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Er zijn 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang. 5 hiervan betreffen gebieden die
tijdens de oorlog ernstig beschadigd zijn door oorlogshandelingen, 14 stedelijke
uitbreidingen en in 7 gebieden zijn ruilverkavelingen en streekverbeteringen doorgevoerd.
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De wederopbouwgebieden zijn voorbeelden van karakteristieke ruimtelijke
ontwikkelingen in Nederland en zijn onderverdeeld in drie typen. Op de kaart onder de
tab zijn de wederopbouwkernen (1 t/m 7) in oranje, de naoorlogse woonwijken (8 t/m 22)
in rood en de landelijke gebieden (23 t/m 30) in groen weergegeven.

De wederopbouwkernen
Wederopbouwkernen zijn de gebieden die tijdens de oorlog ernstig beschadigd zijn door
oorlogshandelingen (5). Dit kan door beschietingen of bombardementen van de Duitsers,
bijvoorbeeld Rotterdam en Rhenen, of door de geallieerden, zoals Nijmegen. Maar ook
door de bouw van de Atlantikwall (2) werden grote stroken bebouwing gesloopt, zoals in
Den Haag en Katwijk.

De naoorlogse woonwijken
Door de grote woningnood zijn vooral de grote en middelgrote steden fors gaan
uitbreiden (14). Dit gebeurde planmatig en vaak via het idee van de wijkgedachte. Alle
bevolkingsgroepen kregen daarbij passende huisvesting en goede voorzieningen in de
buurt. Voorbeelden zijn Apeldoorn –Kerschoten, Maastricht – De Pottenberg, Amsterdam
– Westelijke Tuinsteden. Ook een nieuw dorp als Nagele rekenen we tot dit type.

De landelijke gebieden

De landelijke gebieden tonen een grote variatie in omvang en hebben betrekking op de
ruilverkavelingen (7) en streekverbeteringen die in deze periode op grote schaal werden
doorgevoerd. Ook werd nieuw land ingericht zoals de Noordoostpolder. Soms vielen
werkzaamheden samen, zoals op Walcheren het geval was (herstel oorlogsschade en
ruilverkaveling).

Bronnen:
Overzichtskaart: Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Visie Erfgoed en Ruimte
Blom, A. (red.), Atlas van de wederopbouw Nederland 1940-1965: Ontwerpen aan stad en
land, Rotterdam 2013

31 december 2013
Meetfrequentie:
eenmalig

Verantwoording:
De 30 wederopbouwgebieden zijn in 2011 geselecteerd in het kader vanKiezen
voor karakter, Visie Erfgoed en Ruimte (VER), de kabinetsvisie op het borgen van
onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening.
In de VER staat per gebied een korte karakteristiek van de kernkwaliteiten van de
gebieden beschreven. Deze zijn verder uitgewerkt in de Atlas van de
wederopbouw Nederland 1940-1965, A. Blom, 2013.
Tijdens de looptijd van de Visie Erfgoed en Ruimte (2012-2016) zullen
bestuurlijke afspraken gemaakt worden tussen de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed en de betrokken gemeenten om een zorgvuldige omgang met de
cultuurhistorische waarden te borgen. In 2014 brengt de Erfgoedmonitor in beeld
wat de stand van zaken is met betrekking tot deze afspraken en wat de
ruimtelijke veranderingen zijn in de gebieden.

