




Flehite SCHUURMAN voorwaarden Amersfoort zou kunnen uitgroeien tot een stad met 100.000inwoners5 en wat de gevolgen zouden zijn voor economie en infrast-ructuur. Het NEI verrichtte in de periode 1946-1948 een aantaldeelstudies naar bevolkingsontwikkelingen, economische toestanden,sociale verhoudingen en verkeersbewegingen. Deze gegevens resulteerdenin voorspellingen voor de toekomstige woningbehoefte, de vraag naarbedrijfsterreinen en de verkeersstromen. Het NEI kwam in 1949 met de resultaten.6 Wonderlijk genoeg trok hetuitgangspunt van de studie de meeste aandacht, namelijk de wens van deburgemeester dat de stad naar een omvang van 100.000 inwoners zoumoeten groeien. Het NEI ondersteunde deze wens en voorspelde dat ditniveau rond 1970 zou worden bereikt. Het getal kreeg al snel eenmagische klank, als zou de keistad door een onontkoombaar lot eengigantische groei doormaken en zich daar dus maar beter op kon voorbe-reiden. Een Amersfoortse burger, J. Spaander, was echter niet overtuigdvan het

onafwendbare lot dat Amersfoort wachtte. Hij deed de rekensomvan het NEI over en kwam tot een voorspelling van 70.000 inwoners in1970;7 het zouden er uiteindelijk ruim 78.000 worden. De burgemeesterhad evenwel zijn doel bereikt, namelijk de bevolking ervan doordringendat er grote veranderingen op til waren en dat rigoureuze stedenbouw-kundige ingrepen noodzakelijk waren. De tijd was rijp om het Kernplan inde openbaarheid te brengen. Het Kernplan 1949 Sinds 1945 had men in alle stilte aan het plan gewerkt8 Het Kernplan9 waseen product van wethouder J. Koopmans van Gemeentewerken en D.Zuiderhoek, de stadsarchitect. De laatste kreeg inhoudelijke adviezen vanW.M. Dudok, die als stedenbouwkundige voor de gemeente Hilversuminternationale faam had verworven. Zuiderhoek zette zwaar in. De stad kampt met verschillende steden-bouwkundige gebreken en was bovendien totaal niet berekend op hetvoorspelde groeiscenario. De stadsarchitect somde meer dan tiendringende problemen op. Ten eerste liep het verkeer vast. Bij

een stad van100.000 inwoners zou de Langestraat als doorgaande verbinding niet tehandhaven zijn. Nu al pleegde het vele verkeer dat zich door deLangestraat wurmde, een aanslag op het leefklimaat en was het een bronvan grote verkeersproblemen. Verder waren de verbindingen tussen debinnenstad en de buitenwijken volstrekt onvoldoende. Met name hetSoesterkwartier en het station waren vanuit het centrum slecht bereikbaar.Daarnaast was de stedenbouwkundige opzet van de stad een wangedrocht:de binnenstad lag excentrisch door de eenzijdige groei in het westen en



Flehite WIJ HEBBEN ER TABAK VAN zuiden van de gemeente. En ten slotte kampte men met ruimteproblemen,zodat er geen plaats was voor publieke voorzieningen zoals een nieuwgemeentehuis of een schouwburg c.q. theater. Voor alle problemen had Zuiderhoek een oplossing. De excentrischeligging van het centrum kon worden hersteld door de aanleg van nieuwewijken (Randenbroek, Kruiskamp en de Koppel) in het noorden en oostenvan de stad. Voordien ondervonden deze lage gronden veel wateroverlast,maar het gevaar van overstromingen was geweken met de aanleg van deAfsluitdijk en het Valleikanaal. Verder werd een nieuw verkeersstelselgepresenteerd. De nieuwe wijken werden met elkaar verbonden via eenweg langs het Valleikanaal, met haaks daarop (en gebruik makend vanbestaande wegen) verbindingen naar de binnenstad, die zich richten op deOnze-Lieve-Vrouwetoren. Zo ontstond een - deels zeer geslaagde - visuelesamenhang tussen de buitenwijken en de binnenstad. Deze radiaalwegenkwamen uit op een ringweg rond

het centrum, die ook diende om hetverkeer door de Langestraat te ontmoedigen. Via een tunnel onder hetspoor werd de ringweg verbonden met het Soesterkwartier. De aanleg vande Stadsring vroeg echter ingrijpende maatregelen. Gedeelten van destadsgracht moesten worden gedempt; de overige gedeelten konden danworden opgeknapt. Ten slotte moest de binnenstad een nieuwe impulskrijgen, onder meer door nieuwe voorzieningen. Door saneringen zou eennieuw raadhuisplein moeten ontstaan, terwijl de sloop van de markthallenaan de Breestraat ruimte schiep voor andere voorzieningen, zoals hettheater. De plannen voor de uitbreidingswijken ontvingen brede instemming.Het werk van het NEI had een diepe indruk gemaakt en ook een slimmemarketing bespoedigde de besluitvorming. Zuiderhoek suggereerde datde nieuwbouwwijken als bloemblaadjes rond het centrum gedrapeerd, destad weer een natuurlijke, logische opbouw zou geven. Andere aspectenvan het Kernplan stuitten echter op een storm van kritiek. Ten eerstemoest een aantal

fabrieken en woningen wijken voor de plannen. Deverschillende eigenaren (zoals Meursing, Erdal maar ook het liberaleraadslid W. van Gent zag zijn huis bedreigd) protesteerden heftig tegen deonteigening van hun bezittingen. Daarnaast werden er in hetSoesterkwartier 3309 handtekeningen10 opgehaald van bewoners, die deondertunnelde weg naar de wijk op een andere plaats wensten, namelijkop de plaats van de huidige Brouwerstunnel. De weg zou in dat gevalaansluiten op de Puntenburgerlaan. In de gemeentelijke oplossing leiddede hoofdverkeersweg langs de wijk en niet er dwars door heen. Achterafgezien een gelukkige keuze, die getuigde van een vooruitziende blik. De meeste beroering wekte echter de demping van een gedeelte van 2\





Flehite WIJ HEBBEN ER TABAK VAN saneringsronden maakten woonhuizen plaats voor grootschalige kantorenen winkels.13 Vooral de westelijke laat-middeleeuwse schil tussen binnenste enbuitenste stadsgracht (in het gebied tussen de Utrechtsestraat enHellestraat/Stadhuisplein, met een uitloper naar de locatie Achter deArnhemse Poortwal) werd grondig aangepakt. De eerste saneringsrondein het gebied bij de Hellestraat werd gemarkeerd door de bouw van hetPostkantoor (1958) en de Polikliniek van de Lichtenberg (1963). Ook hetRaadhuisplein ging op de schop. In 1962 kwam de eerste nieuwbouw vanhet stadhuis tot stand en tot 1970 werden er voorbereidingen getroffenvoor nieuwe vleugels. Daartoe werd het Davidsbolwerk gesaneerd, waarbijde handelsschool, de ambachtsschool en de brandweerkazerne moestenwijken. Kleinere projecten waren de sanering van de Mooierstraat (1961)en Achter de Arnhemse Poortwal (1966). Beide lokaties kregen een(voorlopige) bestemming als parkeerterrein; zij vormden decennialangopen wonden in het

stadshart. Het Mooiersplein kreeg pas in de jaren 90een definitieve winkelbestemming (het kinderwinkelcentrum HetDrakennest). Het is altijd makkelijk achteraf oordelen, maar men kan stellen dat dedemping en alles wat daarbij kwam vanuit stedenbouwkundig oogpuntgeen schoonheidsprijs verdient. Grote delen van het gebied zijn bijnaveertig jaar een rommeltje geweest en zonder samenhang. In het nieuwsteproject - het Sint-Jorisplein - lijkt de binnenstad zich definitief af te kerenvan de Stadsring. Ook uit verkeersoogpunt is een kritische noot gerecht-vaardigd. De oorspronkelijke bedoeling van de Stadsring - het weren vandoorgaand verkeer uit de binnenstad - werd al tijdens de werkzaamhedengoeddeels irrelevant. Door de aanleg van snelwegen rond de stad verlorende Langestraat en de Stadsring hun bovenregionale functie. Hetdoorgaande verkeer werd immers rond de stad geleid met behulp van deRijksweg 1 ten noorden van de stad (in 1948 geopend) en de Rijksweg 23ten oosten van Amersfoort (in 1962 geopend). Uit verkeerstellingen bleekdat de

aanleg van de snelwegen veel van het verkeer van de Stadsringwegnam.14 Huslage en Rooimans nemen het stokje over Zo heeft het driemanschap Molendijk-Koopmans-Zuiderhoek eind jaren40 de stedenbouwkundige agenda voor de periode tot ver in de jaren 60bepaald. Maar het stokje werd overgenomen. Niet door de opvolger vanMolendijk, burgemeester Hans de Widt, die in 1962 aantrad en na eenlang ziekbed in 1970 kwam te overlijden. Er was geen groter verschilmogelijk met zijn voorganger. De Widt kwam in Amersfoort als een 23





Flehite WIJ HEBBEN ER TABAK VAN In 1969 kwam hij met een parkeerplan, in 1970 met een openbaarvervoerplan. Het idee van een voetgangersgebied had hij toen al latenvaren: zo plande hij weer een busverbinding door de Langestraat. Ondertussen had ook de gemeente niet stilgezeten. In 1969 presen-teerden de stedenbouwkundige A.H. Rooimans en wethouder W. Huslageeen integrale stedenbouwkundige visie op de binnenstad: De Amersfoortsebinnenstad - Vorm en functie in een nieuwe tijd. De gemeente had wederomeen magisch getal uit de hoge hoed getoverd: &quot;de Amersfoortse binnenstad zalte zijner tijd de city-functie moeten vervullen van een stedelijk gebied van circa250.000 inwoners.&quot;2® Daar was de binnenstad niet op berekend; er werdendan ook ingrijpende maatregelen aangekondigd. Het aantal bedrijven enwinkels diende fors (met 90.000 m2) te worden uitgebreid en verkrottegedeelten moesten worden opgeruimd. Om de toegankelijkheid van hetcentrum te verbeteren werd ervoor gekozen om de auto vrij baan te

geven;deze moest overal kunnen komen en overal kunnen parkeren. Dezeambities werden uitgewerkt in liefst twintig deelplannen voor de gehelebinnenstad. De binnenstad moest op de schop. Men voorzag onder meerin de aanleg van twee nieuwe pleinen, de bouw van vier parkeergarages inde binnenstad en het doortrekken van de stadsring aan de noordzijde vande kern. Daarnaast was er een nieuwe doorgaande oost-westverbindingontworpen, van de Molenstraat, via de af te breken markthallen in deBreestraat naar de Hof en vandaar via de Nieuwstraat/Zevenhuizen naarde Herenstraat. Dit alles betekende de sloop van verschillende rijksmonu-menten en honderden woningen, benevens de demping van een gedeeltevan de Langegracht. De Nieuwstraat en de Stovestraat zouden van destadsplattegrond moeten verdwijnen. De plannen van Rooimans en Huslage borduurden voort op het werkvan Molendijk en Zuiderhoek, maar voegden daar nieuwe elementen aantoe. Waar de laatstgenoemden zich concentreerden op het gebied buitende binnenste

singel, waagden Huslage en Rooimans de sprong naar deoude stad. Voor de lezer lijkt het achteraf onbegrijpelijk, hoe mendergelijke forse ingrepen heeft kunnen bedenken. Vooral omdat volkomenhelder is, dat de verkeersproblematiek op deze wijze alleen maar ergerwerd. Tegelijkertijd zou de middeleeuwse structuur in zijn kern wordenaangetast. En hier ligt waarschijnlijk de belangrijkste drijfveer van deplannenmakers, hoewel zij dit niet aan het papier hebben toevertrouwd.Wilde Amersfoort met zijn tijd mee gaan, moest het juist het juk van deoude structuren afwerpen en zich vol op de toekomst richten. Eentoekomst met als ideaal de Amerikaanse city, dat wil zeggen een centrummet grootschalige kantoorgebouwen en drukke verkeerswegen. Degeplande doorbraak zou zonder meer tot een forse transformatie van het 25



Flehite SCHUURMAN centrum leiden, waarbij op termijn alle oude bebouwing vervangen zouworden door hoogbouw; ongeveer de ontwikkeling die men tegenwoordigbij het station kan waarnemen en die gepland is voor het Eemkwartier.Maar wat voor moderne stedenbouwkundigen in de jaren 60 alsideaalbeeld gold, was voor anderen een gruwel. Op de barricaden Want ondertussen was er overal in het land een beweging ontstaan, diezich verzette tegen de ambitieuze plannenmakerij. De critici bestempeldende bestuurders tot regenten die symbool stonden voor de periode van deWederopbouw en de jaren 50. De bekrompen burgerbestuurders moestenplaats maken voor de generatie van de jaren 60, voor de nieuwe idealen.Maar welke idealen? De kracht van de protestbeweging lag vooral in dekritiek; wanneer het aankwam op het geven van alternatieven bleef mensteken in kleinburgerlijk utopisme. &quot;Small is beautiful&quot; en &quot;Grenzen aan degroei&quot; werden wervende strijdkreten. Vanuit deze gedachten verzette menzich tegen de

verkeersplannen en de daarmee gepaard gaande saneringenvan de oude binnensteden. De schaalvergroting tastte immers het karaktervan de stad onherstelbaar aan en het onbeperkte groei-denken boodbovendien geen oplossing voor de verkeersproblemen. Aan de verkeersca-paciteit van de binnenstad was immers wel degelijk een grens gesteld. Eennieuw maakbaarheidsideaal deed zijn intrede: grenzen aan de groei. Demobiliteit wordt immers bepaald door het aanbod van wegen en isdaarmee stuurbaar; hij is geen exogene grootheid waarop een antwoordmoet worden geformuleerd. In tal van steden werden grote saneringenstopgezet. In Utrecht leidden de heftige protesten bijvoorbeeld tot aanpas-singen in de plannen voor het gebied rond Hoog Catharijne. Doorbrakenwerden afgelast en de schaal van de openbare gebouwen werd aangepastaan de stedelijke omgeving. Muziekcentrum Vredenburg werd daardoorgeen imposante muziektempel, maar kreeg een bescheidenonderkomen.21 Ook in Amersfoort begon het publiek zich te roeren tegen

desaneringen en doorbraken, zoals voorgesteld door Rooimans en Huslage.Op 14 januari 1970 werden de plannen gepresenteerd aan deAmersfoortse bevolking. Dit leidde tot een brede protestbeweging.Individuen als stadshistoricus Herre Halbertsma roerden zich heftig, maarde meeste aandacht ging uit naar 'T Amersfoorts Binnenstad AktieKomitee (TABAK), opgericht door bewoners van de binnenstad. Metludieke acties vroegen zij aandacht voor de gevolgen van de plannen.TABAK bereikte toppunten van creativiteit met onder andere de &quot;24 uurvan Le RooiMans&quot; , waarbij de stad tot race-circuit werd uitgeroepen en een





Flehite SCHUURMAN Onder druk van de landelijke partijen verbraken echter de lokaleafdelingen van de CHU en de ARP de samenwerking met de SGP engingen met de KVP in zee; zij vormden voor de verkiezingen van 1970 deSamenwerkende Christelijke Volkspartij. De deelname aan de verkiezingen in 1970 viel echter voor beidecoalitiepartijen behoorlijk tegen: De Partij van de Arbeid verloor liefst vierraadsleden. Ook de confessionele partij deed het slecht. De SCVPbehaalde 38% van de stemmen en 14 zetels, een verlies van drie zetels. Deliberale partijen profiteerden het meest van de teruggang van confessio-nelen en sociaal-democraten. De VVD won een zetel en D66 kwam mettwee zetels nieuw in de raad. Een nieuwe gemeenteraad boog zich dus over de plannen. Op 29november 1971 besloten verschillende raadscommissies de plannenvoorlopig in de koelkast te zetten. Er moest een nieuwe nota komen,samengesteld door de Beraadsgroep Binnenstad, waarbij ook vertegen-woordigers van TABAK werden betrokken. Op 6 juli 1973 trad de

beraads-groep met nieuwe voorstellen naar buiten. TABAK had het pleit groten-deels gewonnen. In de nota werd de auto niet langer vrij baan gegeven,maar kreeg het openbaar vervoer prioriteit. Verder waren de doorbrakengeschrapt en werd ingezet op een opwaardering van de binnenstad via debouw van woningen en het behoud van het monumentale karakter van debinnenstad. De cityvorming moest worden gekeerd. De gevolgen voor de stad Maar is dat het geval? Nam de gemeente de gedachten van TABAK overen kwam er een einde aan de vervanging van kleinschalige bebouwingdoor grote bouwmassa's? Het antwoord op deze vragen is: ja en nee. Omte beginnen met het laatste: feit is, dat de grote saneringen in en rond debinnenstad gewoon doorgang vonden. Het gebied bij de Hellestraat werdopnieuw aangepakt in de periode 1970 tot 1977 en omvatte onder meerde uitbreiding van de V&D. Daar vlakbij op het Raadhuisplein werd in1970-74 het stadhuis opnieuw uitgebreid. Ondanks de heersende mode inde architectuur die kleinschaligheid

voorschreef, ging het proces vanschaalvergroting in de ring rond de oude binnenstad gewoon door. Deschaalvergroting bereikte zelfs de middeleeuwse binnenstad. Aan deVarkensmarkt moest een oude gevelrij wijken voor de nieuwbouw van Vander Kam (1971), terwijl in de Langestraat de bescherming van deRijksmomumentenwet boterzacht bleek onder de druk van C&A. Zoals inzoveel steden werd het oude centrum doorkliefd door een winkel-promenade met schreeuwerige gevels, zonder enig begrip of respect voorde monumentale waarden.



Flehite + WIJ HEBBEN ER TABAK VAN Cultureel Centrum De Flint (gebouwd in 1974-76) werd indertijdgezien als een goed voorbeeld waarbij men trachtte de schaal aan te passenaan de omgeving; desondanks bestaat het gebouw uit grote bouwmassa'sdie contrasteren met de aan de overzijde van de straat gelegen oudearbeiderswoningen. Wel geslaagd is de ROB (1988) in de Muurhuizen, dateen moderne architectuur combineert met respect voor de omgeving. Toch vormen de jaren 70 een duidelijke breuk met het verleden.Allereerst werd de auto steeds meer uit de stad verbannen. Het vervoer-middel zorgde niet alleen voor veel verkeersoverlast, maar de geparkeerdeauto's veroorzaakten ook een rommelig aanzicht. Conform de gedachtenvan Schaechterle verrezen aan de rand van de binnenstad verschillendeparkeergarages: onder andere op de Phoenixlocatie, op de Beestenmarkten in het Koestraatgebied.24 Voorstellen voor een totale verbanning van deauto uit de binnenstad door wethouder Asselbergs haalden het echter niet.De stad werd

geleidelijk autoluw. De bevolkingsontwikkeling in de verschillende stadsdelen T120000 8000 stadskern overige wijken 7000 100000 6000 - 80000 JjW <DOl 60000 > o O) c 'S ??40000 $ 5? 5000 ? 4000 3000 stationsgebied 2000 ??20000 1000 1980 1960 1970 1990 1940 1950 2000 -overige wijken| - stationskwartier/zonnehof- stadskern ? Bron: Statistische Jaarboeken 1974, 1984 en 1994 Ten slotte is de woonfunctie van de binnenstad versterkt. De voortdurendeteruggang van de bevolking in de oude binnenstad werd gekeerd (ziegrafiek). Dit in tegenstelling tot het stationsgebied waar de cityvorminggewoon doorging. In de stadskern werden tal van bestaande woonhuizen 29







Flehite SCHUURMAN periode begin jaren 70 kwam na enkele jaren de desillusie. Vanwege deeconomische recessies in de periode 1973-93 kon of wilde de overheid nietlanger aan de hooggespannen verwachtingen voldoen en herzag zij haartakenpakket. Deregulering en decentralisatie werden kernbegrippen. Ende burgers keerden zich weer af van de politiek. Toch was er allerminst sprake van een restauratie. Structureel was eriets veranderd in het stemgedrag. De kiezer die trouw op dezelfde partijstemde, maakte plaats voor de zwevende kiezer. Deze stemt niet vanzelf-sprekend op basis van religieuze of sociaal-economische afkomst, maarmaakt bij elke kiesgang bewust een keuze voor een partij op basis van hetimago van de lijsttrekker of vanwege lokale dan wel landelijke topics.Aangezien lijsttrekkers en verkiezingsitems komen en gaan, verandert bijelke verkiezing het politieke spectrum. Partijen kunnen van de ene op deandere verkiezing meerdere zetels verliezen of winnen. D66 geldt altijd alshet schoolvoorbeeld van een dergelijke jojo-partij,

maar in Amersfoort isde aanhang van de VVD en het CDA minstens even wispelturig. Zo laveertde VVD tussen vijf zetels (in 1990) en tien zetels (in 1982) en het CDA gingvan vijftien zetels in 1978 naar zes in 2002. Bij elke verkiezing vormt eenandere partij de grootste fractie in de raad. Van 1919-1966 was deSDAP/PvdA altijd de grootste fractie geweest (af en toe samen met deRKSP). Vanaf 1970 wisselen CDA, PvdA, D'66 en VVD voortdurendstuivertje in de raad. Meer dan ooit tevoren moeten zij werkelijk dingennaar de gunst van de kiezer die hen onmiddellijk afstraft wanneer niet aanzijn wensen wordt voldaan. Voor arrogante regenten is geen plaats meerin de gemeentepolitiek. Raadszetels in Amersfoort 1946-2002 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1973 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 ARP 3 3 4 3 3 3 3 CHU 4 5 5 5 5 5 4 RKSP/KVP 8 8 9 8 9 9 7 CDA 10 15 12 12 9 7 7 6 Christen Unie/SQP/GPV/RPF 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 3 RKPN 1 Confessionelen 15 16 18 17 18 18 16 13 16 14 14 12 10 11 9 Partij van deVrijheid/VVD 1 3 3 5 4 5 6

10 7 10 7 5 8 9 7 D'66 2 1 3 2 2 8 9 5 2 Liberalen 1 3 3 5 4 5 8 11 10 12 9 13 17 14 9 PvdA 11 10 11 11 12 10 6 9 10 8 12 6 6 9 6 PPR/PSP/CPN/Groenlinks 4 2 1 1 2 4 3 1 3 2 6 4 5 4
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