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De kennisontwikkeling op het gebied van historische stedenbouw is in 2014 nog altijd sterk
periode-gebonden en gefragmenteerd. De afgelopen jaren zijn met name de Brabantse
stedenrij en de IJsselsteden onderwerp van onderzoek geweest.
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Atlassen en Monografieën

In bovenstaande tabellen en kaarten worden de kennis en kennislacunes op het gebied
van historische stedenbouw per thema en per regio weergegeven voor de jaren 2009 en
2014, evenals de steden waarover in deze jaren atlassen of monografieën zijn verschenen.

Kenniswinst in klein aantal onderwerpen
Als we de beide tabellen over de afgelopen vijf jaar vergelijken, valt op dat de kenniswinst
zit in een klein aantal onderwerpen: stedenstelsels en politiek-economisch-functionele
clusters. In deze laatste spelen de overzichtsboeken van Blockmans over de
middeleeuwen en van Prak en Van Zanden over de economische geschiedenis uit de reeks
Algemene Geschiedenis van Nederland een belangrijke rol. De stand van kennis op het gebied
van het stadsontwerp is beïnvloed door het verschijnen van het grote overzichtswerk
Town Planning in the Netherlands since 1800 van Cor Wagenaar. Het onderzoek naar de
stedelijke bouworganisaties, de stadsfabriekambten en andere publieke diensten heeft
een impuls gekregen door onder meer een reeks promotie-onderzoeken in Utrecht die de
afgelopen jaren werd afgerond.

Regio-focus verplaatst zich

De stand van kennis uitgesplitst per regio laat zien dat het overgrote deel van het
onderzoek naar de geschiedenis van steden en stedenbouw zich tot 2009 richtte op de
steden in Holland en Zeeland (uitgezonderd Zeeuws-Vlaanderen) en het rivierengebied.
Daarbuiten was slechts een klein aantal steden waar zich universiteiten en/of ontwerpopleidingen bevinden, onderwerp van onderzoek. De afgelopen jaren is onderzoek
gedaan naar de Brabantse stedenrij, met onder meer proefschriften over Breda, de Meierij
en Den Bosch en de omliggende regio. Ook de IJsselsteden, waarover een aantal boeken is
verschenen, kunnen nu worden gecategoriseerd als ‘goed onderzocht’.

Stadsmonografieën en stedenatlassen
De hausse aan stadsmonografieën en stedenatlassen heeft zich de afgelopen vijf jaar in
gestaag tempo voortgezet en zal dat naar verwachting ook de komende periode blijven
doen. Deze publicaties zijn over het algemeen het resultaat van lokaal initiatief, waarbij
het idee van city branding in de meeste gevallen een rol speelt. De stadsmonografieën
richten zich over het algemeen vooral op de bestuurlijke, economische en sociale
geschiedenis. De ruimtelijke ontwikkeling van de betreffende steden krijgt niet in alle
monografieën evenveel aandacht. Sommige hebben aparte hoofdstukken over het
onderwerp, andere besteden er niet of nauwelijks aandacht aan.
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Verantwoording:
De ontwikkeling van de stand van kennis is op basis van expert judgement
gemeten in 2009 en 2014. In beide jaren zijn geïnterviewd: Reinout Rutte (TUD),
Len de Klerk (Emeritus Hoogleraar UvA), Ed Taverne (Emeritus Hoogleraar RUG).
In 2014 als nieuw onderdeel in het overzicht van de kennisonderwerpen een
kolom met overzichtsstudies opgenomen.

