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Inleiding 

 

De laatste jaren worden er in Nederland in toenemende mate 
woningbouwprojecten ontwikkeld waarin de bewoners een collectieve 
buitenruimte gezamenlijk in privaat eigendom krijgen en waarbij zij zelf 
verantwoordelijk zijn voor het beheer daarvan. Veel van die projecten 
kennen een zekere mate van afscherming van de gemeenschappelijke 
ruimte, bijvoorbeeld in de vorm van waterpartijen, heggen, muren en in 
sommige gevallen hekken en afgesloten poorten. 

Zowel het private eigendom en beheer als de afscherming waarmee dat in 
sommige gevallen gepaard gaat, roept in Nederland veel discussie op. 
Beide ontwikkelingen betekenen namelijk een breuk met enkele 
traditionele uitgangspunten in het ruimtelijke ordenings- en volks-
huisvestingsbeleid. Waar traditioneel de overheid de buitenruimte in 
eigendom en beheer had, krijgen nu marktpartijen en burgers het voor 
het zeggen. Waar naast privaat eigendom ook sprake is van ruimtelijke 
afscherming komt mogelijk de toegankelijkheid van bepaalde plekken in 

het geding. Onder beleidsmakers, maar nog sterker in academische kring, 
bestaat zelfs de vrees dat afscherming van wooncomplexen op termijn kan 
leiden tot een tweedeling tussen luxe enclaves (voor de rijken) en 
armoediger openbaar toegankelijke plekken (voor de rest). Zo spreekt de 
Vlaamse filosoof Lieven De Cauter (2005) van ‘cellulaire steden’, die hij 
typerend acht voor de ‘capsulaire beschaving’ die in deze tijd om zich 
heen grijpt. Volgens critici komt niet alleen de kwaliteit en 
toegankelijkheid van de buitenruimte in het geding, maar mogelijk ook 
de kwaliteit van het publieke domein. Gevreesd wordt onder meer dat het 
contact tussen bevolkingsgroepen vermindert, waardoor van een 
uitwisseling van ideeën en ervaringen steeds minder sprake zal zijn. Zo 

18 

 

http://www.krisis.eu/


Krisis 
   Tijdschrift voor actuele filosofie                                                        David Hamers en Joost Tennekes – Voor een beperkt publiek 

waarschuwde Maarten Hajer (1997) eind jaren negentig voor het ontstaan 
van monoculturele enclaves in Nederland, omdat hij steeds meer burgers 
zich zag terugtrekken in hun privédomein en zich zag afschermen van 
andere bevolkingsgroepen. 

Opvallend in het Nederlandse debat is het gemak waarmee de besloten 
wooncomplexen in ons land worden vergeleken met de beruchte gated 
communities en common interest developments die in vele landen (zoals 
de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Brazilië en de snelgroeiende steden in 
China) een wijdverbreid en snel om zich heen grijpend verschijnsel zijn. 
Het gaat om wijken die met hekken en poorten zijn afgesloten en 

projecten waarin niet de overheid, maar de bewoners zelf de zeggenschap 
hebben over de inrichting van de gemeenschappelijke buitenruimte, de 
toegankelijkheid van de voorzieningen en het type bewoners en bezoekers 
dat er welkom is. In het Nederlandse debat is een typerende gedachte dat 
dergelijke private en afgesloten domeinen ook in ons land in opmars zijn, 
of dat deze niet meer lang op zich zullen laten wachten (zie bijvoorbeeld 
Algra 2005; Van Dam e.a. 2005; Donkers 2005: 26; Federatie Welstand 2007; 
Kramer 2006: 4; Reinders 2005: 40; Wilkens 2004: 514; Zuithof 2005).  

Het debat over private en afgeschermde wooncomplexen in Nederland is 
nogal normatief van aard. Dat is niet verbazingwekkend: achter de 
discussie over eigendom, muren en hekken gaan immers beladen kwesties 
schuil die raken aan vraagstukken over vrijheid, gelijkheid en solidariteit. 
Maar de discussie wordt niet altijd gevoerd op basis van kennis over de 
actuele situatie. Waar in het internationale debat normatieve standpunten 
worden gepaard aan inzicht in actuele sociaaleconomische, culturele, 
ruimtelijke en institutionele ontwikkelingen, staat het onderzoek naar de 
aard en de achtergronden van besloten wooncomplexen in Nederland 
nog in de kinderschoenen. Recent verschenen de eerste uitgebreide 
verkenningen van dit verschijnsel. In Privé terrein (2006) richten Lohof & 
Reijndorp zich op projecten in privaat eigendom en beheer, in 
Afgeschermde woondomeinen in Nederland (2007) onderzoeken Hamers 
e.a. projecten waarvan ruimtelijke afscherming een kenmerkende 
eigenschap is. Waar het Nederlandse debat over besloten wooncomplexen 
tot nog toe werd gedomineerd door nogal theoretische redeneringen en 
verwijzingen naar buitenlandse situaties, plaatsen de bevindingen uit deze 
en verwante, kleinere studies naar besloten wooncomplexen in Nederland 
de discussie in een nieuw daglicht. Voor de ongerustheid over de 
aantasting van de openbare toegankelijkheid en de kwaliteit van het 
publieke domein mogen in het buitenland en in theorie ook in Nederland 
goede redenen zijn, maar hoe verhoudt zich dat tot de situatie waarvan op 
dit moment in Nederland sprake is? Welk effect hebben besloten 
wooncomplexen in Nederland op de verhouding tussen publiek en 
privaat domein? Dat is niet alleen een kwestie van tellen en meten, maar 
vergt ook inzicht in de opvattingen over wat het publiek domein is. 
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Privaat eigendom/beheer en ruimtelijke afscherming 

De recente toename van het aantal privaat beheerde woonprojecten is 
relatief eenvoudig vast te stellen. We spreken van wooncomplexen in 
privaat eigendom en beheer als niet de gemeente, maar de bewoners of 
een andere private partij de collectieve buitenruimte (zoals een binnen-
plaats, tuin of toegangsweg) in eigendom en beheer hebben. Daarvoor 
bestaan verscheidene juridische constructies, waarvan de splitsing in 
appartementsrechten en mandeligheid de bekendste zijn.1 In Privé terrein 
(2006) brengen stedenbouwkundige Stijnie Lohof en stadssocioloog 
Arnold Reijndorp als eersten de aard en omvang van dit voor Nederland 
nieuwe verschijnsel in kaart. 

Belangrijk is te constateren dat de eigendoms- en beheersituatie nog niets 
zegt over de mate van ruimtelijke afscherming ter plekke. Veel private 
wooncomplexen kennen een zekere mate van afscherming, maar 
noodzakelijk is dat niet. Privaat beheerde woonprojecten kunnen heel 
goed toegankelijk zijn, zoals er, omgekeerd, ook openbare plekken zijn 
met beperkte toegang – denk aan de afgesloten steegjes op de Amster-
damse Wallen, waar hekken overlast moeten helpen tegengaan. In 
sommige private wooncomplexen geven bordjes de afwijkende eigen-
domssituatie aan (zie afbeelding 1 van het Burgemeester de Monchyplein, 
Den Haag), maar vaak ontbreken ze. In andere sluiten hekken de toe-
gangspoorten af, bijvoorbeeld na zonsondergang, maar vaak ook al eerder, 
zoals rond de Mariaplaats in Utrecht (zie afbeelding 2). Weer andere 
complexen hebben wel een poort, alleen wordt die niet afgesloten, zoals 
in Het Carré in Delfgauw (zie afbeelding 3). 

Er zijn talloze vormen en maten van afscherming, die dus niet zijn af te 
leiden uit de eigendoms- en beheerconstructies. Dat maakt het lastig om 
precies aan te geven in welke gevallen sprake is van een afgeschermd 
wooncomplex. In Afgeschermde woondomeinen in Nederland formu-
leren Hamers e.a. (2007) drie criteria. Onder afgeschermde woon-
complexen worden projecten verstaan waarvan fysieke afscherming van 
de ruimte een typerende eigenschap is, waardoor een besloten 
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In het landelijk gebied, tot slot, winnen (veelal luxueuze) projecten 
waarin recreatieve functies zijn opgenomen aan populariteit. Onder meer 
waterrecreatie en golfbanen maken steeds vaker deel uit van de 
planvorming. Deze fungeren daarbij niet alleen als recreatieve voor-
zieningen, maar dienen ook als blauwe/groene buffers tussen de projecten 
en hun omgeving. Voorbeelden zijn de Golfresidentie in Dronten en 
Flevo Golf Resort in Lelystad (zie afbeelding 6). Daarnaast zijn de zo-
genoemde nieuwe landgoederen, nieuwe buitenplaatsen en zelfs nieuwe 
kastelen populair. Alle zijn, zij het in verschillende mate, door de wijze 
van aanleg en bebouwing defensief van karakter. Zo is het project De 
Wolveschans in Leek een woonwijk van vijftig hectare die als geheel is 
geïnspireerd op de borgen, de typische Groningse woonkastelen. De wijk 
is ontworpen als een ‘besloten enclave bijna helemaal omgeven door 

wallen met windsingels’ (

buitenruimte ontstaat waarin sprake is van een collectief domein en/of 
waarin zich collectieve voorzieningen bevinden. 

Dergelijke domeinen zijn in Nederland te vinden in zowel binnensteden, 
suburbane gebieden als in het landelijk gebied. In nieuwe grootschalige 
binnenstedelijke projecten zijn vaak bouwblokken te vinden met 
afgesloten gemeenschappelijke binnenterreinen, bijvoorbeeld op het 
Céramiqueterrein in Maastricht, in het Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch 
(zie afbeelding 4) en in het Chassépark in Breda. Daarnaast zijn er 
kleinschaligere projecten, zoals de genoemde Mariaplaats (een 
aaneenschakeling van hoven) en Wolvenhof (28 koopwoningen) in de 
Utrechtse binnenstad. 

In het suburbane gebied is De Veste in het Helmondse Brandevoort een 
bekend voorbeeld. Minder bekend is wellicht De Citadel in de wijk 
Broekpolder in Heemskerk. Beide hebben het robuuste uiterlijk van 
‘oude’ vestingstadjes. De Citadel is omgeven door een gracht en de 
binnenhoven (waar de woningen omheen liggen) kunnen ’s avonds 
worden afgesloten. Vaker zijn aan de stadsranden projecten te vinden met 
minder ‘harde’ vormen van begrenzing, bijvoorbeeld doodlopende 
woonstraten en complexen die zijn omgeven door waterpartijen (zie 
afbeelding 5 van De Eilanden, Nieuw Terbregge, Rotterdam). 

www.noordpeil.nl 2006). Bekender zijn wellicht 
de kastelen van het project Haverleij in ’s-Hertogenbosch (zie afbeelding 
7). Hoewel de kastelen openbaar toegankelijk zijn, ogen ze met hun hoge 
muren, torens, poorten en grachten exclusief en afwerend. 

Tot op zekere hoogte is het begrijpelijk dat deze uiteenlopende vormen 
van besloten wooncomplexen in het Nederlandse debat worden 
vergeleken met de private residential enclaves en gated communities 
waarover in het buitenland zoveel ophef is. Toch gaan dergelijke 
vergelijkingen ook wat betreft de opzet van de complexen maar zeer ten 
dele op. Zo concluderen Hamers e.a. (2007) dat besloten wooncomplexen 
in Nederland in vergelijking met andere landen gemiddeld veel 
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kleinschaliger zijn.2 Daarnaast herbergen dergelijke woonprojecten in 
Nederland ten opzichte van het buitenland naast wonen weinig andere 
functies (zoals winkels), hetgeen een belangrijk verschil is als het gaat om 
de aantasting van de levendigheid van de openbare ruimte. Bovendien 
hebben afgeschermde wooncomplexen in Nederland veel vaker dan in het 
buitenland ‘zachte randen’, bijvoorbeeld in de vorm van een park, een 
golfterrein, waterpartijen of niveauverschillen. In veel gevallen zijn 
hekken daardoor overbodig. Op dit punt is er een groot verschil met veel 
buitenlandse situaties, waarin muren, hekken en (bewaakte) poorten in 
nieuwbouwprojecten veel voorkomen. Ook de defensieve architectuur en 
de gesloten bebouwingstypen, zoals die van de nieuwe kastelen en de 
nieuwe hofjes die in Nederland opvallend populair zijn, dragen ertoe bij 
dat hekken in ons land veelal overbodig zijn. 

In Nederland gaat het niet zozeer om ‘beveiliging door afsluiting’ als wel 
om ‘beslotenheid door begrenzing’. Er is eerder behoefte aan woon-
projecten met een herkenbare, eigen identiteit en een overzichtelijke, 
menselijke schaal dan aan domeinen die door middel van afgesloten 
poorten en hekken zijn afgeschermd van hun omgeving. 

 

Angst voor de aantasting van de openbare toegankelijkheid en het 
publieke domein 

Dat neemt niet weg dat er in Nederland ongerustheid is over het effect 
van besloten wooncomplexen op de openbare toegankelijkheid en het 
publieke domein. Sommige critici reflecteren op specifieke plekken, 
terwijl andere ruimtelijke observaties koppelen aan grotere, 
sociaalruimtelijke en politieke vraagstukken als segregatie. 

Een van de felste bijdragen aan het debat komt van De Cauter (2005), die 
we in de inleiding al kort aanhaalden. Hij waarschuwt voor het ontstaan 
van ‘cellulaire steden’, waarin ‘de omheining […], de muur, de afsluiting, 
de gate, de fence, de burcht’ (De Cauter 2005: 45) de kenmerkende 
ruimtelijke elementen zijn. Deze stedenbouw en architectuur heeft in De 
Cauters optiek grote sociaalculturele en politieke consequenties. Er 
ontstaat een ‘capsulaire beschaving’ die wordt gedomineerd door ‘arti-
ficiële milieus’. De ‘capsule schaft de openbaarheid af’ – een ontwikkeling 
die De Cauter uiterst onwenselijk acht. Hij veroordeelt de capsule-
architectuur als struisvogelpolitiek. 

Naast grote gebaren als die van De Cauter zijn er bijdragen aan het debat 
die specifiek ingaan op de Nederlandse situatie. Zo bekritiseert Hellinga 
(2005: 89-92) de geslotenheid van een gebouw in Slotervaart (Amsterdam), 
een complex met dure huurwoningen te midden van sociale woning-
bouw. Als gevolg van het defensieve ontwerp van het gebouw en de 
afscherming van het aangrenzende groen door flinke bosschages is het 
complex een ontoegankelijk bolwerk. Volgens Hellinga is de strijd tussen 
openheid en veiligheid hier beslist in het voordeel van de laatste. Zij 
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karakteriseert het complex als ‘een fort voor de welgestelden die zich 
achter hoge muren opsluiten als verdediging tegen de onveilige buurt – 
een gated community’. Niet bepaald een uitnodiging tot menging in de 
buurt en een voorbeeld van hoe het volgens Hellinga niet zou moeten. 

Hokken (2004) laat een heel ander geluid horen. Hij stelt het traditionele 
Nederlandse beleidsideaal van de gemengde buurt ter discussie. Enigszins 
provocerend stelt hij dat juist in homogene buurten buurtbinding 
ontstaat, terwijl in gedifferentieerde buurten onverschilligheid heerst. Hij 
gooit de knuppel in het hoenderhok: ‘Een pleidooi houden voor 
segregatie, is dat vloeken in de kerk? Niet meer. Iedereen doet het. Alleen 
heet het anders. Het heet nu leefstijlen.’ Hokken koppelt zijn contro-
versiële observatie aan de opkomst van de gevreesde gated communities. 
Deze bestaan nog niet in Nederland, maar er zijn volgens hem wel veel 

plannen die erop lijken. Met name marktpartijen leggen in zijn optiek de 
basis voor een ‘beweging voor segregatie’: ‘Beleggers willen een goed 
rendement op hun investering in vastgoed en sluiten zo veel mogelijk 
risico’s uit. Openbare ruimte vormt voor hen een risico.’ 

Hajer (1997), om een laatste voorbeeld te noemen, zoekt voor zijn 
waarschuwing voor het ontstaan van monoculturele enclaves in 
Nederland aansluiting bij kopstukken uit het internationale debat. Hij 
refereert aan Davis (1992), die spreekt van een ‘ecologie van de angst’, en 
haalt McKenzie (1994) aan, die waarschuwt voor een opdeling van 
stedelijke gebieden tussen de welgestelden en de rest, en in het verlengde 
daarvan de teloorgang van onderling contact en van het publiek domein. 
In Nederland zijn volgens Hajer ‘privatopia’s’ in opkomst, McKenzies 
benaming van de afgeschermde, private enclaves van cultureel een-
vormige, in zichzelf gekeerde groepen in de Verenigde Staten. Hoewel 
Hajer erkent dat de enclavecultuur die zich in Nederland ontwikkelt niet 
zonder meer vergelijkbaar is met de Amerikaanse ‘privatopia’s’, 
waarschuwt hij voor een in zijn ogen problematische ontwikkeling. Hij 
ziet rond Nederlandse steden woonwijken ontstaan die als een compound 
door wallen van de buitenwereld zijn afgesloten. Volgens Hajer tot groot 
enthousiasme van lokale en provinciale politici, die de huizen als warme 
broodjes over de toonbank zien gaan. Terwijl de overheid terugtreedt, zijn 
burgers volgens Hajer druk bezig om plaatsen te organiseren waar zij zich 
prettig voelen, in toenemende mate in ‘beschermde geografische 
eenheden’ die functioneren als ‘gescheiden kleine wereldjes’. Hajer besluit 
zijn betoog met de stelling dat het ontstaan van enclaves op zich geen 
probleem is. Hij is van mening dat een samenleving tot op zekere hoogte 
juist gedijt bij een zekere culturele eenvormigheid in wijken en buurten. 
Vanuit Hajers sociaaldemocratische perspectief is ‘volslagen ruimtelijke en 
sociaal-culturele segregatie’ (Hajer 1997: 78) echter onaanvaardbaar. 

Hoewel verschillende accenten worden gelegd, komen vergelijkbare 
punten naar voren als in- en uitsluiting, solidariteit, identiteit, keuze-
vrijheid en zeggenschap. Duidelijk is dat daarbij niet alleen de feiten een 
rol spelen. Locaties, actoren en ontwikkelingen worden niet alleen 
beschreven maar ook beoordeeld. Het antwoord op de vraag of het 
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Volgens Lofland hangt het publieke dan wel privékarakter van de ruimte 
af van het soort interactie tussen de mensen ter plekke. Zij onderscheidt 

daarbij drie soorten interactiepartners. Wanneer er sprake is van interactie 
tussen mensen die vreemd voor elkaar zijn, of die alleen ‘categoriaal 
bekend’ zijn (de bakker, de postbode, de dakloze), is sprake van een 
publiek domein. Van een privédomein is sprake als er interactie is tussen 
mensen die elkaar van nabij kennen, bijvoorbeeld familie of goede 
vrienden. Binnen het parochiaal domein, tot slot, is er sprake van een 
interactienetwerk tussen mensen binnen een bepaalde gemeenschap. 

publieke domein in Nederland in gevaar is, is afhankelijk van het 
perspectief van waaruit projecten en ontwikkelingen worden beschouwd. 
Welke perspectieven op het publieke domein spelen een rol in het debat? 

 

Drie perspectieven op het publiek domein 

De Nederlandse discussie over besloten wooncomplexen wordt beheerst 
door twee normatieve perspectieven op het publieke domein die in de 
discussie de belangrijkste rol spelen. Beide zijn afkomstig uit de politieke 
theorie. In deze perspectieven gaat het om de politieke rol die het publieke 
domein in de samenleving vervult en zou moeten vervullen. Het eerste 
perspectief is wat we het liberale perspectief zullen noemen, waarin het 
publieke domein vooral wordt bepaald door de mate waarin er sprake is 
van overheidsbemoeienis of niet. Dit perspectief is onder meer te vinden in 
Nelson (2005) en Foldvary (2006). Het tweede perspectief zullen we het 
republikeinse noemen. Daarin wordt het publieke domein vooral bepaald 
door de vraag of er sprake is van een ontmoeting met ‘anderen’.3 Dit 
perspectief is onder meer te vinden in Hajer & Reijndorp (2001) en Van 
der Woude (1999), maar ook in het stadssociologische standaardwerk van 
Lofland, The public realm (1998). Dit laatste boek laat ook zien dat er nog 
een ander perspectief mogelijk is op de problematiek. Hoewel Loflands 
boek een vergelijkbaar standpunt inneemt als het republikeinse, gebeurt 
dat op basis van een meer beschrijvend onderzoek. Zij introduceert een 
aantal termen en categorieën die ons kunnen helpen het feitelijk gedrag 
van mensen op concrete (stedelijke) plekken te begrijpen. Daarom willen 
wij dit beschrijvende, sociologische perspectief als een derde mogelijk 
perspectief op het publieke domein toevoegen. 

 

Het sociologische perspectief 

De vraag is daarbij wel wat onder gemeenschap wordt verstaan. Enkel het 
gezamenlijk gebruik van een ruimte of van voorzieningen is niet 
voldoende. De leden moeten meer gemeen hebben. Lofland spreekt van 
een sense of commonality, waarbij verschillende aspecten een rol kunnen 
spelen. Ten eerste kent men (een gedeelte van) de levensgeschiedenis van 
de andere leden (biografische gemeenschap). Ten tweede deelt men 
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bepaalde ideeën over wat men normaal, waardevol, goed en slecht vindt. 
Een dergelijke waardengemeenschap kan hecht zijn, bijvoorbeeld in een 
levensbeschouwelijke gemeenschap, maar ook licht, bijvoorbeeld als men 
niet meer dan een bepaalde leefstijl deelt (Duyvendak & Hurenkamp 
2004). En ten derde toont men een zekere mate van solidariteit met elkaar: 
de leden zijn tot op zekere hoogte begaan met elkaars lot en zijn bereid 
elkaar te helpen. 

In het sociologische perspectief is het dus het soort interactiepartner – de 
vreemde – die bepaalt of er sprake is van een publiek domein. In haar 
onderzoek gaat Lofland minutieus na hoe vreemden in de openbare 
ruimte met elkaar omgaan. In de omgang tussen vreemden geldt een 
impliciete, maar breed gedeelde fatsoenscode. Pesch (2003) spreekt van de 
institutie van het strangership. Het ‘vreemdelingschap’ is een categorie 
tussen ‘vriend’ en ‘vijand’ in. Degene die van buiten de eigen kring komt is 
niet automatisch een potentiële vijand en heeft recht op een geciviliseerde 
behandeling. 

 

Politieke normatieve perspectieven 

In het politiek-normatieve perspectief op het verschil tussen het publieke 
en privédomein zijn twee hoofdrichtingen te onderscheiden: het ‘liberale’ 
en het ‘republikeinse’. In het liberale perspectief valt het onderscheid 
publiek/privaat samen met het onderscheid tussen de staat aan de ene 
kant en de samenleving (de burger en de markt) aan de andere. De staat 
wordt daarbij beschouwd als een noodzakelijk kwaad; deze is nodig om de 
regels van het maatschappelijk spel te handhaven (denk aan rechts-
bescherming, veiligheid) en te zorgen voor een aantal collectieve goe-
deren die de markt niet optimaal kan leveren (zoals infrastructuur, 
defensie en onderwijs). Het publieke domein is een uitzondering op het 
private. Omdat bepaalde taken nu eenmaal, om redenen van effectiviteit 
en efficiëntie, beter publiek dan privaat kunnen worden uitgevoerd, heeft 
het publieke domein bestaansrecht. 

In het liberale perspectief wordt het publieke domein geassocieerd met 
een heel ander soort interactie dan in het sociologische (en zoals we 
zullen zien, het republikeinse) perspectief. Lofland houdt zich bezig met 
face-to-face interactie: waar verschillende soorten interactiepartners 
elkaar ontmoeten, gelden bepaalde verwachtingspatronen (tussen 
vreemden, tussen bekenden, tussen gemeenschapsleden). Binnen het 
liberale perspectief wordt het publieke domein vooral gekenmerkt door 
interactie die wordt gestuurd door formele regels en de bijbehorende 
(potentiële) machtsuitoefening om de regels te handhaven, hetgeen we in 
het hiernavolgende ‘regelgeleide interactie’ zullen noemen. In het 
publieke domein worden de regels gemaakt en gehandhaafd door de 
overheid. Als de aanwezigen in het publieke domein vinden dat een ander 
de regels overtreedt, hoeven ze elkaar niet op hun gedrag aan te spreken. 
Dat gebeurt in principe door een derde partij, de van overheidswege 
aangestelde ordehandhaver. In het private domein worden de regels 
gemaakt door private personen die zich vrijwillig aan hun onderling 
contract houden (hoewel daarachter altijd de dreiging van overheids-
sancties ligt). 

De meeste denkers die we tot de republikeinse stroming kunnen rekenen, 
grijpen terug op het werk van Hannah Arendt (1960). Voor haar was het 
ideaaltypische publieke domein de agora van de polis, de Griekse stadstaat. 
Dit was de plaats waar je meevergaderde, meesprak en meestemde over de 
toekomst van de stad. Terwijl het private domein, het huishouden, stond 
voor ‘onvrijheid’ omdat je je daar bezighield met de noodzakelijkheden 
van het leven, het brood op de plank, was de agora de plaats van de 
vrijheid, namelijk de vrijheid om mee te beschikken over je eigen lot. 
Daarbij kwam je in aanvaring met anderen met wie je je achtergrond als 
burger van de stad deelde, maar die er andere meningen op na hielden. In 
deze discussie liet je jezelf zien en onderscheidde je je. Je was iemand 
omdat je meepraatte op de agora. Sterker nog: alleen daar was je iemand; 
thuis, in de oikos, leidde je een onzichtbaar bestaan. Door je te onder-
scheiden binnen de groep, maar ook doordat de groep als geheel – 
namelijk de stadstaat – naar buiten trad, kreeg je een bepaalde identiteit. 
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Hieruit komen de volgende (drie) kenmerken van het publieke domein 
naar voren. Het is een plek waar je de confrontatie met anderen met een 
andere mening aangaat. In het publieke domein ga je om met potentiële 
conflicten, en wel op een geweldloze manier, door middel van een open 
discussie. Het is daarnaast de plek waar je kan laten zien dat je 
verantwoordelijkheid neemt voor de gemeenschap als geheel, en dus voor 
de andere leden van de gemeenschap. In de open discussie over de koers 
die de gemeenschap zou moeten varen, moet elke deelnemer – al was het 
maar voor de vorm – argumenteren dat zijn mening uiteindelijk voor de 
hele gemeenschap het beste is. Het uitgangspunt van de discussie in het 
publieke domein is een basale solidariteit met de andere leden van de 
gemeenschap. Ten slotte is het publieke domein ook de plek waar je je 
identiteit kunt vormgeven, zowel van jou als individu binnen de 
gemeenschap als van de gemeenschap naar buiten toe. 

Waar het liberale perspectief het nut van het publieke domein vooral 
vindt in overwegingen van effectiviteit en efficiëntie, heeft het volgens het 
republikeinse perspectief veel meer doelen: omgaan met conflicten, orga-
niseren van solidariteit en vorm geven aan identiteit. 

Hajer & Reijndorp (2001: 11-13) gaan uit van het republikeinse politiek-
normatieve perspectief. Zij werken dit nader uit in het kader van beleid en 
ontwerp in de stedelijke omgeving. Als uitgangspunt dient het 
onderscheid tussen openbare ruimte en publiek domein. Waar de 
openbare ruimte een ruimte is die voor iedereen vrij toegankelijk is, stelt 
het publiek domein extra eisen: er vindt een uitwisseling plaats tussen 
verschillende maatschappelijke groepen, met verschillende achtergron-
den en ongelijksoortige interessen. Daarmee is het publiek domein ook 
‘een domein van verrassing en reflectie’. We komen er ‘de ander’ tegen en 
moeten ons verhouden tot ander gedrag, andere ideeën en andere 
voorkeuren. 

 

 

Openbare ruimte en publiek domein 

Om te weten te komen in hoeverre de afgeschermde wooncomplexen iets 
veranderen aan de huidige situatie, moeten we eerst een antwoord geven 
op de vraag in hoeverre de openbare ruimte – de straat, het plein – 
vandaag de dag een publiek domein vormt. Het antwoord hangt af van 
het perspectief dat men inneemt. Vanuit het sociologische perspectief van 
Lofland is de openbare ruimte onderdeel van het publiek domein. De 
mensen zijn vreemden voor elkaar, en niet zozeer leden van een bepaalde 
gemeenschap. Wel is er her en der sprake van parochialisering van de 
openbare ruimte, bijvoorbeeld als hangjongeren een pleintje bezetten en 
zodoende een parochiaal domein afbakenen. 

Ook vanuit het liberale politiek-normatieve perspectief behoort de 
openbare ruimte tot het publiek domein. De inrichting en het beheer 
ervan (schoonhouden, veiligheid) valt onder de verantwoordelijkheid van 
de overheid en het is de overheid die er de regels stelt. De burger betaalt 
belasting om de overheid in staat te stellen een collectief goed te leveren 
dat door de markt, althans dat is het uitgangspunt, niet optimaal kan 
worden verzorgd. Hoewel na de privatiseringsgolf van de laatste jaren de 
rol van de overheid in de openbare ruimte beslist niet meer vanzelf-
sprekend is, geldt deze taakverdeling in het overgrote deel van de 
gevallen. 

Vanuit het republikeinse politiek-normatieve perspectief is het echter veel 
minder duidelijk dat ‘de straat’ een publiek domein is. Hiervoor zijn 
immers drie voorwaarden belangrijk: er moet sprake zijn van geweldloze 
confrontatie tussen meningen of leefstijlen; er moet sprake zijn van het 
nemen van verantwoording voor het geheel; en er moet sprake zijn van 
een plaats waar vorm wordt gegeven aan identiteit. 

In hoeverre is er sprake van een confrontatie van meningen in de 
openbare ruimte? Het lijkt erop dat de straat en het plein hebben ingeboet 
als plaats waar mensen van gedachten wisselen. De krant, de televisie en 
internet vervullen wellicht meer de rol van de fora in het publieke 
domein.4 Ook de confrontatie tussen leefstijlen is niet vanzelfsprekend. Er 
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zijn genoeg openbare ruimten waarin men de leefstijl van anderen slechts 
negeert, in plaats van zich ertoe te verhouden. Hajer & Reijndorp (2001) 
stellen dit aan de orde. Pluriformiteit van leefstijlen in de openbare ruimte 
leidt niet automatisch tot een publiek domein, want als confrontatie 
uitblijft blijft diversiteit ‘betekenisloos’. In de stad kan de situatie op een 
plein in dit opzicht behoorlijk verschillen van die op bijvoorbeeld een 
parkeerterrein. 

Voor zover de openbare ruimte nog wel een plaats is voor confrontatie, is 
het de vraag in hoeverre dit gebeurt door middel van open discussie. 
Zeker in het licht van de – veronderstelde – toegenomen pluriformiteit 
van waarden in onze samenleving is deze vorm van conflictbemiddeling 
niet meer vanzelfsprekend. Het is moeilijker geworden iemand op zijn 
gedrag aan te spreken omdat men niet weet wat de ander goed, juist of 
normaal vindt. In veel gevallen wordt snel gewezen op de noodzaak van 
meer handhaving. In de openbare ruimte wint de regelgeleide interactie 
daarmee terrein.  

Ook met betrekking tot de vraag in hoeverre men verantwoordelijkheid 
neemt voor de openbare ruimte speelt een rol dat men niet meer 
automatisch van gedeelde waarden kan uitgaan. Het is niet meer 
vanzelfsprekend dat men voor zijn huis de stoep boent. Wie dat wel doet, 
kan er bovendien niet meer voetstoots van uitgaan dat buurtbewoners dat 
interpreteren als het nemen van verantwoordelijkheid voor het aanzien 
van de buurt; eerder nog als een persoonlijke afwijking.  

Is de openbare ruimte, tot slot, een plek waar men identiteit vorm geeft? 
Wellicht in de zin van het uitdrukking geven aan een bepaalde leefstijl (in 
kleding en gedrag), maar minder in de klassieke zin van het lidmaatschap 
van een politieke gemeenschap. Als de straat wordt gebruikt om een 
collectieve identiteit naar buiten te brengen, zoals bij de parochialisering 
zoals hierboven beschreven, gaat het niet zozeer om een identiteit die is 
gelieerd aan de betreffende plek, maar eerder om het uitdragen van een 
leefstijl die (in de nodige varianten) ook elders (zelfs mondiaal) wordt 
geuit. 

Vanuit het republikeinse normatief-politieke perspectief staat het belang 
van de openbare ruimte als publiek domein dus onder druk. Voor veel 
mensen is het niet meer vanzelfsprekend dat ze in de stad anderen 
ontmoeten, laat staan met hen ideeën uitwisselen. Mensen kiezen 
nadrukkelijker dan vroeger zelf met wie ze interacteren. Dat geldt ook 
voor de plaatsen waar ze dat doen. Afspraken zijn zo gemaakt en afstan-
den worden gemakkelijker overbrugd; velen zijn minder afhankelijk van 
wie er in de buurt aanwezig is. In het republikeinse perspectief doet dit 
afbreuk aan het karakter van de openbare ruimte als publiek domein, in 
de andere perspectieven niet. 

 

Collectieve domeinen en hun publieke kwaliteit 

Hoe zit het met de collectieve domeinen? Betekent de opkomst van 
private en afgeschermde wooncomplexen in Nederland een aantasting 
van het publieke domein? Vanuit de drie perspectieven wordt deze vraag 
verschillend beantwoord. 

 

Het sociologische perspectief 

Vanuit het sociologische perspectief is de belangrijkste vraag: leidt 
exclusief wonen tot een andere verhouding tussen de interactiepartners of 
niet? Ontstaat er een gemeenschap, of blijven de bewoners vreemden voor 
elkaar? En wat is hun relatie met de buitenwereld? Oude Ophuis (2000, 
2001), Nio (2004) en Lohof & Reijndorp (2006) laten zien dat in een 
besloten domein beslist niet automatisch een gemeenschap ontstaat. 
Oude Ophuis concludeert op basis van interviews met bewoners van drie 
privaat beheerde woonparken in Almere dat de onderlinge betrokkenheid 
erg varieert. Er kan een parochiaal domein ontstaan, maar evengoed kan 
er slechts sprake zijn van praktische contacten, onverschilligheid of zelfs 
vijandigheid. Een van Oude Ophuis’ conclusies luidt dat bewoners 
doorgaans een zekere mate van homogeniteit (sociaal, economisch, 
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Overigens blijkt de praktische organisatie van collectieve taken in de 
praktijk nogal eens problematisch. Als het gaat om daadwerkelijk 
handelen, blijkt de betrokkenheid van bewoners bij het gemeen-
schappelijk domein tegen te vallen. Zo is het lastig om voldoende 
betrokken bewoners te vinden voor een goede organisatie van het beheer. 
Lohof & Reijndorp (2006: 57, 104-105) noemen onder meer het voorbeeld 
van de St. Eustatiuspier en Sabapier in Almere, waar het niet is gelukt 
voldoende bewoners te interesseren voor de oprichting van een 
vereniging van eigenaren die volgens de verkoopfolder verantwoordelijk 
zou moeten zijn voor het beheer. Ook in het project Stadstuin in 
Amersfoort, met meer dan 700 huishoudens in een ‘eigen’ park, voelen de 

bewoners zich niet erg betrokken bij het beheer en onderhoud van het 
gemeenschappelijke groen en de wandelpaden. Dit terwijl hun 
betrokkenheid onder het motto ‘meebetalen, meebepalen en meedoen’ 
oorspronkelijk een van de belangrijkste doelstellingen was. Vijf jaar na de 
oplevering is de stichting die met het beheer is belast formeel nog in 
oprichting. Aan deze stichting in oprichting nemen geen bewoners deel. 

 

leefstijl) waarderen in combinatie met een minimum aan verplichtingen 
om actief betrokken te zijn bij activiteiten in de buurt. 

De bevindingen van Lohof & Reijndorp (2006: 176-177, 181) zijn 
vergelijkbaar. Volgens hen is de idee dat privaat beheerde collectieve 
wooncomplexen een nieuwe gemeenschapszin in een onthechte 
samenleving bevorderen, niet conform de realiteit. Gevraagd naar de 
motieven voor de keuze voor een woning met gemeenschappelijke 
buitenruimte noemen bewoners doorgaans niet het private beheer, noch 
het collectieve element. Bewoners kiezen voor ‘gewone’ woonkwaliteiten. 
Ze noemen het woningtype en de prijs, de ligging ten opzichte van allerlei 
voorzieningen (stedelijk, groen, recreatie), de parkeergelegenheid, maar 
niet zozeer de gemeenschappelijkheid. Die nemen ze op de koop toe. 
Eigenlijk gaat het om ‘heel gewone wijken met heel gewone mensen’, 
aldus de auteurs. De contacten lopen naast een jaarlijkse leden-
vergadering vooral via een jaarlijkse barbecue, een eventuele nieuw-
jaarsborrel en vooral via de kinderen – zoals elders dus. 

Ook Nio (2004: 18-21) trekt een vergelijkbare conclusie. ‘Dwingende 
ruimtelijke collectiviteit’ leidt volgens hem zelden tot gemeenschapszin. 
Bewoners willen elkaar best ontmoeten, maar ze willen elkaar vooral ook 
kunnen mijden. ‘Het huidige verlangen naar collectiviteit is verbonden 
met een net zo sterk verlangen naar privacy.’ Nio spreekt van prag-
matische collectiviteit. 

Deze waarschuwingen om geen al te grote illusies te hebben over de 
gemeenschapszin in besloten wooncomplexen gaan echter zelf wellicht 
uit van een te ‘zware’ opvatting van gemeenschap.5 Uit de analyse van 
Hamers e.a. (2007) van de maatschappelijke ontwikkelingen die de 
populariteit van afgeschermde wooncomplexen kunnen verklaren, blijkt 
wel dat de behoefte aan geborgenheid een belangrijke factor is, zonder dat 
bewoners verlangen naar een hechte gemeenschap. Sociaalgeografen en 
stadssociologen wijzen in dit verband onder meer op een behoefte aan een 
zekere mate van sociale homogeniteit. Zo spreekt Reijndorp (2004; 2006: 
187-188) van een reactie op wat hij de ‘onbetrouwbare buurt’ noemt: 
buurten kunnen door veranderingen in de bevolkingssamenstelling snel 
van karakter veranderen, waardoor bewoners het gevoel kunnen krijgen 
dat ze hun omgeving niet meer kunnen controleren. Er lopen te veel 
vreemden rond. De populariteit van private en afgeschermde 
wooncomplexen kan worden beschouwd als een uitvloeisel van pogingen 
om de controle te herstellen. 

In het ontwerpend onderzoek wordt dezelfde trend gesignaleerd. Zo 
constateren Lörzing e.a. (2006) dat op de meest recente woning-
bouwlocaties in toenemende mate (collectieve) ensembles met onder-
scheidende sferen worden gerealiseerd. Een ontwikkeling die volgens de 
onderzoekers past binnen een trend van domeinvorming en behoefte aan 
herkenning en overzichtelijkheid in de directe woonomgeving (vergelijk 
Nio 2007: 163). 

De gemene deler is de constatering dat veel mensen momenteel kennelijk 
sterk de behoefte hebben zich (opnieuw) ergens thuis te voelen, niet 
alleen in de eigen woning maar ook in hun directe omgeving. Duyvendak 
& Tonkens (2007) maken duidelijk dat een dergelijk ‘thuis’ verscheidene 
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Het zijn ook precies deze termen die projectontwikkelaars gebruiken om 
besloten woonprojecten aan de man te brengen. Een voorbeeld is het 
nieuwe Hemmemastate in Berlikum, dat momenteel onder de naam Plan 
BuitenGewoon wordt gerealiseerd. Het plan bestaat volgens de 
promotietekst uit ‘klassieke bebouwing’ die de ‘authentieke beleving van 
het wonen op een landgoed’ opnieuw mogelijk maakt. Het besloten 
karakter van het plangebied wordt gegarandeerd door een slotgracht 
rondom de woningen en de aanwezigheid van slechts één toegangsweg. 
De bewoners zorgen collectief voor het beheer van het gezamenlijke 
groen. Dat bestaat onder meer uit beukenhagen en twee rijen lindebomen 
langs de slotgracht, die de bewoners volgens de ontwikkelaar ‘beschutting 
en privacy’ bieden (www.lont.nl 2007). Een veel stedelijker voorbeeld is 
Het Funen, een project dat momenteel wordt afgerond tussen de Czaar 
Peterbuurt en de Cruquiuskade in Amsterdam. De avondwinkel ligt er 
om de hoek, maar de bewoners zullen ‘thuiskomen in een oase’. De rust 
moet worden gegarandeerd door lange appartementengebouwen (met 
onderdoorgangen) die het binnengebied afschermen van onder meer het 
spoor en de kade. Het binnenterrein is autovrij. Men kan er volgens de 
ontwikkelaar ‘wonen te midden van rust en groen’, in ‘een eigen stukje 
Amsterdam’ dat ‘verborgen genoegens herbergt: hidden delights’ 
(

 

dimensies kent. Begrippen die veel terugkomen zijn veiligheid, zekerheid 
en intimiteit. Daarnaast willen mensen thuis zichzelf kunnen zijn; een 
gevoel hebben van autonomie en vrijheid. In de buurt verlangen ze ernaar 
onder gelijken te zijn, naar familiariteit, voorspelbaarheid, het bekend zijn 
met mensen. Kortom, bewoners willen in beperkte mate deel uitmaken 
van een biografische gemeenschap, een buurt waarin ze geen volslagen 
vreemden voor elkaar zijn. Als er sprake is van een waardengemeenschap, 
dan van een lichte waardengemeenschap, namelijk die van een beperkte 
bandbreedte aan ‘leefstijlen’. Hoe complex dergelijke behoeften om zich 
thuis te voelen ook zijn, we kunnen vaststellen dat afgeschermde woon-
projecten aan de meeste van de genoemde verlangens tegemoetkomen. 
Ze bieden woonconsumenten (in verschillende maten en combinaties) 
kleinschaligheid, beslotenheid, overzichtelijkheid en een herkenbare 
identiteit. 

www.funen.nl; www.funen-park.nl). 

Kortom, vanuit het sociologische perspectief kan de opkomst van 
afgeschermd wonen leiden tot parochialisering van voorheen publiek 
domein, waarbij wel moet worden aangetekend dat men geen over-
trokken verwachtingen moet hebben van de mate van gemeenschaps-
vorming. Eerder dan een hechte gemeenschap lijkt in de meeste gevallen 
het ontstaan van een lichte, pragmatische gemeenschap waarschijnlijk. 

 

Het liberale perspectief 

Vanuit het liberale normatief-politieke perspectief draait de discussie over 
collectieve domeinen primair om de privatisering van taken: voor zaken 
die vroeger publiek werden geregeld, bijvoorbeeld veiligheid of 
onderhoud, worden nu burgers zelf verantwoordelijk. In dit perspectief is 
de vraag of er nu wel of niet een gemeenschap ontstaat niet relevant. 
Vanuit het liberale perspectief is besloten wonen een collectieve regeling 
van burgers onder elkaar, omdat ze denken dat de dingen die zij 
belangrijk vinden dan beter worden geregeld. 

Economen spreken in dit verband van zogeheten club goods. Het 
uitgangspunt daarbij is dat leden van een vereniging exclusief aanspraak 
maken op het gebruik van een bepaald goed, in het geval van een 
collectief domein bijvoorbeeld een gemeenschappelijke buitenruimte. De 
clubleden betalen daarvoor, niet-leden worden uitgesloten van gebruik. 
Sommigen zien hierin een efficiënter verdelingsmechanisme dan 
individueel haalbaar zou zijn en dan de overheid kan bieden. Onder meer 
omdat een club het probleem van free riders oplost: wie niet betaalt, 
wordt uitgesloten van gebruik. Of omdat formele afspraken in 
verenigingsverband zekerheid bieden bij de bescherming van de kwaliteit 
van de leefomgeving en de waarde van het onroerend goed op langere 
termijn. Anderen zien vooral nadelen, met name omdat ze een 
tweedeling vrezen tussen een hoogwaardige woonomgeving voor wie het 
kan betalen en een laagwaardige voor de minderbedeelden (zie bijvoor-
beeld Webster & Glasze 2006). 

http://www.funen.nl/
http://www.funen-park.nl/
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Lohof & Reijndorp (2006) en Lohof (2007) gaan uitgebreid in op recente 
voorbeelden van privaat beheerde woonprojecten in Nederland. Van 

private government is in dergelijke projecten slechts zeer beperkt sprake. 
Het gaat in ons land eerder om veel bescheidener pogingen om bewoners 
meer inspraak te geven bij de inrichting van hun directe woonomgeving. 
Hoewel dergelijke pogingen in theorie veelbelovend zijn, laten de auteurs 
zien dat ze in de praktijk lang niet altijd succesvol zijn. De ontwerp-
kwaliteit van de onderzochte projecten – veelal in het duurdere 
(koop)segment – is over het algemeen heel behoorlijk, maar de belangen 
van de ontwikkelende partijen lijken er doorgaans beter mee gediend dan 
die van de bewoners. Voor het vaak aangekaarte probleem dat bewoners 
in de van oudsher door de overheid gedomineerde volkshuisvesting 
onvoldoende zeggenschap hebben over hun directe woonomgeving, 
blijken private domeinen vaak geen oplossing. In veel gevallen komen 
potentiële kopers namelijk pas in beeld als de planvorming al is afgerond. 

 

In politieke termen valt in dit verband, althans in het internationale 
debat, al snel de term private government. Collectieven van huis-
eigenaren (de homeowners’ associations) nemen allerlei taken als de 
aanleg van infrastructuur, het inschakelen van particuliere beveiligings-
diensten en het aanbod en beheer van allerlei voorzieningen over van de 
lokale overheid. Deze stellen zij alleen ter beschikking aan de eigen leden, 
volgens het principe van de club. De aangesloten bewoners betalen zelf 
voor deze voorzieningen: de vereniging heft eigen ‘belastingen’. Deze 
betalingen geven veel verenigingsleden het gevoel voor sommige diensten 
en voorzieningen dubbel te betalen; ze betalen immers ook de reguliere 
gemeentelijke belastingen. Het draagvlak voor deze laatste kan daardoor 
in gevaar komen. 

Waar sommigen de vernieuwingen toejuichen als een politiek-
bestuurlijke innovatie (bijvoorbeeld Nelson 2005; Foldvary 2006), vrezen 
anderen een ernstige aantasting van het democratisch bestel (bijvoorbeeld 
McKenzie 1994). Het ontbreekt de collectieven immers aan het demo-
cratisch mandaat waarover de lokale politiek wel beschikt. Er wordt wel 
gesproken van de privatisering van politiek en bestuur. De U.S. Advisory 
Commission on Intergovernmental Relations (ACIR) heeft haar begrip 
van het politiek-bestuurlijke bestel al aangepast. Het lokale bestuur vindt 
in toenemende mate plaats in twee werelden: ‘one public and one private’ 
(ACIR geciteerd in Nelson (2005: 1). 

In het Nederlandse debat worden kwesties als deze vooral in verband 
gebracht met de opkomst van privaat beheerde woonprojecten. Minder 
vaak dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten gaat het daarbij om het 
gezamenlijk inhuren van particuliere beveiligingsdiensten, hoewel daar-
van wel voorbeelden zijn. Vaker is sprake van collectieve financiering, 
aanleg en beheer van infrastructuur, de aanleg en het onderhoud van een 
gemeenschappelijke buitenruimte en het aanbod van collectieve 
voorzieningen als recreatief groen, sportvoorzieningen en hoogwaardige 
parkeeroplossingen. 

Daarnaast is er sprake van misverstanden en belangentegenstellingen 
tussen de bewoners enerzijds en de ontwikkelende partijen anderzijds. 
Dat dienen volgens Lohof & Reijndorp (2006) vooral deze laatste zich aan 
te trekken. Ontwikkelaars blijken de kopers van woningen in verschei-
dene projecten vooraf niet goed te hebben geïnformeerd, waardoor de 
toekomstige bewoners de aan eigendom van gemeenschappelijke grond 
verbonden rechten en plichten niet kenden. Het veelgebruikte argument 
van keuzevrijheid voor de woonconsument wordt daarmee nogal wankel. 

Tot slot waarschuwen Lohof & Reijndorp (2006: 137, 194-195) voor 
mogelijke ondermijning van het draagvlak voor de lokale belastingen. In 
verscheidene van de door hen onderzochte projecten geven bewoners aan 
het idee te hebben dat ze dubbel betalen: de bijdragen voor het collectieve 
beheer en de onroerendezaakbelasting (ozb). In vergelijking met de Ame-
rikaanse situatie vinden de auteurs dat een begrijpelijke gedachte. In de VS 
is de overheidsbemoeienis immers gering, de regelgeving beperkt en de 
belasting laag, waardoor het voor bewoners interessant kan zijn 
aanvullend te betalen voor collectieve regelingen in het eigen woon-
domein. In Nederland is de situatie anders. De overheid bemoeit zich hier 
veel nadrukkelijker met de ruimtelijke ordening en de woningmarkt, en 
de belastingdruk is hoger. Op dit moment profiteren bewoners maar 
matig van het eigen beheer, zo concluderen Lohof & Reijndorp. De 
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bewoners van de Golfresidentie Dronten, met 450 woningen rond een 
golfbaan, hebben in verband met de ozb een rechtszaak aangespannen 
tegen de gemeente. Die hebben ze verloren. 

Kortom, in het liberale perspectief betekent de opkomst van private 
wooncomplexen wel degelijk dat taken die in Nederland van oudsher in 
het publieke domein thuishoorden, worden overgeheveld naar het 
(collectieve) private domein. De overheid doet een stap terug ten gunste 
van de markt en (idealiter) bewoners(collectieven). Dit wordt niet als 
negatief gezien, integendeel. Tegelijkertijd moeten we constateren dat 
theorie en praktijk nog wel uiteenlopen. 

 

Het republikeinse perspectief 

Waar in het liberale perspectief de legitimiteit, effectiviteit en efficiëntie 
van openbare en collectieve taken de kwestie van gemeenschapsvorming 
naar de achtergrond verdringen, is in de beoordeling van collectieve 
woondomeinen vanuit het republikeinse normatief-politieke perspectief, 
tot slot, de mate van gemeenschapsvorming juist cruciaal. 

Als de bewoners slechts in praktische zin gebruikmaken van de 
voorzieningen en in de onderlinge omgang hun voorkeur voor privacy 
laten prevaleren, onderscheidt een besloten wooncomplex zich niet van 
de in de vorige paragraaf beschreven situatie in de openbare ruimte: het 
fungeert nauwelijks als een publiek domein. Critici van de Amerikaanse 
situatie stellen dat de hoop op gemeenschapsvorming in de meeste 
afgeschermde en/of privaat beheerde wooncomplexen een illusie is. 
McKenzie (1994: 25) spreekt van ‘a culture of non-participation’, Blakely & 
Snyder (1997: 71, 94) spreken van een ‘active disinterest’ tussen bewoners 
en van faux communities. Hierboven zagen we al dat ook in Nederland 
afscherming en collectivisering van het woondomein niet garant staat 
voor een sterke gemeenschapsvorming. 

Het gaat hier echter vooral om de vergelijking met de ‘klassieke’ situatie in 
straten en op pleinen.  Sommige kenmerken van het publieke domein 
kunnen binnen besloten wooncomplexen mogelijk goed tot hun recht 
komen, misschien wel beter dan in de openbare ruimte. Zoals besproken 
bij het sociologisch perspectief, gelden er in afgeschermde woon-
complexen betere voorwaarden voor een beperkte biografische gemeen-
schap. Een open communicatie over meningsverschillen is dan gemak-
kelijker. Dit geldt des te meer als mensen met vergelijkbare leefstijlen bij 
elkaar wonen. Ook de klassieke polis was naar onze huidige begrippen een 
vrij homogene groep. Omdat er sprake is van een zekere waarden-
gemeenschap, kunnen bewoners elkaar eenvoudiger aanspreken op een 
kwestie (zie bijvoorbeeld Meijering e.a. 2005). De confrontatie tussen 
meningen is misschien minder extreem, maar wel waarschijnlijker. 

Bovendien biedt het besloten collectief mogelijkheden om vorm te geven 
aan identiteit. Daarvan is vooral sprake bij projecten waarin ook status een 
rol speelt, denk aan recreatieve woonparken met golfbanen, nieuwe 
landgoederen en woonkastelen. Zich thuis voelen, een behoefte die 
hiervoor al in het kader van het sociologische perspectief aan de orde 
kwam, is in dergelijke domeinen vooral een kwestie van zich onder-
scheiden door middel van een exclusieve woonomgeving. Men kan zich er 
‘onder ons’ bevinden, waarbij de collectieve identiteit ook naar buiten toe 
wordt gecommuniceerd. Oude Ophuis (2000: 66) constateert dat ook de 
bewoners van minder luxueuze collectieve woonparken status kunnen 
ontlenen aan hun woonomgeving. Dan dient wel sprake te zijn van een 
zekere homogeniteit van de bewonersgroep. In dat geval kunnen zij 
uitdrukking geven aan een gemeenschappelijke identiteit door zich af te 
zetten tegen de leefstijlen van omwonenden en deze zelfs af te wijzen. 

Kortom, in tegenstelling tot de vrees die in het debat vaak wordt geuit, 
betekent afgeschermd wonen in het republikeinse perspectief dus niet 
automatisch een aantasting van het publiek domein. Bepaalde aspecten 
kunnen juist opbloeien ten opzichte van de situatie op straten en pleinen. 
Dat neemt niet weg dat op andere aspecten afgeschermde terreinen tekort 
kunnen schieten. Immers, in hoeverre is in een vrij homogene 
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Naast face-to-face communicatie en regelgeleide interactie is vermijding 
een derde manier van interacteren. Een die feitelijk gepleegde interactie 
stuurt door andere interactie te vermijden. In het sociologische 
perspectief wordt vermijding niet geproblematiseerd. In het publieke 
domein gaat het om de interactie tussen vreemden die je tegenkomt (en 
dus per definitie niet hebt weten te vermijden), en in het parochiale 
domein is vermijding vanzelfsprekend – het vermijden van niet-leden is 
immers de basis van de gemeenschap. Ook in het liberale perspectief is 
vermijding niet problematisch. De organisatie van taken, door de 
overheid dan wel een kleiner collectief, is immers een kwestie van 
effectiviteit en efficiëntie. Als de gewenste goederen of diensten beter 
kunnen worden geleverd door en voor een kleiner collectief en daarbij 
anderen worden uitgesloten, is daar niets verkeerds aan. Er zijn hooguit 
consequenties aan verbonden voor het draagvlak van lokale belastingen. 
Alleen in het republikeinse perspectief is vermijding onwenselijk. In het 
publieke domein moeten immers alle leden van de gemeenschap kunnen 
deelnemen. Bovendien zijn, in de opvatting van Hajer & Reijndorp, 

contrasterende leefstijlen een noodzakelijke voorwaarde voor uitwisseling 
van gedachten en ervaringen. Afscherming is dan een vorm van ver-
mijden, ook als binnen het besloten wooncomplex wel degelijk conflicten 
worden uitgevochten met ‘anderen’. 

 

gemeenschap sprake van confrontatie? Je kunt je afvragen wat er op het 
spel staat als de bandbreedte van meningen en leefstijlen niet erg groot is.  

 

Het resterende onbehagen 

Bovenstaande analyse geeft vanuit verschillende perspectieven op het 
publieke domein een oordeel over besloten wooncomplexen. Toch blijft 
er een gevoel van onbehagen over. Alsof we een belangrijk aspect uit het 
oog hebben verloren. De kanttekeningen vanuit het republikeinse 
perspectief geven een aanwijzing waar we dit aspect moeten zoeken, 
namelijk in de ruimte buiten het besloten wooncomplex. Met andere 
woorden: het is niet alleen de vraag of er in afgeschermde woon-
complexen wel of niet sprake is van een publiek domein, maar ook welk 
effect afscherming heeft op overige plekken. Het gevoel van onbehagen 
wordt opgeroepen door twee kenmerken van afgeschermd wonen, 
namelijk ‘vermijding’ en de ‘restruimte’. 

Een tweede, hieraan verwante kwestie is het effect van afscherming op het 
karakter van de omringende omgeving. Blijft deze een ‘volwaardige’ 
buitenruimte of ontstaat, zoals critici als Davis en De Cauter vrezen, een 
ruimte die ‘overblijft’? In veel buitenlanden is die zorg begrijpelijk. Ook in 
Nederland bespreken verscheidene deelnemers aan het debat (Lohof, 
Reijndorp, Nio) dit risico. In theorie zijn daar goede redenen voor. In 
buurten die worden gedomineerd door hekken en afgesloten poorten kan 
er immers iets van het vreemdelingschap van vreemden in de openbare 
ruimte buiten de poorten verloren gaan. Zoals hierboven is uiteengezet, is 
het vreemdelingschap verbonden met een minimale aanspraak op respect, 
beleefdheid en hulpvaardigheid van andere vreemden. Als men op straat 
het gevoel krijgt te worden buitengesloten, te worden gemeden, dan kan 
het lijken alsof er iets op deze rechten wordt afgedongen Het 
vreemdelingschap zou in dat geval als categorie tussen ‘vriend’ en ‘vijand’ 
onder druk komen te staan: een recept voor polarisatie. Voor mensen 
buiten de poort kan het lijken alsof de bewoners wel verant-
woordelijkheid op zich nemen voor elkaar, maar niet voor hen – ondanks 
het feit dat de bewoners gewoon hun belasting betalen (waaruit de 
professionele hulpverlening wordt gefinancierd) en op die manier via 
regelgeleide interactie hulpvaardigheid betonen. 

Dat is echter de theorie; hoe staat Nederland er in dit opzicht in de 
praktijk voor? Op basis van de ruimtelijke analyse van de Nederlandse 
situatie in Hamers e.a. (2007) kunnen we concluderen dat het ontstaan 
van een dergelijke ‘restruimte’ hier vooralsnog niet aan de orde is. Van 
afscherming is veelal sprake in gebieden waar buitenstaanders toch niet zo 
gauw zouden komen. Voorbeelden zijn binnenstedelijke plekken die 
grenzen aan verbindingsroutes voor winkelend of uitgaanspubliek, maar 
daarvan geen deel uitmaken, en suburbane gebieden met enkel een 
woonfunctie. Bovendien gaat het daarbij in Nederland in de meeste 
gevallen om wooncomplexen waar ook bezoekers toegang hebben: 
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Door de kwestie vanuit drie perspectieven te beschouwen, hebben we 
verschillende aspecten kunnen onderscheiden. In ruimtelijk opzicht zijn 

besloten wooncomplexen in Nederland eerder gericht op vermijding dan 
uitsluiting. De ons land typerende ‘zachte grenzen’ zorgen er eerder voor 
dat bewoners in hun directe woonomgeving geen buitenstaanders tegen 
te hoeven komen dan dat ze ‘de ander’ uitsluiten. In de directe 
woonomgeving wordt de face-to-face interactie met vreemden daardoor 
wel beperkt. Deze vermijding correspondeert met de roep om meer hand-
having van regels in de openbare ruimte (huisregels in trein, tram, 
bibliotheek en op de straathoek van Vogelaarwijken) omdat de – 
veronderstelde – waardenpluriformiteit de basis voor conflictoplossing 
door middel van discussie heeft ondermijnd. Bovendien correspondeert 
vermijding met de sociale trend om zelf je contacten uit te zoeken, om 
zelf ‘je stad samen te stellen’. 

 

buitenstaanders zijn welkom, mits ze zich houden aan enkele regels die de 
bewoners hebben opgesteld. 

De enige gebieden waar zich als gevolg van de verdere ontwikkeling van 
afgeschermde complexen in de nabije toekomst een anonieme ruimte zou 
kunnen ontwikkelen, zijn binnenstedelijke buurten waar met hekken 
afgesloten woonblokken de buitenruimte gaan domineren. Een mild 
voorbeeld hiervan is het Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch, waar de 
openbare ruimte door de defensieve, door afgesloten poorten 
gedomineerde bouwblokken in combinatie met het stenige straatprofiel 
een weinig aantrekkelijke verblijfsruimte is. Dergelijke plekken zijn in 
Nederland op dit moment echter uitzonderlijk.  

 

Conclusie  

Private en afgeschermde wooncomplexen zijn in diverse gedaanten in 
Nederland te vinden. In tegenstelling tot de suggestie die vaak wordt 
gewekt, gaat het hier niet om de gevreesde gated communities die we uit 
het buitenland kennen. Dat neemt niet weg dat er ook in Nederland 
ongerustheid is over de mogelijke aantasting van de openbare 
toegankelijkheid en de kwaliteit van het publieke domein. Daarom 
hebben we ons de vraag gesteld welk effect besloten wooncomplexen in 
Nederland hebben op de verhouding tussen publiek en privaat domein. 

We hebben aangegeven dat het antwoord op deze vraag afhangt van het 
perspectief van waaruit de kwestie wordt beschouwd. Ten eerste verschilt 
per benadering zowel de opvatting als de waardering van het private en 
publieke domein. Ten tweede is het, kijkend naar het publieke karakter 
van de huidige openbare ruimte, nog maar de vraag of we kunnen 
spreken van verdere aantasting van het publieke domein door besloten 
wooncomplexen. 

Dat betekent niet dat de bewoners van besloten wooncomplexen kiezen 
voor een collectief domein omdat ze een hechte gemeenschap nastreven. 
Ze hebben allereerst pragmatische redenen. In dit opzicht is de 
aantrekkingskracht van besloten wooncomplexen eerder te verklaren 
vanuit het liberale dan het republikeinse perspectief. Als sprake is van 
privaat eigendom en beheer kunnen de gemeenschappelijke buitenruimte 
en de eventuele voorzieningen daarin worden beschouwd als een zoge-
heten club good. Niet de gemeente maar de bewoners betalen daarvoor, 
wat hen tevens de zeggenschap geeft over wie er gebruik van kan maken 
en aan welke regels gebruikers zich dienen te houden. Daarbij dient wel te 
worden aangetekend dat privaat beheer in de praktijk nogal wat haken en 
ogen heeft. Zo is het met de inspraak van bewoners op het gebied van 
ontwerp en inrichting in Nederland vooralsnog veel slechter gesteld dan 
op grond van de liberale theorie mag worden verwacht. 

Daarnaast verlangen bewoners ernaar onder gelijken te zijn, naar 
familiariteit, voorspelbaarheid, het bekend zijn met mensen, kortom: in 
beperkte mate deel uit te maken van een biografische en lichte waarden-
gemeenschap. De ruimtelijke geborgenheid van afgeschermd wonen biedt 
in die zin goede voorwaarden voor parochialisering in sociologische zin. 

Soms is er sprake van een expliciete (door de markt bepaalde en 
geadverteerde) selectie op basis van leefstijl. In die gevallen kan afge-
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schermd wonen wel degelijk bijdragen aan de vormgeving van een 
gedeelde identiteit, een van de kenmerken van het publieke domein in het 
republikeinse perspectief. In onder meer de nieuwe landgoederen, 
woonkastelen en golfwijken kan daarbij ook het uitdragen van een zekere 
status een rol spelen. 

Is er dan geen gevaar voor een afkalving van solidariteit met de vreemde 
buiten de poort, een gevoel van onbehagen dat vooral vanuit het 
republikeinse perspectief blijft hangen? Tot nog toe lijkt dit niet het geval. 
Besloten wooncomplexen zijn in Nederland doorgaans veel kleinschaliger 
dan in het buitenland en bevatten niet of nauwelijks publieke voor-
zieningen zoals winkels. Bovendien zijn ze veel minder sterk afgeschermd 
van hun omgeving. In veruit de meeste gevallen is eerder sprake van 
begrenzing dan van afsluiting. 
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1 Bij de splitsing in appartementsrechten is aan elk appartementsrecht een wettelijk 
verplicht lidmaatschap van een vereniging van eigenaren (vve) gekoppeld. Het beheer 
van de buitenruimte wordt dan in veel gevallen toevertrouwd aan een overkoepelende 
vereniging waarvan de bewoners lid zijn. De onderhouds- en beheertaken kunnen 
bewoners zelf op zich nemen, of ze kunnen deze tegen betaling uitbesteden aan derden. 
Bij de rechtsfiguur mandeligheid is elke bewoner voor een beperkt deel mede-eigenaar 
van de collectieve buitenruimte. Daarnaast bestaan er nog andere juridische constructies, 

waarvan elke constructie specifieke voor- en nadelen kent. Zie voor een precies overzicht 
en een kritische bespreking van de mogelijke rechtsvormen Van Velten (2006). 

2 In de internationale literatuur gaat de belangstelling voornamelijk uit naar de 
Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. In Afgeschermde woondomeinen in 
Nederland wordt de situatie in ons land afgezet tegen die in Peking (China), Warschau 
(Polen) en Toulouse (Frankrijk). 

3 De termen 'liberaal' en 'republikeins' zijn geënt op Pesch (2003), die uitgaat van een 
liberal-economic versus een republican-virtue perspectief op het publieke domein. Dit 
onderscheid wordt meer in het Angelsaksische dan in het Nederlandse politieke debat 
gebruikt, en is moeilijk te vertalen. Het is vergelijkbaar met het onderscheid tussen de 
opvatting van de burger als bourgeois of als citoyen, dat door Rousseau in het Franse 
politieke discours is geïntroduceerd. 

4 Bij massale demonstraties maakt de straat nog steeds zijn karakter als publiek domein 
waar, maar ook daarbij speelt de aanwezigheid van camera’s een hoofdrol. 

5 Dergelijk ‘zware’ waardengemeenschappen bestaan wel. Het Carré in Delfgauw is een 
voorbeeld: in dit ommuurde huurcomplex selecteert een commissie bewoners op hun 
affiniteit met spiritualiteit en ecologie. 
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