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Massa en woningbouw, 
een histor isch perspect ief 
i 

Sinds het midden van de negentiende eeuw staan de begrippen 
massa en woningbouw direct met elkaar in verband. In Engeland en 
later in Dui ts land bouwden progressieve industr iëlen rond 1850 
nieuwe woonwijken naast de fabriekscomplexen, bui ten de hoge 
bevolk ingsconcentrat ies van de stad. Zij hielden hiermee de pri js-
bepal ing van de woningen, maar ook de mobi l i te i t en str i jdbaarheid 
van de arbeiders in de hand. Tegel i jkert i jd boden deze nederzett ingen 
een goede bescherming tegen epidemieën, smog en de zogenaamde 
'sociale ziekten'. Huisvest ing van de fabrieksarbeider werd een 
st rategisch, pol i t iek instrument om sociale conf l icten te voorkomen 
en de produkt iv i te i t te verhogen. Deze nederzett ingen groeiden echter 
op den duur uit tot vol ledige fabr iekssteden, met dezelfde condi t ies 
die men had wil len vermijden. 

Het ontstaan van de moderne maatschappi jvorm en het industr iële 
t i jdperk g ing gepaard met een explosieve groei van de westerse 
metropolen. Tussen 1870 en 1900 verdubbelde bi jvoorbeeld de 
bevolking van de Dui tse steden. De industr iële revolutie opende het 
techn isch perspect ief op standaardisat ie en massaprodukt ie. De 
arbeidersbewegingen zetten de standaard voor pol i t ieke invloed 
van de anonieme mensenmassa. 

Deze turbulente ontwikkel ingen zorgden voor totaal n ieuwe condi-
t ies voor het denken over de stedel i jke samenleving en de vorm van 
de stad. De relat ie tussen stad en plat te land, de schaal van stadsont-
wikkel ing, de economische onderbouwing maar ook de arch i tec ton i -
sche verschi jn ingsvorm van de nederzett ingen vormden de aanleiding 
tot vooral ideologisch tegengestelde visies. Huisvest ing van de 
nieuwe arbeidersmassa speelde echter te lkens een cruciale rol. 
De stedel i jke massa was ontstaan. 



De expansie van de grote moderne steden veroorzaakt in bepaalde - en 
met name in het centrum gelegen - gebieden een kunstmatige, vaak 
enorme waardevermeerdering van de grond; wat daar gebouwd is, drukt 
de waarde van de grond in plaats van deze te verhogen, omdat de 
gebouwen niet langer beantwoorden aan de veranderde omstandig-
heden. Ze worden afgebroken en vervangen door andere. Dit gebeurt 
vooral met arbeidershuizen in het centrum, waarvan de huren nooit, of 
slechts zeer langzaam, boven een bepaald maximum uit kunnen komen, 
zelfs niet al worden zij zo veel mogelijk volgestopt. Ze worden gesloopt 
en in hun plaats worden winkels, warenhuizen en openbare gebouwen 
neergezet. (...) Het gevolg is dat arbeiders uit de centra van de steden 
worden weggedrukt naar de buitenwijken en dat arbeiderswoningen en 
kleine huizen in het algemeen schaars en prijzig worden en dikwijls in 
het geheel niet meer te krijgen zijn. Want onder deze omstandigheden 
bouwt de bouwindustrie slechts bij uitzondering arbeiderswoningen, 
aangezien het bouwen van duurdere woningen haar een veel betere 
speculatiemogelijkheid biedt.'1 

Rond de eeuwwissel ing plaatste S i t te het begrip 'gemeenschap' als 
ideologische tegenhanger tegenover de real is t ische stedel i jke ont-
wikkelingen; de rat ional iser ing van de stedel i jke economie en de 
anonimiteit van de massa's in de metropool. Zi jn romant ische visie 
op de archi tectuur van de stad - later i ronisch veroordeeld door Le 
Corbusier - verbeeldde een hang naar de dorpsgemeenschap. Hij 
poogde de pi t toreske arch i tec tuur een nieuwe plaats te geven binnen 
de processen van stedel i jke groei. 

Later verschenen meer analy t ische benaderingen van de stads-
ontwikkelingen en nieuwe stadsmodel len. Howard ontwikkelde in 
1898 de voorloper op het model dat in zijn bekende boek uit 1902, 
Garden cities of tomorrow, werd gepresenteerd. De tu instad werd als 
'derde magneet' en oploss ing gelanceerd in het di lemma van de 
keuze tussen stad en plat te land. Het voorstel had een sterk 
schematisch karakter, waar in echter zowel in economische, sociale, 
als stedebouwkundige zin een brede onderbouwing besloten lag. 
De stedeli jke massa werd een p lanolog isch gegeven. 

1 
Friedr ich Engels, Over het 
woningvraagstuk, Ni jmegen, 
1970, p. 19. Oorspronke l i j k 
verschenen als serie ar t ike-
len in de Volksstaat, vanaf 
jun i 1872. D i t meer dan een 
eeuw oude c i taat heef t nog 
s teeds een opmerke l i j ke 
ac tua l i t e i t swaarde . 

Stelt u zich eens voor, geachte lezer, een gebied met een oppervlakte 
van 2400 ha, dat thans nog geheel agrarisch is en op de vrije markt is 
gekocht voor £ 40 per 4000 m2, dus totaal £ 240.000. We stellen ons 
voor dat het geld voor de aankoop is bijeengebracht met hypotheekbrie-
ven met een rente, gemiddeld niet hoger dan 4%. Het terrein met opstal-
len staat op naam van vier mannen die een verantwoordelijke positie 
bekleden, mannen wier rechtschapenheid en eerlijkheid algemeen 
erkend worden. Zij beheren het, in de eerste plaats als zekerheid voor de 
houders van de pandbrieven en in de tweede plaats voor de mensen van 
Garden City, de magneet van stad en land, die erop gebouwd zal 
worden. Een wezenlijk onderdeel van het plan is, dat alle pachtgelden 
die gebaseerd zullen worden op de jaarlijkse waarde van de grond, aan 
de beheerders zullen worden uitbetaald, die, na verrekening van rente 
en amortisatiefonds, het saldo zullen overdragen aan de Centrale Raad 
van de nieuwe gemeente. Deze gelden zal de raad gebruiken om te 
zorgen voor het inrichten en onderhouden van alle noodzakelijke 
publieke faciliteiten, zoals wegen, scholen, parken, enzovoort.2 

2 
Ebenezer Howard , Garden 
cities of tomorrow, Londen, 
1970, p. 50; oorspr. Tomorrow 
a peaceful path to real reform 
en later Garden cities of 
tomorrow, 1902. 



Samenleving en stad volgens de groep Opbouw, ca. 1946 

'Zelfwerkzaamheid van de moderne mens', afbeelding uit A. Bos, De stad der toekomst , de t oekoms t der s tad 



Na de Tweede Wereldoorlog vroeg het woningvraagstuk opnieuw de 
volle aandacht. De volkshuisvest ingsproblemat iek werd t i jdens de 
Wederopbouw in Nederland in samenhang gebracht met een 'vorm-
geving' aan het collectief van de samenleving. De Wederopbouw was 
van zowel materiële als ethische aard. De planning en arch i tec tuur 
van de stad speelden hierin vanzelfsprekend een centrale rol. De 
moderne stedebouw berust te op de mentale const ruc t ie van een 
ideale samenleving. De sociale s t ructuren van de gemeenschap 
werden benoemd en als hoeksteen vastgemetseld in een sociaal-
maatschappelijk beleid. 

De specifieke arch i tectuur van de stad zou deze mentale, sociale 
structuur van de stedeli jke gemeenschap zichtbaar moeten maken. 
Het werk van Bakema en Stam-Beese uit de groep Opbouw is 
hiervoor exemplarisch. Impliciet schui lde hierin het psychologisch 
axioma ten aanzien van de verschi jn ingsvorm van de arch i tec tuur . De 
architectuur zou werkeli jk in staat zijn het sociaal bewustzi jn van de 
waarnemer te beïnvloeden en zo bij te dragen aan de to ts tandkoming 
van het samenlevingsideaal. De stadsbewoner werd her-opgevoed. 

De stad van onze tijd is geen gemeenschap, geen eenheid. (...) Zo zien 
wij dan ook, dat de individuen als verweer tegen de te grote spanning 
tussen enkeling en stadsgeheel steeds bezig zijn zich aaneen te sluiten 
tot kringen, milieus en sferen van verschillende aard en doelstellingen, 
binnen welke kringen op verschillend gebied de menselijke schaal, de 
overzichtelijkheid en de begrijpelijkheid, nodig voor alle leven in 
gemeenschap, wordt hervonden. 

Wij ontdekken dan in de eerste plaats een reeks van concentrische 
cirkels om het individu binnen het stadsgeheel: de woning, de buurt, 
de wijk en het stadsdeel. Deze concentrische cirkels worden weer door-
sneden door wat zich voor de volwassenen vormt om zijn beroepsbezig-
heden en om zijn vrije tijd; voor het kind om zijn schoolleven en om 
zijn spel.3 

3 
A . Bos, De stad der toekomst, 
de toekomst der stad, Rot ter -
dam, 1946, p. 39. 



Doorsnedes infrastructuur Bijlmermeer, 1965 Omslag tijdschrift Amsterdamse federatie woningbouwverenigingen, 1968 



Het planningsproces van de volkshuisvest ing had bestuur l i jke en 
stedebouwkundige inst rumenten nodig om aan de pol i t ieke belof tes 
van de sociaal-democrat ische samenleving te kunnen voldoen. De 
stedeli jke programma's werden volgens de dogma's van de C I A M uit-
eengerafeld in homogene, monofunct ionele onderdelen; een vorm van 
decomposi t ie van de stad om haar beheersbaar te maken. De afzon-
derli jke delen vormden de basis voor een rat ionele organisat ie van de 
stad, waarin ruimtel i jk en funct ioneel homogene onderdelen binnen 
een totaalplan geïsoleerd van elkaar werden gereal iseerd. In ontzag-
wekkende, legale p lanningsprocedures werd de arch i tec tuur van de 
stad gereduceerd tot een pol i t iek en economisch haalbaar produkt. 
De organisat ie van de bevolk ingsmobi l i te i t en in f rast ructuur was van 
doorslaggevend belang in de planopzet. Een gerat ional iseerde plan-
ningsmethode ging samen met grootschal ige, geïndustr ia l iseerde 
systeembouw; het stedeli jk 'montageproces' van Hi lberseimers 
Grossstadt in prakti jk gebracht. Het ul t ieme voorbeeld is natuurl i jk de 
planning en real isat ie van de Bi j lmermeer in Amsterdam-Zu idoos t . 
De wijk vormt een grotesk monument voor deze vorm van centrale 
planning uit de periode van hoogconjunctuur van de nat ionale 
economie. 

De overheid nam de taak van de volkshuisvest ing op zich en 
bouwde tevens een verfi jnd netwerk van sociale voorzieningen op 
binnen een cu l tus van economische voorui tgang. De stedel ing werd 
s lechts zi jdel ings gerepresenteerd in kwant i tat ieve eenheden zoals 
woningbezet t ing, woningd ichthe id en wi jkomvang. De stadsbewoner 
werd genummerd en verzorgd. 

De stadsspoorlijnen bedienen het gehele gebied zodanig, dat alle 
bestemmingen op loopafstand van de stations liggen. Daartoe: 
a. zijn de stations ontworpen op onderlinge afstanden van 700 m 
tot 1 km; 
b. liggen de bestemmingen binnen een strook van max. 800 m ter 
weerszijden van de lijnen; 
c. wordt de stadsuitbreiding zo ingericht, dat de concentraties in 
bebouwing alsmede de centra rond de stations liggen; 
d. geldt de norm, dat 80% van de woningen binnen een straal van 
500 m van de stations liggen 4 

Grondslagen voor de Zuid-
Oostelijke stadsuitbreiding, 
Dienst der Publ ieke Werken, 
A f d e l i n g S tadson tw ikke l i ng , 
A m s t e r d a m , 1965, p. 5. 



Notatie begrippenkader massawoningbouw door N. Habraken, 1966 Renovatie Noordereiland Rotterdam, 1977 



Op de resultaten van de grootschal ige moderne stadsplanning is al 
t i jdens de planningsfasen in het begin van de jaren zestig veel krit iek 
geuit. De aanklacht was vooral gericht tegen de gevolgen van het 
dogmat isch en doelger icht denken over de produkt ie van de stad. 
Door op de bestaande stad 'sect ie te plegen' werd haar karakter is-
t ieke stedel i jkheid ont leed in afzonderl i jke aspecten en daarmee ju is t 
verniet igd. De onvoorspelbare wisselwerkingen tussen verschi l lende 
aspecten van het stedeli jk leven werden ui tgesloten. De moderne 
stad werd dood verklaard. 

Een nieuwe golf van utopische stadsmodel len kwam tot stand. 
Vreemd genoeg werd hierin soms een nog sterkere aanspraak op een 
al les-beheersend planningsapparaat gedaan. Constant Nieuwenhuis 
ontwikkelde in 1962 met Nieuw-Babylon een stedel i jk groeimodel, 
waarin de stedel ing in een ste lsel van open vloervelden op verschi l -
lende niveaus absolute vrijheid in gebruik en sociale groepsvorming 
zou hebben. De Florenti jnse groep Supers tud io dreef de permanente 
en onontkoombare condi t ie van het moderne bestaan op de spi ts en 
monumental iseerde de onstu i tbare rat ional i te i t van p lanningsproces-
sen en hun produkten. Dichter bij de real i te i t van het dagel i jks leven 
stond het werk van leden van Team X en later dat van Habraken in de 
SAR. Het idee van de 'habitat ' dat hierin centraal stond, was al in 
1952 in de voorbereiding op het negende C lAM-congres een belang-
rijk thema. 

In het algemeen werden de taken die de overheid uitoefende ten 
aanzien van het maatschappel i jk verkeer gezien als inbreuk op het 
private leven van het individu. De ver t rouwensbasis voor pol i t iek en 
planning ging daarmee grotendeels verloren. De anonieme gebruiker 
dwong invloed af in het proces van s tadsplanning en -ontwerp. De 
karakter ist ieke 'stedel i jkheid' van de bestaande h is tor ische stad 
werd opnieuw als u i tgangspunt gesteld in de s tadsvern ieuwings-
operaties van de jaren zeventig. De stadsbewoner kreeg een stem: 
inspraak. 

Het is voor architecten blijkbaar moeilijk om zich voor te stellen dat 
bouwwerken kunnen ontstaan zonder hun optreden. Nog moeilijker is 
het om te begrijpen dat door de eeuwen heen miljoenen zich gehuisvest 
hebben zonder tussenkomst van architecten, en dat de resultaten getui-
gen van een naar tijd en plaats optimaal bereikbare harmonie tussen 
mens en materiële omgeving. Is men eenmaal over deze schok heen, 
dan wordt de situatie duidelijk. Huisvesting is een sociaal proces en een 
technisch-organisatorische in de tweede plaats. De architect, opgevoed 
in de gedachte dat hij moet bepalen hoe alles eruit moet zien, gepreoc-
cupeerd met de gedachte aan het zelfstandige bouwwerk-als-werkstuk, 
heeft de illusie gehad dat huisvesting een kwestie van ontwerpen was. 
Nu niet een ontwerpen van een bouwwerk, maar van heel veel, en nog 
steeds wordt gewerkt onder deze dwanggedachte. Het resultaat is op 
zijn best architectuur. Nimmer huisvesting in de oorspronkelijke zin. 
(...) Een woning is geen ding dat je ontwerpen kan. Een woning is 
een daad.5 5 

N. Habraken, Aap, noot, mies, 
huis, A m s t e r d a m , 1970, p. 12. 
Oorspronke l i j k in Forum, 
1966, nr. 1. 





De bestuurl i jke decentral isat ie van de jaren tacht ig bezorgde het 
planningsproces een mateloze hoeveelheid bureaucrat ische ballast. 
Erger nog: de bestuurl i jke kaders waarin regionale planning mogeli jk 
was, zijn steeds meer weggevallen. De beheersbaarheid van de ste-
delijke ontwikkel ing kwam daarmee direct in het geding. A l s de ste-
delijke polit iek niet langer de bepalende factor is in de ontwikkel ing 
van de stad, nemen andere maatschappel i jke krachten deze posi t ie 
over. Stadsontwikkel ing, als democrat isch en pol i t iek proces, ver-
schoof langzaam naar projectontwikkel ing; een op exploi tat ie gericht 
proces. In dit pol i t ieke vacuüm gelden vooral de wet ten van het korte-
termi jnbelang en de geld ingsdrang van de plaatsel i jke pol i t ieke 
organen. De ontwikkel ing van de stad werd vooral bepaald door een 
alchemie van het inzicht van de plaatsel i jke wethouder met het selec-
tief belang van projectontwikkelaars. 'Elk dorp zijn eigen periferie' 
stelt Koolhaas als motto vast als hij de balans opmaakt van de stede-
bouwkundige ontwikkel ingen in Nederland van de jaren tacht ig.6 

In deze context was de rol van een expliciete idee van de stad vol-
ledig uitgespeeld. Volkshuisvest ing en massawoningbouw werden 
steeds meer een produkt van marktmechanismen, waar in vraag en 
aanbod de prijs bepalen. Een sociaal bepaalde wens tot onderscheid 
van het algemene bepaalde de vraag naar een commercieel lucra-
tieve, 'exclusieve' arch i tectuur . De stadsbewoner werd een consu-
ment. 

6 
Zie Rem Koolhaas, New urban 
frontiers, Los Angeles 
- Alexanderpolder - New York, 
t oe l i ch t i ng op de inzending 
voor A IR A lexander , 
Ro t te rdam, 1993. 

Dit nieuwe, onder architectuur (van architect x) te bouwen project, 
straalt luxe, comfort en allure uit. De indelingsflexibiliteit, de kleurstel-
ling, de schitterende bouwmaterialen dragen met recht hun steentje bij. 
Dit project bestaat uit 34 geschakelde herenhuizen met garage. Elke 
woning biedt optimale mogelijkheden om woonwensen in vervulling te 
zien gaan in een perfecte setting van rust en ruimte. De woningen zijn 
zo ontworpen dat uw eigen wijze van wonen optimaal inpasbaar is. 
Verkoopprijzen v.a. f 395.000,- v.o.n? 7 

Exemplar ische adver tent ie-
teks t voor koopwon ingen. 
Deze verscheen in De Volks-
krant van za te rdag 23 ok tober 
1993. 

NRC Handelsblad, 11 december 1993 



Ill 

Nieuwe vraagstukken dienen zich momenteel aan. Zij vormen de 
actuele context voor een hedendaags idee van de stad, stedel i jke 
massa en seriematige woningbouw. 

Het t i jdperk van de grote s tadsui tbre id ingen heeft plaats gemaakt 
voor dat van het beheer van de stad. Na de s tadsvern ieuwing van de 
negent iende-eeuwse stadsui t leg komt nu steeds sterker de onvermij-
delijke vervanging van de naoorlogse woningvoorraad aan de orde. 
Technische kwal i te i t , maar ook gewijzigde eisen aan de woning en 
stedel i jke voorzieningen maken het ingri jpen in de naoorlogse stads-
ui tbreidingen noodzakeli jk. 

De algemene, negatieve interpretat ie van deze woongebieden 
staat vaak haaks op de waarder ing die inwoners van deze stadsdelen 
voor hun eigen woonomgeving hebben. De arch i tec ton ische ident i te i t 
van de moderne stadsui tbre id ingen zal daarom posi t ief bepaald 
moeten worden. Dit kan in geen enkel opzicht (morfo logisch, pro-
grammat isch, noch semant isch) gebeuren vanuit een vergeli jkend 
warenonderzoek met de karakter ist iek van de histor ische stadskernen 
en de negent iende-eeuwse stadsui tbreid ingen. 

Hoe kunnen wij een interpretat ie van de impl ic iete idee van de 
stad van de moderne stadswi jken combineren met een aanpassing 
van hun arch i tec ton ische vorm? 

De sociale en cul turele heterogeni te i t van onze samenleving neemt 
steeds sneller toe. De dynamiek van di t proces is groot en de cu l tu-
rele patronen tekenen zich in steeds wisselende vormen af. Maar er is 
ook een steeds sterkere dreig ing van segregat ie in onze samenle-
ving. Get tovorming is in de Randstad een stedel i jke real i tei t . Door de 
aanwezige verschi l len in leefwijzen worden de bevolk ingsgroepen in 
bepaalde stedel i jke ter r i tor ia vanzelf homogener. Openbaarheid en de 
ruimte waarin di t vorm krijgt, verschuiven daarmee steeds meer van 
de fysieke stedel i jke ruimte naar gecontroleerde, eenzijdige vormen 
van massacommunicat ie . Dit verandert onze stedel i jke cu l tuur en 
s te l t er nieuwe eisen aan. Tegel i jkert i jd wordt op andere plaatsen de 
fysieke ruimte van de stad door ui teenlopende bevolk ingsgroepen op 
verschi l lende wijzen gebruikt . Het idee van de stedel i jke ' jungle' staat 
tegenover het idee van de stad als 'mozaïek' van homogene elemen-
ten, of als indif ferent techno log isch netwerk. 

Hoe staat een ontworpen s t ruc tuur van de stad in relat ie tot de 
sociale conf igurat ies van de samenleving? Welke visie op onze stede-
lijke samenleving wordt in de stedel i jke pol i t iek aangehangen en 
welke stedel i jke st ructuren slui ten hierop aan? 

In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening wordt eufor isch een woning-
bouwopgave geformuleerd van één mil joen nieuwe woningen in de 
Randstad voor de komende decennia; een opgave die vergeli jkbaar is 
met die van de Wederopbouw. De centrale overheid heeft zich lang-
zaam aan teruggetrokken uit het proces van de volkshuisvest ing. In 
de idee van de zorgzame samenleving zorgt niet langer de staat voor 
de burgers, maar zorgen zij voor zichzelf en als het meezit nog een 
beetje voor elkaar. De 'opgave van een mil joen' betref t dus een een-
zi jdig marktger ichte opgave voor rendabele bouwprojecten; een 



opgave voor een immense zee aan vr i je-sector-huisjes. Het stan-
daardtype heeft zich in het laatste decennium duideli jk ui tgekr istal l i -
seerd tot een kant-en-klaar, reproduceerbaar model. Het n ieuwe 
bouwbeslui t en de eisen van de nieuwe modelbouwverordening zullen 
de seriematige won ingbouw nog verder vast leggen in hun arch i tec to-
nische karakterist iek. De s tandaardwoning wordt daarmee opnieuw 
ingeschaald op een onontkoombaar niveau van bouwen vooreen 
hedendaags 'Existenz-minimum'. 

De samenwerking tussen overheidsl ichamen en private part i jen 
blijft beperkt tot grootschal ige projecten.8 De seriematige ontwikke-
ling van de won ingbouw is voorbehouden aan projectontwikkelaars. 
De haalbaarheid van een specifiek project wordt herleid tot de bepa-
ling van de marktwaarde van de woningen en het daaraan gekoppeld 
f inancieel r isico bij ontwikkel ing. Met de huidige vraag naar woningen 
in de Randstad en een vastgelegd pol i t iek beleid is het r isico ver-
waarloosbaar. De VINEX-locat ies wachten geduldig op ontwikkel ing. 

Op welke wijze kan of moet gereageerd worden op de nivellerende 
werking van de opnieuw gecentral iseerde regelgeving? Welke moge-
lijkheden liggen besloten in nieuwe vormen van PPS ten aanzien van 
de massawoningbouw? Hoe kan de cu l tuur van een financieel-econo-
misch rendement samengaan met de noodzaak tot een langdur ig 
sociaal-economisch rendement? 

8 
Zie Jaap van Rijs, ' I J -oevers 
A m s t e r d a m ' , in: S te fan Gal l 
en Roy B i jhouwer (red.), 
Stedebouw in beweging, 
Rot te rdam, 1993, p. 119. 

Op dit moment zijn s lechts het wegval len van een breed maatschap-
pelijk draagvlak voor overheidsoptreden en een afnemend geloof in 
een idealer samenleving te constateren. In de toenemende aandacht 
voor de stedel i jke omgeving krijgt vooral de arch i tec ton ische ver-
schi jningsvorm aandacht. De belangri jke stedel i jke t ransformat ies 
van de nabije toekomst zullen echter gestuurd moeten worden vanuit 
een waardevollere onderbouwing dan de enkelvoudige logica van een 
nieuwe esthet ische normste l l ing of een privaat f inancieel gewin. De 
actuele stedeli jke vraagstukken zijn complex en de processen van 
stedeli jke verandering steeds minder beheersbaar. Real is t isch 
denken is van fundamenteel belang, zowel in interpretat ie van de 
context als in de ontwikkel ing van nieuwe planconcepten. 

Welke rol kunnen ontwerpers, planners en bestuurders, voor 
wie het denken over stad en samenleving bepalend moet zijn in de 
processen van stadsontwikkel ing, nog in deze processen spelen? 
Voor zinvolle react ies op de nieuwe condi t ies is een genuanceerd 
denkraam noodzakelijk. Al leen door een brede oriëntat ie op de 
achtergronden en de context van de actuele problemen kunnen we 
concepten ontwikkelen, die aan de flux van de t i jdgeest ontsnappen 
en op de lange duur werkeli jk van waarde zijn voor de stedel i jke 
samenleving. 


