di-
versere uitstraling krijgt, waardoor bewoners en gebruikers privacy-
zones beter herkennen en hun gedrag hier natuurlijker op kunnen 
afstemmen.

Terugkijkend ben ik trots op het experimentele karakter van het 
project, de puzzel in het organiseren van de verschillende open-
baarheidsniveau’s en de architectonische expressie van het geheel.
Ik hoop dat dit project daardoor zijn bijdrage kan leveren aan het 
gesprek over de toekomst van het leven in stedelijke omgevingen.
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9. PAPER
In dit hoofdstuk is het positioneringspaper te lezen dat ik heb ge-
schreven als onderdeel van het afstudeeronderzoek.
In het paper combineer ik mijn visie op het architectenvak en de 
brede maatschappelijke aanleiding van mijn onderzoek.
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INLEIDING 
 
De laatste jaren ervaar ik een sterk gevoel van gehaastheid in mijn dagelijks leven en dat van mensen 
om me heen. Een leven waarin men constant druk bezig lijkt te zijn met het ‘managen’ van de rat-
race tussen carrière, het gezin en ook nog een interessant sociaal leven. Ondanks dat de 
technologisch-sociale mogelijkheden alleen maar groter worden met de opkomst van de smartphone 
en sociale media, lijken we steeds individualistischer te worden en lijken onze sociale vaardigheden 
steeds minder tot onze eerste natuur te behoren. 
 
De vraag die beantwoord wordt door middel van dit paper is: ‘Hoe kan de architect een bijdrage 
leveren aan meer sociale interactie in leefomgevingen?’ De doelstelling hierbij is om de 
onderliggende problemen toe te lichten om vervolgens te onderzoeken welke mogelijkheden een 
architect heeft om in zijn ontwerp sociale interactie te faciliteren. 
 
In het eerste hoofdstuk ga ik in op de huidige maatschappelijke problemen rondom gehaastheid en 
individualisering en de vereenzaming die dit tot gevolg zou kunnen hebben. In het tweede hoofdstuk 
bespreek ik hoe maatschappelijke problemen vroeger en nu worden geagendeerd in de architectuur 
en beschrijf ik welke gevolgen dit zou kunnen hebben. In het derde hoofdstuk beschrijf ik een theorie 
waarmee sociale interactie kan worden vormgegeven, de invloed die een goede sociale interactie 
kan hebben op het welbevinden van de stadsbewoner en de mogelijke valkuilen van het vormgeven 
van sociale interactie. Tot slot zal in hoofdstuk vier de balans worden opgemaakt en zal er antwoord 
worden gegeven op de vraag: ‘Hoe kan de architect een bijdrage leveren aan meer sociale interactie 
in leefomgevingen?’ 
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1. GEHAASTHEID EN INDIVIDUALISERING 
 
Zoals ik in de inleiding al schreef, ervaar ik de laatste jaren een sterk gevoel van gehaastheid in mijn 
dagelijks leven en dat van mensen om me heen. Het leven lijkt te draaien om presteren, werk en 
carrière en waar aanzien wordt ontleend aan hoe vaak je in de avonduren of weekenden moet 
overwerken. Het ogenschijnlijke gevolg hiervan is dat kinderen al op jonge leeftijd hun dagen 
doorbrengen op de opvang en dat een bezoek aan ouderen tussen de bedrijven door moet worden 
ingepland. Hoewel ik me kan voorstellen dat je op je sterfbed vooral zal memoreren aan de mooiste 
herinneringen samen met je gezin, partner of vrienden, lijkt presteren, werk en carrière in het 
dagelijks leven voorrang te krijgen. 
 
De gehaastheid in het dagelijks leven lijkt ervoor te zorgen dat we individualistischer worden en een 
minder inclusief onderdeel zijn van een groter geheel, met als gevolg dat klachten als eenzaamheid, 
depressies of burn-outs een steeds negatievere rol spelen. Dit blijkt ook uit het nieuws, waar 
gevolgen van individualisering en eenzaamheid steeds vaker de krantenkoppen en het journaal 
bereiken (Tiggelaar, 2017 en Nieuwenhuis 2020). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
bevestigt dit met objectieve gegevens (CBS & Van Toorn, 2020). Uit hun cijfers blijkt bijvoorbeeld dat 
in 2019 maar liefst 50 procent van de alleenstaanden een mild of sterk gevoel van eenzaamheid 
ervaart (figuur 1). Ook blijkt uit die cijfers dat niet alleen de te verwachten groepen deze gevoelens 
ervaren, maar dat deze gevoelens juist onder elke groep een rol spelen (figuur 2).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 1: Bijna 1 op de 10 Nederlanders voelde zich sterk eenzaam in 2019 – Eenzaamheid naar positie in het huishouden, 
2019 (CBS) 

Figuur 2: Bijna 1 op de 10 Nederlanders voelde zich sterk eenzaam in 2019 – Eenzaamheid naar leeftijd, 2019 (CBS) 

127afstudeerdocumentatie | academie van bouwkunst Groningen | Nanko W. Boermaafstudeerdocumentatie | academie van bouwkunst Groningen | Nanko W. Boermaafstudeerdocumentatie | academie van bouwkunst Groningen | Nanko W. Boermaafstudeerdocumentatie | academie van bouwkunst Groningen | Nanko W. Boerma



“De architect als vormgever van sociale interactie”          Paper Positiebepaling – N.W. Boerma    18-04-2021 

4 
 

De opkomst van de smartphone en sociale media kan een ontwikkeling zijn die deze 
individualistische levenshouding versterkt. Via Facebook, Twitter en Instagram is het erg gemakkelijk 
om in aanraking te komen met veel mensen. Je maakt deel uit van een online gemeenschap waarin 
likes en korte reacties de contactmomenten zijn en je bevrediging geven. Je bent bezig met het 
volgen van leuke foto’s en berichten van honderden mensen. De algoritmes zorgen ervoor dat er 
altijd wel iets nieuws te beleven is in de online wereld, waardoor je al je vrije tijd eraan besteed. Ik 
denk dat we hierdoor uitgeput zijn voor sociaal contact in de fysieke wereld. Dat we minder echte 
sociale contacten hebben blijkt ook uit cijfers van het CBS (CBS, 2017). Al vanaf 2004 is er een 
dalende lijn te zien in de hoeveelheid sociale contacten per week met anderen dan familie en 
vrienden. (figuur 3). 

Figuur 3: Worden we individualistischer?  -  Sociale contacten, minstens één keer per week. (CBS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iets dat individualisme tegen zou kunnen gaan, is het hebben van meer toevallige sociale contacten 
en ontmoetingen. Hoe kan het dat sociale contacten met buren, de mensen op straat of in de 
buurgemeenschap afnemen, terwijl steden steeds dichter bebouwt en bevolkt raken en inwoners 
dichter op elkaar leven? De kans op een toevallige ontmoeting zou dan toch juist toe moeten 
nemen? Het is echter zo dat de stad bij uitstek een anonieme ruimte is, omdat de publieke ruimte 
het territorium is van mensen die vreemden zijn voor elkaar. Men negeert vreemden en geeft niet 
om andermans uitstraling of gedrag. In kleinere gemeenschappen kent men elkaar en is negeren 
minder geaccepteerd. Er is daar een stuk minder anonimiteit in de publieke ruimte, waardoor een 
kort praatje dan ook sneller aan de orde is.  
 
De tegenhanger van de publieke ruimte is uiteraard het privédomein. Hier is de gebruiker of eigenaar 
degene die bepaalt wie wordt toegelaten. Naast de publieke ruimte en de privéruimte is juist het 
hybride gebied tussen deze beide ruimtes de belangrijkste plek is voor het hebben van sociaal 
contact. Het informele praatje met de buurman, de man met de hond of de postbezorger maakt dat 
je onderdeel wordt van de sociale cohesie van een gemeenschap. Openheid, vrijblijvendheid en het 
hebben van gezamenlijke belangen zijn belangrijke voorwaarden om deze cohesie te laten 
plaatsvinden. Het blijkt dat sociale contacten leiden tot een beter welbevinden of een 
harmonieuzere samenleving. Zoals David Sim, directeur van het Deens stedenbouwkundig bureau 
Gehl, in zijn boek ‘Soft City’ beschrijft, biedt een goede omgang met je buren of mensen uit de buurt 
al in de kleinste vorm uitkomst tegen eenzaamheid en vergroot het het gevoel van sociale cohesie, 
leefbaarheid en veiligheid (Sim, 2019). Zoals de Denen het noemen: ‘hygge’, ‘Het alledaags 
samenzijn; de knusse, gebruiksvriendelijke atmosfeer die het welbevinden bevordert (Sim, 2019, 
blz.23). 
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Allereerst heb ik opgemerkt dat de maatschappij onder andere door gehaastheid en de opkomst van 
social media individualistischer wordt. Het lijkt erop dat eenzaamheid en het hebben van steeds 
minder sociale contacten hierdoor toeneemt. Daarnaast zie ik dat juist in de dichtbebouwde stad de 
hybride ruimte tussen publiek en privé uitermate belangrijk is voor het vormen van sociale cohesie in 
een gemeenschap. Tijdens mijn studie aan de Academie van Bouwkunst in Groningen heb ik me 
verdiept in het thema rondom de overgang tussen publiek en privé en welke invloed dit heeft op 
sociaal contact tussen mensen. Onder andere door de literatuur van het Privacyscript (van de Wal, 
2016) en de Stoep (Ulden & Heussen, 2015) acht ik de hybride ruimte tussen publiek en privé van 
belang voor het vormen van sociale interactie en cohesie. Hieruit maak ik op dat die hybride ruimte 
dus ook een oplossing kan bieden tegen de individualisering. Ik realiseer mij nu dat de architect een 
bijdrage kan leveren aan meer sociale interactie in leefomgevingen. Er ligt wat mij betreft dus een 
opdracht voor de bouwers van de stad in het vinden van een omslagpunt in deze trend. 
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2. AGENDEREN MET ARCHITECTUUR 
 
Het privédomein staat centraal in de leefomgeving. Het is namelijk een plek van de bewoners, waar 
hun primaire relaties worden onderhouden met intimi als ouders, kinderen, familie en goede 
vrienden. Al begeef je je erg graag in de publieke ruimte, dan nog is het privédomein een plek om 
naar terug te keren in het zoeken van beheersbaarheid, veiligheid en privacy. Rondom en vanuit het 
woondomein vinden dus veel vormen van sociale interactie plaats. Geplande vormen zoals het 
uitnodigen en ontvangen van mensen in je eigen woondomein, maar ook ongeplande vormen zoals 
een praatje met een buurvrouw of een voorbijganger. Juist ook deze ongeplande sociale interactie 
geeft je het gevoel dat je onderdeel bent van iets groters dan je eigen bestaan. Als ik kijk naar 
architectuurprojecten van vroeger, dan zie ik dat die leefomgevingen specifiek ontworpen en open 
van karakter zijn. Tussen de woningen is er meer ruimte, voor bijvoorbeeld een stoepje om samen 
met je buren te gebruiken of voor een bredere galerij die hetzelfde gebruik als een echte ‘leefstraat’ 
mogelijk maakt. Ik zie tegenwoordig dat gebouwen generieker zijn ontworpen waardoor ze een 
solitair bestaan lijken op te leggen met weinig ruimte voor het individu. De vraag die bij mij opkomt, 
is wat de invloed van het architectonisch ontwerp is op de sociale interactie in en rondom deze 
gebouwen. 

2.1 Utopia 

Waar architecten voorheen bouwden aan Utopia’s als reactie voor een beter welbevinden van de 
mens, lijkt de agenderende taak van de architect nu ondergeschikt te zijn aan het maken van 
generieke efficiency en een gebouw met enkel een hitsig jasje (Ensie, 2015). Als voorbeeld van een 
utopisch denkende architect ontwikkelde Ebenezer Howard het concept de ‘Garden City’, een reactie 
op de verstedelijking uit de tijd van de industriële revolutie (Howard, 1965). In plaats van 
overbevolkte, arme en vieze steden bedacht Howard een vorm van stedenbouw die bestond uit 
zelfvoorzienende, groen omzoomde gemeenschappen met geproportioneerde ruimte voor wonen, 
industrie en landbouw. Op deze manier verenigde hij de voordelen van het leven op het platteland 
met dat van het stedelijke leven. 
 
Een ander bekend voorbeeld waarbij een architect uit het verleden een maatschappelijk probleem 
agendeert met zijn utopische denken is Frank Lloyd Wright’s ‘Broadacre City’ (Gray, 2018). Wright 
keerde zich af van de drukke stad en bedacht wat later een buitenwijk zou worden genoemd. Hij 
bedacht dat elk Amerikaans gezin een stuk grond van één ‘acre’ zou krijgen, waardoor er een nieuwe 
woongemeenschap zou ontstaan. De opkomst van de auto maakte het daarbij mogelijk om op 
afstand te wonen van kantoren of industrie en dit doorbrak de noodzaak van centraal gelegen, dicht 
stedelijke woongelegenheid.  
 
Zowel Howard als Wright onderkenden de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de architect in 
hun denken over stedelijke ontwikkeling. Zij hielden zich niet alleen bezig met de directe vraag naar 
woningen, maar ook vonden zij het belangrijk om zorg te dragen voor een gezondere en groenere 
vorm van stedenbouw.  

2.2 20e eeuw 

In het begin van de twintigste eeuw ontstond een nieuwe architectuurstroming, genaamd het 
modernisme. Deze stroming had een zeer sterke invloed op de wijze waarop werd omgegaan met de 
woningnood na de Tweede Wereldoorlog. De ruimtelijke ordening van het modernisme heeft 
uitgangspunten die met de kennis van nu als negatief kunnen worden beschouwd (Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed & Abrahamse, 2020). De bouwprojecten waren vaak grootschalig en uniform in 
uitstraling. De gebouwen werden hierdoor anoniem. Bewoners van zo’n gebouw voelden weinig 
verbinding met hun woning, omdat deze lastig te herkennen was in het geheel of geen ruimte bood 
voor verpersoonlijking. Tevens werden wijken monofunctioneel opgezet, waardoor woongebieden 
overdag weinig levendig waren en publieke voorzieningen ‘s avonds onvoldoende sociale controle 
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hadden. Hierdoor ontstond er overlast. Tot slot bleek ook de plaatsing van gebouwclusters in een 
groene omgeving een mislukte ambitie voor een gezondere leefomgeving. Door gebouwen een hoge 
dichtheid te geven, zoals je dit ziet bij toren- of galerijflats, was er veel ruimte voor openbaar groen. 
Echter ontbrak een deugdelijke zachte aansluiting tussen dit groen en het woondomein, waardoor 
niemand van de bewoners zich eigenlijk eigenaar voelde over de buitenruimte. Het gevolg hiervan 
was dat de vreemdeling de publieke ruimte kon claimen, met ongewenste de overlast van dien. 
 
De modernistische stadsontwikkeling was vooral het terrein van de stedenbouwers. Dit maakt dat er 
op het schaalniveau van de stedenbouw ook een aantal lessen te leren zijn. De krachten van de na-
oorlogse woningbouw zijn bijvoorbeeld dat de menselijke maat gold als uitgangspunt, dat er veel 
woningen voor gezinnen werden gebouwd, dat er veel meer openbaar groen was dan in de latere 
Vinex-wijken, dat het centrum goed bereikbaarheid was en tot slot dat de woningen divers van 
grootte werden gebouwd met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. 
 
In de jaren zeventig en tachtig vond er een andere vorm van stadsontwikkeling plaats in Nederland. 
Waar de modernistische stroming het welzijn van de inwoners vooral op stedenbouwkundige schaal 
aanvloog en daarbij de menselijke schaal uit het oog verloor, had de aanpak uit de jaren zeventig en 
tachtig een menselijker antwoord op het woningtekort. Architecten ontwierpen aan kleinschaligheid, 
herkenbaarheid en onregelmatigheid. Uitwerkingen hiervan zien we nog terug in wijken die ook wel 
worden aangeduid als woonerfwijk of bloemkoolwijk. Deze postmoderne stroming trachtte wijken, 
op een andere manier dan de modernisten, een eigen identiteit mee te geven en daarmee de 
monotonie en functiearmoede van het modernisme te vervangen door ruimte voor een 
gemeenschap. 

2.3 21e eeuw 

Tegenwoordig is de woningnood nog steeds een actueel probleem. Echter is de aandacht voor het 
welbevinden van de samenleving een stuk minder in het oog springend.  Eerder ontdekte ik dat 
individualisering in de maatschappij kan leiden tot meer eenzaamheid. Het is duidelijk dat het mijn 
rol als architect is om meer woningen te bouwen, maar ik vraag me af of de architect ook niet moet 
bijdragen aan meer sociale interactie in leefomgevingen. Hoe mooi zou het zijn om met je werk ook 
maatschappelijke problemen op te lossen. 
 
Op het moment zie ik echter vaak dat in de architectenpraktijk de economische belangen het 
winnen. De wisselwerking van commerciële ontwikkelpartijen en marktconcurrentie maakt de 
bouwopdracht tot een efficiënt in elkaar gewrongen gebouw. Een opdracht die vraagt om veel 
dezelfde compacte woningen, aangekleed met een verontschuldigende architectonisch-
verantwoorde huid. Het gros van de gebouwen zoekt zijn dichtheid in de hoogte, aardt daarbij slecht 
aan (semi-)publieke gebieden en is enkel bereikbaar met anonieme en krappe verkeersruimten. 
 
De belangrijkste reden voor het ontstaan van steeds generiekere gebouwen en leefomgevingen lijkt 
een gestelde bouwambitie voor de bouw van gemiddeld 76 duizend woningen per jaar (CBS, 2020). 
Dit lijkt veel, maar blijkt historisch gezien goed uitvoerbaar. Echter is bouwgrond steeds schaarser 
geworden. Een gevolg hiervan lijkt te zijn dat er een fixatie op efficiëntie en snelheid ontstaat. Ik 
merk dit zelf ook regelmatig in de praktijk van mijn werk. Zo krijg ik vaak de opdracht om te zorgen 
voor een economisch rendabel bouwobject, waarbij er wordt gekozen voor optimalisatie van vorm, 
gebouworganisatie en materialen. Dit, samen met de gestelde bouwambitie, lijkt te leiden tot 
generieke plannen die een solitair bestaan in de kaart spelen in plaats van een open en specifieke 
leefomgeving. 
 
Opdrachtgeverschap speelt ook een belangrijke rol in de toenemende fixatie op het (kosten)efficiënt 
bouwen. Waar vroeger de overheid de opdrachtgever was in het aanpakken van de woningnood, is 
deze rol nu overgenomen door grote commerciële partijen. Logischerwijs is daarbij de aandacht voor 
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het maatschappelijk belang minder groot geworden. Bij eigenaarschap hoort ook de zorg voor 
beheer en veiligheid en daar zitten de commerciële partijen niet op te wachten. Het faciliteren van 
ruimte voor sociaal contact staat namelijk vaak in direct verband met de kans op overlast. Het lijkt 
me goed dat ik als architect zoek naar een oplossing om die overlast te voorkomen en juist de sociale 
interactie te faciliteren. Ik denk dat de oplossing begint bij het nadenken over de geschikte 
opdrachtgever voor het oplossen van de woningnood, waarbij het maatschappelijk belang beter 
wordt gedekt. 
 
De manier waarop Nederland de woningnood wil aanpakken is door bestaande steden sterker te 
gaan verdichten. Dit zal betekenen dat de kans groot is dat de nieuwe woningen een gestapelde 
typologie bevatten. Op deze manier kunnen er namelijk meer mensen wonen op dezelfde 
hoeveelheid ruimte. Al meer dan de helft van de Nederlanders woont horizontaal of verticaal 
geschakeld, dan wel in een rijtjeshuis, dan wel in een appartement (CBS, 2019). Het grootste nadeel 
van deze woonvormen, voornamelijk bij de appartementen, vind ik dat de schakeling ervoor zorgt 
dat mensen veelal langs elkaar heen leven. Dit ervaarde ik toen ik zelf in een appartement in de stad 
Groningen woonde. Ondanks dat ik 59 buren had, zag en sprak ik vrijwel niemand. Ondanks dat we 
op het eerste gezicht hetzelfde levensritme deelden, voorkwam de woonvorm het ontstaan van 
toevallige ontmoetingen of langer sociaal contact. De te verwachten toename van dit soort 
woonvormen en het feit dat we minder afhankelijk zijn van onze directe buur zal de sociale interactie 
in een woonmilieu ongetwijfeld niet ten goede komen. Om dit te voorkomen denk ik dat architecten 
de sociale interactie moeten arrangeren door de ruimte voor ontmoeting te ontwerpen.  
 
Samenvattend lijken de nieuwe ontwikkelingen als gevolg te hebben dat mensen dichter op elkaar, 
maar verder van elkaar afgezonderd zullen komen te wonen. Het lijkt de huidige beleidsmakers, 
bouwers en architecten te ontbreken aan de urgentie voor het vormen van een nieuwe utopische 
kickstart. Ik vind het de plicht van mijn generatie architecten om deze trend te keren en de aandacht 
te vestigen op de kracht en het plezier van sociale interactie in de gebouwde omgeving. De positieve 
gevolgen van een prettig sociaal samenzijn in je leefomgeving zouden de hoeksteen moeten vormen 
van de nieuwe architectuur, waarmee de toenemende vraag naar woningen in de stad wordt 
aangevlogen. Mooie voorbeelden van hoe deze nieuwe architectuur al vorm krijgt in landen om ons 
heen zijn bijvoorbeeld de Duitse Baugruppen, Co-Housing of het populaire Scandinavische stedelijk 
bouwblok. Dichtheid, schakeling en diversiteit wordt hier juist ingezet voor een socialer woonmileu. 

 
  

Afbeelding 1: Baugruppen Berlijn - BIGyard project -  Zanderroth 
Architekten – foto ©Simon Menges 

Afbeelding 2: Co-Housing - Capitol Hill -  Grace Kim 
Architects – schema ©Schemata Workshop 

Afbeelding 3: Scandinavisch Bouwblok - Soft City - © David Sim 
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3. ARGUMENTATIE 

3.1 De theorie van het ‘Privacy Script’ 

Het is voor veel architecten niet vanzelfsprekend dat architectuur en ruimtelijke vormgeving 
daadwerkelijk invloed kunnen hebben op sociale interactie. De theorie uit het boek ‘Privacy Script’ 

van Harmen van de Wal toont echter aan dat architectuur wel degelijk invloed kan hebben (van de 
Wal, 2016). Hij stelt: ‘De stad is meer dan een decor van sociale structuren: de gebouwde omgeving 
is medebepalend voor de kwaliteit en het verloop van sociale interactie.’  

Sociale interactie en privacy gaan nauw samen. Privacy gaat namelijk niet alleen over de mogelijkheid 
om je af te sluiten, maar ook over de mogelijkheid om de drukte op te zoeken. Tevens toont het 
‘Privacy Script’ hoe sociale controle voorkomt dat de veiligheid in het geding komt door een gebrek 
aan beheersbaarheid. Wanneer we het hebben over privacy in de stedenbouw en architectuur zijn 
we gewend te spreken over de driedeling publiek-semiprivé-privé. Medeauteur Machiel van Dorst 
beschrijft in het boek ‘Privacy Script’ echter dat het beter is om te spreken van zogenaamde 
‘privacyzones’, omdat het complexe spectrum tussen privé en openbaar in de leefomgeving zo 
nauwkeuriger te omschrijven is.  

3.1.1 Privacyzones 
De privacyzones kunnen worden ingedeeld in drie domeinen. Allereerst kan het privédomein worden 
onderkend; de meest vertrouwde omgeving waar de betrokkenheid het grootst is en de mensen 
elkaar goed kennen en veel delen. Ten tweede kan het parochiaal domein worden onderkend. Het 
parochiaal domein ontstaat in de communicatie tussen mensen die elkaar minder goed kennen. Ook 
al zijn deze mensen verschillend, ze delen wel iets, zoals een woonomgeving of ervaring. Het 
parochiaal domein is minder exclusief dan het privédomein, maar is psychologisch niet voor iedereen 
toegankelijk. Ten slotte kan het publieke domein worden onderkend waarin weinig tot geen 
gemeenschappelijkheid bestaat en waarin een minder sterke sociale controle heerst dan in het 
parochiaal domein. De kwaliteit van het publieke domein is als een theater, waarin mensen met 
grote tolerantie naar elkaar kijken zonder eigendom of zeggenschap (van de Wal, 2016, blz. 15).  

3.1.2 Ruimtelijke factoren 
Hoe kan een architect de privacyzoneringstheorie in de praktijk toepassen? Om het gebruik van de 
privacyzones te laten slagen is het belangrijk om te ontwerpen aan de hand van een aantal cruciale 
ruimtelijke factoren, zoals het aanbrengen van overzichtelijke toegangen en routes, de vorm en de 
maat van een ruimte, sociale controle en eigenaarschap of beheer. Al deze factoren zorgen ervoor 
dat het duidelijk wordt welk domein in welke ruimte gewenst is. Zo zorgt bijvoorbeeld de sociale 
controle op de overzichtelijke toegangen ervoor dat vreemden het gevoel krijgen dat ze te gast zijn. 
Hierdoor wordt de anonimiteit van het publieke domein onmogelijk gemaakt en ontstaat ruimte voor 
sociale interactie in het parochiale- en privédomein. 

3.1.3 Affordance; een potentieel ruimtelijke eigenschap 
Naast ruimtelijke factoren beïnvloeden ook ‘affordances’ het gebruik van een ruimte. Dit begrip 
beschrijft de potentiele eigenschap van een ruimte. Een ‘Affordance’, zoals beschreven door J.J. 
Gibson-, is een eigenschap van een object in een omgeving, dat afhankelijk van de persoon een 
gebruik of gedrag oproept (Gibson, 1979). Bij het lezen van privacyzones let iemand dus op 
‘affordances’ van de ruimte om te zien wat voor gedrag mogelijk is en welk niveau van openbaarheid 
er wordt gefaciliteerd. Een voorbeeld hiervan is een grote kei. Op de grond is deze ideaal om 
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comfortabel op te zitten, maar hangend boven je hoofd roept die angst op, terwijl iemand in een 
rolstoel de kei op de grond juist als obstakel ziet.  

3.1.4 De theorie inzetten 
Architecten hebben middels de theorie van het ‘Privacy Script’ dus wel degelijk invloed op de sociale 
interactie die kan plaatsvinden in hun ontwerpen. Het toepassen van deze theorie stelt hen in staat 
om een rijk gevuld spectrum te ontwerpen tussen het publieke en private domein, waardoor de daar 
gewenste sociale interactie kan plaatsvinden. Zo kan de architect, al dan niet samen met de 
gebruikers, fysieke zones ontwerpen waar verschillende vormen van sociale interactie kunnen 
plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld door vlakbij het privédomein een plek te ontwerpen waar buren 
graag samenkomen, maar waar de vreemdeling zich niet graag ophoudt. Vanuit die veilige zone zou 
vervolgens een meer collectief of openbaar gebied kunnen worden geïntroduceerd, waar ook sociale 
relaties met mensen uit de wijk kunnen ontstaan en waardoor er een inclusief stadsdeel ontstaat. 
Door het toepassen van de theorie zal onder architecten ook een sterker bewustzijn ontstaan over 
het vormgeven van sociale interactie. Tot slot biedt deze theorie de vrijheid om parallel gebruikt te 
worden aan eigen opvatting, stroming of werkwijze. Het legt slechts de aandacht op eenvoudige, 
maar toch belangrijke aspecten in de manier waarop de gebouwde omgeving sociale interactie 
beïnvloed.  

3.2 De praktijk volgens ‘Soft City’ 

Nu ik geleerd heb middels de theorie van het ‘Privacy Script’ dat architectuur wel degelijk invloed kan 
hebben op de sociale interactie van mensen, wil ik in deze paragraaf onderzoeken hoe een 
menselijke stad geschetst kan worden. Een stad met veel ruimte voor sociale interactie en een 
ongehaaste lokale leefomgeving. Daarbij kijk ik naar een aantal stedenbouwkundige 
ontwerpprincipes die voor de architect direct toepasbaar zijn. 
 
David Sim introduceert het begrip ‘Soft City’ in zijn gelijknamige boek. Sim omschrijft de ‘Soft City’ als 
een plek ‘waarin de mensen op hun eigen tempo worden uitgenodigd om de interactie aan te gaan 
met hun omgeving, bewegend tussen wonen, werken en het publieke leven, stap voor stap naar 
buiten, de buurt in en de wijde wereld in’. Veel steden zijn in de 20e eeuw onder invloed geraakt van 
het modernistische verschijnsel van functiescheiding. Volgens Sim vergen die steden veel energie en 
snelle reisbewegingen, terwijl er beter gekozen kan worden voor een langzame wandeling of fietsrit 
naar nabijgelegen functies. Zo blijft er meer tijd over voor de werkelijke waarde van het dagelijkse 
leven, het sociale contact. De kijk van Sim spreekt me erg aan en de principes van ‘Soft City’ zouden 
in de praktijk goede uitgangspunten kunnen bieden voor een meer menselijke stad. 

3.2.1 Zelfde dichtheid ≠ zelfde stedelijk leven 
In Nederlandse steden worden ontwikkelingen vaak in hoge stedenbouwkundige dichtheid 
vormgegeven. Dit levert vaak een sterk verticaal geschakeld model op zonder expliciete en 
menselijke aansluiting op de openbare ruimte. Maar is het terecht dat dit model zo veel wordt 
gekozen in de nieuwbouw of zijn er alternatieven? De stedenbouwkundige modellen in 
onderstaande figuur bevatten evenveel woningen op eenzelfde locatie. Toch zijn de modellen erg 
verschillend in de manier waarop ze omgaan met de bouwhoogte en de openbare ruimte rondom 
het gebouw. Het rechter model toont een ensemble van bouwblokken dat in bouwhoogte, 
menselijke schaal en relatie met de straat veel sterker beantwoord aan een menselijk stedelijk leven. 
Het belangrijkste hierbij is dat kan worden ontworpen op een expliciete openbare ruimte, waardoor 
specifieker kan worden voldaan aan de verschillende sociale behoeftes van de mensen die de 
gebouwen, straten en buitenruimtes gebruiken.  
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3.2.2 Gelaagdheid vs. stapelen 
De dichtheid van een stedenbouwkundig model is niet de enige eigenschap waarop moet worden 
gelet bij het maken van een meer menselijke stad. Tevens moet er aandacht zijn voor de verticale 
schakeling tussen verschillende lagen in het gebouw of bouwblok. In plaats van de gebruikelijke 
stapeling van verdiepingen, waarbij een weinig diverse bouwvorm ontstaat, kan de architect een 
bouwblok vormen dat verticaal gelaagd en divers is. Zoals in de onderstaande afbeelding te zien is 
wordt er op die manier een sterker onderscheid gemaakt tussen de voor- en achterzijde van het 
gebouw, waardoor verschil in private- en publieke ruimtes duidelijker naar voren komen. Dit 
onderscheid in de ruimtes zorgt voor een grotere vanzelfsprekendheid in sociale interactie.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast de aandacht voor dichtheid en gelaagdheid heeft een architect nog veel meer handvatten om 
te ontwerpen aan een leefomgeving die sociale interactie stimuleert. In ‘Soft City’ worden 
onderstaande principes aangedragen. Eén van de meest interessante principes hiervan vind ik het 
ontwerpen van omslotenheid in plaats van open ruimte. Het geeft de architect de mogelijkheid om 
een expliciet sprekende openbare ruimte vorm te geven die daadwerkelijk de kaders schept voor 
ontmoetingen. Tevens biedt dit principe de ruimte om de verschillende privacyzones zoals 
beschreven in de vorige paragraaf een plek te geven in het ontwerp.  

Afbeelding 4: Zelfde  dichtheid ≠ zelfde stedelijk leven – Soft City – © David Sim 

Afbeelding 5: Gelaagdheid vs. stapelen – Soft City – © David Sim 
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3.3 Gedwongenheid en verlies van privacy liggen op de loer 

Hoewel het creëren van privacyzones en het spelen met dichtheid, gelaagdheid en omslotenheid in 
een ontwerp kan zorgen voor een leefomgeving waarin sociale interactie gestimuleerd wordt, zijn er 
ook argumenten te bedenken tegen deze stimulatie van sociale interactie. Als ik het met mensen heb 
over mijn ambitie om in steden een socialere leefomgeving te maken hoor ik vaak tegengeluiden die 
te maken hebben met een gevoel van opdringerigheid en het hebben van te weinig privacy.  

Mensen vinden het belangrijk dat ze zichzelf terug kunnen trekken in de privéomgeving, zowel in de 
woning als in een buitenruimte die privé is. Het hebben van sociaal contact moet aanvoelen als een 
vrijwillige keuze, waarbij het belangrijk is om zelf de controle te houden. Bij het creëren van een 
socialere leefomgeving hebben mensen al snel het idee dat ze de controle over hun privacy verliezen. 
Dit kan ik goed begrijpen, kijk alleen al naar bijvoorbeeld woongroepen voor ouderen, deze staan bol 
van collectieve ruimten, maar bieden enkel privacy in de slaapruimte. 

De woongroepen waarin enkel de slaapruimte kan worden beschouwd als privédomein, vind ik geen 
goed voorbeeld van ontwerpen waarin sociale interactie gestimuleerd wordt. Ik vind het belangrijk 
om een stabiele privacy-basis te creëren, waarin voldoende ruimte is om je terug te kunnen trekken, 
maar ook de stimulans naar voren komt om sociaal contact op te zoeken. Er ligt een belangrijke 
ontwerptaak weggelegd voor de architect in het vinden van evenwicht tussen de sociale stimulans en 
het voorkomen van ongewenste inbreuk op de privacy. De architect zal daarbij een spectrum moeten 
ontwerpen van verschillende privacyzones tussen het private en publieke domein, dat de sociale 
interactie subtiel zal stimuleren. 

Dit spectrum van verschillende privacyzones kan tot uiting komen in de organisatie van de woning en 
de stedelijke ruimte daaromheen. Dit kan al door de privéruimtes in de woning (slaap-, bad- en 
zitkamer) langzaam te laten overvloeien in meer sociale functies, zoals een keuken, de eettafel of een 
terras. Door het ontwerpen van subtiele overgangsmiddelen zoals hoogteverschillen of 
scheidingswanden voelt het kiezen voor privacy of sociale interactie vrij en vanzelfsprekend aan. Zo 

Afbeelding 6: Soft City principes – Soft City – © David Sim 
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wordt het bijvoorbeeld mogelijk om je ’s avonds terug te trekken met het gezin in de eigen 
woonkamer, maar ook om de gezelligheid van het collectief op te zoeken aan de tafel van de 
gemeenschappelijke keuken. Ook buiten het directe eigendom van de bewoners zal de architect 
zones moeten creëren die een zachte overgang vormen van de woning naar het publieke domein. Via 
een parochiaal gebied met enkele collectieve functies kan een schakeling worden gemaakt richting 
de stoep, de straat en de buurt. 
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4. CONCLUSIE 
 
In dit paper ben ik op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag: -‘Hoe kan de architect een 
bijdrage leveren aan meer sociale interactie in leefomgevingen?’-. Om een antwoord op deze vraag 
te kunnen geven heb ik gekeken naar de maatschappelijke problematiek, naar de wijze waarop 
architecten deze problemen tot aan nu hebben geagendeerd en op welke manier en op basis van 
welke theorieën gewerkt kan worden aan oplossingen hiervoor.  

De gehaastheid in het dagelijks leven lijkt ervoor te zorgen dat we individualistischer worden en een 
minder inclusief onderdeel zijn van een groter geheel. De opkomst van sociale media zorgt ervoor 
dat we veel van onze vrije tijd in de online gemeenschap doorbrengen, waardoor we uitgeput lijken 
te zijn voor sociaal contact in de fysieke wereld. Ik heb gezien dat de meer individualistische 
samenleving en de opkomst van sociale media kunnen zorgen voor klachten als eenzaamheid. 
 
De toenemende vereenzaming blijkt ook uit cijfers van onder andere het CBS. Cijfers laten zien dat in 
2019 maar liefst 50 procent van de alleenstaanden een mild of sterk gevoel van eenzaamheid ervaart 
en dat deze eenzaamheid ook in andere groepen een grote rol speelt. Daarnaast laten cijfers zien dat 
er al vanaf 2004 een dalende lijn te zien is in het aantal sociale contacten per week met anderen dan 
familie en vrienden. Helaas is eenzaamheid een breed gedragen maatschappelijk probleem in 
Nederland. Onze steden raken steeds dichter bevolkt, maar toevallige sociale contacten lijken steeds 
minder tot onze eerste natuur te behoren. 
 
Vroeger ontwikkelden architecten plannen die in sterke mate een reactie waren op de 
maatschappelijke problemen van hun tijd, om een stip aan de horizon te schetsen die een betere 
toekomst nastreeft. Zij wilden gezondere steden ontwerpen, waarin het welbevinden van de 
inwoners centraal stond. Tegenwoordig reageren architecten nog steeds op maatschappelijke 
problemen. Echter lijkt het de beleidsmakers, bouwers en architecten te ontbreken aan de urgentie 
voor het vormen van een nieuwe utopische kickstart die de stad zal vormen tot een meer plezierige 
en meer sociale omgeving. De woningnood wordt opgelost, maar het lijkt er niet op dat er wordt 
bijgedragen aan het oplossen van eenzaamheid. Mensen wonen steeds dichter op elkaar, maar 
verder van elkaar afgezonderd. 
 
Kan de architect eigenlijk wel bijdragen aan het oplossen van eenzaamheid als een steeds groter 
wordend maatschappelijk probleem? Zeker. Allereerst kan de architect de theorie van het ‘Privacy 
Script’ als handvat gebruiken. Deze theorie beschrijft de privacyzones en bijbehorende domeinen die 
kunnen worden toegepast in een leefomgeving. Door het creëren van deze zones hebben gebruikers 
een breder spectrum aan mogelijkheden om zich te bewegen tussen privacy en het openbare leven. 
Sociale interactie zal hierdoor toenemen. Ook de principes uit ‘Soft City’ gelden voor de architect als 
belangrijke handvatten. Deze principes leren ons dat bijvoorbeeld het spelen met dichtheid, 
gelaagdheid en omslotenheid zorgt voor het ontstaan van ruimtes die sociale interactie stimuleren.  
Hoewel er ook valide tegengeluiden bestaan bij het ontwerpen van leefomgevingen die sociale 
interactie stimuleren, vind ik dat veel van de genoemde argumenten goed oplosbaar zijn in het 
architectonisch ontwerp.  
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De individualisering van de maatschappij en de toenemende mate van gehaastheid vraagt ook in 
deze tijd om een reactie van architecten in het keren van deze ongezonde trend. Zoals veel 
voorgaande generaties architecten al zochten naar utopische antwoorden op de problemen van hun 
tijd is het nu de beurt aan ons, jonge architecten, om een ontwerpagenda te manifesteren tegen de 
huidige problemen van individualisering en gehaastheid die de maatschappij ons toespeelt. 
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