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15 SEPTEMBER 2016 
 

De wekker ging vroeg, vijf uur opstaan is geen uitzondering onder de deelnemers van de 

excursie ‘Van newtown tot ecodorp’. Maar de moeilijke start wordt beloond met een mooie 

eerste dag van de excursie naar de newtowns in Zuid Engeland.  

Op de Wagenwerkplaats in Amersfoort en bij het snelweghotel in Breda, volgt een 

aangename ontmoeting met de andere excursisten, een bonte verzameling van veertien 

 

stedenbouwkundigen en planologen die een interesse en vraag delen:  

“ Wat is er terecht gekomen van de newtowns uit de schoolboeken waaruit we de idealen 

van deze stroming goed in onze oren hebben geknoopt. Zijn de mensen er echt zo gelukkig 

als gedacht, zijn de structuren er goed te herkennen, zijn de oorspronkelijke idealen 

waargemaakt en hoe hebben deze wijken zich aangepast aan deze tijd, welke innovaties zijn 

er op ecologisch en maatschappelijk gebied ? ” 

 



 

 

Een confronterende overtocht gaf direct een indruk van de tijd waarin we ons nu bevinden: 

de vluchtelingenkampen in Calais laten een treurig beeld zien van een nieuw type ruimtelijke 

ordening, de immense vluchtelingenkampen waar velen wachten op een nieuwe toekomst.  

 

 

En hoe groot was het contrast toen wij aankwamen op ons eerste excursiedoel in Londen:  

GREENWICH MILLENNIUM VILLAGE,  
 

een eigentijdse woonwijk aan de Thames voor de vermogende Londenaar. Op het 

schiereiland van Greenwich worden hier 1800 woningen gebouwd in combinatie met 

verschillende parken, een ecologie centrum, jachthaven en andere voorzieningen. Al snel  

 

ontstond de discussie wat er nu echt duurzaam is aan deze wijk. Is het de uitgekiende locatie 

en perfecte bereikbaarheid ten opzichte van het openbaar vervoer (met de kabelbaan als 

eyecatcher) in combinatie met het langzaam verkeersnetwerk, het groen, de 

sportmogelijkheden of de mix aan woning-typologiën ? 

   



 

 

Het hippe pop-up restaurant van matig isolerend plastic is ondanks de sympathieke 

Amsterdamse kelner in ieder geval niet duurzaam, concluderen we op het terras van de 

klassieke pub van het millenniumdorp.  

     

Op dus naar West Londen voor een heerlijke maaltijd in een van de vele exotische 

restaurants en een verkwikkende nachtrust in het eerste hotel. 
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Na even file-rijden in de buitenwijken van Londen tussen dicht op elkaar gepropte leuke 

erkers en tuintjes rijden we in het landschap tussen hoge Engelse hagen – waar we vanuit de 

bus mooi overheen kunnen kijken.  

MILTON KEYNES  
 

Vanaf 1967 is deze Newtown in ontwikkeling volgens het beleid van onze groeikernen, denk 

aan Zoetermeer of Purmerend: in dezelfde tijd ontstaan, dezelfde principes toegepast, nog 

steeds groeiend. Groot en verspreid aangelegd met laag- en middelhoogbouw. Voor zover 

we het kunnen zien staat het er allemaal redelijk bij. Het groen wordt opvallend goed 

onderhouden. Door de bouwhoogte en de grid-structuur van de wegen valt niet 

vanzelfsprekend op een centrum te oriënteren. Veel verkeersweg en parkeren in het zicht,  

                                       

    

   



 

 

veel flankerend groen. We lopen naar het grote overdekte winkelcentrum. Fotograferen 

mogen we daar niet ondanks geduldig verzoek van Elma om permissie bij het centrum-

management. De oorspronkelijke mall uit de zeventiger jaren is aangewezen als monument, 

waarin nu veel geld geïnvesteerd wordt voor een opknapbeurt. Niet slecht.  

                           

De uitbreidingen van dit winkelcentrum van recenter datum roepen minder enthousiasme 

op. Wij investeren in cadeautjes, koffie en scones en steken daarna veel brede 

verkeerswegen over - gedurende vijf minuten in de enige regen tijdens onze vier dagen 

excursie. Ineens wandelen we door een mooi groot heuvelachtig park met landschappelijke 

allure en verkorten dan de wandelroute terug naar de bus omdat we te lang in het  

   

winkelcentrum hebben doorgebracht. Zo maken we kennis met de gescheiden 

langzaamverkeer- en auto-circuits, en met woonbuurten die een aanzienlijk lager 

onderhoudsniveau hebben dan het werkelijke centrumgebied..  

Prachtige lunchpakketten staan klaar in de bus. 

  



 

 

NORTH WEST BICESTER (ZEG ‘BISTER’) 
 

Van wat een grote uitbreiding van het stadje Bicester moet worden ten noordwesten van 

Londen zijn temidden van akkers en weiland de eerste blokken grondgebonden woningen en 

enkele appartementsgebouwtjes opgeleverd.  

En een fikse Warmte-Kracht- Centrale voor het wijkje die over één van de gevels hoog met 

groen moet gaan begroeien…eerst zien dan geloven…  

 

                                     

In het informatiecentrum krijgen we een ontvangst met koekjes en uitleg over 

duurzaamheids-ambities. We horen over aardige duurzame vervoersfaciliteiten: De bus 

komt elke 20  minuten langs en eco-BMW’s en elektrische fietsen worden gedurende een 

aantal weken, respectievelijk maanden aangeboden om mensen te verleiden hiertoe over te 

gaan.  

Het is een ‘All Electric’ wijkje met zero-energy-uitgangspunten: veel zonnepanelen die qua 

opbrengst de CO2-footprint van de WK-centrale moeten compenseren. De WK-centrale 

werkt op gas van het regionale/landelijke net en  voorziet in de verwarming van woningen 

en warm water. Theoretisch misschien te verdedigen, maar de CO2-uitstoot van de centrale 

had voorkomen kunnen worden. Koelen kan met het systeem niet. En de energie die over is 

blijkt (nog) niet geëxporteerd te kunnen worden. Waarom geen warmtepompen toegepast?  



 

 

We bezoeken een modelwoning (wat een lage plafonds) en gaan begeleid op pad door het 

buurtje. 

       

In de woonomgeving wordt het één en ander gedaan met wadi’s maar opvallend is de grote 

oppervlakte aan verharding. De materialen van de woningen zien er aardig uit, maar de 

natuursteen in gevels, daken en tuinmuren blijkt een composiet te zijn, de leien daken zijn 

Eternit leien. Hier en daar zijn de composietstenen in tuinmuren toegepast, maar op veel 

plekken domineren lelijke houten schuttingen. 

Veel herhaling en matige afwerking en details verraden hoe langer je er rondloopt het 

commerciële karakter van het project. 

OXFORD 
 

Het wordt verder naar het westen door de counties Oxfordshire en Gloucestershire richting 

Wales mooier en mooier. Onverwacht houden we tijd over om Oxford te bezoeken. Na wat 

 

manoeuvreren weet chauffeur Ron ons in de binnenstad af te zetten. We halen ons hart op 

aan de oude stad en Universiteitsgebouwen, –coarts en –greens.  



 

 

 

Een mooie kleur oker natuursteen domineert prachtig in de late middagzon, en historische 

details brengen discussies naar boven over de condities waarop deze ambachtelijke 

hoogstandjes nu nog geleverd zouden kunnen worden. Ik geef de anekdote van architect 

Robert Adam (die van nu) door over veertigjarige Engelse miljonairs die alsnog een historisch 

ambacht leren en met een minimaal uurtarief bereid zijn hun craftsmanship in architectuur 

toe te passen. 

     

Er worden boeken en kaarten  gekocht in Blackwells: een Donner-achtige boekhandel over 

vier verdiepingen met koffiebar. We besluiten ons bezoek aan Oxford met drank en 

borrelhapjes op het terras bij The Head of The River. 



 

 

   

We rijden over heuvels en door dalen – nu zo mooi dat er hier en daar in de bus 

vakantieplannen worden gemaakt -  en landen in een IBIS-hotel in de rand van Gloucester, 

dicht bij Wales. We nemen de stads-dubbeldekker - met zijn allen bovenin - naar de oude 

Docks, waar we ons laven aan burgers, wonderlijke Engelse maaltijden en bieren.  

       

Een gedeelte van ons excursievolk mist omstreeks middernacht de laatste bus en gaat na 

ruim een uur tasten in het duister op één oor. 
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We verlaten met weinig weemoed het IBIS-hotel in een industriegebied in Gloucester en 

rijden door prachtig landschap Engeland uit en Wales binnen op weg naar Blaenavon. 

    

 

BLAENAVON 
 

Door een gelukkig geologisch toeval werd hier eind 18e eeuw steenkool en ijzererts in het 

zelfde gebied gevonden. Daarom kon vanaf 1789, het jaar van de Franse Revolutie, hier in dit 

gebied, de Industriële Revolutie beginnen, dankzij de winning van ijzererts en het ter plekke 

omsmelten tot ijzer met de naastgelegen steenkool. Blaenavon en daarna heel Zuid-Wales 

werden de geboorteplaats en de ‘powerhouse’ van de Industriële Revolutie. 

Op het hoogtepunt tussen 1870 en 1913 waren er in Zuid-Wales 620 kolenmijnen met 

232.000 man die 200-300 miljoen ton kolen per jaar produceerden, niet alleen voor 

Engeland, maar ook voor de export naar een groot deel van de wereld, naar Frankrijk, Zuid-

Afrika en India. 

Het gebied kende de heroïek en tragiek die we ook van andere mijngebieden kennen. 

 

In 2004 werd de laatste mijn gesloten vlak nadat  de UNESCO het Industrieel Landschap van 

33 km2 rondom het stadje Blaenavon tot World Heritage had verklaard. 



 

 

We kijken rond in het stadje Blaenavon, in het mijnmuseum en lopen daarna naar de Big Pit, 

de grootste koolmijn. Het is vreemd te beseffen dat deze verlaten en verroeste schroothoop 

200 jaar geleden het kloppend hart van de wereldwijde Industriële Revolutie was. 

   

   

Al met al is Blaenavon wel een ‘openluchtmuseum’; in die zin is het wezenlijk anders dan 

herontwikkelingen van mijngebieden in Duitsland, Wallonië en Noord-Frankrijk. Denk dus 

niet aan het Ruhrgebied of Lens (N.-Fr.) om maar wat voorbeelden te noemen. 

We rijden Wales uit, over de enorme brug over de rivier de Severn, terug in het 

‘Midsummer-murder’ landschap van Somerset.  

Dan naar Dorchester en haar nieuwe, wereldberoemde, uitbreiding Poundbury. 

POUNDBURY/DORCHESTER 
 

Onderweg legt onze interim-adjunct gids, Peter Verschuren, uit hoe hij, zoals bijna iedereen, 

in Delft werd opgeleid als ‘hardcore’ modernist. In de jaren tachtig kwamen bij hem de 

eerste twijfels over dit ware geloof, maar hij kwam pas echt ‘uit de kast’ bij het werken aan 

De Resident in Den Haag samen met de neo-traditionele Luxemburgse 

architect/stedenbouwkundige Rob Krier (Krier & Kohl, Berlijn). Die wordt samen met zijn 

zeven jaar jongere broer, Leon Krier, en de Amerikaanse Andrés Duany (DPZ, Miami) wel 

beschouwd als de grondlegger van het New Urbanism. 



 

 

 

Prince Charles, de Prince of Wales, had begin jaren ’80 al regelmatige kritiek geuit aan de 

zijns inziens verwoestende werking van het dogmatisch Modernisme op de Engelse steden. 

Dat werd vooral door architecten afgedaan als onzinnige kritiek van een koninklijk warhoofd, 

maar door het minder professionele publiek wel herkend. Kort daarop, vanaf 1987, zag 

Charles zijn kans schoon om als grondeigenaar en ontwikkelaar zijn ideeën hoe het wel 

moest te realiseren bij de uitbreiding van Dorchester. 

Kort nadat Andrés Duany en zijn vrouw, Elisabeth Plater-Zyberg,  begin jaren ’80 in de 

Panhandle van Florida de community Seaside ontwierpen en ontwikkelden met steun van 

Leon Krier, zocht prins Charles hem aan als zijn belangrijkste adviseur bij het ontwerp en de 

ontwikkeling van Poundbury. 

We doorkruisen eerst met de bus heel Poundbury, zodat we een indruk krijgen van de 

omvang ervan; na voltooiing in 2025 ongeveer 2.500 woningen, 6.000 inwoners en 3.000 

arbeidsplaatsen ! 

Dan stappen we uit bij het hoofdplein in de eerste fase met een prachtige Bastillestad-

achtige markthal annex buurtcentrum van de hand van Leon Krier zelf. 

   

Dan volgt een wandeling door alle bestaande fasen I, II en III, eindigend bij het nog in 

aanbouw zijnde Queen Mother Square met daaraan de ‘Duchess of Cornwall (lees: Camilla!) 

Inn’ en hotel. 

Ons gezelschap is over het algemeen zeer positief over Poundbury. Er is een besef dat deze 

vorm van ‘New Urbanism’ meer is dan alleen maar een trucje met lollig ouderwets 

vormgegeven retro-huisjes. 



 

 

   

Het is een samenhangende goed doordacht stedenbouwkundig concept dat géén 

geforceerde functiescheiding kent, dat werk combineert met wonen, dat zijn 

bouwmaterialen uit de omgeving haalt en tenslotte in stedenbouwkundige en 

architectonische vormgeving terug grijpt op deze regio en de klassieke Europese 

stedenbouw. We kunnen het Nederlandse Brandenvoort van broer Rob Krier nu beter 

plaatsen als de ietwat minder stijlvaste navolger van Poundbury. 

Er is ook kritiek te beluisteren: het is bijna een overdosis aan perfecte vormgeving en 

detaillering. Ook voelt het af en toe wel een beetje steriel, “Waar zijn de mensen ?” 

Tijdens deze op ecologie en De Levende Stad gerichte excursie wordt het adagium: 

“Als het ecologisch OK is ziet het er niet uit. (Bichester en BedZED) En als het er OK uitziet is 

het nog niet 100% eco-verantwoord” (Oxford en Poundbury). 

Daar moet nog iets op verzonnen worden ! 

Algemeen wordt gevonden dat het hoog tijd is voor een goed voorbereide excursie voor de 

BNSP en de Nederlandse tak van INTBAU (International Network for Traditional Building, 

Architecture & Urbanism) naar Poundbury. Maar dan wel in 2017 en nog even beetje sparen 

want we willen dan wel overnachten in ‘The Duchess of Cornwall’ met uitzicht op het 

standbeeld van de Queen Mother ! 
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BEDZED 
 

Zondagmorgen; vroeg, Bedzed slaapt nog. Of is men nog uitgeteld van de dag tevoren, toen 

duizenden bewonderaars in het kader van London Open House het wijkje bezocht hebben? 

We weten het niet, maar het is er uitgestorven en muisstil. 

Van te voren waren we herhaaldelijk gewezen op de wens om de bewoners in hun privacy 

en rust te respecteren. Gevolg daarvan leek wel te zijn dat we bijna de buurt niet in durfden 

rijden en lopen. 

Ron trok zich daar niet al te veel van aan en ‘denderde’ met de voor deze situatie veel te 

grote bus helemaal door tot het einde van de wijk – verder was echt niet mogelijk ! 

Betekende wel dat we niet veel hoefden te lopen om toch een goede indruk te krijgen van 

de wijk. 

   

Een paar overheersende indrukken: klein, hoewel autovrij is dat wel erg makkelijk omdat de 

rand van de buurt altijd binnen 100 meter afstand van de woning ligt, weinig groen binnen 

de interne openbare ruimte, zeer hoge dichtheid, hoge, redelijk ontoegankelijke 

woonbebouwing. En een architectuur die redelijk gedateerd lijkt. 

                                             

Aansluitend aan de buurt ligt een (nog ?) onbebouwd terrein dat is ingericht als tuin annex 

speelgebiedje; de mate van on-georganiseerd-heid daar is bijna een verademing naast de 

strikte ordening van de woonstraatjes. 



 

 

In de presentatie van de buurt is de bijzonderheid niet direct afleesbaar. Dat er iets 

afwijkends aan de orde is voel je wel. Om de echte ambities en kwaliteiten te onderkennen 

heb je geschreven achtergrondinformatie nodig en die is ruimschoots voorhanden: eigen 

website, deelname aan (inter)nationale congressen en fora, etc. Ook na 15 jaar willen de 

founding fathers hun boodschap nog steeds met liefde en verve uitdragen. 

Al met al een inspirerend project waarbij wel wat vraagtekens te plaatsen zijn. Direct werd 

door ons de link gelegd met voorlopers en experimentele projecten uit de 90er jaren in 

Nederland: Ecolonia, Morra Park, EVA-Lanxmeer. Hier is dan ook het idee ontstaan om de 

terugkomdag te wijden aan een bezoek aan een dezer voorlopers in Nederland. 

 

 

  



 

 

ZONDAGMIDDAG 

 

TERUGREIS EN REFLECTIE 
 

Na het laatste onderdeel van het programma rijden we weer richting Dover, de boot op. 

Genietend van de middagzon en wat minder van smerige sigarettenrook, omdat de enige en 

schaarse buitenruimte op de boot tevens de smoking-zone is, kijken we terug op de excursie.  

We hebben ‘new-towns’ onderzocht. Steden en wijken die recent of langer geleden zijn 

gebouwd om de groeiende bevolking van Zuid-Engeland en Londen in het bijzonder te 

kunnen opvangen. Millennium Village aan de Thames, hoge dichtheid, veel schaduw, 

gezellige parkjes, betaalbaar(?) wonen in hartje Londen.  

Milton Keynes, verguisd en bejubeld tegelijkertijd. Het regende er. Een schitterende 

parkachtige omgeving, keurig onderhouden. In groen geklede woonwijken, winkelcentra, 

etc. Rust en ruimte. Maar toch zagen we veel slecht onderhouden huizen, veel 

parkeerplaatsen, weinig bewoners (oja, het regende) en één lange rij langzaam rijdende en 

stilstaande auto’s tussen de Noord-Londense suburbs (waaronder Milton Keynes) en de stad 

Londen.  

Bicester, een goed concept, een haast idealistisch voorbeeld van een ecotown. Matige 

kwaliteit, veel versteende openbare ruimte, geen gezellige pleintjes.  

Poundsbury, fijne omgeving, kwaliteit, sociale huur naast koop, maar weer niemand te zien. 

Slechts één speeltuintje en niemand op het plein voor de kroeg (zaterdagmiddag, zonnig, ca. 

20 graden).  

Tot slot, BedZed – London-zuid, weer een ecotown. Een ‘gated community’, maar dan wel 

natuurvriendelijk. De mensen wonen er tevreden. Zoals dat ook geldt voor de andere new-

towns. 

Niet iedereen wordt even blij van steden als Poundsbury en Bicester. De afstanden tot het 

centrum van Londen (of andere steden waar wordt gewerkt, gewinkeld, gerecreëerd, etc.) 

zijn enorm, de stilte ook. Breed gewaardeerd worden de levendigheid van Oxford (onze 

tussenstop) of de stadsstraten van Londen-noord, waar we de eerste avond verbleven. 

Hetzelfde geldt voor het in de avonduren bezochte deel van de stad Cloucester. 

Dat neemt niet weg dat mensen gelukkig zullen wonen in deze ‘new-towns’. Wellicht zijn het 

daarom wel geslaagde voorbeelden van ‘levende steden’. 

De bus tuft over de Belgische snelwegen huiswaarts.  

De vraag is: moeten deze new-towns, met het oog op de toekomst, levendiger zijn, meer te 

bieden hebben? Of zijn de stilte en de rust een kwaliteit die moet worden gekoesterd? Is de 

afstand tot (een) stadscentrum te ver (met als gevolg files, veel autogebruik) of een kwaliteit 

(geen luchtvervuiling, goedkopere grond) ? Vragen die net zo van toepassing zijn op de 

Nederlandse grootstedelijke politiek. Hebben we een metropool nodig, zoals o.a. Zef Hemel 

betoogt, of moeten we juist de netwerkstad uitbreiden? 



 

 

Waar zijn de mensen? Alle (!!) bezochte projecten blonken uit in menselijke leegte. Rust, 

stilte, geen dynamiek etc. Niet direct hetgeen we beschouwen als aantrekkelijk en ‘leefbaar’. 

En dan wel weer in de, in de avonduren en pauzes bezochte, buurten en straten van Londen, 

Oxford en Gloucester. Laat levendigheid en leefbaarheid zich wel plannen? 

Een andere veelgehoorde opmerking is: “Waarom zijn voorbeeldprojecten toch van zo’n 

belabberde (technische, esthetische) kwaliteit”? De bijna lachwekkende illustraties van deze 

stelling/vraag liggen binnen de door ons gemaakte fotoseries voor het opscheppen. (Maar 

deze laten we met het oog op het beschadigen van tere zieltjes niet zien.) 

De discussie gaat verder de komende tijd. We zijn in ieder geval ontzettend geïnspireerd en 

met nieuwe inzichten teruggekomen! 

 

Tenslotte 
 

Velen hebben een bijdrage aan dit verslag geleverd middels een verslag van een deel van de 

excursie. We danken in het bijzonder de volgende personen: 

Dag 1  Marloes Boutkan 

Dag 2  Peter Verschuren 

Dag 3  Chris Jagtman 

Dag 4  Bert Harmelink (ochtend) 

Dag 4  Jan Pieter Koppert (middag) 

 

Bert Harmelink schreef alles aan elkaar. 

Het gehele gezelschap excursisten zorgde voor de foto’s. 

Heel veel dank aan Elma van Beek, Wil Groenhuijsen, Bert Harmelink en Jos van der Mark 

voor de organisatie van deze geweldige excursie en de productie van de excursiegids. 

      

 


