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De wijkgedachte
De uitgangspunten bij de naoorlogse stedenbouw waren 
anders dan voorheen. Centraal in het ontwerp van de 
wederopbouwwijk stond de ‘wijkgedachte’ (afbeelding 1). 
Functies als wonen, werken, verplaatsen en recreëren 
werden van elkaar gescheiden in een open, ruimtelijke opzet. 
De wijk werd beschouwd als een omgeving waarin voor alle 
bevolkingsgroepen lichte, ruime en betaalbare woningen 
beschikbaar moesten zijn (afbeelding 2). De wijken werden 
voorzien van eigen voorzieningen zoals een winkelcentrum, 
park, bibliotheek, kerk, scholen en sportvelden. Deze 
kwamen centraal in de wijk of aan de rand van de openbare 
groenzone te liggen. Hierdoor was de woonwijk bijna een 
zelfstandige eenheid. 

 

Marieke van Zanten

*
MoDerne ontwerpgeDachte: 
De geMeenschapsvorMing als orDening

De eerste jaren na de tweede wereldoorlog kenmerkten zich door een sterk geloof in vooruit
gang. na de donkere oorlogsjaren kon het immers alleen maar beter worden. Deze bouwperiode, 
van 1945 tot ongeveer 1965, wordt ook wel ‘de wederopbouw’ genoemd. een wederopbouw die 
niet alleen herstel van oorlogsschade betekende, maar waarin men zich ook richtte op de bouw 
van een nieuwe samenleving. het is een belangrijke bouwperiode voor nederland want nooit in 
de geschiedenis is er zoveel gebouwd in zo’n korte tijd. een goede aanleiding om eens stil te staan 
bij de achtergronden van de bouw van die wijken.

Wederopbouw 
in Nederland

opvang woningnood
Het optimisme en het vooruitgangsgeloof vielen samen met 
de noodzaak om een grote woningnood op te vangen. Voor 
de Tweede Wereldoorlog was er al een tekort aan woningen 
en dit was door de oorlog alleen maar toegenomen. Veel 
woningen waren totaal verwoest of zwaar beschadigd. 
Daarnaast zorgde een geboortegolf voor een nog grotere 
woningbehoefte. De woningnood werd in hoog tempo 
opgevangen door snelle woningbouw met industriële 
bouwmethoden. In twintig jaar tijd werden er in Nederland 
twee miljoen woningen gebouwd.

stadhuis
midd. en hoger o’wijs

spec. winkels en industrie

gemeenschhuis
lage school   m.u.l.o
winkels  klein bedrijf

kleuterschool
buurthuis spel
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          (DEEL)

“DE GELEIDING DER STAD”

1.Een schematische weergave van de ‘wijkgedachte’ 

(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Holtenbroek kort na de bouw (gemeentearchief HCO)

Voor iedereen een passende woning

(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 

2.

4
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Buurten en stempels
De wijken werden opgedeeld in buurten, met hun eigen 
buurt- en recreatievoorzieningen. Hierbinnen lagen de 
wooneenheden. Later zijn deze wooneenheden ‘stempels’ 
genoemd, vanwege hun gelijke opbouw en repeterende 
vorm. De stempels zijn stedenbouwkundige eenheden van 
verschillende woningtypen en bouwvolumes die om of in 
een groene ruimte zijn gebouwd (afbeelding 3). 
 

*
De openBare ruiMte in De wijk

groen
Kenmerkend aan de wederopbouwwijk was en is het groene 
karakter: licht, lucht en (groene) ruimte waren belangrijk in 
de naoorlogse wijk. Bouwblokken en -stroken werden los in 
het groen gezet en er werden centrale groene zones aan -
gelegd met paden, waterpartijen en sportterreinen. Door de 
schikking van de gebouwen werden lange groene zichtlijnen 
gecreëerd en verschillen in open en besloten ruimtes werden 
aangebracht. De hiërarchie in de straten werd gecreëerd 
door verschillen in de breedte en het toepassen van 
groenstroken in het straatprofiel. Met de repeterende 
stempelbouw werden hoven gecreëerd waar bewoners 
elkaar konden ontmoeten. De openbare ontmoetingsruimte 
was belangrijker dan de privétuin. Door onder andere 
architect Lotte Stam-Beese werd gesteld dat “gemeen-
schappelijk groen een meer rechtvaardige verdeling van 
de ruimte onder de wijkbewoners is dan dat alleen de 
bewoners van de begane grond een tuin zouden hebben en 
de bewoners erboven niets”. De openbare ruimte werd 
daarom vooral ingericht voor gezinnen, met speelplekken en 
wandelpaden. 

water 
Naast groen was ook water een belangrijke component in de 
openbare ruimte. Waterlopen en vijvers werden niet alleen 
vanwege esthetische redenen aangelegd, maar fungeerden 
ook als waterberging en overloop bij droogte of juist teveel 
neerslag.

parkeren
In het ontwerp van de wederopbouwwijk werd voor het 
eerst rekening gehouden met auto’s, al hadden maar enkele 
gezinnen vlak na de oorlog een auto. In de vroege ontwerp-
tekeningen uit de jaren ‘50 is ruimte voor parkeren gete-
kend, voornamelijk bij winkelcentra of bedrijven. Later, in de 
jaren ‘60, worden in veel wijken lage stroken garages 
ontworpen (afbeelding 4). Het beeld van de straat veran-
dert van groen en autoluw naar verhard met veel auto’s.

4.

3.

Licht, lucht en (groene) ruimte in de naoorlogse wijken

De auto speelt voor het eerst een rol in het wijkontwerp 

(Klein Driene, Hengelo)

De indeling in buurten en 

stempels is kenmerkend voor 

de wederopbouwwijken

‘Deze oude huurwoningen 
hebben ze mooi 
opgeknapt. Volgens mij 
hebben ze steeds drie oude 
woningen samengevoegd 
en er twee nieuwe 
woningen van gemaakt.’
(volwassene Deppenbroek)
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woonpaden, een nieuw fenomeen
Door het ontwerp van woningen in een groene gemeen-
schappelijke ruimte en het zo efficiënt mogelijk aanleggen 
van straten, waren niet alle woningen bereikbaar via de 
straat. Om dit op te lossen werden woonpaden geïntrodu-
ceerd (afbeelding 5). Deze woonpaden ontsloten de 
woningen die niet direct aan de straat lagen en maakten de 
openbare ruimte toegankelijk voor alle bewoners van de wijk. 

*
nieuwe BouwMethoDe

Bouwen
In de eerste periode na de oorlog werden de nieuwe wonin-
gen opgetrokken uit baksteen. Deze manier van bouwen 
kostte echter veel tijd: het duurde langer om te bouwen en 
je had er geschoolde arbeiders voor nodig. Door de nijpende 
woningnood moesten veel gemeenten snel bouwen. De 
oplossing werd gevonden in het toepassen van systeem-
bouw: het bouwen met geprefabriceerde onderdelen zoals 
beton- en gevelplaten (afbeelding 6). Met systeembouw 
kon sneller gewerkt worden en konden ongeschoolde 
arbeiders veel werk doen. Door herhaling van de stempels 
kon ook nog bespaard worden op tijd en ontwerpkosten. De 
overheid stimuleerde het snelle bouwen door meer subsidie 
te geven wanneer met systeembouw gebouwd werd.

 

lichte woningen
De woningen werden voorzien van grote vensters aan de 
voor- en achterzijde om zoveel mogelijk licht binnen te laten. 
Flats en portiekwoningen werden voorzien van een berg-
ruimte, waar kon onder het maaiveld. Als dit vanwege de 
grondsoort of uit financieel oogpunt niet mogelijk was, werd 
de berging half bovengronds of zelfs geheel bovengronds 
gerealiseerd. De ‘blinde plint’ is een kenmerkend beeld in 
wederopbouwwijken (afbeelding 7).

ontwerpers
In de wederopbouwperiode waren er een paar architecten/
stedenbouwkundigen die verantwoordelijk waren voor veel 
naoorlogse uitbreidingsplannen. Een van die invloedrijke 
architecten is Samuel (Sam) Josua van Embden (1904-
2000).

Van Embden werd in 1904 in Amsterdam geboren en 
behaalde in 1928 zijn diploma bouwkunde aan de T.H. Delft. 
Tijdens de oorlog was hij lid van de clandestiene ‘Kerngroep 
voor de naoorlogse Woningbouw’. Deze groep was bezorgd 
over de architectonische kwaliteit van de - ongetwijfeld 
massaal te bouwen - naoorlogse woning, die werd bedreigd 
door mechanisering en industriële productie. Zij ontwikkel-
den zich tot een centrum van ondergrondse architecten. 
Onmiddellijk na de bevrijding werd Van Embden betrokken bij 
de wederopbouw van een groot aantal gemeenten (afbeel
ding 8). Hij werkte als stedenbouwkundige en als architect. 
In de naoorlogse periode werden er belangrijke medewerkers 
aangetrokken tot het bureau, zoals landschapsarchitect 
P.H.J. Roorda van Eysinga, architect J.L.C. Choisy, bouwkun-
dige H.G. Smelt en ingenieur J.E.B. Wittermans. In 1964 
werden zij compagnons in het Bureau van Embden.
Hij maakte met zijn bureau de plannen voor verschillende 
wederopbouwwijken in gemeenten door heel Nederland, zo 
ook voor de wijken Deppenbroek en Holtenbroek.

8.

7. 

6.

5.

Voormalige systeem-, 

hoogbouw aan de 

Beethovenlaan

(Holtenbroek, Zwolle )

(1970, Cor Loos)

‘ Blinde plint’ bij de flats aan Waalstraat 

 (Deppenbroek Enschede)

S.J. van Embden (rechts) in het veld (NAI) 

Woonpaden in Klein Driene, Hengelo
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Bevolkingsexplosie

Veel Nederlandse steden kenden na de Tweede Wereldoorlog 
een grote bevolkingsgroei. Enschede had in 1946 ongeveer 
100.000 inwoners, in 1960 waren dit er al 125.000 en 
tegenwoordig wonen er ruim 158.000 inwoners in de stad. 
Om de bevolkingsgroei op te vangen werden er in de periode 
na de Tweede Wereldoorlog verschillende wijken bijgebouwd. 
Deppenbroek is een van deze ‘wederopbouwwijken’.

Het uitbreidingsplan uit 1949 was leidend voor de groei van 
de stad. In dit document werden de grenzen aangegeven van 
de toekomstige wijken. Vervolgens werden er architecten 
en stedenbouwkundigen gevraagd om deze wijken te 
ontwerpen. De wijk Deppenbroek werd ingekaderd door de 
wijk Mekkelholt aan de zuidzijde, de Deurningerstraat aan de 
westzijde, Vanekerweg aan de noordzijde en de Voortsweg 
aan de oostzijde. 

Geen Gedoe in 
Deppenbroek

na de tweede wereldoorlog ging enschede hard aan de slag met een uitbreidingsplan voor de 
stad. hierin werden alle trends in kaart gebracht (afbeelding 1) en stukken land aangewezen voor 
de nieuwe wijken van enschede. in hoog tempo werden deze wijken uit de grond gestampt. Dit 
ging relatief gemakkelijk. ook de wijk Deppenbroek kende een soepel planproces en weinig 
problemen bij de aanleg (afbeelding 2). Dit was dan ook de sfeer van de wijk en dat is het nog 
steeds: ‘relaxed wonen in Deppenbroek’ .

Marieke van Zanten en Merel Enserink

1.

2.

Grafiek verkeersprognose uit uitbreidingsplan 

gemeente Enschede uit 1949*

 Snelle groei van aantal inwoners 

(de zogenoemde babyboomgeneratie)*

We spelen eigenlijk nooit 
bij de grasveldjes voor de 
deur, omdat de bal dan 
vaak bij mensen in de 
tuin of tegen de muur 
komt. We zeggen dan 
natuurlijk wel sorry, 
maar ze vinden dat niet 
leuk en vragen ons of we 
niet ergens anders 
kunnen gaan spelen.’ 
‘En het is daar ook te 
druk met auto’s.’ 
(jongeren Deppenbroek)
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relatie met landschap
Deppenbroek is uniek in zijn locatie; de wijk is door de jaren 
heen niet ingebouwd in jongere wijken en grenst daardoor 
nog steeds aan het buitengebied. Vooral de bewoners van de 
Vanekerstraat aan de noordkant hebben een prachtig 
uitzicht op het buitengebied (afbeelding 5). Het grenzen aan 
het buitengebied is voor de wijk een belangrijke kwaliteit. In 
het ontwerp was deze relatie ook belangrijk. Het groen in de 
wijk werd aangesloten op het groen van het buitengebied 
zodat mensen zich makkelijk door het groen konden 
bewegen. Daarnaast zorgt de relatie met het buitengebied 
ook voor meer natuurbeleving in de wijk: zo zijn er bijvoor-
beeld veel vogels in de wijk. 

De ‘groene scheur’
Er is bij het ontwerp van de wijk veel rekening gehouden met 
het onderliggende landschap. De bestaande grote groene 
ruimte in de wijk, ook wel de ‘Groene Scheur’ genoemd, is als 
doorgaande weg terug te vinden in historische kaarten van 
1950 (afbeelding 6). Langs deze lijn en aan de noordzijde 
van de wijk is bij de aanleg een aantal bomen behouden. De 
bosschage aan de Rijnstraat, bij de kunstpiano, is één van 
deze bewaarde plekken.
De wijk kent niet veel echte hoogbouw, alleen aan de randen 
van de groene scheur zijn hoogbouwblokken gerealiseerd. Zo 
kon Van Embden veel woningen in de wijk bouwen en toch 
een groene wijk realiseren. Tegelijkertijd zijn de woontorens 
landmarks die de groene verbinding aanduiden. 
 
Deze groene verbinding vormt de hoofdstructuur van de 
wijk. In de originele toelichting van het plan werd dit groen 
zelfs benoemd als het hart van de wijk (afbeelding 7). Al is er 
door de jaren heen wat groen afgesnoept door nieuwe 
bouwwerken, groene ruimte is nog steeds overduidelijk 
aanwezig.
 

Het bureau van Van Embden was verantwoordelijk voor het 
ontwerp van de wijk Deppenbroek (afbeelding 3), een wijk 
met 2030 woningen. Uit stukken uit het archief blijkt dat er 
een goede communicatie was tussen de gemeente en 
Van Embden. Daardoor kon er vrij snel na de oorlog, in 1960, 
gestart worden met de bouw. Globaal werd er vanaf de 
Deurningerstraat in oostelijke richting gebouwd. Het 
bouwen ging in hoog tempo met het oog op de snelle groei 
van het aantal inwoners van de stad. Het winkelcentrum is 
als laatste gebouwd en was gereed in 1970 (afbeelding 4). 

 

‘Ik vind het uitzicht op het 
park erg mooi. En de 
huizen in mijn buurt vind 
ik ook mooi. Veel mooier 
dan die waar mijn 
vriendjes wonen. 
Die kunnen wel een 
opknapbeurt gebruiken.’ 
(jongere Deppenbroek)

3. 6.

7.

5.

4.
Eén van de eerste ontwerpen van de wijk Deppenbroek, 

gewijzigd in 1959 *

Aanleg winkelcentrum in 1969 *

Noordrand Deppenbroek, 

nieuwbouw langs Vanekerstraat

Topografische kaart uit 1955 (www.watwaswaar.nl)

Gedeelte van de toelichting partiële herziening van het uitbreidingsplan uit 1949*
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oriënteren in Deppenbroek
Doordat er in Deppenbroek veel rekening is gehouden met 
het onderliggende landschap en de bestaande structuren 
vormt het wegenpatroon geen strak grid zoals in andere 
wederopbouwwijken vaak het geval is. De oriëntatie van de 
hoofdstraten is voornamelijk oost-west (afbeelding 9). 
Belangrijke wegen zijn de Lijsterstraat, Scheldestraat, 
IJsselstraat, Rijnstraat, Waalstraat en Vanekerstraat. De 
overige straten zijn alle noord-zuid georiënteerd. Deze 
worden vooral gebruikt door bestemmingsverkeer/bewo-
ners. Wanneer deze straten bij een van de hoofdwegen 
komen, hebben ze telkens een verspringing. Door het 
verspringen van de wegen is het soms moeilijk je te oriënte-
ren in de wijk. De hoge woontorens hebben daardoor een 
belangrijke functie als herkenningspunten in de wijk 
(afbeelding 8). 
 
In de wijk zitten veel voorzieningen. Deze zijn op drie plekken 
geclusterd (afbeelding 9). Aan de oost- en westzijde liggen 
clusters met scholen, speelterreinen en andere wijkvoor-
zieningen, zoals een wijkcentrum. Centraal in de wijk ligt het 
winkelcentrum. Net buiten de wijk, aan de noordzijde, ligt 
kinderboerderij Noord aan de Vanekerbeekweg. De kinder-
boerderij is een populaire bestemming, niet alleen voor 
bewoners uit de wijk, maar ook voor de rest van de stad en 
omstreken.

* historisch beeldmateriaal uit 
 het stadsarchief enschede.

 Aanbouw woningtoren 

Vanekerstraat (1968)* 

Asfaltering Waalstraat (1963)*10.

8.

9.Analyse van hoofdroutes (rode lijnen) en 

voorzieningen (blauw) in de wijk Deppenbroek

‘Die grote flats zijn lelijk 
en passen niet bij de 
wijk. Ze verpesten je 
uitzicht!’ ‘De huizen in 
Roombeek zijn veel 
mooier. Die zouden ze 
eigenlijk moeten 
oppakken en hier 
moeten neerzetten.’ 
‘En die flats moeten ze 
allemaal slopen!’ 
(jongeren Deppenbroek)
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Zwolle was, net als zoveel andere steden in Nederland, niet 
ongeschonden uit de oorlog gekomen.Tijdens de oorlog lag 
de gehele bouw stil en pas na de bevrijding kon met de 
wederopbouw begonnen worden. De uitbreidingsplannen 
voor Zwolle werden achtereenvolgens gemaakt door Dudok 
en Van Embden. Het uitbreidingsplan van Dudok legde de 
basis voor de eerste aanpak van Dieze Oost. Van Embden 
kreeg de opdracht voor een deel van de uitbreiding van Dieze 
Oost, de wijken Holtenbroek en de Aa-landen. De veelal 
grootschalige woningbouw werd vooral door de verschil-
lende Zwolse woningbouwverenigingen ter hand genomen 
waarbij locale architecten werden betrokken.

Het radiobericht was voor vele Zwollenaren uiteraard geen 
nieuws. De gemeente en het stedenbouwkundig bureau 
Van Embden waren hier al jaren mee bezig en de structuur-
nota voor het gebied was in 1955 door de raad goedgekeurd. 

 

Het bleek geen gemakkelijk proces te zijn. Een handgeschre-
ven notitie (afbeelding 1) in het Zwolse archief vertelt over 
de gang van zaken omtrent dit plan. Het proces ging 
langzaam om meerdere redenen. Als eerste was er een grote 
terughoudendheid bij het Zwolse bestuur om ten noorden 
van de op dat moment in aanleg zijnde A28 te bouwen. De 
onteigeningsprocedure van de gronden vergde veel tijd en 
het goedkeuren van de verschillende plannen was tijdrovend. 
Dit is niet zo vreemd omdat deze nieuwe wijk veel groter zou 
worden dan het centrum. Het was een enorme opgave en 
van grote betekenis voor de ontwikkeling van Zwolle; 
zorgvuldigheid was dan ook vereist. 

De notitie vermeldt over het proces: 
“Het verloop doet wel eens denken aan een 
leger dat onder aanvoering van generaal 
Van Embden ten overwinning trekt. Alle 
posten ten zuiden van de ringweg in snel 
tempo bezettend, hier en daar nog wat 
vijandelijke legerstellingen ongemoeid latend.
Een leger dat op het punt staat door te 
stoten naar de maagdelijke terreinen over de 
rondweg. Het Zwolse gemeentebestuur 
onderneemt deze veldtocht niet uit strijdlust, 
maar uit bittere noodzaak.” De beschrijving 
geeft de omstandigheden en de positie van 
Van Embden weer.

 

 

Holtenbroek, 
ooit een spiksplinter 
nieuwe wijk
Merel Enserink en Marieke van Zanten

op 17 september 1958 hoorde men op de radio een nieuwsbericht over de start van de bouw 
van een nieuwe wijk aan de noordzijde van Zwolle in de polder holtenbroek. Dertien jaar na de 
tweede wereldoorlog werd hier de eerste paal in de grond geslagen door de toenmalige minister 
h.B.j. witte voor de bouw van 3700 woningen. in dit artikel nemen we u mee in het ontwerp en 
de bouw van holtenbroek.

1.

2.

3.

Deel van een handgeschreven notitie over het verloop 

van de planontwikkelingen voor 

Holtenbroek,(gemeente archief Zwolle, HCO) 

Foto van voor de oorlog met het zicht op de polder 

Holtenbroek vanuit de stad gezien,

(gemeente archief Zwolle, HCO) 

Topografische kaart 1955, het polderlandschap met wat 

industrie aan het Zwarte Water (Watwaswaar)

6. Holtenbroek I kort na de bouw (gemeente archief Zwolle, HCO)

1716

‘Het zou jammer zijn als 
ze nog meer gaan slopen 
in Holtenbroek, ik ben 
bang dat Holtenbroek III 
ook gesloopt gaat 
worden’. 
(jongeren Holtenbroek)



Wat Van Embden in 1955 opviel was dat het in Zwolle 
ontbrak aan parken en ‘dergelijk algemeen groen’. Groen was 
belangrijk in het naoorlogse bouwen. Het droeg bij aan de 
leefbaarheid van een wijk waarin veel huizen gerealiseerd 
moesten worden. Omdat de welvaart toenam en de vrije 
zaterdag zijn intrede deed, ontstonden er verschillende 
vormen van recreatie. Hiermee werd rekening gehouden in 
de naoorlogse ontwerpen.
Van Embden heeft de vraag naar groene ruimte centraal 
gezet in zijn wijkontwerp (afbeelding 4) om een aangename 
omgeving te maken en om er voorzieningen in onder te bren-
gen ten behoeve van recreatie zoals lig-, speel- en dieren-
weiden, plekken met speeltoestellen en sportvelden. Hij 
heeft op verschillende niveaus (wijk, buurt, stempel) groen 
aangebracht dat elk een eigen functie of gebruik kende.

 

groen assenkruis
De wijk is gebouwd tussen de dijk van het Zwarte Water en 
de Middelweg. Dit gebied werd opgedeeld in vier buurten die 
onderling van elkaar gescheiden worden door brede groen-
stroken die met elkaar een kruis vormen. Dit groene 
assenkruis is de hoofddrager van de wijk (afbeelding 4). Alle 
wijkvoorzieningen werden in deze groene ruimte onderge-
bracht. In de oost/west gerichte groenstrook bevinden zich 
scholen met speelterreinen en kerken.
De zuidelijke groene strook is ingericht met grasvelden, 
waterlopen en vijvers, de noordelijke as is ingericht met gras 
en bosschages. Op de kruising van de groenassen is een 
grote vijver met fontein geplaatst (afbeelding 5).

In dit assenkruis had de wijk twee wijkcentra. Op de kruising 
van de groene armen bevond zich een winkelcentrum met 
buurtwinkels. Van Embden had in zijn ontwerp gedacht dat 
het grootste winkelcentrum nabij het centrum gesitueerd 
moest worden en dat de functies die erin kwamen ook 
gericht moesten worden op het centrum van de stad. 
Recentelijk is het grote winkelcentrum verplaatst naar het 
midden van de wijk. Op de plek van het oude winkelcentrum 
is nu het Deltion College gekomen. Met deze interventie is 
het fysieke centrum van de wijk ook functioneel het 
centrum geworden. Dit is een goede ontwikkeling gebleken 
voor de vitaliteit van de wijk.

relatie met het landschap
Van Embden heeft duidelijk gezocht naar een relatie met het 
omliggende landelijk gebied. 
De wijk wordt aan de west- en noordzijde omzoomd door 
een groene strook met plantsoenen en enkele ruige speel-
terreinen. Deze groenstrook fungeert als wandelgebied, 
speelplek, kijkgroen maar vormt ook de overgang naar het 
omliggende landschap en het Zwarte Water. 
De wegenstructuur, de oriëntering van de bouwblokken en 
de open einden van de assen van het groene assenkruis 
zorgen voor zichtlijnen die het landschap in de wijk beleef-
baar maken. Door de situering van de grote galerijflats aan 
de rand van Holtenbroek II lijken het landschap en de wijk 
elkaar in de ruimte tussen de flats te ontmoeten . 

De bouw van holtenbroek i, ii, iii, iv
De bouw van Holtenbroek startte in 1958 (afbeelding 6) en 
werd voltooid in 1970. Er werd begonnen met Holtenbroek I 
en het eindigde met Holtenbroek IV. Deze bouwfasering is af 
te lezen in de wijkopbouw en de architectuur. Holtenbroek I 
is recent gesloopt waarna nieuwbouw is gerealiseerd.

stempels of stroken 
Stempels zijn gebouwde eenheden die bestaan uit verschil-
lende woningtypen voor verschillende gezinssamen-
stellingen en leeftijdscategorieën die gegroepeerd zijn om 
een groen hof (zie algemene inleiding). Strokenbouw is een 
herhaling van min of meer de zelfde bebouwingtypen achter 
elkaar. 
In Holtenbroek zie je een mix aan woningtypen, de buurten 
zijn opgezet met: stempels en stroken. Strokenbouw is 
voornamelijk gebruikt bij de galerijflats. 

4.

5.

7.

Ontwerptekening Holtenbroek (1958) door Van Embden. 

Holtenbroek bestaat uit vier kwadranten: linksonder ligt 

Holtenbroek I, linksboven II, rechtsboven III en 

rechtsonder IV (gemeente archief Zwolle, HCO)

Vijver met fontein

 Holtenbroek gezien vanuit het westen in de jaren ’60: 

rechtsonder Holtenbroek I; linksonder Holtenbroek II; 

linksboven Holtenbroek III in aanbouw. Holtenbroek IV 

is nog niet gebouwd. (archief Het Oversticht)

‘We hebben zelf de 
bloembakken bij de 
Palestrinalaan gekocht 
en onderhouden deze 
ook. Hier zijn we trots 
op. Het fleurt de wijk op. 
De struikgewassen bij de 
lagere flats zouden we 
ook willen aanpakken. 
Dit groen trekt veel afval 
aan en is geen fraai 
gezicht.’ (volwassene 
tijdens de kookclub 
Holtenbroek)

1918

6.Holtenbroek I kort na de bouw 

(gemeente archief Zwolle, HCO)
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Hoogbouw van bijvoorbeeld meer dan vier woonlagen kwam 
in het begin van de naoorlogse periode bij volkshuisvestings-
wijken nauwelijks voor. In Holtenbroek I zag je dan ook geen 
galerijflats of woontorens. Hoge galerijflats werden pas 
vanaf de bouw van Holtenbroek II geintroduceerd.

De hoge galerijflats die in Holtenbroek II en IV zijn gebouwd 
hebben verschillende stedenbouwkundige functies. Ze zijn 
gebruikt als blikvanger, als landmark. Hoogbouw is vaak 
gebruikt als begrenzing van een buurt. Dan staat ze parallel 
aan de grens en schermt de wijk als het ware af. Dit is het 
geval bij Holtenbroek I. Hier is de hoogbouw parallel aan de 
A28 gebouwd waardoor dit als een buffer fungeert.

Tussen de hoogbouw was veel open ruimte nodig om de 
buitenruimte leefbaar te maken. Hoe hoger er gebouwd 
werd, hoe groter de ruimte daartussen moest worden. 
Hoogbouw werd dan ook het liefst daar gerealiseerd waar 
grote groene ruimtes waren, zoals naast het groene 
assenkruis en aan de rand van de wijk, grenzend aan het 
buitengebied.

Holtenbroek heeft veel veranderingen doorgemaakt. 
Holtenbroek I is geheel gesloopt en vervangen door nieuw-
bouw, de winkelcentra zijn gewijzigd, bouwblokken of 
-stroken zijn gesloopt om plaats te maken voor groen of 
nieuwbouw. 
 

BRONNEN
Parels aan het Zwarte Water
Cultuurhistorische verkenning en kansenanalyse
Projectgebied Zwarte Water 
Gemeente Zwolle
Onderzoek i.o.v. de gemeente Zwolle, afd. monumentenzorg 
en archeologie en afdeling Strategie en Ruimte
Juni 2010

variatie van woningen met hoogbouw
In de wijk zie je verschillende woningtypen zoals de welbe-
kende rijtjeshuizen, portiekflats en galerijflats. Door het 
gebruik van verschillende typen woningen en bouwblokken 
werd een gevarieerd stadsbeeld gecreëerd. In heel Holten-
broek zijn grondgebonden woningen en portiekflats van drie, 
vier of vijf bouwlagen gerealiseerd. Hoogbouw was niet altijd
even wenselijk maar wel noodzakelijk om een groot aantal
woningen te kunnen realiseren binnen de beperkt beschik-
bare ruimte, geld en tijd.
Daarnaast moesten de woningen voldoen aan het bouw-
besluit. Voor het bouwen van hoogbouw golden strenge 
bouwregels, er was bijvoorbeeld sprake van een liftgrens. De
liftgrens hield in dat er een lift in het complex moest komen 
als hoger gebouwd werd dan vier woonlagen, en een lift 
plaatsen was kostbaar.

9.

(gemeente archief Zwolle, HCO) Detail plan Holtenbroek I (gemeente archief Zwolle, HCO)

Trapjeswijk met in de verte de Peperbus 

(gemeente archief Zwolle, HCO)

  
‘Kijk, deze flats waren zo 
slecht: als je hier een 
spijker in de muur sloeg, 
kwam ie er aan de andere 
kant weer uit’. 
(volwassene Holtenbroek 
over Holtenbroek I)

8.Structuurkaart Holtenbroek (hoofdroutes in rood)



Interventies in 
Deppenbroek en 
Holtenbroek
Freek de Meere en Tamara Ekamper

voor de herstructureringsprojecten in holtenbroek en Deppenbroek zijn vooraf door gemeente 
en corporaties stedenbouwkundige uitgangspunten benoemd. er was echter geen expliciete 
aandacht voor de cultuurhistorische waarden van de architectuur: “het is best gek dat er op 
geen enkel moment gesproken is over het vasthouden van oorspronkelijke aspecten of architec
tonische waarden. er zijn bij deze ontwikkeling geen voorwaarden gesteld die refereren aan de 
oorspronkelijke architectonische opzet.” (ciska waalewijn). Bewoners lijken daar bij het beoor
delen van de uitkomsten niet zo mee te zitten.

waarom interventies?
Vanaf de laatste twee decennia van de twintigste eeuw 
kwamen de woonkwaliteit en daarmee samenhangend de 
sociale en ruimtelijke kwaliteiten van naoorlogse woningen 
en wijken onder druk te staan. Veel naoorlogse stadsuitbrei-
dingen voldeden niet langer aan de wooneisen. Gebouwen en 
openbare ruimte kenden een beheerachterstand en 
verloedering. De eenzijdige woningvoorraad van kleine, 
goedkope huurwoningen leidde tot concentratie van 
sociaaleconomische en maatschappelijke problemen. Veel 
naoorlogse wijken kampten met een negatief imago; de 
bewoners die het zich konden veroorloven, vertrokken naar 
een andere wijk. Door de instroom van starters, allochtone 
gezinnen en studenten veranderde ook de sfeer in de wijk.

Om een antwoord te geven op de ontwikkelingen in de 
naoorlogse wijken, zijn veel van deze wijken op de schop 
gegaan. Er werd ingezet op differentiatie van de woning-
voorraad om sociale menging te stimuleren. Instrumenten 
die hiervoor werden gebruikt, zijn sloop van met name 
sociale huurwoningen, nieuwbouw in een ander woning-
marktsegment en verkoop en upgrading van de bestaande 
woningvoorraad. Gedachte achter deze aanpak is om hogere 
inkomensgroepen naar de wijk te trekken.

interventies in holtenbroek en Deppenbroek
De structuurschets uit 1992 vormt de start van de 
herstructurering van Holtenbroek. Er werd destijds tussen 
gemeente en de corporaties een convenant gesloten (voor 
gezien getekend door de bewonersorganisatie) betreffende 
investeringen in de wijk. Het plan behelst meer variatie in 
het woningaanbod. Er is een aantal grote ingrepen gedaan in 
de openbare ruimte. Het accent van de ruimtelijke vernieu-
wing van Holtenbroek ligt op de entree van de wijk vanuit 
het centrum en het assenkruis. De herstructurering is 
opgedeeld in fasen, waarbij de voorzieningen en het wijkdeel 
‘Holtenbroek I’ het eerst aan de beurt zijn gekomen. In deze 
buurt zijn alle woningen gesloopt en vervangen door 
nieuwbouw, waarvan ca. 40 procent in de sociale huursector 
en 60 procent koopwoningen. Daarnaast is de relatie tussen 
de nieuwe Muziekwijk en de rivier versterkt door zichtlijnen 
te creëren.

De herstructurering van Deppenbroek start met de wijkvisie 
‘Enschede Noord 1999-2015, kansen benutten, kansen 
creëren’ . De wijkvisie behelst een integrale aanpak met 
aandacht voor het verbeteren van de fysieke inrichting, de 
manier waarop bewoners hierin wonen, werken en verblijven 
en de wijze waarop men met elkaar omgaat, hoe wordt 
samen gewoond en samen geleefd. Ruim 400 gestapelde 
woningen (zonder lift) zijn gesloopt en vervangen door 
nieuwe stempels. Nog eens 350 overwegend eengezinswo-
ningen zijn ingrijpend verbeterd. Daarvoor in de plaats is een 
mix van grondgebonden koopwoningen, seniorenwoningen 
en appartementen gerealiseerd. Deppenbroek is geher-
structureerd volgens een speldenprikstrategie; de stempels 
die het meest aan vernieuwing toe waren en die het meest 
in het oog springen vanaf de openbare ruimte, zijn gesloopt 
en vervangen door nieuwbouw. De overige stempels bleven 
behouden of werden gerenoveerd. 

Analyse interventies (blauw) in de wijk Holtenbroek, 

sinds eerste aanleg

Analyse interventies (blauw) in de wijk Deppenbroek, 

sinds eerste aanleg‘Ik ben trots op het nieuwe 
winkelcentrum. Er is geen 
leegstand en het geeft 
reuring in de wijk. Vroeger 
waren het allemaal losse 
strips, maar nu hebben we 
echt een centrum’. 
(volwassene Holtenbroek)
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speldenprikken of gefaseerd?
Voordelen van de strategie in Deppenbroek is dat er op 
buurtniveau een mix ontstaat van bestaande en nieuwe 
bouw. Hierdoor ontstaat een duurzaam gevarieerd bewo-
nersbeeld. Keerzijde is dat sociale ongelijkheid aan de gevel is 
‘af te lezen’. Of zoals een van de bewoonsters het formu-
leerde: “door de nieuwbouw steekt mijn niet-gerenoveerde 
woning lelijker af bij de rest”. De corporaties merken ook dat 
bewoners kritisch meekijken: Dit stukje is nu wel mooi, maar 
ga je verderop ook nog investeren? Er is de angst dat niet 
iedereen aan de beurt komt. De consulente Wijkbeheer van 
Domijn geeft aan dat er continu vernieuwing nodig blijft. 
“Het succes van Deppenbroek is dat de menselijke maat 
redelijk in acht is genomen, dat niet alles in een keer is 
vernieuwd. Op die manier blijft de structuur van Deppen-
broek overeind.” (Jobrine Martina)

Bleef in Deppenbroek de stedenbouwkundige structuur 
overeind, in Holtenbroek is de structuur flink veranderd en 
aangepast aan wensen van deze tijd. De stempels zijn als het 
ware omgekeerd, waardoor de auto minder dominant in het 
straatbeeld is. Bovendien ontstond nieuwe openbare ruimte 
aan de voorzijde van de woningen, die overwegend groen is 
ingericht. De herstructurering van Holtenbroek I heeft zo 
plaatsgevonden, dat een mix van sociale huur- en koopwo-
ningen is gerealiseerd. Aan de gevel zie je vrijwel niet of het 
een koop- of huurwoning betreft. Nadelen heeft deze 
aanpak ook: op niveau van de hele wijk zie je dat deze 
gefaseerde aanpak leidt tot een verschuiving van de 
probleemgevallen. “Wat je zag was dat de ene buurt 
aangepakt was en de andere vervolgens weer onderaan het 
lijstje kwam.” (Henk Hilstra). 
In Holtenbroek werd in de openbare ruimte tevens een 
aantal grote ingrepen gedaan, zoals het samenvoegen van de 
kleinere winkelcentra tot één groot winkelhart.

aansluiten bij cultuurhistorische waarden?
Cultuurhistorische waarden waren niet in beeld in beide 
gemeenten. Deppenbroek had indertijd te maken met zes 
verschillende woningbouwcorporaties, die allemaal in delen 
van hun woningvoorraad in deze wijk fysieke ingrepen wilden 
plegen. Onderling hadden zij nauwelijks afstemming bij hun 
planontwikkeling. Programmatisch trachtte de gemeente te 
sturen vanuit wijkperspectief. Stedenbouwkundig was er 
echter geen visie op wijkniveau t.a.v handhaving van de 
stempelstructuur of delen daarvan, en werden de verschil-
lende plannen voor de deelgebieden solitair ontwikkeld. Op 
zich prima als je een stempel aantast en differentieert, maar 
wel handig als je dat met elkaar bespreekt.” (Peter van 
Gessel). Door het groene karakter van de wijk en doordat de 
ingrepen steeds pleksgewijs plaatsvonden, valt een afwij-
kende architectuur echter niet meteen op. Het is nergens 
echt storend. Toch is de eenheid van de stempels door de 
ingrepen wel verdwenen. Wat bovendien opvalt is dat er (in 
sommige gevallen) sprake lijkt van het zich afzetten: andere 
stenen, andere kleuren. De materialen sluiten niet echt aan 
bij de rode steen die zo kenmerkend is voor de oorspronke-
lijke woningen. Elders in de wijk is juist gekozen om met 
dezelfde kleurstelling te werken. Hier ontstaat wel eenheid 
tussen bestaande bouw en nieuwbouw.

De gemeente Zwolle geeft aan dat het aansluiten bij 
cultuurhistorische waarden niet a priori onderdeel was van 
de herstructurering in Holtenbroek. Ciska Waalewijn: “De 
urgentie om in te grijpen was vooral belangrijk. Tijdens het 
proces realiseer je je dat de eerste blokken architectonisch 
hele aardige elementen in zich hadden. De raampartijen, de 
kleine raampjes aan de zijkant en het metselwerk was 
gevarieerd. Op de Obrechtstraat had je winkels waarvan de 
puien versprongen. Daar is toen niet echt nadruk of waarde 
aan gehecht. De corporaties hebben gekozen om het geheel 
te slopen. De architect is gevraagd om een nieuwe invulling 
te geven, waarbij uiteindelijk, in overleg met de gemeente is 
gekozen voor een structuur van hofjes. Dit was heel anders 
dan de oorspronkelijke CIAM-gedachte.” 

Beoordeling door bewoners
Aan verschillende bewoners van Deppenbroek en Holten-
broek hebben we gevraagd waar zij trots op zijn. In Holten-
broek springen er twee plekken uit: het nieuwe winkelcen-
trum in het hart van de wijk en de ‘poort’ naar de wijk, 
gevormd door het Deltioncollege. Beide interventies zijn een 
inbreuk op de oorspronkelijke gedachten over de openbare 
ruimte. Volgens de gesproken bewoners is dat positief. Het 
is te zien als het zich voegen naar een nieuwe tijd. Deppen-
broek kent in de herstructurering kleinschaliger ingrepen in 
de openbare ruimte. Als we vragen naar de trots in de wijk, 
dan zien we geen effect van de interventies. Voor de één is 
het de kinderboerderij of de speeltuin, voor de ander zijn 
eigen woning of de nabijheid van het buitengebied. 

In beide wederopbouwwijken zijn de afgelopen decennia 
ruimtelijke interventies gedaan. Hoewel in Holtenbroek en 
Deppenbroek een andere strategie werd gehanteerd, 
speelden in beide wijken cultuurhistorische waarden uit de 
wederopbouwperiode niet a priori een rol bij de keuze van de 
interventies. Hoewel het voor bewoners niet lijkt uit te 
maken is het de vraag of niet bewuster met het erfgoed uit 
wederopbouwwijken kan worden omgesprongen.

BRONNEN EN LITERATUUR
- Kennisbank Platform 31, Zwolle Holtenbroek
- Achtergronddocumentatie KEI-on-the-road Deppenbroek
- Helpt Herstructurering?(2008), Universiteit Utrecht
- Werken aan Naoorlogse wijken (2004), Nirov
-  Wijkvolkshuisvestingsvisie Enschede Noord - 
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- Wijkontwikkelingsplan Holtenbroek (2000), 
   gemeente Zwolle

Voorbeeld van speldenprikstrategie aan de Lijsterstaat. Alleen de in kleur aangegeven gebouwen zijn vernieuwd, de rest van de straten 

zijn intact gebleven. (De Witte – Van der Heijden Architecten)

Aan de Waalstraat zijn de vijf hoog flats aan de kop van de straat vervangen door moderne, driehoekige flats. (Beltman architecten)

‘Ik ben blij dat de flats op de 
koppen gesloopt zijn. Daar 
hingen vaak jongeren, die 
middenin de nacht door de 
wijk raceten. Nu die flats 
zijn verdwenen is ook de 
overlast verdwenen.’ 
(volwassene Deppenbroek)
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toen
In de moderne naoorlogse wijken nam openbaar groen voor 
het eerst een belangrijke plaats in. De gedachte was: ‘Je 
hoeft zelf geen tuin te hebben, als er maar voldoende 
openbaar groen in de nabijheid van de woning is’. Door de 
ruime opzet van de straten ontstond er veel ruimte voor 
plekken waar gespeeld, gelopen en gezeten kon worden. 
Speelplekken werden aangebracht tussen grasvlakken en 
royale, fleurige heesterperken, vaak met één of twee bankjes 
erbij voor de toekijkende moeders. Bomen die er al stonden 
kregen een plek in het ontwerp, zoals in ‘de Groene Scheur’ 
in Deppenbroek, die bijna naadloos aansluit op het Vaneker 
aan de noordzijde.

Het groen zorgde ook voor structuur. In Holtenbroek 
markeerde het groen het centrale assenkruis, waardoor de 
wijk overzichtelijk werd en de afzonderlijke buurten (de 
‘kwadranten’) een eigen identiteit kregen. Op het niveau van 
de straten en de plantsoenen vormde het groen de ‘door-
adering door de wijken’. Hetzelfde zien we in Deppenbroek, 

waar de Groene Scheur en het aangrenzende winkelcentrum 
een referentiepunt vormen voor alle omliggende buurten. 
Deze bedachte elementen worden overigens door de huidige 
bewoners niet als zodanig herkend. Zij spreken gewoon van 
‘het park’ of ‘het bosje met de piano’.

periode van achteruitgang 
In de jaren’70, toen de kinderen groter werden, de eerste 
bewoners wegtrokken en daar andere bewonersgroepen 
voor in de plaats kwamen, veranderde het gebruik van de 
buitenruimte. Bezuinigingen leidden ertoe dat heestervak-
ken plaats maakten voor gras en dat het onderhoud minder 
intensief werd. Het groen dat oorspronkelijk bedoeld was als 
een plek waar kinderen in het zicht van hun ouders konden 
spelen, veranderde in een anonieme plek waar niemand zich 
verantwoordelijk voor voelde. Het gebruiksgroen werd 
kijkgroen en raakte vervuild en verloederd. 

nu
Vergeleken met omliggende wijken zijn Holtenbroek en 
Deppenbroek ontzettend groen. De reden dat bewoners dit 
niet op waarde lijken te schatten, is dat het zo vanzelfspre-
kend is dat het bijna niet meer opvalt. Totdat je er iets aan 
gaat veranderen. Toen men in Holtenbroek voorstelde om in 
het groen te gaan bouwen, stuitte dat op weerstand, 
voor namelijk bij de ouderen in de wijk. Het stelt de gemeente 
voor een lastige opgave: het onderhoud is kostbaar, maar 
het groen moet wel behouden blijven. Er wordt daarom 
gezocht naar nieuwe mogelijkheden, zoals het uitgeven van 
stukken groen in eigen beheer. In Holtenbroek werden in het 
verleden al eens volkstuinen aangelegd. Recent zien we wat 
kleinschaligere voorbeelden, zoals een gemeenschappelijke 
tuin achter het winkelcentrum, waar bewoners speeltoe-
stellen hebben neergezet en een barbecueplaats hebben 
gemaakt.
 
Begin deze eeuw zijn in Deppenbroek veel initiatieven 
gestart, in de kielzog van de wederopbouw van Roombeek. 
De energie die er toen was, lijkt echter weggeëbd. Medewer-
kers van het stadsdeel constateren dat de bevolking divers 
is en dat het lastig is om bewoners te bereiken en actief bij 
het groen in de wijk te betrekken. 
Daarbij lijkt het groen voor veel bewoners geen prioriteit te 
hebben omdat zij met allerlei achterstanden te maken 
hebben.

Hoe het groen 
veranderde
Anneke Coops en Erik van Marissing

Holtenbroek TOEN, spelen in het groen, tussen de woningen in de Beethovenlaan (archief Het Oversticht)

Holtenbroek TOEN, speeltoestel in Holtenbroek (archief Het Oversticht)

Groen in eigen beheer in de wijk Holtenbroek

Nieuwe speeltoestellen in Deppenbroek

 ‘Het zou wel gaaf zijn als 
ze een soort route tussen 
die hoge bomen zouden 
maken. Nu staan die 
bomen er alleen maar en 
kun je er niks mee.’ 
(jongere Deppenbroek)



Beleving van het groen 
Alle bewoners - jong en oud, autochtoon en allochtoon, 
koper en huurder - hebben een duidelijke beleving van het 
groen. Wat opvalt is dat zij sommige plekken tegelijkertijd 
zowel waarderen als bekritiseren. Het groen achter het 
winkelcentrum in Deppenbroek is zo’n plek, net als het 
centrale assenkruis in Holtenbroek. Bewoners waarderen 
het groene karakter, maar zien ook anonimiteit, vervuiling en 
onveiligheid. Verschillend gebruik van het groen leidt soms 
tot conflicten, bijvoorbeeld tussen jonge kinderen en 
hangjongeren en tussen hondenbezitters en andere recrean-
ten. Het groen in de woonbuurten vinden bewoners soms 
hinderlijk: het is donker in de woningen en geparkeerde 
auto’s zitten onder de plak. 

toekomst van de openbare ruimte
Ook in de toekomst is het goed mogelijk om de groene 
kwaliteiten van Holtenbroek en Deppenbroek te behouden. 
Dat vraagt wel om een andere invulling. Zo is er bijvoorbeeld 
steeds meer interesse in ongeorganiseerd sporten, bewegen 
en spelen en hebben oudere jongeren behoefte aan eigen 
plekken om elkaar te ontmoeten. Bewoners zien vooral 
praktische mogelijkheden om het groen te verbeteren: 
bankjes langs de wandelroutes, hekjes om voetbalveldjes. 
Ook leefregels (geen honden toestaan, geen grofvuil in het 
groen plaatsen) zouden volgens hen bijdragen aan de 
kwaliteit van het groen. De gemeente zal regelmatig het 
gesprek over het groen moeten voeren met de bewoners en 
daarbij ook de eigen expertise in kunnen zetten (wat is wel 
en niet mogelijk en waarom). Moet een boom omgezaagd 
worden, dan is dat geen ramp, mits bewoners dan ook 
begrijpen waarom dat gebeurt. Het zou een grote verbete-
ring zijn als gemeente en corporaties hun plannen synchro-
niseren, waardoor verwarring en ergernissen bij bewoners 
afnemen.

‘Waar ik het meest trots 
op ben is het sociale 
contact: de mensen in de 
wijk zijn erg lief voor 
elkaar, er is een gevoel 
van ‘samen’, ook al kom 
je uit verschillende 
culturen’ (volwassene 
tijdens de kookclub 
Holtenbroek) 

wisselend groenonderhoud 
Toen de gemeente besloot om het gazon extensief te 
beheren (twee keer per jaar maaien) als gevolg van doorge-
voerde bezuinigingen, kwamen er uit Deppenbroek maar 
weinig klachten. Bewoners weten vaak niet dat het onder-
houd van het (openbaar) groen door verschillende partijen 
met elk een eigen beheerplan wordt uitgevoerd (gemeente, 
woningcorporaties, VVE’s). 

Kansen voor de toekomst liggen in de (verbetering van de) 
samenwerking en afstemming tussen deze partijen. 
Gelukkig zijn er ook initiatieven; bewoners die best af en toe 
zelf het gras willen maaien en een wijkbewoner die zelf in zijn 
straat al jaren een plantenborder van de gemeente onder-
houdt. Daarnaast worden twee maandelijkse zwerfvuil 
opschoonacties door bewoners zelf opgepakt.

Bewoners waarderen het groene karakter van de wijk (‘Groene Scheur’ Deppenbroek, Enschede) De groene ruimte krijgt een nieuwe betekenis als moestuin (Holtenbroek)

Opgaand groen kan het gevoel van onveiligheid vergroten
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In het oorspronkelijke ontwerp van de wederopbouwwijken 
in Nederland stond de mens centraal. De gezinssamenstel-
lingen en behoeftes van de mensen bepaalden de woning-
typen en de hoeveelheid woningen die gebouwd werden, hoe 
de openbare ruimte er uitzag en waar de scholen, kerken en 
winkels kwamen. Na een periode van schaarste kon worden 
begonnen met een optimistisch herstel en alles was gericht 
op een wijk waarin de bewoners prettig, veilig en schoon 
konden wonen. 
In de jaren negentig van de vorige eeuw bleek dat de sociale 
kwaliteit van de naoorlogse wijken sterk achteruit was 
gegaan. In veel wijken werd besloten om veranderingen aan 
te brengen in de bebouwing en de openbare ruimte, met als 
doel de sociale cohesie te verstevigen. Het effect hiervan is 
niet eenduidig en hangt samen met de schaal en het type 
interventie. Al met al kan wel gesteld worden, dat de 
onderzochte wijken Deppenbroek en Holtenbroek, ondanks 
verschillen in de interventies, wel degelijk een sociale 
verbetering hebben gehad. 
Zowel bij het ontwerp als bij de ingrepen in de jaren negentig 
heeft steeds de mens, en de relatie tussen mens en 
leefomgeving, centraal gestaan. In dit artikel maken we de 
balans op van 65 jaar wederopbouwwijken vanuit twee 
verschillende invalshoeken: de ruimtelijke kwaliteit en de 
sociale cohesie. Sociaal geograaf Erik van Marissing en 
architectuurhistoricus Marieke van Zanten in gesprek over 
de relatie tussen mens en ruimte in wederopbouwwijken; 
toen, nu en in de toekomst. 

Veranderen 
vanuit bewoners
Erik van Marissing en Marieke van Zanten

(stadsarchief Enschede)
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Het gedachtengoed van de 
wederopbouw is nog altijd actueel 
en bruikbaar voor de toekomst

EvM: In vijftig jaar tijd zijn de wederopbouwwijken flink 
veranderd. De wijken zien er anders uit en er wonen veel 
andere mensen. Tegelijkertijd zien we op allerlei plekken nog 
steeds het oorspronkelijke gedachtengoed van de ontwer-
pers terug. 

MvZ: De wijken functioneren op veel vlakken goed en 
worden positief gewaardeerd. Denk bijvoorbeeld aan de 
ligging vaak naast de binnenstad, de goede bereikbaarheid, 
het groen in de wijk en de stedenbouwkundige opzet, met 
brede straten, pleinen hofjes en voldoende ruimte voor 
parkeren. 

EvM: Toch hebben er ook veranderingen plaatsgevonden in 
het ontwerp. Vrijwel altijd als een reactie op maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Aanpassingen aan het groen waren 
bijvoorbeeld nodig, omdat het groen niet meer actief 
gebruikt, maar alleen nog bekeken werd. De komst van 
bewoners met verschillende leefstijlen leidde tot verande-
rende eisen aan wooncomplexen. 

MvZ: Sommige veranderingen waren onvermijdelijk, zoals de 
sloop van woningen die op een gegeven moment ‘op’ waren. 
Andere veranderingen waren wellicht wat minder noodzake-
lijk, zoals het sluiten van kleine winkelstrips in Holtenbroek 
of de bouw van eengezinswoningen in Deppenbroek. 

EvM: Noodzakelijk of niet: elke verandering heeft invloed 
op het gevoel en gedrag van de bewoners. Om ervoor te 
zorgen dat de wederopbouwwijken ook in de toekomst 
aantrekkelijk blijven om te wonen en te recreëren, zal niet 
het ontwerp, maar de bewoner centraal moeten staan bij 
eventuele veranderingen. 

MvZ: Per wijk zouden, vanuit verschillende disciplines, de 
kwaliteiten bekeken moeten worden en gezamenlijk de 
drager moeten zijn voor nieuwe ingrepen. Hierdoor behoud 
of versterk je de bestaande kwaliteiten en kun je nieuwe 
kwaliteiten, voor functies die de wijk in de toekomst nodig 
gaat hebben, toevoegen. 

Groen is het goud van de wijk (maar 
dan moet je het wel verzilveren!)

MvZ: Het groen is een van de belangrijkste kwaliteiten van 
de wederopbouwwijken. Het is de ondersteuning van de 
wijkstructuur. Het zorgt voor een afwisselend prettig 
leefklimaat en is van belang voor recreatie zoals spelen, 
tuinieren, wandelen. Het groen kreeg in het ontwerp dan ook 
altijd veel aandacht.
Door de jaren heen hebben de gemeenten en de woning-
bouwcorporaties flink moeten bezuinigen in de aanleg en het 
onderhoud van het groen. Dit leverde een zichtbare ver-
schraling op die sterk afbreuk doet aan de wijk: snij je in het 
groen van de wijk dan snij je in het goud, de trots van de wijk. 

EvM: Als het groen niet op orde is, kan het leiden tot 
ergernissen. Vanaf de bouw van de wijk hebben gemeente en 
woningcorporaties zorg gedragen voor het beheer en 
onderhoud. Niet verwonderlijk dus, dat bewoners zich niet 
direct geroepen voelen om zelf iets aan de situatie te 
veranderen. De plotselinge omslag naar minimaal onderhoud 
en een iets te ambitieus appél op zelfbeheer, dragen niet 
bepaald bij aan begrip, laat staan aan de zo gewenste 
bottom-up initiatieven. 
De kunst is niet om bezuinigingen af te wenden, maar om 
veranderingen niet als zodanig te ‘framen’. Samen bezig zijn 
met groen, draagt bij aan allerlei maatschappelijke doelen, 
zoals acceptatie en integratie, het tegengaan van eenzaam-
heid en armoede en voldoende bewegen. Om maar wat te 
noemen. Bekijk het groen door de ogen van de bewoner en 
realiseer je dat deze geen onderscheid maakt tussen 
gemeentegroen en corporatiegroen en dat de een het ziet 
als plek om de hond uit te laten en de ander als een route 
naar school. Sluit aan bij die activiteiten die zij leuk en/of 
vanzelfsprekend vinden en die dus al in hun systeem zitten.

De wederopbouwwijk is en blijft 
nodig 

MvZ: De wederopbouwwijk is gebouwd voor bewoners met 
verschillende gezinssamenstellingen die prettig konden 
wonen in een groene omgeving, met voorzieningen in de 
nabijheid en ontmoetingsplekken in de wijk voor sociale 
samenhang. Ondanks dat de gezinssamenstelling en 
behoeftes van mensen zijn veranderd zou deze basis-
gedachte bij toekomstige veranderingen in de wijk voorop 
moeten staan. 

EvM: De wederopbouwwijk is geen wijk die eruit springt, 
zowel in positieve als in negatieve zin. Het is geen villawijk, 
maar ook geen achterbuurt. De mix van huur- en koopwo-
ningen, laag- en hoogbouw, goedkope en wat duurdere 
woningen, maakt het tot wijken die voorzien in de behoefte 
van verschillende typen bewoners en die doorstroming 
binnen de wijk mogelijk maken. Streven naar meer gelijkenis 
met andere wijken in de stad is niet wenselijk en streven 
naar meer uniformiteit haalt de kracht van de wijken 
onderuit. Bewoners vinden de huizen misschien niet zo 
bijzonder, maar kijk eens hoe groen de wijk is. Waar in de stad 
vind je dat nog?

MvZ: Een wederopbouwwijk heeft een belangrijke rol te 
vervullen in het woningaanbod en is hiermee noodzakelijk 
voor een stad.

Omgang met elkaar

EvM: De wederopbouwwijken staan symbool voor de 
maakbare samenleving, waarin collectiviteit domineerde. 
Dat gevoel is allang verdwenen. Mensen zoeken contact met 
gelijkgestemden, maar dat kan net zo goed de buurman zijn 
als een vriend aan de andere kant van de stad. Sociale 
samenhang anno 2015 is ook elkaar met rust laten. Elkaar 
groeten mag, maar hoeft niet en anderen aanspreken op 
gedrag doe je alleen als je je daar comfortabel bij voelt. Dat 
buren elkaar niet meer kennen is niet erg, zolang er maar 
sprake is van gelijkgestemde ideeën over ‘hoe het hoort’. 
De komst van studenten die hun gordijnen de hele dag dicht 
hebben of bewoners die spullen in het portiek laten staan is 
zittende bewoners een doorn in het oog.

MvZ: Het is belangrijk dat het ruimtelijk ontwerp aansluit op
deze nieuwe grondhouding. Plekken die verschillende 
groepen bewoners aantrekken, kunnen spanningen en soms
zelfs conflicten in de hand werken. Het kan niet zo zijn dat 
kinderen zich in het park ongewenst voelen, omdat jongeren 
het vervuilen en vernielen. Het versterken van sociale 
samenhang is vooral zorgen dat iedereen een plekje heeft 
waar hij of zij zich thuis voelt. Dat vraagt om een goede 
afstemming van de inrichting van de ruimte op de verschil-
lende gebruikers. 

EvM: We hoeven niet te streven naar compleet gesegre-
geerde voorzieningen, maar kunnen wel beter nadenken over 
het labelen van bepaalde gebieden en het stimuleren van 
positieve denkbeelden en positief contact. Soms is het 
plaatsen van een paar vuilnisbakken of een hondentoilet al 
een hele verademing. 

MvZ: Er moet altijd ruimte zijn voor burgerinitiatieven. Soms 
komen die initiatieven niet uit zichzelf naar boven maar dat 
wil niet zeggen dat bewoners niet betrokken zijn bij hun 
omgeving, dat ze de kwaliteiten van hun omgeving niet 
(bewust of onbewust) waarderen of geen last hebben van 
anderen. Het is altijd van belang dat de gemeenten en 
woningbouwcorporaties aandacht hebben voor het 
op vangen en begeleiden van burgerinitiatieven.
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Investeer en ontwerp vanuit de 
mensen die er wonen

MvZ: Er werd oorspronkelijk zeer veel aandacht besteed aan 
de openbare ruimte. Het moesten mooie, aangename, veilige 
en functionele ruimtes zijn die de wijk ontsloot. Dit zorgde 
voor een goede uitstraling en leefbaarheid, juist omdat de 
wijken vrij groot waren. Er werden verschillende functies in 
ondergebracht die werden bepaald door wat de bewoners 
nodig hadden. 

EvM: Doordat de maatschappij is veranderd is ook de 
behoefte van de mensen veranderd. Om de openbare ruimte 
een nieuwe functie en betekenis voor de wijk te geven, moet 
de invulling goed aansluiten bij de behoefte van de bewoners 
van nu. Thema’s kunnen zijn: gezondheid, ontmoeten, leisure 
en een goede verbinding (fiets-, looproute). Eén ding is 
onveranderd: iedereen ervaart aandacht voor een mooie, 
prettige en veilige omgeving als positief en dat draagt bij aan 
de toekomstwaarde van de wijk. 

MvZ: Een andere verandering die om aandacht vraagt is de 
gewijzigde aard van de bedrijvigheid. De oorspronkelijk opzet 
van wederopbouwwijken is dat de functies wonen, werken 
en winkelen van elkaar gescheiden zijn. Mensen werken nu 
anders, hebben bedrijven achter de voordeur of werken als 
eenpitter samen met anderen in een gedeelde ruimte. In de 
wijken zijn veel plekken waar dit gerealiseerd kan worden. 
Bijvoorbeeld in leegstaande winkels, blinde plinten van flats 
als de bergingen nauwelijks gebruikt worden of de parkeer-
garages die nu vaak te krap zijn voor de huidige auto’s. Niet 
alleen voor wonen, ook voor werken kan voor de bewoners 
de wederopbouwwijk het centrum van de stad zijn.

Identiteit: investeer in imago 

EvM: In de afgelopen decennia ging het imago van de 
weder opbouwwijk sterk achteruit. Onderhoud werd op veel 
plekken een tijd op een lager pitje gezet, de woningen 
voldeden niet meer aan de eisen van de tijd en er moest 
bezuinigd worden op beheer van de openbare inrichting. De 
huren waren relatief laag en de mix van hogere en lagere 
inkomens werd minder. De positieve beleving die de wijken 
aanvankelijk hadden was opeens weg. Na interventies vanaf 
de jaren 90 is het imago wel wat verbeterd, maar het is nog 
niet optimaal.

MvZ: Voor een positiever imago zijn de kwaliteiten van de 
wederopbouwwijk bepalend. De kwaliteiten op verschillende 
vlakken zijn hierbij belangrijk: wat is de sociale opbouw, hoe 
ziet de wijk er fysiek uit, zijn er voldoende passende functies 
in de wijk, wat is het karakter van de bewoners en hoe gaan 
de mensen in de wijk met elkaar om. Het is van belang om 
die kwaliteiten te onderzoeken en te benoemen en meer 
bekendheid te geven zodat de wijk en haar bewoners zich 
onderscheiden van de andere wijken in de stad: het zorgt 
voor identiteit.
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In de periode na de Tweede Wereldoorlog werden op grote schaal nieuwe wijken en buurten ontwikkeld om de 
woningnood het hoofd te bieden. Deze wijken en buurten werden in één keer ontworpen, volgens de toen 
geldende maatschappelijke opvattingen. Het waren destijds moderne, lichte woningen in wijken met een ruime, 
groene opzet.

Vanaf de laatste twee decennia van de twintigste eeuw kwamen de woonkwaliteit en daarmee samenhangend de 
sociale en ruimtelijke kwaliteiten van deze wijken onder druk te staan. Hierdoor zijn in veel wederopbouwwijken 
de afgelopen decennia grote en kleine ruimtelijke interventies gedaan. Woningen werden verkocht, gerenoveerd 
of gesloopt en nieuwe woningen, vaak in een duurdere prijsklasse, werden gebouwd. 

Ook in de wederopbouwwijken Holtenbroek (Zwolle) en Deppenbroek (Enschede) hebben ingrepen plaats
gevonden in het woningenbestand èn in de openbare ruimte. Bewoners hebben de wijk om zich heen langzaam 
maar gestaag zien veranderen, in fysieke, maar ook in sociale zin. 

De vraag die centraal staat in dit magazine is welk effect de fysieke ingrepen in de loop van de tijd hebben gehad 
op de cultuurhistorische waarden en de leefbaarheid van de wederopbouwwijken Holtenbroek en Deppenbroek. 
Samen met bewoners, woningbouwcorporaties en gemeenten zijn wij op zoek gegaan naar antwoorden.




