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ROUTEKAART KLIMAATADAPTATIE NAOORLOGSE WIJKEN

Hoe zijn (oorspronkelijke) ruimtelijke kenmerken van het groen in de naoorlogse wijk in te 

zetten voor verbetering van de klimaataspecten: droogte, hitte en fijnstof?

Uitgewerkt in een voorbeeldstellende, toekomstbestendige ontwerpgrammatica voor 

Kanaleneiland en vergelijkbare naoorlogse wijken.



A. autonoom stadsdeel

In het modernisme keert de stedenbouw zich af van de historische 

binnenstad. Men creëerde een nieuwe wereld gericht op automobiliteit. 

Door de tijd heen zijn er veelal nieuwe verbindingen tussen de stad en 

omgeving aangelegd, en is het stadsdeel ingebed in een verstedelijkte 

regio. De oorspronkelijke wegen zijn vanuit perspectief over-

gedimensioneerd achtergebleven.











B. omringende groenstructuur / “splendid isolation”

Een omringende groenstructuur is kenmerkend voor de 

naoorlogse tuinsteden. Deze groene zoom ademt door in de 

interne groenstructuren en zondert de tuinstad van de andere 

stadsdelen af. 





C. ‘tabula rasa’ / introductie van een uniform maaiveld

De systematische manier van bouwen, de optimale oriëntatie van 

de woningen, en de planmatige aanleg van ondergrondse en 

bovengrondse infrastructuur vereisten ophoging en/of afvlakken 

van het oorspronkelijke terrein.







D. wijkgroen

Met rekenmodellen op wetenschappelijke basis kon het 

benodigde oppervlak wijkpark en type sport- en 

speelvoorzieningen per woningaantal bepaald worden. De 

wijkparken kenmerken zicht door ruime opzet, scheiding van 

functies en ritmische boomstructuren.







E. verbindende groenstructuur

De functionalistische opvatting leidde tot samenwerking 

tussen de diverse disciplines; stedenbouw, 

landschapsarchitectuur en verkeerskunde. Hoofdwegen in de 

plannen werden voorzien van ritmische beplanting van 

bomen van de 1e grootte, grasbermen en ruime 

heestervakken.





F. gemeenschappelijk maaiveld

Het gemeenschappelijk maaiveld is een hoofdthema in het 

modernisme. Het ontwerp van de wijkstructuur is gericht op 

een goede verhouding tussen bebouwing en openbare ruimte.





G. buurtgroen

Veelal gekoppeld aan de voorzieningen in de wijken zijn 

openbare groenzones aangelegd. Door 

verdichtingsinitiatieven komen de groenzones onder druk te 

staan, terwijl de ruimten van het grootste belang zijn voor de 

transparantie en ruimtelijke beleving.











H. stempelgroen

In het stempelgroen komt de directe relatie tussen gebouw 

en openbare ruimte tot uiting, hierbij bepaalt de 

maatverhouding van het groen en bebouwing het karakter 

van de wijk.

Echter door parkeerdruk en verharding van groen en 

speelplekken is het stempelgroen vaak versnipperd geraakt.







I. plintgroen

In de moderne stedenbouw speelt de groenstructuur, de 

beplantingswijze en soortkeuze tot op gebouwniveau een 

beeldbepalende rol. Steeds om het private, het 

gemeenschappelijke en het publieke domein te articuleren binnen 

een open verkaveling. Het plintgroen verzacht de overgang tussen 

gebouw en openbare ruimte. Meer dan elders is sprake van het 

uitoefenen van het vak als een ‘groene’ stedenbouwkundige.





J. bouwkundige structuur

Het nieuwe bouwen kenmerkt zicht door licht, lucht 

en ruimte, de geometrische vorm, platte daken, 

grote schaal en scheiding van functies.









Voor meer informatie zie: WWW.AORTA.NU
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