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Duurzame stedenbouw wordt in de
essays op verschillende manieren
gedefinieerd. Hierdoor scheppen de vele
betrokkenen uit de werkgroep vooral
verwarring en dragen ze bij aan de inflatie
van het begrip duurzaamheid dat door
zijn verbreding inmiddels bijna synoniem
is geworden met ‘goed’. Het is daarom
verhelderend dat er ontwikkelingen
worden genoemd die volgens de auteurs
juist niet duurzaam zijn, namelijk de
2 x Duurzame Stedenbouw
Nu is er het boek Duurzame Stedenbouw.
zestigduizend beoogde woningen voor
Duurzame Stedenbouw. The next step. The next step. Voorbeelden en perspectieAlmere of ‘duurzaam gebouwde’ kantoVoorbeelden en perspectieven / SusHet
boek
is
een
geactualiseerde
en
rencomplexen buiten de stad zonder
ven.
tainable Urban Design. The next step.
uitgebreide uitgave van hetzelfde boek uit goede openbaar vervoersverbinding.
Examples and perspectives, Michael
2005 en komt voort uit een werkgroep
Meijer e.a., Uitgeverij Blauwdruk,
vanuit de BNSP en de NVTL. De goed
Ondanks de vastgestelde beperkte
Wageningen, 2010
verzorgde tweetalige uitgave bestaat uit praktijkresultaten heeft de redactie het
Isbn 9789075271331, 240 pp, €37,-een aantal essays, een verslag van een
boek wel weten uit te breiden met nieuwe
rondetafelgesprek en het hoofdbestandvoorbeeldprojecten. En hier gaat het
deel: zes voorbeeldprojecten vergezeld
wringen, omdat veel projecten juist een
Ecological urbanism
van in totaal dertig referentieprojecten.
illustratie zijn van de onmacht van de
Mohsen Mostafavi and Gareth
stedenbouwkundige om kaveloverstijDoherty, Harvard University Graduate Het eerste essay geeft een overzicht van gende en programmatische duurzaamSchool of Design, Lars Müller Publisde geschiedenis van het denken over
heid op de rit te krijgen. Veel van de
hers, Baden, 2010
duurzaamheid zowel in het rijksbeleid als opgevoerde projecten kennen weliswaar
Isbn 9783037781890, 656 pp, €39,90
in de stedenbouwkundige praktijk. De
in hun ontwerp en uitvoering aanzetten
auteurs trekken de conclusie dat de
van duurzaamheid maar doordat hun
Duurzaamheid is in. Ook de stedenbouw
ruimtelijke ministeries in het begin van de ligging (ver weg van alles) of hun
krijgt steeds vaker het etiket ‘duurzaam’
jaren negentig een grote aanjager van
programma (lage dichtheid, monofunctioen probeert daarmee goede sier te maken. duurzame ontwikkeling waren, maar
neel) geenszins duurzaam genoemd kan
Het afgelopen jaar haalden zelfs stedensinds eind jaren negentig aan invloed
worden, is het stempel duurzame
bouwkundige plannen de pers waarbij hun hierop hebben ingeboet. De ‘stijgende
stedenbouw niet altijd overtuigend.
duurzaamheid zou moeten blijken uit het schaal van de problemen en de verandeVergeleken met de uitgave van 2005 heeft
ophangen van nestkastjes op een
ringen bij de overheid onder invloed van
Bedrijvenstad Fortuna (Sittard) plaats
bedrijventerrein of de aanwezigheid van
het neoliberalisme’ zouden hiervan de
gemaakt voor uitvoerige beschrijvingen
mechanische bellen in een woonwijk. De
oorzaak zijn. Het wekt dan ook geen
van het Oosterdokseiland (Amsterdam) en
VROM-raad constateerde dit voorjaar bij
verbazing dat in het volgende essay de
van de Eindhovense High Tech Campus. De
de presentatie van het rapport Duurzame zorgen van de VROM-raad worden
beschouwingen van Eva Lanxmeer
dat
Nederlandse
regio’s
gedeeld.
De
auteurs
stellen
vast
dat
er
nu
(Culemborg), het Amsterdamse GWL
Verstedelijking
enthousiast zijn over het duurzaamheids- weliswaar een momentum is voor
terrein, Schalkwijk (herstructurering
perspectief, maar dat zij tegelijkertijd
duurzame stedenbouw, maar dat de
Haarlem) en het terrein van de voormalige
worstelen met de vertaling daarvan naar resultaten beperkt blijven. Dit zou komen ijzergieterij de Hutten in Ulft zijn
de planningspraktijk. Panellid Kees
doordat duurzaamheid vrijwel alleen op
gecontinueerd in de heruitgave. Opvallend
Duijvestein die op het advies reageerde,
gebouwniveau wordt toegepast, terwijl
is dat geen enkele Vinex-uitleglocatie is
merkte op dat de Nederlandse duurzame
er op grotere schaal nog veel winst te
doorgedrongen tot de serie voorbeelden,
stedenbouw vergeleken met andere
behalen is. ‘Duurzame Ruimtelijke Ontwik- met uitzondering van de Stad van de Zon
landen in Europa weinig voorstelt, daarbij keling’ in plaats van ‘Duurzaam Bouwen’
in Heerhugowaard – als referentieproject.
nog extra zout in de wonde strooiend
zou ‘The Next Step’ (de ondertitel van
door de vergelijking te maken met de
deze heruitgave) voor de ‘Duurzame
De auteurs noemen geen criteria voor de
Nederlandse resultaten bij het EurovisieStedenbouw’ moeten zijn.
selectie van de duurzame voorbeeldprojecten maar het criterium lijkt in ieder
songfestival.
geval niet een absolute interpretatie te
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zijn geweest van de VN commissie
Brundtland, die duurzame ontwikkeling in
1987 als volgt definieerde: ‘Aansluiten op
de behoeften van het heden zonder het
vermogen van toekomstige generaties om
in hun eigen behoeften te voorzien in
gevaar te brengen’, maar eerder: duurzamer dan te doen gebruikelijk op de
betreffende locatie. De niet gehaalde of
niet beoogde aspecten van duurzaamheid
worden weliswaar aangestipt, maar een
oordeel hierover laten de in de essays zo
kritische auteurs ditmaal aan de lezer
over. Dit is de schaduwzijde van de
betrokkenheid van sommige auteurs bij
enkele van de gepresenteerde projecten.
De geselecteerde projecten lijken vooral
te scoren op duurzaamheid als het gaat
om de inpassing in het landschap,
installatietechniek, participatie, behoud
van industrieel erfgoed, waterzuivering
en in de twee Amsterdamse gevallen
dichtheid. Maar dat juist de bouw van de
Eindhovense High Tech Campus het heeft
kunnen schoppen tot voorbeeldproject
duurzame stedenbouw geeft te denken.
Juist op dit terrein, nota bene gelegen in
een ecologische verbindingszone, is
sprake van een monofunctioneel
programma (naast 55.000 vierkante
meter voor laboratoria en faciliteiten
onder meer 185.000 vierkante meter voor
kantoren) in een lage bruto dichtheid (0,2
Floor Space Index) en bovendien met een
eigen nieuwe snelwegoprit. Was de inbedding op een hoger schaalniveau niet juist
de Next Step die deze heruitgave
legitimeerde? Dat het ontwerp vervolgens
slim in het landschap is ingebed en dat de
parkeerplaatsen zijn gestapeld is
natuurlijk wel als duurzaam te beschouwen, maar op het hogere schaalniveau
zou ook duurzaamheid zijn bereikt indien
het grote kantoorprogramma meer
centraal in Eindhoven zou zijn ondergebracht, zodat het openbaar vervoer voor
meer werknemers een optie zou zijn en
dat de kantoren geïntegreerd hadden
kunnen worden met wonen en andere
functies. De ontwerper beweert desgevraagd dat de campus ‘géén geïsoleerde
plek in Eindhoven is, omdat schoolkinderen door de week over de campus fietsen

en sporters het joggingcircuit kunnen
gebruiken’. Tenenkrommend is ook de
poging om de autoafhankelijkheid van de
locatie te verdoezelen door een foto van
de bushalte op te nemen in het boek. Een
aantal beschrijvingen van voorbeeld- en
referentieprojecten zou overtuigender
overkomen indien dooddoeners als ‘het
hebben van een eigen identiteit, ‘draagvlak creëren onder alle betrokken
partijen’, ‘streven naar een prettige
werkomgeving’ of ‘een belangrijke rol
spelen voor de stad en regio’ als kenmerken van duurzaamheid achterwege
zouden blijven. De keuze van enkele
geselecteerde projecten is dan ook
aanvechtbaar, want menig ander project
is op een vergelijkbare wijze in een
duurzaam straatje te schrijven. Dat
neemt niet weg dat Duurzame Stedenbouw een waardevol boek kan zijn voor de
beroepspraktijk. Een aantal projecten
doet er immers wel degelijk toe en de
projecten worden uitvoerig gepresenteerd.

Waar de projecten in Duurzame Stedenbouw nagenoeg allemaal gebouwde of
reële projecten op het schaalniveau van
de buurt betreffen is het perspectief van
het boek Ecological Urbanism veel breder
en bovendien theoretischer. Aan het
inzicht dat duurzaamheid kaveloverschrijdend zou moeten zijn (the next step)
worden in Ecological Urbanism dan ook
maar weinig woorden vuil gemaakt: voor
de academische vakwereld die projecten
voor dit boek heeft aangeleverd lijkt een
duurzaamheidsbenadering ook op hogere
schaalniveaus voor de hand te liggen.
Ecological Urbanism?, een uitgave van de
Harvard University Graduate School of
Design, is een verzameling van de
internationale bijdragen aan het gelijknamige congres en de bijhorende tentoonstelling in 2009. De bevlogen inleiding van
Harvards decaan Mohsen Mostafavi
verwoordt allereerst de noodzaak van
ecologische stedenbouw: ten eerste
verstedelijkt de wereld steeds meer, ten
tweede neemt de ecologische footprint
van de mens toe en ten derde bedreigen

ecologische rampen op lokale schaal het
leefmilieu. In de tientallen bijdragen die
daarop volgen proberen vooraanstaande
architecten, stedenbouwkundigen,
landschapsarchitecten, kunstenaars,
economen, biomedici en sociologen
bouwstenen aan te dragen voor een
ecologische stedenbouw. Deze bijdragen
variëren van een ontwerp voor een
ecosysteem met planten en vissen in een
designmeubel, onderzoek naar stadslandbouw, stedelijke energieproductie, via
projectbeschrijvingen van geplande
eco-cities tot continentale GIS-analyses.
Op enkele prototypes van kunstvoorwerpen na betreffen alle bijdragen onderzoeken of papieren projecten waarbij het de
bedoeling is dat sommige projecten
gerealiseerd zullen gaan worden. Doordat
in dit boek de invalshoek ecology is en niet
sustainabilty, zoals in The Next Step, ligt
de nadruk van de bijdragen meer op
ecosystemen en milieu en minder op de
wisselwerking tussen planet, people en
profit. Zo komt een project langs dat met
een ruimtelijk ontwerp de trekvogels
boven de Westelijke Jordaanoever in
bescherming neemt. Ook de organische
bouwwijze van Luc Schuitens Vegetal City
komt aan bod.
Voor wie de duurzame stedenbouw de
afgelopen tijd gevolgd heeft biedt
Ecological Urbanism conceptueel niets
nieuws. Wel worden er veel projecten
getoond die prikkelend zijn of dusdanig
specifiek voor een locatie dat ze daarom
al interesse wekken. De projectbeschrijvingen functioneren dan als lokkertjes
voor verdieping. Anderzijds leidt de
beschrijving van sommige projecten
vooral tot irritatie bij de lezer. Zo had ik
van het project waarbij een kunstenaar
een piano op straat zet om zo de cohesie
in om de buurt te bevorderen liever in een
ander boek kennis willen nemen. Wel
prikkelend is de stelling van Julien De
Smedt Architects. Zij zijn wars van de
aandacht voor duurzaam bouwen, omdat
hun generatie ontwerpers is opgeleid in
de jaren negentig, toen duurzaamheid hen
met de paplepel ingegoten werd. Zij
pleiten daarom voor een duurzaam
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ontwerp op basis van de tijdens hun
opleiding aangeleerde intuïtie en niet op
basis van normen.

te zijn. Vermoedelijk is dit het gevolg van
de toename aan werkgelegenheid in deze
plaatsen.

Voor mensen die de internationale state
of the art van de duurzame stedenbouw
willen volgen bevat Ecological Urbanism
zeker een aantal aanleidingen om zich in
concrete projecten of auteurs te gaan
verdiepen. Ook lezers van het stedenbouwtijdschrift MONU of VOLUME zullen
Ecological Urbanism waarderen. Voor de
dagelijkse stedenbouwpraktijk is de
aankoop van Duurzame Stedenbouw, met
al zijn mitsen en maren, een betere keuze.

In zijn samenvatting schrijft Grünfeld
dat ‘…de betekenis van centraliteit is
afgenomen’. Maar dat is natuurlijk maar
hoe je het bekijkt. Misschien is het een
definitiekwestie, maar je kunt ook zeggen
dat de betekenis van centraliteit juist is
toegenomen en daarbij tevens de relaties
tussen de diverse centra complexer is
geworden. De betekenis van centra is in
ieder geval veranderd, laten we het daar
over eens zijn. Naast het traditionele
binnenstadscentrum kennen we inmiddels ook een waaier aan andere typen
stedelijke centra, stadsrandcentra en
mobiliteitsomgevingen, zoals winkelcentra, stationsomgevingen, universiteitscampussen, entertainmentcentra, en
dergelijke. Een ‘palet van plekken’ zoals
Grünfeld ze benoemt en allemaal met hun
eigen tijd-ruimte regime, dat wil zeggen: hun eigen ritmes van functioneren
(bijvoorbeeld openingstijden) en condities
qua bereikbaarheid.

Arjan Harbers
Redacteur S+RO

De polycentrische stedeling centraal.
Een onderzoek naar het veranderende palet van plekken in een
polycentrische stedelijke regio
Joram Grünfeld, 2010, uitgave in eigen
beheer, te bestellen bij Dazelle.nl
Isbn 9879490861018, 206 pp, € 32,50

Strategische regionale planvorming en
het regionaal ontwerpen staan meer
dan ooit op de agenda van ruimtelijke
planners, stedenbouwkundig ontwerpers
en onderzoekers in het domein van
regionaal-stedelijke ontwikkelingen.
Tevens zijn begrippen als netwerkstad
en polycentriciteit in veel gemeentelijke,
provinciale en nationale beleidsdocumenten te vinden. Het gehanteerde begrippenkader is daarbij veelal geconstrueerd
en beargumenteerd vanuit een ruimtelijkfunctionele invalshoek.
Nu ligt er met het proefschrift van Grünfeld ook empirisch bewijsmateriaal vanuit
een gebruikersinvalshoek: de polycentrische stedeling. Hij stelt dat ‘een polycentrische stedeling zich onderscheidt van
andere bewoners in een polycentrische
stedelijke regio door daadwerkelijk
gebruik te maken van een divers palet
van plekken’. Zijn analyse van het gedrag
van de gebruikers van de polycentrische
regio bevestigt dat het nadenken over en

het plannen van polycentrische stedelijke
regio’s een zinvolle bezigheid is, voor
zover men daar nog over zou twijfelen.
Het proefschrift brengt bestaand
gedachtegoed rondom de polycentrische
stedelijke regio op een prettig leesbare
wijze (in het Nederlands) bij elkaar. Het
wetenschappelijke doel van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het
wetenschappelijke debat over de opkomst
van polycentrische regio’s. Maatschappelijk gezien beoogt het werk een
bijdrage te leveren aan de discussie over
de ruimtelijke inrichting van Nederland en
de manier waarop wij ons verplaatsen en
ons leven inrichten.
Voor de regio Amsterdam worden de
polycentrische stedelingen concreet en
cijfermatig in beeld gebracht. Ontwikkelingen in de gemeenten Amstelveen,
Zaanstad, Purmerend, Haarlemmermeer,
Haarlem, Almere en Amsterdam op het
gebied van niet-dagelijks winkelgedrag
en de werkplek zijn op basis van lokale
enquêtegegevens geanalyseerd. Hoewel
Grünfeld zelf aangeeft dat er wat kleine
methodologische haken en ogen zitten
bij de vergelijking van de verschillende
gemeenten en dat idealiter meer typen
activiteitenplaatsen bekeken zouden
moeten worden, concludeert hij dat
het aandeel polycentrische stedelingen
in de Amsterdamse regio toeneemt.
In Amstelveen, Zaanstad en Haarlem
betreft dat een groei van circa een derde
in ongeveer tien jaar. In Amsterdam is het
aandeel zelfs verdubbeld in de afgelopen
twintig jaar. In de (voormalige) groeikernen is het beeld echter anders. Hier lijkt
er een stabilisatie of zelfs kleine afname

Grünfeld heeft daarbij terecht aandacht
voor de consequenties voor de kwetsbaardere doelgroepen in onze samenleving, voor wie nabijheid en concentratie
van stedelijke functies belangrijk zijn. Die
staan immers onder druk in een multinodaal, regionaal-stedelijk systeem. De rol
van langzaam verkeer blijft daarbij in het
werk van Grünfeld onderbelicht. Uit ander
onderzoek blijkt dat naast een goede
regionale bereikbaarheid, lokale (buurten wijkniveau) en interne (gebouwniveau)
verbindingen voor de voetganger belangrijke randvoorwaarden voor succesvolle
stedelijke centra. Ontwerpaandacht voor
deze vorm van connectiviteit, de samenhang tussen deze schaalniveaus, kan/
moet bij veel van onze huidige centra in de
hedendaagse planvorming in de praktijk
nog heel veel beter.
Ook op het gebied van de rol van openbaar
vervoer in polycentrische regio’s laat
Grünfeld vragen liggen. Zijn polycentrische stedelingen wel of niet genegen met

het openbaar vervoer te reizen? Het succes van de recent geopende Randstadrailverbinding tussen Den Haag en Rotterdam
Centraal Station, de voormalige Hofpleinlijn, toont de potentie van hoogwaardig
openbaar vervoer in polycentrische
regio’s. In Rotterdam groeide het aantal
reizigers na de opening van de nieuwe
connectie gelijk al met zeventig procent,
van tienduizend naar zeventienduizend
passagiers. En met een hogere frequentie,
van vier naar zes keer per uur, wanneer
van het vak, wordt de laatste jaren heel
de tweede tunnelbuis open is, wordt een
wat gedebatteerd. Dit debat is vaak
verdere groei verwacht.
verwarrend en leidt slechts zelden tot
nieuwe verhelderende inzichten. Het boek
Grünfeld concludeert dat er in het geval
Stedenbouw als Strategie is een poging om
van polycentrische stedelijke regio’s
wat structuur in dit debat aan te brengen.
ingezet moet worden op het faciliteren
Het boek verscheen gelijktijdig met de
van de groeiende mobiliteitsbehoefte. Hij gelijknamige conferentie die dit voorjaar
stelt dat het stimuleren van gewenste
in Rotterdam werd georganiseerd over de
ontwikkelingen veel kansrijker is dan
transformatieopgaven van de bestaande
ongewenste ontwikkelingen af te remmen stad.
of te voorkomen. Toenemende kilometrages staan echter op gespannen voet
Het boek bestaat uit twee delen: het
met een duurzame ontwikkeling. Naast
eerste deel bevat een aantal betogen
veel goeds, brengt meer reizen immers
van diverse auteurs met pleidooien voor
ook veel maatschappelijke kosten met
bepaalde benadering van de transforzich mee. Er is werk aan de winkel voor de matieopgave en voor een bepaalde rol en
planners en ontwerpers (stedenbouwkun- inhoud van het vak stedenbouw. Deze bedigen, verkeerskundigen) om tot slimme
togen worden steeds gevolgd door korte
inrichtingsvoorstellen te komen voor de
commentaren van weer andere auteurs,
polycentrische regio met aandacht voor
soms zeer kritisch, soms zich beperkend
multimodaal vervoer in een multinodaal
tot wat aanvullingen. Het tweede deel
regionaal-stedelijk systeem.
van het boek bevat een aantal beschrijvingen van transformatieprojecten in
diverse steden. Globaal vallen de betogen
Remon Rooij
TU Delft, faculteit Bouwkunde
in het boek in twee hoofdgroepen uiteen:
een groep die betoogt dat het anders
r.m.rooij@tudelft.nl
moet, dat positie en inhoud van het vak
sterk moeten veranderen, en een groep
Stedenbouw als strategie. De trans- die betoogt dat je moet oppassen om met
formatie van de bestaande stad
al die veranderingen niet de kern van het
Stadscahiers (red.), Sun Architecture,
vak weg te gooien.

Amsterdam, 2010

De eerste drie betogen vertegenwoordigen deze verschillende posities het
Alles is aan verandering onderhevig: de
meest expliciet en vormen het beste,
maatschappij, de stedenbouwkundige
meest polemische deel van het boek.
opgave, de positie van de stedenbouwDe titel Stedenbouw als strategie roept
kundige en de inhoud van het vak
verwachtingen op die eigenlijk alleen in
stedenbouwkunde. Over de combinatie
de bijna gelijknamige bijdrage van Enno
van deze veranderingen, en vooral over de Zuidema (‘Stedenbouw is Strategie’)
consequenties voor de positie en inhoud
enigszins beantwoord worden. Zuidema
Isbn 9789085067948, 176 pp, € 19,50

is de aanvoerder van de groep die pleit
voor een andere rol van de stedenbouwkundige: die dient niet meer de rol van
‘master’ of ‘regisseur’ te spelen, maar
van ‘strateeg’. Wat houdt dat precies
in? Volgens Zuidema veel luisteren, met
diverse groepen praten, hen tot betrokkenheid bewegen, samenwerken met alle
mogelijke verschillende disciplines (de
termen ‘multidisciplinair’ en ‘interdisciplinair’ vallen wel erg vaak in het boek),
om uiteindelijk ‘de splijtende kwestie’ van
de opgave te kunnen benoemen. Na al dat
gepraat en geluister en na de opgave van
alle mogelijke verschillende perspectieven
bekeken te hebben kan de ontwerper
‘keuzen maken die passen in de context.’
Waarom dit nu allemaal geheel nieuw is
en waarom de ontwerpen die hieruit volgen zo nieuw zijn, blijft onduidelijk. Het is
jammer dat Zuidema het begrip ‘strategie’
niet scherper uitwerkt, want zijn betoog
en zijn voorbeelden zijn de enige in het
boek die de relatie tussen lange termijn
ontwikkelingen en op korte termijn uit te
voeren projecten aan de orde stelt. Juist
die relatie wordt in de praktijk steeds
belangrijker en de lezer zou op dit punt
een scherpere uiteenzetting mogen
verwachten.
Een stuk helderder en overtuigender
zijn de twee volgende essays. Deze twee
essays vertegenwoordigen een ander
opvatting: ze waarschuwen voor het
adagium ‘alles moet anders’ en pleiten
voor degelijk vakmanschap. Franz
Ziegler en Teake Bouma waarschuwen in
hun bijdrage ‘Analyseren is omgekeerd
ontwerpen’ ervoor om in de moderne
overlegcultuur met belangengroepen
en ‘stakeholders’ de eigen kern van het
vak niet te verwaarlozen. Ze houden een
pleidooi voor de ontwerper die zelf een
opvatting heeft en anderen probeert te
overtuigen. Die opvatting verkrijgt hij
door als vakman goed de opgave te bekijken en te analyseren, en steun verwerft
hij door als vakman anderen te laten zien
wat hij ontdekt heeft. Aan de hand van
drie voorbeelden laten zij het belang zien
van een consciëntieuze analyse van een
bestaande wijk en van het gedachtegoed

