De lotgevallen van de
Nederlandse binnensteden
sinds 1940

ing te typeren als een poging de stad te vernieuwen
maar haar ‘mental image’ te bewaren - een streven
dat Gantner’s ‘immanente vormwil’ noemde - in
Middelburg paste Verhagen een scenografische
strategie toe, die de culturele waarde van de stad tot
norm verhief, toerisme als belangrijkste bestemming
voorzag, en alle andere aspecten, waaronder het verkeer, integreerde in de aanpassingen die ten behoeve
van Middelburgs uitstraling als historisch pronkstuk
werden voorgesteld.

 Rhenen

Oude toestand Middelburg

De reconstructie van Rhenen volgde een omgekeerde
logica: hier werd de scenografie van de te herbouwen
historische stad ondergeschikt gemaakt aan het verkeer. In eerste instantie kreeg J.B. van der Haar, architect en voorzitter van de plaatselijke welstandscommissie opdracht een wederopbouwplan voor Rhenen
te maken. In zijn plan streefde hij naar de handhaving
van het gesloten stadsbeeld en het behoud van het
intieme karakter van Rhenen. Het werk van Van der

Rhenen, overzicht van de verwoesting

Herbouwplan Middelburg

ruimte, waarmee een stedenbouwkundige werkt.
Kerkgebouw en raadhuis dienen de meest volmaakte
massa-vorm in het stedebouwkundig geheel gegeven te worden, d.i. met een eigen marge en het
plein de meest volmaakte ruimte-vorm.’14
Is de Rotterdamse wederopbouw tijdens de bezett14. P. Verhagen, ‘Kerkgebouw en samenleving. Plaats en situering
van het kerkgebouw in dorp en stad’, Bouw 3 (1948) nr. 21, p. 168.
Wederopbouwplan Rhenen
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Kernplan Amersfoort, 1950

Kernplan Amersfoort, 1951
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Plan Kaasjager voor demping grachten
in Amsterdam

Plan Jokinen voor snelwegen in Amsterdam
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Heemschut: tegen dempingen

mijl een heksenketel van lintbebouwing ontwikkelde’.3 De Bijenkorf was minder pessimistisch: de
weidewinkels zouden een nieuwe trend markeren: de
scheiding tussen winkelen om in de dagelijkse
behoeften te voorzien (winkelen omdat het moet), en
winkelen als recreatie. Voor de eerste categorie
ontwikkelde de Bijenkorf superstores die waren
bedoeld de binnensteden te ontlasten van het al te
massale autoverkeer, waardoor daar weer gelegenheid voor het recreatieve winkelen ontstond.4
Tegelijkertijd met het verdwijnen van bedrijvigheid
uit de binnenstad vond er een grote uittocht van
bewoners plaats - in het begin van de jaren zeventig
leken de oude steden in een nauwelijks te stuiten

neerwaarste spiraal terecht te zijn gekomen.5 Bakema
maakte gewag van het ‘leegrukken’ van de binnenstad vanuit de periferie, een trend die hij wilde
tegengaan door het binnenstedelijk wonen te
stimuleren.6 Hoe presenteerden de dankzij de
cityvorming gemoderniseerde steden aan hun
gebruikers? Waren het de toonbeelden van een
zorgeloze, welvarende toekomst die de planners
steevast voor ogen zweefde? Dat de Heemschutters
ontevreden waren is gezien de sloop waarmee
cityvorming gepaard ging gemakkelijk te begrijpen,
maar ook aan de andere kant van het architectonischstedenbouwkundig spectrum groeide de weerzin
tegen de nette, geordende en in programmatisch
opgeschoonde zones herschapen stadskernen. In
termen van de functionalistische stedenbouw viel er

3. W. Wissing, ‘Indrukken van steden en mensen in de Verenigde
Staten’, Tijdschrift voor Stedenbouw en Volkshuisvesting 59 (1978) nr.
4, pp. 184-188.

5. R. Dufour, ‘De grote stad: het einde?’, Bouw 28 (1973) nr. 16, pp.
512-514. Een gezamenlijke nota van Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht brandmerkte de stad als probleemgebieden.

4. Redactie, ‘Uitholling van de binnenstad’, de Architect 5 (1974) nr.
10, p. 697.

6. J.B. Bakema, ‘Stedebouw in de komende vakverenigingssamenleving’, Bouw 29 (1974) nr. 31/32, pp. 723-729.
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West 8, herinrichting Schouwburgplein, Rotterdam

verbond het urban design met een totaalvisie op de
openbare ruimte van de binnenstad: ‘De Kern Gezond’
- niet toevallig het werk van een in de landschapsarchitectuur gespecialiseerde firma. Critici stelden dat
Den Haag hiermee een historische lacune probeerde
goed te maken. ‘Den Haag worstelt met zijn centrum’,
stelde Hans van Dijk, ‘omdat het er geen heeft. Deze
stad heeft geen krachtige, historisch bepaalde ste-

P. Chemetov, ontwerp herinrichting Domplein, Utrecht
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delijke structuur. Het heeft niet alleen geen centrum
maar heeft uit de geschiedenis ook geen omwalling,
geen imposante kathedraal, pleinen of stadspoorten geërfd.’25 Alle middelen werden ingezet om het
verzuim van de voorvaderen goed te maken, waaronder de herinrichting van straten en pleinen. Pleinen
leverden bijzondere moeilijkheden op. Rotterdam
worstelde sinds jaar en dag met het Eendrachtsplein,

25. H. van Dijk, ‘Den Haag vandaag. De onvaste wandeling van
een stadscentrum’, Archis 9 (1994) nr. 9, pp. 69-80.

(Forum was de ambtelijke naam voor het gebied
tussen de Prins Bernhardviaduct en het tramviaduct
Muzenstraat). Hij stelde voor de tram niet langs het
Muzenstraatviaduct richting het Spui te voeren, maar
deze halverwege af te buigen naar het Prins Bernhardviaduct. De plannen van Weeber werden afgewezen. Het college vond het een wezenlijke aantasting
van het Forumgebied. Enkele jaren later werden zijn
plannen voor lijn 9 toch gerealiseerd en werd ook lijn
1 langs dit nieuwe tramtracé gevoerd.26
Turfmarkt in 1986

Forumgebied
In de jaren tachtig werd de visie op de stadsvernieuwing opnieuw bijgesteld. De bestuurders van Den
Haag maakten zich zorgen over het matige functioneren van de binnenstad zowel als centrum van de stad
als van het stadsgewest.27 Veel publieke gebouwen
waren door de naoorlogse ‘kernverruiming’ - zoals
Dudok destijds voorstelde - buiten de binnenstad
terecht gekomen, zoals het congrescentrum en het
stadshuis. Ook de metropolitane gedachte, zoals Lucas en Niemeyer die hadden voorzien was inmiddels
achterhaald. De stad had dringend nieuwe impulsen
nodig; er moesten weer mensen komen wonen en
het uitgaansleven diende gestimuleerd te worden.
Het Spuikwartier zag men als de ideale locatie, hier
was immers nog voldoende ruimte.
In 1980 presenteerde de gemeente, onder leiding van
de wethouder Ruimtelijke Ordening Adri Duivesteijn, de nota ‘Structuur van de Binnenstad’. Eén van de
richtlijnen die hier uit voortkwam was de bijgestelde
visie voor het Spuikwartier. Het gebied moest een
multifunctionele invulling krijgen met culturele voorzieningen, kantoren én woningen. Voor het ontwerp
van een stedenbouwkundig plan werden drie architecten uitgenodigd: Carel Weeber, Wim Quist en Herman Hertzberger. De gemeenteraad koos, mede op
voorspraak van Duivesteijn, voor het plan van Carel
Weeber en benoemde de architect tevens tot supervi-

Luchtfoto Spuikwartier in 1985

Plan Tramtrace Carel Weeber uit 1977

26. V. Freijser, (red.), Het veranderde stadsbeeld van Den Haag. Plannen en processen in de Haagse stedebouw 1890-1990, Zwolle 1991, p.
206.
27. V. Freijser, (red.), Het veranderde stadsbeeld van Den Haag. Plannen en processen in de Haagse stedebouw 1890-1990, Zwolle 1991, p.
277.
Muzenstraatviaduct in 1976
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In 1956 voerde het college van B en W besprekingen
met het college van Gedeputeerde Staten omdat het
zich zorgen maakte over het voorgenomen saneringsplan. Een jaar later legden B en W het saneringsplan voor aan de Commissie van advies voor de
uitbreidingsplannen in Zuid-Holland (waarvan Sam
van Embden en Wieger Bruin deel uitmaakten). De
Commissie van advies twijfelde aan de uitwerking
van de brug, die zou marginaal zijn, maar wel ‘ruïneus’
voor het stadsbeeld.3

Saneringsplan tweede fase 1958-1962

duidelijke doelgerichtheid.4Een beperkt aantal
ingrepen in bepaalde zones zouden tot spontane
regeneratie van de gehele binnenstad leiden.5
In hoofdzaak bestaat het plan uit vier ruimtelijke
motieven en een aantal pleinen. Het meest ingrijpende ruimtelijk motief, ‘route 3’, is een groots opgezette
aaneenrijging van nieuwe wegen en ruimten voerende ongeveer van het aansluitingspunt van de
nieuwe stationsweg op de Spuiboulevard en verlopend overwegend in noordoostelijke richting dwars
door saneringsgebied, langs ‘t Hof, en het Weeshuisplein tot het Nieuwkerksplein richting het waterfront.

Basisplan, 1958

Kort na de kritische bespreking met de Commissie
van advies vroegen B en W – buiten de commissie om
– Van Embden naar zijn visie op het saneringsplan. In
1958 werd Van Embden als adviseur aan het team van
Wissing en Bijleveld toegevoegd. Hij nam meteen de
rol als voortrekker van het planningsteam op zich.
Van Embden nam het oorspronkelijke plan van
Wissing als uitgangspunt, maar bracht enkele
belangrijke wijzigingen aan. Volgens Van Embden kon
de Dordtse binnenstad alleen voor ondergang
behoed worden door maatregelen van grote allure en
3. Kees Rouw, Metamorfosen. Dertig jaar stedelijke veranderingen in Dordrecht, Dordrecht 1990, p. 14.

De route is in feite een ontsluitingsroute waar veel
verkeersaders op aansloten, onder andere de doorbraken Stekstraat-Botermarkt en Kolfstraat-Scheffersplein.
Route 3 loopt evenwijdig aan de Voorstraat en
maakte deze belangrijke winkelstraat optimaal
bereikbaar voor autoverkeer. Van Embden sprak van
‘het meelopen’ van de winkelstraat, zoals de Kalver4. Sam van Embden, ‘Het Basisplan voor de Sanering van Dordrechts Binnenstad’, Stedebouw en Volkshuisvesting 40 (1959) nr. 5,
p. 114.
5. Sam van Embden, ‘Toelichting van de plannen voor de kom
van Dordrecht’, Stedebouw en Volkshuisvesting 42 (1961) nr. 6, p.
126.
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