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Inhoud van de lezing

• Waarom ontwerpmethoden en welke methoden zijn  er in de 

stedebouwkunde

• Korte schets van de historie van ontwerpmethoden

• Hoe zit een stedebouwkundig ontwerp in elkaar

•  6 typen van stadsplattegronden
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Wat is een (ontwerp) methode?

•  Met methoden worden bedoeld systematische procedures ter 

bereiking van zekere doeleinden; middelen om een bepaald soort 

probleem aan te pakken met een zekere graad van succes

• Als zodaning reflecteren methoden aan ervaringen opgedaan in het 

verleden

• Een methoden is geen specifieke kennis van een individu; zij kan door 

anderen gebruikt worden.
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‘Tame’ problemen (Rittel en Webber) voor dit soort 
problemen zijn er eenduidige oplossingen

‘Wicked’ problemen (Rittel enWebber)

Besluitvorming
Inspraak
Werken met onzekerheden en alternatieven

Ontwerpmethode
Het gaat om de inhoud van het ontwerp

1. Functioneel technisch

2. Het ontwerpproces

3. Het ontwerp zelf

In het stedenkundig ontwerp zijn er 3 typen methode n

Het laatste type van ontwerpmethoden is het onderwerp van deze lezing. 

5



  

Enige kanttekeningen bij methoden gebruik:

• Een ontwerp)methode kan nooit het gehele ontwerpproces 

omvatten

• methoden dienen aangepast te worden aan de specifieke situatie

• Het gebruik van methoden bevordert een consequentere 

‘analyse’ en een evenwichtig ontwerp

• Methoden mogen nooit de positie van de deskundige 

(ontwerper) versterken 
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• Het gebruik van methoden bevordert de samenwerking met 

andere disciplines

• Het gebruik van methoden kan nooit het creatieve (de gekozen 

oplossingen) uit het ontwerp halen; wel kan aangeven worden 

waar in het ontwerpproces momenten zijn dat ‘creatieve 

oplossingen moeten worden ingebracht.
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Waarom ontwerpmethoden?

Deze vraag is in de loop van jaren steeds verschillend beantwoord

Een kort historisch overzicht:

De eerste aanzet tot systematische ontwerpen ontstaat bij: 

functionalisme (1920-1930)

De gehanteerde methode(n) zijn gericht op:

• rationele technische ontwerpproblemen

• het ontwerpproduct
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Het leven wordt uitgedrukt in functies (wonen, werken, recreatie, verkeer) 

met name de functie wonen kreeg een accent.



  

De gehanteerde criteria hadden betrekking op het wonen en zijn technisch van aard bv.:

- hygiëne

- licht en lucht dit vormen de uitgangspunten

- zon  

- Door de functionalisten worden maatschappelijke problemen m.b.v. de techniek opgelost de

  deskundigen bedenken oplossingen voor de aan de gebruiker toegedacht problemen.
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Westhausen
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1e generatie ontwerpmethoden (±1960)

De methode staat centraal

m.a.w. het ontwerpprobleem wordt aangepast en wel zondanig dat de methode kan worden toegepast 

Grote invloed van: 

- de systeemtheorie

- gebruik van de computer

- operation research (optimaliseringtechnieken)

Voorbeeld: decomposite methode van Alexander
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De decomposition methode van Alexander
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De meest belangrijke kritiek op de 1e generatie

• De deskundige weten het het beste; de gebruiker wordt niet betrokken bij het 

ontwerp. m.a.w. De sociaal/politieke problemen worden niet opgelost

• De methoden zijn vaak zo ingewikkeld dat ze niet toegankelijk zijn voor derden
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2e generatie ontwerpmethoden (± 1970)

De gebruikers en de beslissers staan centraal

Omdat: vele hedendaagse problemen zo ingewikkeld zijn dat zij om vernieuwing op het 

maatschappelijk niveau vragen

er tal van onzekerheden bestaan

overdraagbaarheid van het proces van de ruimtelijke planvorming vereist, 

vanwege inspraak, invloed van andere disciplines en politieke besluitvorming
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Het gevolg van deze ontwikkelingen is een splitsing in:

• ruimtelijke planning

• stedenbouwkundige vormgeving

Ruimtelijke planning ligt in de sfeer van beleidsvoorbereiding en leidt tot plannen van ruimtelijke 

ordening, zoals:

bestemmingsplannen; hierin wordt geregeld

- financiën (exploitatie)

- procedure

- programma

- juridische status

De ruimtelijke vormgeving is naar de achtergrond verdrongen als gevolg van het bovenstaande.
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3e generatie ontwerpmethoden (±1980)

Bij deze generatie staat de inhoud van het ontwerp centraal:

1. Ruimtetypen (straat, plein)

2. Bebouwingstypen (strokenbouw, gesloten bouwblok)

3. Groen- en waterelementen (park, singel)

De wijze waarop deze ontwerpmiddelen aan elkaar worden gerelateerd leidt tot een

stedenbouwkundigplan, als dit verantwoord gebeurd ontstaan er een

consistent/evenwichtig ontwerp
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Classificatie van de ontwerpmethoden

Zoals beschreven in het boek ‘Stedebouwkundige Ontwerpmethoden’

Voor elke ontwerpmethode is een Nederlandse toepassing beschreven

1e generatie

• Decomposition methode 
  (Alexander)

2e generatie

• SAR- weefselmethode
  (Urban fabric)

• Methode Lynch

• Pattern Language

 

3e generatie

• Milieu differentiatie

• 3 Sporen-methoden

• Methode Cullen

•Basis verkavelingen

• Vorm-concept
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Evenwichtig plan

Functionele
samenhang

Ruimtelijke
samenhang

Ruimtelijke vertaling
programma

stedenbouwkundigplan

bestemmingsplan

P
L
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N
I
N
G

uitwerkingsplannen

(deelplannen)

Ontwerp
opvattingen

- voorzieningen

- woongelegenheid

- werkgelegenheid

- Infrastructuur

- milieu

- ruimtelijke bescherming

- vormconcept (compositie)

- ‘bestaande’ milieu (topografie)

- typologie van verkavelingen en 

  ruimtes (patroon)

- stadsbeeld 3e dimensie

  

- Materplan

- Massa ruimte plan

- Plan voor de openbare ruimte

V
O
R
M
G
E
V
I
N
G
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gebruik

bebouwing

openbare ruimte

STADSPLATTEGROND

Grondgebied
19



  

Programma
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Concept - compositie

21



  

Integratie van het bestaande landschap 
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Bestemmingsplan - Stedenbouwkundigplan
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Hoe wordt een stedenbouwkundigplan voor een deel va n de stad ontworpen

Het programma is bekend!

Volgens het boek ‘het ontwerp van de stadsplattegrond’ zijn er 6 typen:

1.  Verstedelijk landschap

Urbanized landscape

2.  Modern, functioneel stadsontwerp

Modern - functional City-design

3. Momumentaal stadsontwerp

Monumental City-design

4. Picturaal stadsontwerp

Picturial City-design

5. Rationeel stadsontwerp

      Rational City-design

6.          Gelaagd (samengesteld) stadsontwerp

Composed City-design

Functioneel ontwerp

Architectonisch ontwerp

Stedenbouwkundig ontwerp

In de volgende dia’s worden voorbeelden geven van de zes typen stadsplattegrond en ook van 
ontwerpmethoden zoals genoemd in ‘Ways tot study and research, hoofdstuk 48 (pag. 433 - 442)
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In de stadsplattegrond van
Amsterdam zijn 4 typen te 
onderkennen   

Verstedelijk landschap

Rationeel stadsontwerp

Verstedelijk landschap

Monumentaal stadsontwerp

Modern - functioneel stadsontwerp



  

Verstedelijk landschap
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Strandwallen vormen de structuur van  Den Haag

Het stedenbouwkundigplan voor Berkel and Rodenrijs van HKB 
and H+N+S, 2000 gaat uit van een nieuwe polderstructuur 
gebaseerd op het oude slagenlandschap



  

Functioneel Stadsontwerp
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A.U.P. Amsterdam, 1934

Ontwerp voor Lelystad, 1966



  

Ontwerpmethode Basisverkavelingen

28Emmen- woonwijk Angelslo



  

Ontwerpmethode Basisverkavelingen
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Ontwerpmethode Basisverkavelingen
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Ontwerpmethode Basisverkavelingen
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Ontwerpmethode Basisverkavelingen
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Monumentaal Stadsontwerp
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Plan Zuid, Amsterdam, Berlage, 1917



  

Monumentaal Stadsontwerp
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Ceranique - terrein, J. Coenen, Maastricht



  

Methode Lynch, the image of the City
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Analyse van Boston
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Nederlands voorbeeld, Maaspoort, Den Bosch
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Nederlands voorbeeld, Maaspoort, Den Bosch
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Voorbeeld Maaspoort
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Voorbeeld Maaspoort
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Picturaal Stadsontwerp
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Vreewijk Rotterdam, Grandpré - Moliere , M. Verhagen 1918



  

Picturaal Stadsontwerp
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Brandevoort Helmond, Rob Krier, 1997



  

Picturaal Stadsontwerp
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New Urbanism
Orenco
USA



  

Methode Corden Cullen, Townscape
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Voorbeeld Mary Culter, studie



  

Method Corden Cullen, Townscape
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Voorbeeld Mary Culter, studie



  

Methode Corden Cullen, Townscape
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Voorbeeld Mary Culter, studie



  

Rationeel Stadsontwerp
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New York, Manhatten



  

Rationeel Stadsontwerp
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Barcelona, Cerda 1859



  

Rationeel Stadsontwerp
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Rationeel Stadsontwerp
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IJburg Amsterdam



  

SAR weefsel-methode, SAR urban fabric - method
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Methode SAR

52



  

Methode SAR 
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Nederlands voorbeeld woonweek Beverwaard Rotterdam

Bestemingsplan

Twee weefsel voorbeelden



  

Methode SAR
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Twee weefsel voorbeelden



  

Methode SAR

55Stedenbouwkundig ontwerp Overgang tussen de twee weefsel typen



  

Methode SAR

56Vergelijking tussen de weefselmethode SAR en de methode Lynch



  

Samengestelde Stadsontwerp 
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Leidsche Rijn, Utrecht, Maxwan, 1998



  

Samengestelde Stadsontwerp
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Leidsche Rijn, Utrecht Veldhuizen
Quaderat, 1996

Parkwijk
Palmboom en van den Bout 



  

Samengestelde Stadsontwerp
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Masterplan, Ypenburg, Den Haag, 
Palmboom en van den Bout, 1994



  

Samengestelde Stadsontwerp
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Ypenburg, Den Haag

De singels, deelplan 6, West8, 1999



  

3 Sporenmethode
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Voorbeeld Rokkeveen, Zoetemeer, ontwerp 1987Topografie

Compositie



  

3 Sporenmethode
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Functionele stelsels



  

3 Sporenmethode
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Definitieve systeem model Rokkeveen

Systeem modelen

1982

1983

1984



  

3 Sporenmethode
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Ruimtelijk ontwerp Rokkeveen

Functioneel ontwerp Rokkeveen



  

3 Sporenmethode
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Stedelijk weefsel, stedenbouwkundigplan Rokkeveen
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Natuurlijk zijn er vele andere interessante boeken 

over stedenbouwkundig ontwerpmethode zoals:
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Mijn lezing ging over stedenbouwkundige ontwerpmethode, natuurlijk zijn er ook veel 

Analyse methoden, bijvoorbeeld Guidebook Typo-morphology:

 
Er zijn ook veel methoden (technieken) beschikbaar voor 

computergebruik:

Space-Syntax

Space-mate

G.I.S.

G.P.S

 
 


