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Minder bureaucratie in Breda. Nota Wel
standsbeleid 
In de landelijke welstandsdiscussie heeft Breda actief geparticipeerd. Het is dan ook 
niet toevallig dat de Bredase welstandsnota overeenkomt met de lijn zoals die in het 
boek Welstand op een nieuwe leest getrokken wordt en vooruitloopt op de gevolgen 
van de komende wetswijziging, waarin van elk gemeentebestuur straks verlangd 
wordt dat zij een gemeentelijk welstandsbeleid formuleert. Jan Wil/em Christiaansen, 

Gemeente Breda schrijft over de welstandsnota van Breda. 

Reimerswaal is er snel bij 
Reimerswaal is er op voorbereid. Met haar beeldkwaliteitplan voldoet de gemeente in 
grote lijnen op voorhand al aan de verwachte verplichtingen bij de invoering van de 
nieuwe woningwet. Bas Schout, SAS Architecten 

Transrarant, toetsbaar en openbaar. De 
mode welstandsnota 
Recensie van de onlangs verschenen model welstandsnota, opgesteld onder de verant
woordelijkheid van de Rijksbouwmeester, de Federatie Welstand en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. Het boek is bedoeld als ondersteuning voor gemeentebe
stuurders bij het opstellen van een gemeentelijke welstandsnota. Jolie Kalmijn, Archi
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De rekbaarheid van onderbroekenelastiek . 
Jaarcongres Federatie Welstand 
Verslag van het jaarcongres dat de Federatie Welstand in samenwerking met de VNG 
organiseerde op 15 december jl. Centrale vraag: 'Waar staan we één jaar na het ver
schijnen van het onderzoeksrapport Welstand op een nieuwe leest?' Bestuurders, 
beleidsmedewerkers en -voorbereiders, welstandsleden en andere betrokkenen kwa
men in Apeldoorn bijeen om zich te laten informeren en van gedachten te wisselen 
over de gevolgen van de wetswijziging voor de welstandspraktijk. Astrid Aarsen, 
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10 Recht op ruimte of recht op kwaliteit 
Peter Dordregter (vm. directeur VNG) over het vermeend ruimtetekort in Nederland. 
Daarbij bepleit hij om in steden oog te ontwikkelen voor de mogelijkheden voor 
synergie van functies. Niet de nadruk op intensief ruimtegebruik, maar op inventief 
grondgebruik. 

12 Van strategisch overleg naar architectuur
- beleid. Deense ontwiklCelingen 

Eric Messerschmidt, directeur Communicatie en Buitenlandse Zaken van het Architec
tuurinstituut in Denemarken, schrijft over het Deens architectuurbeleid en de ambities 
van hun architectuurinstituut, dat is opgezet als gesprekspartner bij de implementatie 
van het overheidsbeleid. 

14 Haagse Prijzenslag. Prix de P ... onder de loep 
In Den Haag werden in november en december jl. twee architectuurprijzen uitgereikt: 
de Prix de P ... voor het lelijkste gebouw van Den Haag, en de Berlagevlaggen voor 
mooiste Haagse architectuurprestaties van het afgelopen jaar. Beide prijzen zijn 
typisch Haags. Of zijn ze typisch Nederlands en zijn de formules de moeite waard om 
landelijk te maken? Heeft het uitreiken van een schandprijs zin? Jolie Kalmijn, Archi

tectuur Lokaal informeerde bij vijf betrokken Hagenaars. 

15 Bedrijfsleven zet Columbus met architectuur 
- op de kaart 

De Amerikaanse stad Columbus is met 35-50.000 inwoners te groot voor de charme 
van een klein stadje en te klein voor uitgebreide, wervende culturele trekpleisters. De 
argeloze bezoeker aan de Verenigde Staten reist dan ook niet zo gauw af naar deze 
stad. Hans Spaans legt ons uit waarom dit wel de moeite waard is. Hans Spaans, 
planoloog 

16 De aanhouder krijgt kwaliteit. 
- Europan in Haarlem: locatie Rookmaker 

De Londense architecten Higgs & Young wonnen in 1994 de Europanprijsvraag voor 
de locatie Rookmaker in Haarlem, met een ontwerp gebaseerd op de Engelse tuin
stadgedachte. De uitvoering heeft heel wat voeten in aarde gehad, maar de realise
ring lijkt nu nabij. Thijs Asselbergs, Thijs Asselbergs Architecten BNA 

18 Verzameling verzamelingen van Arnoud 
- Holleman in Dantumadeel 

Elf kleine maar herkenbare kernen vormen samen de anonieme gemeente Dantuma
deel. Aan de kunstenaar Holleman is de eer te beurt gevallen een kunstwerk te ont
werpen dat uiting geeft aan de culturele identiteit van Dantumadeel. Fred Wagemans, 

journalist 

20 Ontwerpwedstrijden in Nederland 
- Overzicht vierde kwartaal 2000 

Vierde kwartaalbericht van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden. Cil/y Jansen en Astrid 
Aarsen, Architectuur Lokaal 

22 California Dreaming. Wonen zonder nota's 
DE LIJN, Woonstichting De Key en De Principaal speurden in de Californische woning
markt naar trends die naar Nederland over zouden kunnen waaien. In het boek Cali
fornia Dreaming, woonconcepten uit de San Francisco Bay Area wordt de lezer heen 
en weer geslingerd tussen vooroordelen over en bewondering voor ontwikkelingen 
op de Amerikaanse woningmarkt. 
Recensie van het boek dat is verschenen bij de tentoonstelling California Dreaming die 
nog tot 21 januari 2001 te zien is in het NAi. 
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Minder bureaucratie in Breda 
Nota Welstandsbeleid 

Christiaansen schrijft in dit artikel over de welstandsnota in Breda, de instru
menten voor transformatie en om Breda de mooiste stad te laten blijven. 

Kinderdagverblijf Lentehof, ontwerp 
Jacques de Brouwer. Foto: René de Wit 

Herinrichting park Valken berg door Bureau 
B+B. Foto: René de Wit 

Centrum voor Kunst en Muziek, en Biblio
theek: winnaar Architectuurprijs 
Breda 1998, ontwerp Herman Hertzberger. 
Foto: René de Wit 

Vijf woontorens van Xaveer de Geyter in 
Chassé Park. Foto: René de Wit 

De wijk Heuvel: bijzondere ruimtelijke karak
teristiek. Foto: Tim Eshuis 
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Breda, de parel van het zuiden 
Breda is een mooie, historische stad in een mooie 
omgeving. Misschien wel de mooiste stad in ons land, 
zoals trouwens veel steden in ons land de mooiste 
zijn. Ze zijn namelijk allemaal anders. Wat Breda 
aantrekkelijk maakt is de ligging in een beekdal met 
zeer gevarieerde natuur; de historische ontwikkeling 
en niet in de laatste plaats de stedenbouwkundige 
opbouwen de wijze waarop deze architectonisch 
heeft vorm gekregen. Ook de dorpen en landelijke 
gebieden die deel uitmaken van de gemeente Breda 
hebben hun geschiedenis en charme. En dat moet zo 
blijven. 

Toch gaat dat niet vanzelf. Tussen 1960 en 1990 is er 
veel verloren gegaan en er zijn bouwwerken verrezen 
die esthetisch als onvoldoende mogen worden 
gekwalificeerd. Dit leidde in 1993 met de Nota 
Architectuurbeleid tot een beleidswijziging. De nota 
voorzag in een verbetering van de kwaliteit van de 
stedenbouwkundige inzet van de gemeente, een 
zorgvuldiger - en strenger - welstandstoezicht, de 
integratie van het welstands- en monumentenbeleid -
een wezenlijk onderdeel van het beleid in Breda-, het 
stimuleren van de discussie en het debat in de stad 
over de cultuur van het bouwen, en de wijze waarop 
de gemeente in dit kader met marktpartijen om zou 
kunnen gaan. 
Veel van deze voornemens zijn tot uitvoering 
gebracht, zoals de oprichting van het architectuurcen
trum Gebouw F om het culturele aspect van het 
bouwen te bevorderen. Zeker op het gebied van 
welstandstoetsing ontstond meer en meer behoefte 
aan duidelijkheid vooraf, aan openheid en aan een 
goede communicatie. 

Aandacht en vrijheid 
In de landelijke welstandsdiscussie heeft Breda actief 
geparticipeerd. Het is dan ook niet toevallig, dat de 
Bredase welstandsnota overeenkomt met de lijn zoals 
die in Welstand op een nieuwe leest (1) getrokken 
wordt en dat deze nota bovendien vooruitloopt op 
wat de wetgever straks van elk gemeentebestuur zal 
verlangen: het formuleren van een gemeentelijk 
welstandsbeleid waarin onderscheid wordt gemaakt 
tussen de verschillende gebieden in de gemeente, en 
waarin per gebied of soort bouwwerk duidelijke toet
singscriteria zijn gegeven. Een belangrijk uitgangs
punt daarbij is: meer aandacht waar dat nodig is en 
meer vrijheid waar dat kan. 
Breda zal de landelijke discussie blijven volgen en 
voeden. Afhankelijk van de uitkomst van de discussie 
in de Tweede Kamer en de invulling van de Algemene 
Maatregel van Bestuur (AMVB), zal de nota te zijner 
tijd aangevuld en aangepast moeten worden om aan 
te sluiten bij de nieuwe woningwet. 

Van stadskeur naar sneltoets 
De positie van de nota is tweeledig. Enerzijds staat zij 
midden in het gemeentelijk beleid en vertaalt ze de 
uitgangspunten van de stadsvisie naar het terrein van 
de bouwplantoetsing. Naast alle technische eisen -
die er met de deregulering trouwens niet eenvoudi
ger op zijn geworden, maar wel beter - stellen we in 
Nederland ook eisen aan de cultuur van het bouwen. 
Dat is niet verwonderlijk. Veel landen om ons heen 
doen dat ook in elk hun eigen vorm. En het is ook 
niet nieuw want al in de Middeleeuwen was er een 
stadskeur. Maar het stellen van eisen aan het uiterlijk 
van bouwwerken moet niet op zichzelf staan. Het 

Jan Willem Christiaansen 

hoort ingebed te zijn in een beleid waarmee de 
cultuur van het bouwen in een stad breed wordt 
gestimuleerd. De welstandsnota past in het integrale 
beleid aangaande de cultuur van het bouwen. 
Hetzelfde geldt ook voor de (concept)monumenten
nota die onlosmakelijk verband houdt met de 
welstandsnota en vice versa. 
Anderzijds staat deze nota op zichzelf als document 
bij de uitvoering van de woningwet. In de nota wordt 
tot op zeer gedetailleerd niveau inzicht gegeven in 
de toetsingscriteria voor welstand. Waar mogelijk 
worden die criteria ook zeer concreet geduid. Deze 
criteria zijn samengebracht onder de noemer 'snel
toets'. Op deze manier weet iedereen waar hij of zij 
aan toe is en kan de vergunning snel worden verleend, 
zonder dat onvoorziene en originele oplossingen bij 
voorbaat worden uitgesloten of onmogelijk gemaakt. 
En zonder dat de stad wordt opgezadeld met onver
kwikkelijke ingrepen die weinig rekening houden 
met hun omgeving. 
Om verwarring te voorkomen dient de welstandsnota 
op dat concrete niveau verbanden te leggen met 
andere instrumenten die de gemeente hanteert 
aangaande de kwaliteit van de gebouwde omgeving. 
Dit maakt het beleid consistent en transparant. 

Differentiatie 
Een belangrijk element in het nieuwe beleid is diffe
rentiatie. Steden en dorpen hebben een karakteristie
ke vorm en sfeer. Dat geldt ook voor Breda en haar 
wijken en buurten. Het gaat daarbij lang niet altijd 
om mooi of lelijk en al evenmin om cultuurhistorische 
waarden. Het leven van alledag vindt zijn weerslag in 
uiteenlopende sferen en gebieden. In Breda valt dat 
uitstekend waar te nemen. De gemeente heeft gebie
den die sterk van elkaar verschillen in karakter en 
betekenis. De te onderscheiden gebieden maken de 
stad herkenbaar en aantrekkelijk om te wonen en te 
werken en voor vrijetijdsbesteding. De verschillen 
maken het geheel. Architectuurbeleid, welstandszorg 
en monumentenbeleid vergen dat met de te onder
scheiden sferen rekening wordt gehouden. De karak
teristiek van het geheel en van de samenstellende 
delen vormen het uitgangspunt voor het beleid. 
In de welstandsnota wordt een beschrijving gegeven 
van de verschillende stadsdelen, wijken en buurten. 
Een en ander is vertaald in een welstandskaart waarop 
de monumenten, beschermde stads- en dorpsgezich
ten, waardevolle objecten en waardevolle gebieden of 
ensembles zijn aangegeven. Deze karakterisering van 
de ruimtelijke opbouw van Breda dient als uitgangs
punt voor het ruimtelijk beleid en daarmee ook de 
welstandszorg. 
Aan de hand van de ruimtelijke karakterisering en 
een waardebepaling worden beleidskeuzes voorge
steld, die nader worden uitgewerkt in gebiedsgerich
te criteria. Het doel is een inzichtelijk en klantvrien
delijk welstandsbeleid, meer strikt waar dat nodig is 
en vrijer waar dat kan. Niet elk gebied behoeft even
veel bescherming. Kortom, door duidelijkheid minder 
bureaucratie. 

Welstand als hoeksteen voor beleid 
De rol van de overheid in de ruimtelijke planning kan 
omschreven worden in termen van cultuurbeleid, met 
als onderdelen stedenbouw, architectuur en monu
menten. De wettelijk verankerde welstandszorg is de 
hoeksteen van het architectuurbeleid. Deze zorg 
wordt gevoed door een onafhankelijke beoordeling. 
De overheid doet dit als hoeder van het publieke 



belang en laat zich door deskundigen adviseren. Het 
advies heeft de vorm van een onafhankelijke toets. 
Dit fungeert als instrument om het beleid vorm te 
kunnen geven. 
Het welstandsadvies krijgt in deze opvatting een 
dubbele betekenis: aan de ene kant is het advies een 
bestuurlijk instrument voor de eisen die gesteld 
worden aan de openbare ruimte; aan de andere kant 
is het een collegiale toetsing voor en door ontwerpers 
waar een stimulerend effect van uit kan gaan. 

Beleidskeuzes 
Hoe duidelijker het ruimtelijk beleid hoe duidelijker 
de welstandszorg vorm kan worden gegeven. Mede 
in het licht van deze overwegingen zijn de volgende 
beleidskeuzes gemaakt: 

A. Het begeleiden van transformaties door middel 
van een regieplan 
Welstandszorg heeft betrekking op het bestaande 
gebied en de ontwikkelingen die zich aandienen. 
Voor beiden geldt dat willekeur vermeden moet 
worden, alsmede een rigide korset van regels en 
bepalingen. Om de rol van de overheid - enerzijds 
doortastend door besluitvorming en anderzijds terug
houdend en faciliterend bij het gebruik en de invul
ling - goed uit te kunnen werken, wordt het begrip 
'regie' gehanteerd, in de zin van 'het samen vormge
ven aan spelregels voor de inrichting'. Met het 
stedenbouwkundig plan wordt de ontwikkelingsrich
ting vastgelegd. Met het regieplan wordt de speel
ruimte van (vormgevings-)alternatieven begrensd. 
Het stedenbouwkundig plan en het regieplan bege
leiden de uiterlijke transformatie van de stad en het 
overige gemeentelijke gebied. 
Op basis van het wettelijk en inhoudelijk kader krijgt 
de welstandszorg getrapt gestalte: het stedenbouw
kundig plan wordt in een juridische vorm gegoten en 
vastgesteld door de raad. Tegelijk wordt het steden
bouwkundig ontwerp uitgewerkt in een regieplan 
waarin in elk geval de toetsingscriteria voor bouw
plannen zijn gegeven, zowel in de bouwfase als in de 
beheersfase. Daarnaast kan het regieplan ook andere 
zaken regelen zoals milieumaatregelen, de water
huishouding of de inrichting van het openbaar 
gebied. 
In de welstandsnota wordt voor de bestaande stad 
Breda de regie van de verschillende gebieden uitge
werkt. Voor de toekomstige stedelijke ontwikkeling 
zal aan elk stedenbouwkundig plan een paragraaf 
worden toegevoegd, waarbij de te hanteren regie 
wordt beschreven. De basis voor de regie ligt in de 
gemeentelijke nota's Welstandszorg, Monumenten
beleid en Architectuurbeleid. 

B. Zorg voor gebieden en objecten 
De integrale commissie WAM (Welstand, Architectuur 
en Monumenten) brengt adviezen uit over gebieden 
of objecten die om historische redenen, hun steden
bouwkundige en architectonische samenhang, 
vanwege de betekenis van het ontwerp of de ontwer
per of vanwege de functie, specifieke welstandszorg 
behoeven. 
Doel van deze zorg is de continuering van de vastge
stelde kwaliteiten. Transformaties van objecten of 
structuren is mogelijk, maar mogen geen afbreuk 
doen aan de na te streven conserveringsdoeleinden. 
Daar waar reeds een wettelijk kader aanwezig is, 
waarin de conservering geregeld wordt (Monumen
tenwet en de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing), 

Breda's Museum in voormalige Chassé 
Kazerne, ontwerp Pascal Grosfeld. Foto: 
Bert Nienhuis 

zal dat in het welstandsbeleid worden verwerkt. De 
gebieden en objecten staan aangegeven op de eerder 
genoemde welstandskaart die door het college van 
B&W zal worden vastgesteld. 

C. Instrumentarium 
Om de transformaties te kunnen begeleiden en de 
conservering te kunnen realiseren worden de volgen
de instrumenten ingezet. Het regieplan vormt samen 
met het bestemmingsplan en het stedenbouwkundig 
plan, dat beschouwd kan worden als de drager van 
het bestemmingsplan en een regieplan, het kader 
voor het ruimtelijk beleid van de gemeente. Het 
wordt ondersteund door de beschermde stads- en 
dorpsgezichten, de lijst van Rijksmonumenten en de 
gemeentelijke monumentenlijst. Tenslotte hanteert de 
gemeente voor de kwaliteit van het openbaar gebied 
nog andere instrumenten zoals de bouwverordening, 
de buitenruimteverordening, het reclamebeleid, het 
terrassenbeleid, de APV, en het beleid inzake de 
inrichting en het beheer van het openbaar gebied. 
Het regieplan is in dit verband een nieuw instrument 
zoals hierboven is aangegeven. Het is een uitwerking 
van het stedenbouwkundig plan tot op architectonisch 
niveau. Het regelt esthetische kwaliteit op dat niveau. 
Een regieplan kan zodanig concrete criteria bevatten 
dat daarmee direct ambtelijk getoetst kan worden. 
Een regieplan wordt vooraf vastgesteld en beoogt 
minder regels te geven waar dat kan en meer heldere 
regels waar het nodig is. 

D. Doelen en speerpunten 
De Bredase welstandsnota formuleert een welstands
beleid voor het gehele grondgebied van de gemeente. 
Dit zou de indruk kunnen wekken dat daarmee ook 
de complexiteit van de stedelijke dynamiek in één 
enkele nota volledig begrepen en beheerst wordt. De 
praktijk zal uitwijzen dat een dergelijke indruk een 
illusie is. De gemeente zal ten aanzien van de wel
standszorg binnen een bepaalde tijdsruimte doelen 
moeten formuleren op grond waarvan de welstands
zorg in de stad gaandeweg verder gestalte krijgt. 

Kortom: door duidelijkheid minder bureaucratie 
Breda is een gemeente met een rijk geschakeerd scala 
aan landschappelijk en stedelijke kwaliteiten. Het 
gemeentebestuur zet zich in voor de bescherming en 
bevordering van deze kwaliteiten. Het welstandsbeleid 
is daarbij een belangrijk instrument. 
De welstandszorg in Breda zal worden gedifferen
tieerd met behulp van gebiedsgerichte toetsingscrite
ria. Het uitgangspunt is: minder regeldruk waar dat 
kan, meer aandacht waar dat nodig is. De criteria aan 
de hand waarvan plannen door de commissie WAM 
worden beoordeeld, staan zo helder mogelijk 
beschreven. De vergaderingen van de commissie WAM 
zijn openbaar. Jaarlijks overlegt de commissie een 
verslag van haar werk. Door dit alles wordt voor de 
burger de welstandszorg effectiever en doorzichtiger 
en wordt de ruimtelijke kwaliteit van Breda op een 
doelgerichte wijze beschermd en bevorderd. 

Noot 
1. Welstand op een nieuwe leest. Een onderzoek in opdracht van de 
Rijksbouwmeester naar de mogelijkheden voor verbetering van de 
doelmatigheid en inzichtelijkheid van de welstandsadvisering. 

J. van Campen (red). Sdu Uitgevers, Den Haag. 

Nieuw economisch elan op bedrijventer
rein Hoogeind, ontwerp Wiel Arets. Foto: 
Tim Eshuis 

Informatie 

Jan Willem Christiaansen 
Gemeente Breda 
Claudius Prinsen laan 10 
4800 DX Breda 
tel. 076-5293942 
fax 076-5293239 
e-mail: gemeentebreda@breda.nl 
www.breda.nl 

De welstandsnota is te bestellen bij: 
Marit Graaumans 
Gemeente Breda 
tel. 076-5299729 
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Stimuleren 
Dorp, Stad & Land adviseert circa 90 gemeenten in 
Zuid-Holland en Zeeland over de kwaliteit van de 
gebouwde omgeving in de vorm van welstandstoe
zicht. Vanaf eind jaren 80 propageert Dorp, Stad & 
Land een integraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid, naast 
het reguliere welstandstoezicht. Onder andere door 
het maken van beeldanalyses en beeldkwaliteitplan
nen werd geprobeerd het ruimtelijk kwaliteitsbesef 
op diverse schaalniveaus bij gemeenten te stimuleren. 
Met de komst van de nieuwe woningwet zal ook de 
rol van het beeldkwaliteitplan als toetsingskader voor 
welstand veranderen. Doorgaans worden beeldkwali
teitplannen gekoppeld aan het bestemmingsplan of 
gebruikt als referentiekader voor welstandstoetsing. 
Met name het laatste zal met de komst van de wel
standsnota met concrete toetsingscriteria beïnvloed 
worden. 

Reimerswaal welstandsvrij? 
Reimerswaal is één van de gemeenten die voor het 
welstandstoezicht zijn aangesloten bij Dorp, Stad & 
Land. Binnen Reimerswaal ontstond politiek draagvlak 
om het welstandstoezicht aanzienlijk te beperken. 
Het gemeentebestuur stuurde aan op een geheel 
welstandsvrije gemeente met uitzondering van een 
aantal specifieke gebieden waar het klassieke wel
standstoezicht zou moeten gelden. Dorp, Stad & Land 
bood de gemeente in 1998 een beeldanalyse aan met 
de bedoeling het belang van welstandsbeleid aan te 
tonen. 
In de beeldanalyse is de nadruk gelegd op het beschrij
ven van de aanwezige beeldbepalende kenmerken en 
eigenschappen. Zo is het landschap gedetailleerd 
beschreven, waarna vervolgens is ingezoomd op de 
negen verschillende kernen. In het algemeen vormde 
de analyse een referentiekader om nieuwe ingrepen 
in hun bestaande context te kunnen beoordelen. 
Tegelijkertijd was deze kennis nodig om aan te tonen 
dat er een onderscheid bestaat tussen gebieden die 
kwetsbaar en minder kwetsbaar zijn. Hiermee was 
een eerste aanzet gegeven voor het voeren van een 
selectief beleid; waar kan de lat hoger of lager liggen 
als het gaat om welstandstoetsing? 

Genuanceerder 
De presentatie van deze beeldanalyse leidde er toe dat 
binnen de raadscommissie meer aandacht ontstond 
voor een gedifferentieerd welstandstoezicht. Met een 
beeldkwaliteitplan zou de gewenste ruimtelijke 
kwaliteit nader uitgewerkt worden. Het belangrijkste 
doel daarvan was het vastleggen van de randvoor
waarden waarbinnen het welstandstoezicht dient 
plaats te vinden. 
Tijdens het proces kwam er geleidelijk aan meer 
besef dat het opdelen van het gemeentelijk grondge
bied gekoppeld aan het gemeentelijk ambitieniveau 
genuanceerder lag. Voor nieuwbouwwijken was het 
gemeentebestuur inmiddels van mening dat het 
welstandstoezicht weliswaar coulanter plaats moest 
vinden, maar niet losgelaten moest worden. Hetzelfde 
zou van toepassing moeten zijn voor randen van 
bedrijventerreinen die een representatieve waarde 
vertegenwoordigen. 

Gebiedsindeling 
Op basis van de cultuurhistorische waarde, de steden
bouwkundige en/of architectonische samenhang en de 
representatieve waarde is uiteindelijk gekomen tot een 
gebiedsindeling bestaande uit: beeldbepalende gebie
den (regulier welstandstoezicht), neutrale gebieden 
(gestandaardiseerde loketcriteria), welstandsarme 
gebieden (enkele kerncriteria) en welstandsvrije 
gebieden. 

In de beeldbepalende gebieden bevinden zich bijzon
dere, soms historische, elementen die de karakteris
tieken van een specifiek dorp vertegenwoordigen en 
de diversiteit aan gebouwen, ruimten en/of functies 
groot. Vanwege de grote samenhang of juist verschei
denheid zijn deze gebieden meer kwetsbaar en 
liggen ingrepen in de vormgeving niet voor de hand. 
Hier is een reguliere (klassieke) welstandstoets, vooraf 
voorzien van kwalitatieve aanwijzingen, van toepas
sing. In beginsel vormen de aanwezige, vaak cultuur
historische, waarden aanleiding om in geval van 
veranderingen de nadruk te leggen op conformeren 
aan de aanwezige context. Dit betekent niet dat het 
beleid gericht moet zijn op het conserveren van het 



bestaande. Ontwikkelingskansen moeten juist opti
maal benut worden en kunnen juist het gewenste 
beeld versterken. Alleen geldt hier dat de nadruk 
moet liggen op een vanuit de context beargumen
teerde aanvulling. Het gaat dan vooral om dorpsker
nen, bebouwingslinten, bebouwde dijkranden en 
bijzondere samenhangende buurten. 

Voor de neutrale gebieden is het mogelijk door een 
standaardisering van de criteria, helderheid en consis
tentie na te streven voor de aanvrager en de gemeen
te. In deze gebieden is door de grote mate van herha
ling van eigenschappen en aanvragen, sprake van 
steeds terugkerende thema's. In geval van twijfel of 
afwijking van aanvrager of toetser, kan alsnog een 
regulier welstandsadvies worden gevraagd. In het 
meest ideale geval wordt de communicatie tussen 
gemeente en aanvrager afgehandeld aan een loket 
door een gemandateerde ambtenaar. De meeste 
woonwijken en het gehele landelijk gebied zijn aange
wezen als neutrale gebieden. Hiervoor zijn beperkte 
algemene welstandscriteria opgesteld. Daarnaast 
wordt er veelvuldig verwezen naar de vaak meetbare 
en objectgerichte standaard criteria voor de meest 
voorkomende bouwaanvragen. Het gaat hier om 
criteria ten behoeve van dakkapellen, aanbouwen, 
bijgebouwen, reclame, rolluiken, et cetera. Met de 
nieuwe woningwet worden veel van deze kleine 
bouwwerken vergunningvrij. Tot de wet in werking 
treedt kunnen deze criteria gebruikt worden. Daarna 
zijn deze criteria wellicht alleen nog toe te passen in 
beschermde stads- en dorpsgezichten. 

Voor nieuwe woningbouw in uitbreidingsgebieden 
heeft de gemeente Reimerswaal besloten de term 
welstandsarm te introduceren. Welstandstoetsing 
dient zich in deze gebieden te beperken tot vooraf 
vastgestelde criteria over de situering op de kavel, 
hoofdvorm, dak(hellingen), plaatsbepaling en omvang 
van dakkapellen en -opbouwen. Het welstandstoezicht 
beperkt zich hier tot het adviseren over de afstem
mingen met de naastgelegen bebouwing. Zodra deze 
nieuwbouwgebieden zijn ontwikkeld en in gebruik 
zijn, gelden hiervoor de criteria voor neutrale gebie
den. 

Ten slotte zijn alle bedrijventerreinen aangemerkt als 
welstandsvrije gebieden. Vanwege de zichtbaarheid 
vanaf de hoofdinfrastructuur, zoals de rijksweg, zijn 
de meeste randen van bedrijventerreinen niet wel
standsvrij. Deze randen behoren in beginsel tot de 
neutrale gebieden, waar standaardcriteria van 
toepassing zijn. 

Gevolgen van de nieuwe woningwet 
De belangrijkste gevolgen van de herziening van de 
woningwet zullen de verplichting zijn tot het opstel
len van een gemeentelijke welstandsnota en de 
uitbreiding van vergunningvrije bouwwerken. Door 
de Rijksbouwmeester, Federatie Welstand en VNG is 
een werkdocument opgesteld die toelichting en 
gedeeltelijke invulling geeft aan de op te stellen 
welstandsnota. De model welstandsnota pleit voor 
een onderscheid in gebieden met daaraan gerela
teerd een waardebepaling, gebaseerd op het ruimte
lijk beleid, de cultuurhistorie, stedenbouw en archi
tectuur. Door het koppelen van welstandsregimes aan 
deze gebiedsindeling, wordt het welstandstoezicht 
gerelateerd aan het aanwezige en gewenste kwali
teitsniveau. In dit model van de welstandsnota wordt 
onderscheid gemaakt in door het rijk aangewezen 
beschermde stads- en dorpsgezichten, bijzondere 
welstandsgebieden, reguliere welstandsgebieden en 
welstandsvrije gebieden. 
In een nog op te stellen Algemene Maatregel van 
Bestuur zal een groot deel van de kleine bouwwerken 
vergunningsvrij worden. Dit heeft op zich de conse
quentie dat ook de meest kwetsbare gebieden 
kunnen worden aangetast met een diversiteit aan 
vormen, kleuren en materialen. Dit wordt in de 
huidige voorstellen nog onvoldoende onderkend. 

Beeldkwaliteitplannen 
Het ruimtelijk kwaliteitsbeleid richt zich op bescher
ming, behoud en verbetering van de kwaliteit van 
onze leefomgeving. Beeldkwaliteit is hierin een 
belangrijk aspect. Het gaat daarbij om elementen als 
cultuurhistorische waarden, vormgevingskwaliteit, 
identiteit en schoonheid, vooral bepaald door vorm, 
ruimte, herhaling en ritme, samenhang en afwisse
ling. In het algemeen vormt het beeldkwaliteitplan 

een sturend beleidsinstrument, dat zich richt op 
bewaking van de bestaande kwaliteiten en sturing 
van de nieuwe ontwikkelingen op basis van de 
bestaande waarden. 
Een beeldkwaliteitplan bestaat in grote lijnen uit een 
analyse, een visie en de daaruit voortvloeiende 
beleidskeuzes. De essentie van een beeldkwaliteitsbe
leid is een zorgvuldige gebiedsdifferentiatie en een 
hierop afgestemd selectief beleid. 
Het beeldkwaliteitplan is hierdoor de ideale onder
legger voor de te ontwikkelen welstandsnota. 
Analyses, gebiedsgerichte beleidsintenties en het 
gewenste kwaliteitsniveau worden in het beeldkwali
teitplan vastgelegd en vormen daarmee de inhoude
lijke basis voor een welstandnota. 

Beeldkwaliteitplan Reimerswaal als welstandsnota 
De heroverweging van de positie van welstand heeft 
ook voor de gemeente Reimerswaal geleid tot een 
beleidsinstrument (beeldkwaliteitplan) dat invulling 
geeft aan welstandstoezicht. Dit beleidsinstrument 
heeft tegelijker het gemeentebestuur meer verant
woordelijk gemaakt voor het kwaliteitbeleid. In 
Reimerswaal worden ook belangrijke stappen gezet 
voor verbetering van de communicatie over het 
welstandstoezicht met burgers en andere initiatiefne
mers. Het beeldkwaliteitplan voor Reimerswaal krijgt 
een vertaling in een website en het streven is om 
meer plannen direct aan de gemeentebalie af te 
doen. Zo kunnen gebiedsbeschrijvingen en criteria 
vooraf worden afgehaald of thuis worden opgehaald 
via internet. 
De gemeente Reimerswaal loopt hiermee voor op de 
komende wijzigingen in de woningwet. Precies zoals 
in de intenties van de komende woningwet is 
bedoeld: beter toegankelijk, meer vrijheid waar dat 
kan en meer specifieke gebiedsgerichte kennis en 
criteria waar dat nodig is. Met het toevoegen van de 
beleidsregels over procedures en werkwijzen van de 
welstandscommissie kan dit beeldkwaliteitplan 
dienen als welstandsnota. 
De keerzijde van de nieuwe woningwet is, dat met de 
sterkere positionering van welstandstoezicht via de 
welstandsnota, het ruimtelijk kwaliteitsbeleid weer 
nadrukkelijk op het beleidsterrein van bouwplantoet
sing is terechtgekomen. Net nu met onder andere 
beeldkwaliteitplannen de gemeentelijke steden
bouwkundigen, planologen, groenbeheerders en 
verkeerskundigen meer en meer communiceerden 
met de welstandscommissies en andersom. Het beeld
kwaliteitplan dat inzicht biedt in de aanwezige kwali
teiten blijft een pré voor een integraal selectief ruim
telijk beleid. In het ideale geval zouden de intenties 
van het beeldkwaliteitplan de basis moeten bieden 
voor een integraler welstandtoezicht. 

Dijkrand met achterliggende woonbebou
wing 

Cultuurhistorisch element als oriëntatiepunt 

BI Beeldbopalend gebied (klassiek welsfandsfoezj(h1) 

NeutraQlgobied (Ioketc:ntorio) 

EJ Wel.$·fandsarm gebied (boperkte criteria) 

[::] Welstandsvrij gebied (goon welstondstoelsin9) 

Gedifferentieerd welstandsbeleid 
Krabbendijke 

Illustraties: SAS architecten 

Informatie 

Stichting Dorp, Stad & Land 
Stationsplein 45 
Postbus 29129 
3001 Ge Rotterdam 
tel. 010-2809445 
e-mail: dsl@dorpstadenland.nl 
www.dorpstadenland.nl 

Bas Schout 
SAS architecten I ruimtelijke vormgeving & 
beleid 
Wijnstraat 96 F 
3011 TR Rotterdam 
tel. 010-4130710 
fax 010-4332809 
e-mail: info@sas-architecten.nl 
www.sas-architecten.nl 

Gemeente Reimerswaal 
Oude Plein 1 
Postbus 70 
4416ZH Kruiningen 
tel. 0113-395000 
fax 0/13-395333 
e-mail: gemeente@reimerswaa/.nl 
www.reimerswaa/.nl 
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Transparant, toetsbaar en openbaar 
De model welstandsnota 

Onlangs verscheen Naar een gemeentelijke welstandsnota; werkdocument 
met model en toelichting. Het boek is opgesteld onder de verantwoordelijk
heid van de Rijksbouwmeester, de Federatie Welstand en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten en is bedoeld als ondersteuning voor gemeente
bestuurders bij het opstel/en van een gemeentelijke welstandsnota. 

lolie Kalmijn 

___ .. ê ... - ~ •• @Y .. __ 
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Tekeningen: Beek & Kooiman Cultuurhisto
rie, gemaakt in opdracht van de provincie 
Zuid-Holland 

Informatie 

De model welstandsnota is door de Federa
tie Welstand en de VNG toegezonden aan 
alle welstandscommissies en gemeenten. 

Naar een gemeentelijke welstandsnota; 
werkdocument met model en toelichting. 
M. Beek, J. van Campen, VNG Uitgeverij Den 
Haag, 1999. ISBN 90 32277499. 

Federatie Welstand 
Postbus 68 
6800 AB Arnhem 
tel. 026-4421742 
fax 026-4429404 
e-mail: fw@fw.nl 
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Dat deze model nota juist nu verschijnt is niet verba
zingwekkend. Er staat een nieuwe woningwet voor 
de deur die nogal wat veranderingen inhoudt voor 
het gemeentelijk welstandsbeleid. De wet zal waar
schijnlijk dit voorjaar in de Kamer worden besproken 
en van kracht worden. 
In een poging het welstandstoezicht aan te passen 
aan de huidige samenleving en het transparant, 
toetsbaar en openbaar te maken, wordt in het wets
voorstel het welstandsoordeel alleen mogelijk aan de 
hand van van tevoren vastgestelde en zo concreet 
mogelijke criteria. Daarmee wordt een welstandsnota 
voor iedere gemeente dus feitelijk verplicht gesteld. 
Daarnaast verplicht het wetsvoorstel gemeenten om 
de vergaderingen van de welstandscommissies open
baar te maken. In de gemeentelijke welstandnota 
moet een gemeente zelf aangeven welke vergaderin
gen wel en welke niet openbaar zullen zijn. B&W 
zullen ook jaarlijks aan de gemeenteraad moeten 
rapporteren over het welstandstoezicht en de 
welstandscommissies zal worden verplicht om jaarver
slagen te maken. Een ander voorstel in de wetswijzi
ging is de gefaseerde vergunningverlening zodat al in 
een eerder stadium van een plan beroep aangere
kend kan worden. Ook zal volgens het voorliggende 
wetsvoorstel de gemeenteraad een gebied of bepaal
de typen gebouwen welstandsvrij kunnen maken. 

Concrete criteria 
In de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel 
staat dat de criteria kunnen worden gedifferentieerd 
naar gebieden en objecten. In de model nota wordt 
een driedeling voorgesteld: criteria voor de veel voor
komende kleine aanpassingen en veranderingen aan 
bestaande gebouwen, ten tweede voor de kleine en 
middelgrote projecten die zich voegen binnen de 
bestaande ruimtelijke structuur en ten derde voor de 
ingrijpende (her)ontwikkelingsprojecten. De criteria 
voor de eerste groep zijn het meest concreet en object
gericht. Voor de gebiedsgerichte beoordelingskaders, 
voor specifieke typen bouwwerken en voor grote 
ontwikkelingsprojecten zijn de criteria relatief. In deel 
twee van het boek wordt dit nader uitgewerkt met 
voorbeelden van welstandscriteria en een methode 
voor het opstellen van gebiedsgerichte beoordelings
kaders. Ook wordt een checklist aangeboden voor de 
inventarisatie en analyse van het ruimtelijk kwaliteits
beleid. Dat het welstandsbeleid daar deel van 
uitmaakt wordt benadrukt door de wettelijke bepaling 
dat een gebouw ook wat de omgeving betreft niet 
strijdig mag zijn met 'redelijke eisen van welstand'. 
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Wel een handreiking, geen keurslijf 
Het boek is helder geschreven en bevat enkele leuke 
en informatieve illustraties, waar er nog wel veel meer 
van opgenomen hadden kunnen worden. Hoewel 
dan, omdat het om een modelnota gaat, al gauw het 
idee zou kunnen ontstaan van 'zo moet het en niet 
anders'. En dat is niet de bedoeling. Het boek is een 
handreiking en geen keurslijf. 
Uiteindelijk blijft welstandstoezicht, ook al worden 
onderdelen toetsbaar gemaakt, toch subjectief en 
onderhevig aan interpretatie. Een stad is een levend 
organisme dat zich niet ontwikkelt volgens natuur
kundige wetten, maar volgens de grillen van de 
mens. Architectuur, de moeder der kunsten, komt tot 
stand door inspiratie en creativiteit en is niet te 
vangen in wetten en regels, alle transparantie en 
concrete criteria ten spijt. De stad is niet een meet
baar object, maar een proces dat altijd in beweging 
is. 
In de modelnota is dan ook aangeven dat tussentijds 
aanvullingen mogelijk zijn en dat evaluatie steeds 
belangrijk is, waaruit ook eventueel aanpassingen 
kunnen voortvloeien. 
En de excessenregeling zal er niet voor niets zijn. Bij 
buitensporigheden en bij zwaarwegende redenen, 
bijvoorbeeld economisch of maatschappelijk, kunnen 
B&W afwijken van de welstandscriteria. Dat kan ook 
in welstandsvrije gebieden. 

Aan de slag! 
Binnenkort zullen alle gemeenten voor een vergelijk
bare opdracht staan: namelijk het opstellen van een 
gemeentelijke welstandsnota. Niemand hoeft zelf het 
wiel nog eens uit te vinden. Vandaar deze handrei
king van een model welstandsnota. Mochten er 
ingrijpende veranderingen in het wetsvoorstel 
komen, dan zal een aanvulling of een nieuwe editie 
van de modelnota verschijnen. 
Het boek geeft een aantal heldere voorbeelden van 
absolute en relatieve criteria. In het boek staan ook 
per hoofdstuk stukjes voorbeeldteksten die in iedere 
welstandsnota te gebruiken zijn. Het eerste deel in 
het boek is een model voor een welstandsnota, het 
tweede deel is een toelichting daarop met voorbeel
den, methodes en checklist voor inventarisatie en 
analyse van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Het maakt 
het boek, dat terecht de ondertitel werkdocument 
heeft, tot een nuttige en bruikbare handreiking. 
Gemeenten die alvast een welstandsnota willen 
opstellen, kunnen met dit boek aan de slag! 



reikbaarheid van onderbroekenelastiek 
'-MA:~~d~ratie Welstand Astrid Aarsen 

'we één jaar na het verschijnen van Welstand op. een nieuwe leest? Met deze 
re wethouder Marja van der Tas in het Apeldoornse congrescentrum Orpheus het 

ngr~~ van de Federatie Welstand georganiseer;din samenwerking met de Vereniging van 
'rla,!g$e Gemeenten. Het ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de woningwet bood 
~a,~t<,#opingspunten. Bestuurders, beleidsvfJorbereidersen~uitvoerders bij gemeenten, 

.',. 'elstandscommissies en andere betrokkenen wa:rennaar Apeldoorn afgereisd om 
rmeren en van gedachten te wisselen over c(egevolgen van de wetswijziging voor 
dspraktijk. ' 

Historisch besef 
De als tweede geprogramrrtè,'~r:tle sweker, de kersverse 
Rijksbouwmeester, verkla!l~~,~;zich IQyaal aan het 
gedachtegoed van zijn v09~!îlnger W;ytze Patijn en 
complimenteerde de sam~~~t~lIers vein het onder-

, , , zoeksrapport Welstand qp:~~n nieuwe leest met hun 
' .. I-~ethodologische aanpa[{}0~~ch konden enkele zorg

~;!qig in de kantlijn gepla,'~~ste opmerkingen van Jo 
n, architect in hart .;ï~;nieren, niet uitblijven. 

olgenheid over h~~ontbreken van ieder 
besef bij de jong~te generatie architecten -
e Karel de Grote 'toch in Sevilla?- brengt een 

nt vraagstuk aan het daglicht. Kun je je als 
dscommissie veroorloven een betuttelende rol 
n of op te treden als architectuurpolitie, terwijl 

de,~elstandsleden van de toekomst hun eigen klassie
ker~ niet kennen? Tegelijkertijd moedigde hij de 
welstandscommissies aan jonge architecten uit te 
dagen tot architectonische oplossingen waarin de 
klasS;ieke architectuur niet als oneerlijk wordt afge
daan, maar in de ontwerpopgave als uitgangspunt 
wordt genomen. 

Gebiejsgerichte aanpak 
Vanuit0'pet sfeerproeven in zijn eigen ontwerppraktijk 
uitteCoenen zich positief over de voorgestelde 
gepiedsgerichte welstandsaanpak. Zijn betoog concen
.treerde zich uiteindelijk vooral op de afweging tussen 
strenge handhaving van een tot in de details vastge
legd plan en het geven van volledige vrijheid aan de 
architecten die hun kwaliteit bewezen hebben. Onder 
het motto 'Wij zijn niet geniaal' oftewel wij kunnen 
niet alles voorspellen en op voorhand vastleggen, 
waarschuwde hij voor een te strikte handhaving van 
het welstandsbeleid. Om onduidelijkheid te voorko
men benadrukte voormalig rijksbouwmeester Tjeerd 
Dijkstra dat gebiedsgerichte aanpak niet betekent 
alles van tevoren vastleggen, maar per gebied aan
geven welke karakteristieken waardevol zijn. 

welstandstoezichi en maatschàppelijke draagvlakver
groting waren terugkerend thema's. 
Als laatste van alle sprekers lichtte Wij brand Havik 
(Provinciaf~ ~êlst~;nd ~.t;.Or:lJfj,gen) toe hoe de door 
Libau en HU5,'en Hiem ontwi/<:kelde matrix gebiedsge
richt beoordelingskader in de Groningse welstands
praktijk reeds wordt toegepast. Als onderzoeksm,etho
de lijkt d.eJin~t~iî!iibrutk~<il~"· ~,aar f!>f{.Het1)Î()or,de 
praktijk stimulerend of begriJpelijk is'?· . 

Leidraad 
Opmerkelijk was dat alle sprekers de model 
welstandsnota Naar een gemeentelijke welstandsnota 
in handen hadden, maar dat deze leidraad voor 
gemeentelijke welstandsnota, op het cong 
lijk geen prominente rol had. Ook voor zi 
de Federatie Welstand geen ruimte op 
gereserveerd, om bijvoorbeeld nader 
h~tgeen Jo Coenen in zijn betoog 
re~~.Çle, namelijk de in de derde arch 
gE!fipemdé inrichting van een tijdelijk 
Dit liUreau zal als steunpunt worden 
bij de Federatie 
ondersteuning 

op 
jaar in het 
wers nodig naar een gemeer 
Duidelijk is dat de paniek onder gemeenteambtenaren 
toeneemt over de.ze krap gestelde termijn. Lukt het 
de welstandscommissies binnen dat jaar welstands
criteria op te stellen die rekbaar zijn zonder vergele
ken te worden met onderbroekenelastiek en zonder 
aan zekerheid in te boeten? Hoe verhoudt het 
welstandsbeleid zich met çje gewenste uitbreiding 
van het particuliere initiatief? Ook organisatorisch en 
procedureel zijn er veel vragen. Hoe vergroot je het 
maatschappelijk draagvlak voor welstand en hoe 
organiseer;je e.en maatschappe,lijk debat? Waarom 

'Celebratior)Çjty' ",.. '. niet eens w~!I;?buitenstaanders gevraagd hoe de 
Met MarJYrules make peopfe happy gooide steden- welstandsc~mmissies hun imago als archit~ctuurpoli-" 
bouwkundige Sjoerd Cusveller het over een ,heel tie kwijtykunpen raken? Jall1mer dat deze,essentiële 
andere, boeg, Typisch Amerikaanse uitwassen, zOi'lls vragén tl~d~s het debé!t door,.de ai'lnwezige exp~rtisè 
de kunstmat!\~ geschapen werel,d in de film The ,,' niet verder:l~jn"uitgewerkt.i;' ' 
Truman Sho~en in de door de Disney Corporation Waar we ntl\~1aé!J"l? In het komendejaar zullen 
gereali~eerd~ bouwwijken in 'Crlebr'/Jpon City', laten welstan(lt)~t~p~~~nen al hun zeilen;',b'fj.(nQeten zetten.' 
~ien hfJe mensen zich vrijwillig onder1Nerpen aan de om de k(:)e~s tUe ~oor di;! wegbereiders var) Welstand 
Q';leest uite~f'liopende regels en yoors,çhrifte~ in ruil <tp~~n,olegVl!'e.lê~s.t,iQ{zQrgvuldigls uitgezet, aan te' 
,V'9,Qr.~ei I ig heid en zekerhe,id. H~t .sterl~n~f!Tî,rege·ls,., ". "".,kuÀri~?ho~q~n .A~e)"l mi~·~,tkU;~e\m,<l:~~(,tnet ~~'im~çleli1;ii,' 
be~eke!ilti~ilet andere woo~q~Jil,n:ie~\;,.(['le.en o~~l!'rkhï •. )<1. welstàndsJ)otal ;ills'llè'idràa'/3 zeker - -, ',' 
gen~fr'jiäiar brengt ook mosjl ... 
~~ltfi)a~S'ijÎ'l de Amerikaanse'j 

f;i)\~,~~~nyan tevoren uitgedacht 
i.,;,il~?:~1 wordt verheven, gaan) 
i\\irn~~ten ervoor waken )çI~ta\ 

ceerd wordt tot 'decot~;t:l;e', aldus Cusveller. 

Mé!~rix 
Op lokaal niveau brachten de wethouders van Arnhem 

.. en Bergen opZoo,~ .en het hoofd Ruimtelïjke Orde-
Ining eniWbnelwan de gemeente Apeldoorn, hun 
praktijkervaringen naar voren. Eén voor één zetten ze 
uiteen hoe zij bezig zijn de gemeentelijke welstands
nota vorm te geven. Vooral transparantie van het 

:",'; ""i'\/,J 
"nformatie 

Federatie Welstand 
Postbus 68 
6800 AB Arnhem 
tel. 026-4421742 
fax 026-4429404 
e-mail: fw@fw.nl 
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Van strategisch overleg naar architectuurinstituut 
Deense ontwikkelingen 

Ondanks het feit dat Denemarken per hoofd van de bevolking het 
grootste aantal afgestudeerde architecten of inwoners met een 
architectuurachtergrond ter wereld telt, is het een land waar geen 
regelgeving is voor het beroep van architect of voor de opdrachten 
die zij uitvoeren. Ook de titel architect is niet beschermd en 
making van de diensten van een architect is niet verplicht bij 
bouwprojecten van particulieren en van de overheid. Eric 
Messerschmidt, directeur Communicatie en Buitenlandse 
Zaken van het Architectuurinstituut in Denemarken, 
-:rhr;if1' over het Deens architectuurbeleid en de 

van hun architectuurinstituut. 

Eric Messerschmidt 



als. 
rn"'h\M~rl<;lng met 

aclnterligèen~ 
sitiev:andéVQor de 

Oèé.ns~maÇlts~haIlPU·ZQ.oriontbeerlijké architectuur· 
is feitelijk ee.nnetwerk 

instituten di.l!.z·ich bezig· 
van dearchitectuurvisie .. In 

het~ë!der van een driejarig cC?ntractbehelst hun voor· 
lopÎgetaak hét.Îl'ttensiverenvan de loka.le belangstel
ling voor degepouwde omgeving, het binnen het 
netwerk onderling. afstemmen van het gebruik van 
middelen en het b.iedenvan de helpende hand bij de 
ontwikkeling van architectuurbeleid. 

intèrn.ati9naarv~rbandstreeftl"lètinstitl.lut naar 
aètieve deelname a.an het EuropeanForum for 
Architecturaf. Polides, met als hoogtepunt de organi
satie van eén.serie internationale driejaarlijkse sympo
sia, waarvan het eerste in 2002 zal samenvallen met 
de honderdste geboortedag van de beroemde 
Deense architect Anie Jacobsen. 
Vertaling: José van Zuij"len 

Deense ArthltectuurfnstituiitGammil( 661<· 
Sttandgade 27(:1 
D!<-.1401 K,0Penhagen. 
J)en~frJ.!i1rf<en 
tel. +4S 32-571930 
f!i1x.+4532;;S4501è 
.e-mail: info@arl<itekt!irinstiti.Jtte~;al< 
wwWlarkitekturinsiituttet.ç(k(vanaffebru-
ari 2(01) . 

Het ministerie van Cultuur geeft uitgebrei
de (Engelstalige) informatie over het Deen
se architectuurbeleid. 
www.kum.dk 

De (Engelstalige) informatie van het minis
terie van Huisvesting en Stedeltïk Beleid is 
te vinden op: www.bm.dl< 
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Het plein en bebouwing aan de Bockstraat 
in Den Haag. Architect: Martin Richardson. 
Het project ontving afgelopen jaar een Ber
lagevlag en werd geprezen om de mooie 
verhoudingen en de verrassende en verfris
sende gele baksteen. 
Foto's: Jolie Kalmijn 

Informatie 

Prix de P. .. 
Theater Zeebelt 
Willemstraat 7 
2514 Hl Den Haag 
tel. 070-3656546 
fax 070-3622892 
www.zeebe/t.n/ 

Berlagestichting 
p/a Wils&Co 
St. lacobstraat 133 
2512 AN Den Haag 
tel. 070-3625948 
fax 070-3561895 
e-mail wils.co@wxs.nl 

14 Architectuur Lokaal 30 

Haagse Prijzenslag 
Prix de P ... onder de loep Jolie Kalmijn 

In Den Haag werden in november en december jI. twee architectuurprijzen uitgereikt: de Prix de P. •• voor 
het lelijkste gebouw van Den Haag, en de Berlagevlaggen voor mooiste Haagse architectuurprestaties van 
het afgelopen jaar. Beide prijzen zijn typisch Haags. Of zijn ze typisch Nederlands en zijn de formules de 
moeite waard om landelijk te maken? Heeft het uitreiken van een schandprijs zin? Jolie Kalmijn informeer
de bij vijf betrokken Hagenaars. 

Haagse Schandprijs 
De Prix de P ... , de Haagse schandprijs voor steden
bouwen architectuur is dit jaar feitelijk niet uitge
reikt. De onafhankelijke jury in de 'openbare terecht
zitting', het jasje waarin de uitreiking dit jaar was 
gegoten, sprak de aangeklaagde vrij. 
Theater Zeebelt, die de Prix de P ... organiseert, riep 
het Haagse publiek op om gebouwen voor de prijs te 
nomineren. Een deskundige jury selecteerde het 
ernstigste vergrijp. Het gaat bij de Prix de P ... om 
gebouwen die de stad onleefbaar maken doordat 
bestaande kwaliteiten worden genegeerd of verpest. 
leder jaar wordt een ander thema gekozen, bijvoor
beeld vanuit de gebruiker, stedenbouw of welstand. 
Gedaagde waren de ontwikkelaar van het apparte
mentencomplex en het verzorgingstehuis aan de Th. 
Schwarzestraat in Den Haag, en de Gemeente Den 
Haag wegens medeplichtigheid aan het plan. Het 
gebied waar de nieuwbouw verrijst, ligt gedeeltelijk 
in een door VROM aangewezen groenstructuur en 
vormt komend vanaf Wassenaar de groene entree 
van de stad. De jury oordeelde dat de ontwikkelaar 
geen blaam trof en dat de gemeente, die zich overi
gens niet liet vertegenwoordigen, medeplichtig was. 

Gewild object 
Enkele weken later werd vanuit een tegengestelde 
optiek opnieuw het architectuurdebat aangezwen
geld met de uitreiking van de Berlagevlag, een van 
Nederlands oudste architectuurprijzen. De 
Berlagestichting reikt sinds de jaren vijftig 
Berlageprijzen uit voor projecten van uitzonderlijke 
kwaliteit. Sinds enkele jaren zijn er ook 
Berlagevlaggen, als waardering voor een prestatie 
van hoog niveau maar zonder het predikaat uitmun
tend. Bij de Berlagevlaggen en -prijzen ging het dit 
jaar om de bijdrage die een project levert aan de vita
liteit van de stad. Het is een vakonderscheiding op 
voordracht van deskundigen op het gebied van 
stedenbouw en architectuur. 
Dit jaar werden twee vlaggen uitgereikt. De eerste 
aan het renovatieproject aan de Hoefkade, van het 
bureau Alsemgeest en Westerhoudt. De tweede vlag 
was voor het plein en de bebouwing aan de De 
Bockstraat van de architect Martin Richardson. De 
onderscheiding bestaat uit een vlag voor op het 
gebouwen een speldje voor de architect. Vorig jaar 
werd er overigens - na slechts een dag te hebben 
gewapperd op het onderscheiden gebouw - een vlag 
ontvreemd. Zo'n vlag is blijkbaar een gewild object! 

Onder de loep 
Vijf actief bij de Haagse architectuur betrokken 
Hagenaars gaven hun mening omtrent de Haagse 
prijzen, namelijk: Richard Koek (CH & Partners / Haags 
Architectuur Café), dhr. I. van Bohemen (Bohemen 
Vastgoed BV / genomineerde voor de Prix de P ... 
2000), Abe van der Werft (Adviesbureau Kunst & 
Cultuur/ projectgroep Prix de P ... 2000), Piet Grouls 
(Van Mourik Vermeulen Architecten / jurylid 
Berlagevlaggen 2000) en Hans van Beek (Atelier PRO / 
Wils & Co Architectuurplatform Den Haag). 

Wat deugt en wat deugt niet aan de het concept van 
de Prix de P. .. ? 
De geïnterviewden zijn het er over eens dat een 
discussie over wat het lelijkste gebouw van het jaar is, 
zinvol kan zijn. Abe van der Werft: 'Het toekennen 
van een prijs als schande is in die zin niet veel anders 
dan een prijs als lofuiting: je stelt het functioneren 
van hedendaagse architecten ter discussie: Ook de 
vorm die dit jaar werd gekozen, als rechtzaak, viel in 
goede aarde. 
Tegelijkertijd worden er ook een aantal kanttekenin
gen geplaatst. Richard Koek waarschuwt dat je in de 
gaten moet houden wat je met de prijs wilt bereiken 
en het niet moet gebruiken om met de gemeente af 
te rekenen. Verder zegt hij: 'er moet wel gezocht 
worden naar objectieve en duidelijke criteria: Nu was 
er een bijvoorbeeld wel een onafhankelijke jury in de 
'rechtzaak', maar de organisatoren hadden zelf al de 
selectie gemaakt en dus ook de criteria bepaald. 
Volgens Van Bohemen is het goed om de jury breder 
samen te stellen, minstens 50% niet-architecten, en 
om meer de mening van het grote publiek te laten 
spreken over wat mooi en lelijk is. Volgens Piet Grouls 
wordt de discussie door de gekozen formule al gauw 
doodgeslagen. 'Het is al snel flauw en oninteressant, 
mede door de ludieke opzet. 'De prijs zou zich', 
vervolgt Grouls, 'meer op de inhoudelijkheid moeten 
richten en niet op de personen'. 

Moet de Prix de P.. niet landelijk gemaakt worden? 
Op deze vraag was het antwoord van Richard Koek 
dat er op zich wel landelijk thema's denkbaar zijn. De 
afgelopen Prix de P ... had bijvoorbeeld als landelijk 
thema 'rood betaalt groen' kunnen hebben, waarbij 
je wel moet uitkijken om niet goedkoop aan te slui
ten bij een nationale discussie en er vervolgens een 
lokaal voorbeeld met de haren bij te slepen. Maar 
meteen ontstaat de vraag of het niet erg pretentieus 
is om de prijs landelijk te maken en vooral: wie zou 
dat moeten organiseren? Voor de projectgroep die 
had overwogen de Prix de P ... dit jaar landelijk te 
organiseren, was dat ook de reden om dat althans 
voorlopig niet doen. Van Bohemen merkt daarbij op 
dat een regionale prijs meer aanspreekt, omdat 
objecten niet allemaal landelijk bekend zijn en dus 
niet door iedereen te beoordelen. 

Zou er niet een koppeling tussen de Berlagevlaggen 
en -prijzen en de Prix de P. •• gemaakt moeten 
worden? 
Een directe connectie is natuurlijk niet wenselijk en 
kan ook niet. De prijzen hebben immers op zich niets 
met elkaar te maken. Maar juist omdat de prijzen in 
zo'n kort tijdsbestek na elkaar werden uitgereikt, rijst 
de vraag of daar op een of andere manier niet iets 
mee gedaan kan worden, dat beide prijzen een meer
waarde geeft. Hans van Beek zegt dat 'gebruik 
gemaakt zou kunnen worden van elkaars voorron
den, om tot positieve en negatieve nominaties te 
komen: En daar voegt hij aan toe, dat dat alleen zin 
heeft als er sprake is van dezelfde themakeuzen. En, 
oppert Richard Koek, de juryrapporten zouden 
bijvoorbeeld naast elkaar gelegd kunnen worden. 
Misschien iets voor de stadsstedenbouwer van Den 
Haag om van het geheel meer te maken dan de som 
der delen? 



Bedrijfsleven zet Columbus met architectuur 
op de kaart 

Doorgaans nodigen de kleinere steden op het Amerikaanse platteland niet uit tot het brengen van een 
bezoekje. Om zoals kleine dorpen te charmeren zijn ze te groot, en met 30-50.000 inwoners voor een draag
vlak voor interessante activiteiten te klein. Voor zover aanwezig zijn deze bovendien meestal her en der over 
het gemeentelijk grondgebied gespreid langs de hoofdwegen, waarbij de aandacht voor het ontwerp en de 
gebouwde omgeving zich beperkt tot de relatie tussen de schier eindeloze parkeerterreinen en de ingang 
van het gebouw. De argeloze bezoeker aan de Verenigde Staten zal de stad Columbus op zo'n 70 kilometer 
van Indianapolis in de staat Indiana dan ook niet in zijn/haar reisprogramma opnemen. 
Op zijn fietstocht door Amerika kwam Hans Spaans er langs. Hij vertelt ons waarom een bezoek aan 
Columbus wel de moeite waard is. 

Hans Spaans 

Second Street Bridge, ontwerp J. Muller 
International. Foto: ACI Photographics 

Noorder Christelijke Kerk, architect Eero 
Saarinen, landschapsontwerp Dan Kiley. 
Foto: Balthazar Korab 

Brandweerkazerne #4, ontwerp Verturi & Eerste Christelijke Kerk met een groot boog-

Concrete bijdragen 
Het American Institute of Architects beschouwt 
Columbus na de grote vijf (New Vork, Boston, Chicago, 
San Francisco en Washington) ten aanzien van innova
tie en ontwerpkwaliteit, als meest interessante stad. 
Met zo'n zestig gerealiseerde projecten van eigentijdse 
architecten als Richard Meier en Cesar Pelli onder
scheidt Columbus zich van vergelijkbare Amerikaanse 
steden. Maar bijzonder is vooral dat het lokale 
bedrijfsleven de grote initiator is achter deze aandacht 
voor moderne architectuur. 
De First Christian Church van Eliel Saarinen uit 1942 
wordt gezien als het begin van de moderne architec
tuur in Columbus, de thuisbasis van Arvin Industries 
Company en Cummins Engine Company. Gedurende 
en na de Tweede Wereldoorlog zijn deze twee 
'Fortune 500' bedrijven sterk gegroeid. Het was in 
deze periode van industriële expansie dat in 1957 de 
behoefte aan twaalf nieuwe scholen werd geconsta
teerd. Cummins Engine Comp heeft toen aangeboden 
de honoraria van de architecten voor deze schoolge
bouwen te betalen, vermits de schoolautoriteiten een 
architect zouden kiezen uit een voordracht door een 
onafhankelijke commissie. Dit programma bleek zo'n 
groot succes, dat het later is uitgebreid tot andere 
publieke gebouwen, waardoor Columbus nu bijvoor
beeld ook een brandweerstation (1967) van Robert 
Venturi heeft, een openbare bibliotheek (1969) van 
I.M. Pei, een stadhuis (1981) van Skidmore, Owings & 
Merrill en een ziekenhuis (1992) van Robert A.M. Stern. 

levendig straatbeeld 
Behalve deze concrete bijdragen aan de architectuur, 
heeft met name de inzet van Cummins Engine Comp 
een belangrijk effect gehad op het stedelijk elan. In 
een periode dat dat niet gewoon was, zijn Cummins 
(architect Kevin Roche 1983) en Arvin (in een geres
taureerd voormalig schoolgebouw) met hun hoofd
kantoren in de binnenstad gebleven. Dit was een 

Rauch beeldhouwwerk, architect Eliel Saarinen, 
Brandweerkazerne #5, ontwerp $usana Torre. beeldhouwer Henry Moore. 
Foto's: Balthazar Korab Foto: Balthazar Korab 

signaal van vertrouwen in de binnenstad als vestigings
plaats. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor 
particuliere huiseigenaren. Het resultaat is zichtbare 
menselijke activiteit op straat en daardoor een veel 
levendiger straatbeeld dan in andere kleinere steden. 
Scholen in Columbus zijn opgenomen in het stedelijk 
netwerk en zijn gebouwen waar je trots op kan zijn. 
Dit in tegenstelling tot elders waar scholen vaak 
buiten de stad zijn gesitueerd. En vaak in ontwerp 
niet te onderscheiden van een gevangenis, als het 
niet was vanwege de zware omheining. Maar in 
Columbus is ook de gevangenis een verantwoord 
ontwerp (architect Don M. Hisaka 1990) dat vorm 
geeft aan een binnenstedelijk stadsblok. 

Architectural Visitors Center 
Architectuur is inmiddels het thema waarmee 
Columbus zich profileert. In 1995 is er een nieuw 
Architectural Visitors Center geopend, ontworpen 
door Kevin Roche. Formeel is het een gewoon visitor's 
center, maar de gehele presentatie is over architectuur. 
Zonder de aandacht voor moderne architectuur was 
er immers nooit een noodzaak geweest voor toeris
tisch informatiepunt in Columbus. 
Ook in Nederland is er een historie waarbij particulie
ren (bedrijven) het voortouw namen bij het realiseren 
van bijzondere woningbouw en stedenbouw (1). De 
laatste decennia is deze traditie hier in de vergetel
heid geraakt. Columbus laat zien dat dit geen achter
haalde notie behoeft te zijn. Particuliere bedrijven 
blijken leiderschap te kunnen tonen bij het stimuleren 
van architectuur ter meerdere eer en glorie van niet 
alleen zichzelf, maar de gehele gemeenschap. 

Noot 
1. Zie ook: Particuliere Plannen, denkbeelden en initiatieven van de 
stedelijke elite inzake de volkswoningbouw en de stedenbouw in 
Rotterdam 1860-1950. Len de Klerk, NAi Uitgevers, 1998. 

Informatie 

Architectural Visitors Center 
506 Fifth Street, Columbus IN 47202 
United States of America 
tel. +1-(0)812-3782622 
fax +1-(0)812-3727348 
e-mail: visitco/@kiva.net; 
quo@co/umbus.in.us 
www.co/umbus.in.us 

Architectural Visitors Center verzorgt dage
lijks rondleidingen door Columbus. Geopend: 
ma-za van 9.00 - 17.00 uur en zo van 
10.00 - 16.00 uur. 
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Verzameling verzamelingen Fred Wagemans 

Kunstwerk van Arnoud Holleman in Dantumadeel 

De gemeentenaam Dantumadeel roept bij weinig mensen in Nederland direct een beeld op. Amersfoort heeft een kei, Alkmaar een kaas
markt. Maar Dantumadeel? De buitenstaander ervaart bij de naam Dantumadeel eigenlijk niets, behalve dat hij vermoedt dat het ergens in 
Friesland ligt. Wel gaat er een poëtische kracht uit van de namen van de elf kernen waaruit de gemeente bestaat: Broeksterwoude, 
Damwoude, Driesum, Rinsumageest, Roodkerk, Sijbrandahuis, De Valom, Veen wouden, Veenwoudsterwal, Woutersoude, Zwaagweteinde. 
En in het Fries: Broeksterwald, DamwaJd, Driezum, Rinsumageast, Readtsjerk, Sibrandahus, De Falom, Feanwalden, Feanwaldsterwal, 
Walterswald, de Westerein, roepen ze een gevarieerd landschap op, gestoffeerd met een bonte aaneenschakeling van lokale karakters, 
nuances en contrasten. De namen zijn zo plastisch en stoffelijk dat je je bij lezing al een eind op weg naar het noorden waant. AI deze klei
ne rriaa.rherkenbare identiteiten vormen tezamen het grote en anonieme Dantumadeel. 

Verzameling burgemeestersportretten 

Verzameling sportbekers 
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Samenvattende gemeentelijke identiteit 
De verhuizing en nieuwbouw in 1999 van het gemeen
tehuis van het perifere Driesum naar het centraal 
gelegen Damwoude, was een uitgelezen gelegenheid 
om het verlangen naar een samenvattende gemeen
telijke identiteit manifest te maken. Er was behoefte 
aan een voor iedere burger zichtbare herkenning. 
Hiertoe werd een kunstbudget gereserveerd en werd 
een kunstcommissie gevormd onder voorzitterschap 
van de wethouder. Ook werd er op voorspraak van de 
bouwdirectie contact gezocht met het Praktijkburo 
Beeldende Kunstopdrachten van de Mondriaan
stichting te Amsterdam, thans Stichting Kunst en de 
Openbare Ruimte (SKOR), voor advies en eventuele 
extra financiële middelen. 
De uitwisseling tussen de kunstcommissie, de architect 
en mij als kunstadviseur leidde tot enkele principiële 
noties die op het eerste gezicht niet bijzonder opval
lend zijn. Het kunstwerk moest communicatief zijn, 
dienstbaar en geen doel in zichzelf. De commissie 
wilde geen symbool of logo. Symbolen verwijzen naar 
realiteiten die zich elders bevinden en dat was nu 
juist niet wenselijk. De relatie tussen de burger en 
zijn gemeente zag men het liefst als een beweeglijke. 
De onafhankelijkheidsgevoelens van de elf kernen 
versterkten de behoefte aan een dynamische relatie. 
Een kunstwerk dat zich als een waarachtig monument 
op een sokkel zou verheffen met het nieuwe 
gemeentehuis als achtergrond en dat mogelijk de 
indruk zou wekken van een centraal gezag over de 
gewesten, was uit den boze. De beoogde kunstenaar 
zou juist op onopvallende wijze en zonder artistiek 
machtsvertoon aan alle burgers van de elf kernen 
hun supra-identiteit van Dantumadeler zichtbaar 
moeten maken. Eenstemmig ging de kunstcommissie 
in op het advies van het Praktijkbureau Beeldende 
Kunstopdrachten, nu SKOR, om Arnoud Holleman uit 
Amsterdam te vragen een voorstel te ontwikkelen. 

Wereld van verschil 
Holleman heeft een veelzijdige reputatie. Zijn werk 
getuigt van een actieve interesse in de reacties van 
het publiek. Bij hem ben je nooit de passieve kijker die 
zich vergaapt aan of zich afwendt van iets dat daar 
duidelijk voor je staat. Holleman maakt zijn publiek 
op ogenschijnlijk achteloze wijze deel van zijn werk, 
medeplichtig zonder dat men dit zelf onmiddellijk in 

de gaten heeft. Zo vond in 1996 in het Groninger 
Museum de opening van een tentoonstelling van 
werk van een kunstenares plaats die niet bestond. 
Het toegestroomde publiek bleek bij navraag te figu
reren in een theaterproductie voor het gezelschap 
Mug met de Gouden Tand onder regie van Holleman. 
Hij had het personage bedacht, de werken waren 
nep. De feestelijke stemming van de opening werd er 
alleen maar beter van. Met de acteur Marcel Musters 
maakte hij de videoclip Zin in jou, een Turkse vakantie
hit in het Nederlands vertaald. Bekende kunstenaars, 
soapsterren en alle kennissen kwamen even opdraven 
in de clip die uiteindelijk ook in de top honderd 
eindigde. Voor de VPRO-televisie had hij toen al het 
programma Interieurs gemaakt waarin mensen 
uitleggen hoe bijzonder en uniek hun woning door 
hen is ingericht. De interieurs zijn, zo ziet de kijker, 
voor 99 procent inwisselbaar. Het door de bewoners 
als absoluut, maar door de kijker als nietig ervaren 
verschil is roerend. Mediacultuur, volkscultuur, kunst
cuituur: Holleman put uit alle bronnen tegelijk. Hij 
velt geen oordeel. Wie zou mensen hun gevoel van 
bijzonderheid willen betwisten? 
Holleman's werkwijze is er niet op gericht om elemen
ten uit een zogenaamde low culture te verplaatsen 
naar de context van een high culture en hiermee 
nieuwe betekenissen te genereren. Er zijn verschillen, 
maar deze zijn niet hiërarchisch bepaald. Alle cultuur, 
hoog en laag, berust op afspraken en de meest hard
nekkige afspraak is die van het onderscheid. Het is de 
kunst van het leven om in het meest afgekloven 
cliché een wereld van verschil te zien. 

Het 'burgerwarenhuis' 
De kunstopdracht verloopt volgens de werkwijze van 
SKOR in twee stappen: die van het ontwerp en vervol
gens, na beoordeling en commentaar, de uitvoering. 
Er wordt nooit een meervoudige ontwerpopdracht 
verstrekt. De bedoeling is om met één kunstenaar 
zover mogelijk te komen. Voor het project in Dantum
adeel werd een relatief groot bedrag gereserveerd 
voor de eerste fase, omdat door de kunstenaar veel 
tijd en aandacht ter plekke moesten worden geïnves
teerd. 
Het gebouw was al grotendeels gereed zodat een 
ingreep in de architectuur als mogelijkheid afviel. Het 
nieuwe gemeentehuis is gebouwd naar ontwerp van 



Gemeentehuis Dantumadeel met burgemees
terskamer boven de ingang 

architect Daan Josee van bureau Kristinsson te 
Deventer. Het is een 'burgerwarenhuis' met een hel
dere opzet. Links van de entree is de raadzaal met 
een aangrenzende recreatie-Ireceptieruimte. Boven 
de ingang ligt zeer prominent de burgemeesterska
mer. Van hieruit ziet hij uit over het voorplein, maar 
andersom weten de burgers ook of de post bemand 
is. Wanneer men het gebouw betreedt, ervaart men 
direct ruimte en het natuurlijke licht. Een met glas 
overdekte straat eindigt pas een heel stuk verder in 
een glazen achterwand. Ter linker en rechter zijde zijn 
de ruimten voor de bestuurlijke en dienstverlenende 
functies van het 'burgerwarenhuis' gesitueerd. Door 
de architect is veel aandacht besteed aan de onderlin
ge afstemming van de verschillende materialen. 
Grote wandpartijen zijn van onbewerkt beton, op 
andere plekken in het gebouw is er juist weer heel 
ander materiaal toegepast. 
De kunstcommissie wilde geen symbool of logo buiten 
bij de deur. Ook binnen zou een massieve vorm, of 
anderszins gesloten contour, het open karakter van 
de binnenstraat tegenwerken. De commissie wilde 
een beeld naar de mensen toe, geen sta-in-de-weg. 

Verzameling verzamelingen 
Het door Holleman voorgestelde werk VERZAMELING 
VERZAMELINGEN bezit een kwaliteit die men zelden 
in de openbare ruimte aantreft: het neemt geen 
extra ruimte in beslag. In plaats van nieuwe zaken 
toe te voegen aan het gemeentebezit, herordent 
Holleman stukken die al in bezit van de gemeente 
zijn. En passant toont hij aan dat Dantumadeel al 
langer bestaat als culturele identiteit. De verzamelin
gen zijn hiervan het onomstotelijk bewijs. Deze 
bestaan uit naamborden van de elf kernen, een beel
dentuin, grensborden, wisselende burgerverzamelin
gen, landkaarten, gekleurd Makkums aardewerk, 
oranjeportretten, een Makkumer beeldengroep, 
sportbekers, wit Makkums aardewerk, oude portret
ten, bureaus, waterlandschappen, burgemeesterspor
tretten, afbeeldingen van gemeentehuizen, lokale 
kunst, oude tegeltableaus, afbeeldingen van de 
schierstins, Makkumer borden en het logboek VERZA
MELING VERZAMELINGEN. 
Op zijn speurtocht door de gemeentelijke burelen, 
kelders en kasten vond Holleman links en rechts 
portretten van de koninginnen en burgemeesters, er 

waren dozen met tegels, er waren mooie stenen beel
den, indertijd verworven via de Beeldende 
Kunstenaarsregeling (BKR), die dienst deden als deur
openhouders, er waren kaarten van eeuwen her met 
daarop nog de oude Grietenij Dantumadeel. Het was 
een bijna euforische ervaring om zoveel vergeten 
goed bijeen te brengen en betekenis te geven als 
dragers van een zelfbewuste culturele identiteit. Met 
grote aandacht en precisie heeft Holleman gezocht 
naar plekken in het nieuwe gebouw om deze verzame
lingen onder te brengen. Hij is er wonderwel in 
geslaagd om de bonte reeks van heterogene voorwer
pen te ordenen en op onnadrukkelijke wijze in te 
voegen. Hij heeft zelfs nog enkele verzamelingen van 
Makkums aardewerk toegevoegd, waaronder courant 
Makkums aardewerk met de uitzinnige plantmotieven 
in rood en blauw. De huiselijkheid van het aardewerk 
contrasteert met de abstracte raampartij in de raad
zaal waar het is ondergebracht, maar is in delicate 
harmonie met de huisjes buiten aan de overkant van 
de straat. Het plechtige karakter van de zaal krijgt 
hiermee ineens een warme en menselijke glans. 
Aan de straatwand in het gebouw heeft hij 28 
fantasiecombinaties van geglazuurd Makkums wit 
gehangen, aan de achterzijde voorzien van zijn eigen 
naam. Het ritme van de trofeeën relativeert hier de 
strakke architectuur. 
Een heel belangrijk element is de vitrine voor de 
burgerverzamelingen. Hierin wordt een doorlopende 
reeks van verzamelingen getoond uit het bezit van de 
inwoners, bijvoorbeeld die van een man die ansicht
kaarten van aangespannen paarden verzamelt. 
In een bijgevoegd logboek dat is voorzien van uitvoe
rige beschrijvingen en foto's van de verzamelingen in 
het gebouw, heeft Holleman het protocol vastgelegd 
voor het toekomstig beheer van zijn werk. De plaat
sing is heel exact en laat wijzigingen in principe niet 
toe. Hardstenen blokjes en hardstenen plateaus loka
liseren de werken en fungeren als een markering van 
de autonome zones die het werk binnen het dagelijks 
gebruik van het gebouw afdwingt. 
Holleman's VERZAMELING VERZAMELINGEN voldoet 
in hoge mate aan de gestelde wens om Dantumadeel 
als culturele identiteit aan zijn burgers te presenteren. 
Het stelt deze niet voor als gegeven en afgesloten 
maar in voortdurende wording. 

Beeldentuin met beelden uit de contrapres
tatie en voorheen gebruikt als deuropen
houders 

Raadzaal met Makkums aardewerk 
Foto's: John Stoel 

Informatie 

De kunstwerken van Arnoud Holleman in 
het gemeentehuis van Dantumadeel zijn te 
bezichtigen tijdens kantooruren: 
Gemeente Dantumadeel 
paardebloem 4 
9104 SR Damwoude 
tel. 0511-426161 
www.dantumadeel.nl 

Liesbeth Melis 
SKOR 
Stichting Kunst en Openbare Ruimte 
Ruysdaelkade 2 
1072 AG Amsterdam 
tel. 020-6722525 
fax 020-3792809 
e-mail: info@skor.nl 
www.skor.nl 

Wat is SKOR? 

SKOR is een landelijk opererende organisa
tie die de taak heeft om bijzondere beel
dende kunstprojecten te realiseren. Door op 
te treden als adviserende en begeleidende 
partij wil de stichting het opdrachtgever
schap op dit gebied bevorderen en verbete
ren. SKOR werkt samen met gemeenten, 
culturele instellingen, instellingen in de 
gezondheidszorg en het onderwijs, maar 
ook private organisaties en de rijksoverheid. 
De stichting wordt gesubsidieerd door het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen. 
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Het winnende ontwerp van de prijsvraag 
ZIN + ONZIN + ROTONDE van Henk van 
Schuppen 
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Ontwerpwedstrijden in Nederland 
Overzicht vierde kwartaal 2000 

Cilly lansen en Astrid Aarsen 

lopende wedstrijden 

Amsterdam: Transformatie Kleiburg 
Meervoudige studieopdracht zonder Kompas 
Presentatie van de inzendingen: 2 maart 2001 
In de Bijlmermeer in Amsterdam is een omvangrijk 
renovatie- en nieuwbouwprogramma in uitvoering 
voor ruim 13.000 woningen. In opdracht van 
Woningstichting Patrimonium is een meervoudige 
studieopdracht verstrekt voor een 'monument van 
verandering': een bijzonder gebouw dat tot ver 
buiten de grenzen van de wijk besproken en gekend 
wordt. Doel van de opdracht is te komen tot de 
keuze voor een ontwerper voor de transformatie van 
Kleiburg. Uitgenodigd zijn drie architecten en drie 
kunstenaars uit verschillende landen: lucien Kroll (B), 
Greg lynn (USA), Sauerbruch Hutton Architekten (D), 
Henri Jacobs (B), Atelier Van lieshout (Nl) en Jan van 
de Pavert (Nl). 
Patrimonium neemt de beslissing over de keuze van 
de ontwerper voor de vervolgopdracht tot realisatie 
van het ingediende ontwerp. In de opdrachtbrief is 
aangegeven dat Patrimonium er bewust voor heeft 
gekozen geen officiële beoordelingscommissie in het 
leven te roepen. De meervoudige opdracht zal gepre
senteerd worden door middel van een kleine publica
tie en een tentoonstelling. 
Informatie: Sabine Lebesque, Bureau P/A, Stedelijke 
Woningdienst Amsterdam, tel. 020-5527341. 

Dordrecht: Jagers- en Windhond polder 
Meervoudige opdracht met Kompas 
Uitslag: maart 2001 
De gemeente Dordrecht heeft een meervoudige 
opdracht verstrekt aan drie teams voor een nieuwe 
woonwijk voor dure koopwoningen in een buiten
dijks gebied, naast een bestaande jachthaven. Bij de 
ontwikkeling moet rekening worden gehouden met 
ecologische potenties. Een onafhankelijke beoorde
lingscommissie zal de inzendingen eerst toetsen aan 
de opdracht en vervolgens beoordelen op hun kwali
teit, en haar advies in januari 2001 uitbrengen aan 
het college van B&W. Daarna worden de inzendingen 
tentoongesteld in het Stadskantoor. B&W zal in maart 
de beslissing over de realisatie van één van de inzen
dingen nemen. Elk team ontvangt een honorarium 
van f. 50.000,- . 
Informatie: mw. G.G.Ä. Maaskamp, gemeente 
Dordrecht, tel. 078-6396201, e-mail: 
GMaaskamp@so.dordrecht.nl 

Rotterdam: Waterrijk Wonen in Nesselande; particu
lier opdrachtgeverschap in de 21e eeuw 
Openbare ideeënprijsvraag met Kompas 
Sluiting inschrijving: 28 februari 2001 
Indienen ontwerpen: 15 maart 2001 
Uitslag: nominaties 18 april 2001; prijsuitreiking 9 mei 
2001 
De gemeente Rotterdam organiseert de open ideeën
prijsvraag Waterrijk Wonen in Nesselande; particulier 
opdrachtgeverschap in de 21e eeuw. De prijsvraag 
vindt plaats in het kader van het programma 
Rotterdam Thuisstad, onderdeel van zowel 
Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001, als de nationale 
campagne 100 jaar wonen. Doel is het stimuleren van 
architectonische kwaliteit in particulier opdrachtge
verschap. Aan de inzenders is gevraagd een ontwerp 
te maken voor woningen op vrije kavels in de 
Waterwijk in Nesselande, een omvangrijk chic woon
gebied dat de komende jaren zal worden toegevoegd 
aan het bestaande Rotterdamse repertoire aan woon
milieus. Alle genomineerde ontwerpen zullen worden 
gebundeld in een brochure. Deze dient als aanbeve
ling en inspiratie voor particuliere opdrachtgevers die 
een kavel afnemen in de Waterwijk. Het totale prij
zengeld bedraagt f. 50.000,-. Deelname staat open 
voor iedereen die zich professioneel of studiematig 
bezighoudt met bouwen en wonen. De inzendingen 
worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. 

Informatie en aanmelding: gemeente Rotterdam, 
dS+V I BPM, projectbureau Nesselande, Postbus 6699, 
3002 AR Rotterdam, tel. 010-4897356, fax 010-
4897322, e-mail: amg.ridderhof@dsv.rotterdam.nl 

Europan 6: In between eities I Hybridisatie van de stad 
Internationale openbare projectprijsvraag met Kompas 
Sluiting inschrijving: 12 januari 2001 
Sluiting inzendingen: 5 maart 2001 
Uitslag: eind juni 2001 
De zesde ronde van de internationale prijsvraag 
Europan is in de deelnemende Europese landen 
uitgeschreven onder het thema In between eities I 
Hybridisatie van de stad. 
De ontwikkeling van de stad gaat per definitie 
gepaard met het ontstaan van hybride gebieden. Dat 
wil zeggen gebieden die ooit grensgebieden vorm
den tussen twee min of meer duidelijke ruimtelijke 
systemen met elk een eigen formele en functionele 
logica en waar de confrontatie van beide systemen 
tot een nieuwe kwaliteit heeft geleid. 
Opdracht is om voor één van de 77 Europese locaties 
een visie te geven op de transformatie van de over
gangszone tot een hybride gebied met een nieuwe, 
eigen kwaliteit. En om een ontwerp te maken voor 
een gebouw (of ensemble van gebouwen) dat bete
kenis krijgt als 'tactische interventie' in het kader van 
de geformuleerde visie. 
Aan de prijsvraag kunnen alle Europese architecten 
deelnemen die op de inschrijfdatum niet ouder zijn 
dan 40 jaar. De internationaal samengestelde jury 
voor de Nederlandse locaties is deskundig en onaf
hankelijk. De vijf Nederlandse locaties liggen in 
Amsterdam-Noord, Apeldoorn, Groningen, Hoogvliet 
en Lelystad. De eerste prijswinnaars ontvangen een 
prijzengeld van 10.000 euro (ca f. 22.000,-); de twee
de prijswinnaars 4.000 euro (ca. f. 8.800,-). In 
Nederland kunnen 5 eerste en 5 tweede prijzen 
worden toegekend. 
Informatie: Stichting Europan Nederland, Postbus 
2182,3000 CD Rotterdam, tel. 010-4401238, fax 010-
4360090, e-mail: europan@nai.nl. 
www.archined.nl/europan-nl 

Ontregeld land. Studenten prijs 2001 Architectonisch 
ontwerpen. 
Openbare ideeën prijsvraag zonder Kompas 
Sluiting inzending: 28 juni 2001 
Uitreiking: september 2001 
De uitschrijver van de tweejaarlijkse studenten prijs
vraag is de Vereniging Repro Nederland. 
De prijsvraag Ontregeld land roept op tot het maken 
van een gebouw, een straat of een openbaar gebied 
dat zich niets aantrekt van bestaande regelgeving. 
Iedere deelnemer is echter vrij om weer (lokaal gelden
de) wetten in te stellen, zolang deze nieuwe regels de 
eigen vrijheid maar niet belemmeren. De locatie is een 
gebied van tien hectare in de Leidsche Rijn. De bebou
wing op het perceel aanwezig, mag worden wegge
dacht maar kan ook als inspiratie dienen. 
De inzender dient een Nederlandse opleiding te 
volgen, of tot en met maart 2001 gevolgd te hebben, 
op het gebied van architectuur, stedenbouw, land
schapsarchitectuur, interieurarchitectuur, industriële 
of grafische vormgeving. De inzendingen zullen 
worden beoordeeld door een jury bestaande uit 
Rients Dijkstra (architect en stedenbouwkundige), 
Jaap Haan (reprograaf), Hans Ibelings (architectuur
criticus), Jan Konings (architect) en Lucas Verweij 
(architect) onder voorzitterschap van Haico Beukers 
(grafisch vormgever). 
De prijsvraag zal worden afgerond met een prijsuit
reiking, een publicatie en een bescheiden expositie. 
De Studentenprijs bestaat uit een oorkonde en een 
bedrag van f. 10.000,-. 
Aanmelding en informatie: Grafische 
Cultuurstichting, Jury Studentenprijs, Postbus 220, 
1180 AE Amstelveen, tel. 020-5435675, fax 020-
5435568, www.studentenprijs.nl 



Waterlandschap van de toekomst 
Openbare ideeënprijsvraag in twee ronden zonder 
Kompas 
Sluiting voorronde: 28 februari 2001 
Sluiting eindronde: 31 juli 2001 
Uitslag: november 2001 
De uitschrijvers van de prijsvraag Waterlandschap van 
de Toekomst zijn Habiforum, Expertisenetwerk 
Meervoudig Ruimtegebruik en het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. 
Doel van de prijsvraag is het genereren van vernieu
wende ideeën in het omgaan met water in de 
Nederlandse delta, uitgaande van een grote economi
sche en sociaal-culturele dynamiek. 
Iedere professional (ook in opleiding), betrokken bij 
de kwaliteit van de ruimte in Nederland, die bereid is 
op innovatieve wijze mee te denken over ruimte voor 
water in een tijd waarin ruimteclaims elkaar verdrin
gen, wordt uitgenodigd een ontwerp met een uitvoe
ringsstrategie in te zenden. Uit de voorronde zal de 
jury, onder voorzitterschap van Pieter Winsemius, 10 
ontwerpen nomineren. Iedere genomineerde 
ontvangt een maximumbedrag van f. 50.000,- om op 
grond van de richtlijnen van de jury het ontwerp 
verder uit te werken. De prijzen (f. 15.000,-, 
f. 10.000,- en f. 5.000,-) zullen door de staatssecretaris 
van Verkeer en Waterstaat in november worden 
uitgereikt. 
Informatie: Accanto Peter van Rooy, Postbus 455, 
1200 AL Hilversum, tel. 035-6280848, fax 035-
6280840, e-mail: petervanrooy@accanto.nl 
Aanmelding: Cynthia van Eenige, Habiforum, 
Expertisenetwerk Meervoudig Ruimtegebruik, 
Postbus 420,2800 AK Gouda, tel. 0182-540655, fax 
0182-540656, e-mail: info@habiforum.nl. 
www.habiforum.nl 

www.snelweghuis.nl 
Openbare ideeënprijsvraag met Kompas 
Start prijsvraag: 23 februari 2001 
Het projectteam WegArchitectuur2030 (ministerie van 
Verkeer en Waterstaat) schrijft in het kader van het 
innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst, 
de openbare ideeën prijsvraag www.snelweghuis.nl 
uit via de gelijknamige website. Aan architecten, 
stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten 
wordt gevraagd om ideeën voor een 'snelweghuis': 
een ensemble met multifunctionele gebruiksmoge
lijkheden en verblijfsruimtes in de onmiddellijke 
nabijheid van een snelweg. De jury is onafhankelijk 
en wordt voorgezeten door de Rijksbouwmeester. 
Leden van de jury zijn Jan Brouwer, Luc Deleu, 
Francine Houben, Dirk Sijmons, Tracy Metz en Gar 
Hendriks. Het totale prijzengeld bedraagt f. 150.000,-. 
De inzendingen worden na afloop van de wedstrijd 
gepubliceerd en tentoongesteld. In vervolg op de 
wedstrijd streeft de uitschrijver er naar op termijn te 
komen tot de realisatie van tenminste één snelweg
huis. Als dit voornemen kan worden gerealiseerd dan 
kan een vervolgopdracht worden verstrekt aan een 
(of meerdere) deelnemers aan de prijsvraag, dus niet 
persé aan de winnaar. 
Informatie: www.snelweghuis.nl 

Afgeronde wedstrijden 

De tweede Bouwfondsprijs. Het Aanzien van 
Nederland. Ontwerp Nieuw Nederland: de woonwijk 
van de toekomst 
Openbare ideeënprijsvraag zonder Kompas 
Uitslag tweede ronde: 10 december 2000 
Openbare ideeënprijsvraag in twee ronden, uitge
schreven door NIROV, NPS, Cinemedia, NAi en het 
Bouwfonds. In het televisieprogramma Het aanzien 
van Nederland (NPS) werd op 10 december 2000 door 
voorzitter Jan Terlouw de Bouwfondsprijs 2000 van 
f. 50.000,- uitgereikt aan Sandor Naus voor het 
ontwerp Cut up Livin, as flexible as your lifestyle. 
Samen met Peter Hoste en Anthony Kleinepier 
ontwikkelde hij het concept 'nomadisch wonen'. 
Via de website van de NPS en op de tentoonstelling in 
het NAi kon ook het publiek een winnaar uitroepen. 
Het intensiveren van ruimtegebruik door specifieke 
ruimtes in huis voor bepaalde tijd aan te bieden op 
internet oftewel het ontwerp Het gras bij de buren 
van C.A Haakman, T.N. Broekmans, C. Combé, M. 
Cubrilo, S. Jacobs, I.A van Lieshout, AN. Mannsur, 
L.M. Maréchal, M.M. Peters, B. Ponteyn en 0.1. 
Terpstra won de NPS publieksprijs: een culturele reis 
naar Berlijn. 

Het juryrapport is te bestellen bij het NIROV. 
Informatie: Els Otterman, NIROV, Mauritskade 23, 
2514 HO Den Haag, tel. 070-3028470, fax 070-
3617422, e-mail: Otterman@nirov.nl. 
www.nirov.nl/hetaanzien 

ZIN + ONZIN + ROTONDE 
Openbare ideeënprijsvraag zonder Kompas 
Sluiting inzendingen: 3 november 2000 
Uitslag: 22 december 2000 
Het Rijnlands Architectuur Platform (RAP) schrijft 
jaarlijks een ideeënprijsvraag uit met het doel een 
brede belangstelling voor architectuur te stimuleren. 
Doordat de rotonde tot op heden te weinig aandacht 
heeft gekregen van vormgevers, kunstenaars en 
architecten is de rotonde, op een enkele uitzondering 
na, een lege en nietszeggende plek geworden in de 
stedelijke context. 
De RAP prijsvraag had de rotonde aangewezen als 
laboratorium voor vernieuwing. Inzenders werden 
uitgenodigd tot experiment, statement, onderzoek, 
dromen en fantaseren om zo een verrassende bijdra
ge te leveren aan het denken over de rotondes in 
Rijnland. 
De vakjury bestond uit Ole Bouman, Chris Dercon, 
Thomas van Leeuwen, Wim Meulenkamp en Sjoerd 
Soeters. Het totale prijzengeld bedroeg f. 10.000,-. 
Tijdens de Nacht van de Architectuur in Leiden op 22 
december werd het winnende ontwerp bekend 
gemaakt: Hyper van architect Henk van Schuppen. 
Informatie: Rijnlands Architectuur Platform, 
Breestraat 70, 2311 CS Leiden, tel. 071-5137525, 
e-mail: info@rapsite.nl, www.rapsite.nl 

Het winnende ontwerp van de prijsvraag 
ZIN + ONZIN + ROTONDE van Henk van 
Schuppen Informatie 

Het Steunpunt Ontwerp wedstrijden is het 
centrale meldpunt voor nationale en inter
nationale ontwerpwedstrijden. Uitschrijvers 
van ontwerpwedstrijden kunnen deze aan
melden door het insturen van het (concept) 
wedstrijdprogramma of de (concept)uitno
digingsbrief. 
Het Steunpunt verzorgt algemene informa
tie, ondersteunt de voorbereiding van een 
wedstrijd en toetst wedstrijdprogramma's 
aan Kompas. Ook kunt u bij het Steunpunt 
Kompas, handleiding voor het uitschrij
ven van ontwerpwedstrijden bestellen 
(prijs: f. 24,50 excl. verzendkosten.) 

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is 
ondergebracht bij: 
Architectuur Lokaal 
Tussen de Bogen 18 
1013 JB Amsterdam 
tel. 020-5304000 
fax 020-5304004 
e-mail: arch.lokaal@wxs.nl 
www.arch-Iokaal.nl 
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California Dreaming 
Wonen zonder nota's OE LIJN 

San Francisco, San Jose, aakland, Berkele~ Stanford en Silicon Valley. Een zonnig, heuvelachtig 
land met de omvang van de Randstad, en ook op andere punten vergelijkbaar: een bevolking 
van zeven miljoen mensen, grote steden en open gebieden, en een onstuimig groeiende econo
mie die een enorme druk op de vastgoedmarkt qitoefent. ans.voorland? OE LIJN, Woonstichting 
Oe Key en Oe Principaal speurden in de Californische woningmarkt naar trends dienaar 
Nederland over zouden kURnen waaien. In Caliromia Dreamin.g,wooncon.cepten uit de 5an 
Franc:isco Bay Area wordt de Nederlandse lezer heen en weer rteslingerd tussen vooroordelen 
over en bewondering voor ontwikkelingen op deAmerikaanse woningmarkt. 

Emmeryville Ware house Lofts, nabij Oak
land 

Foto's: Brian Rose 

Informatie 

California lJreaming. Woonconceptenuit de 
San FransisCCi Bay Area, Louise de RooJj, 
Brian Rose, Ad Hereijgers .en Han Michel. 
Foto's: Brian Rose. NA! Uitgevers, ISBN90.-
5662-188-2, f.34,50. 

De tentoonstelling California Oreaming met 
foto's van 8rian Rose loopt tot en m.et21 
januari 2001 In het Nederlands Arc;hÎteç
tuurinstftuut, Ml.JselJmp~rk 25, R:otterdam. 
Openingstijden: divan 10-21 UlJt; wöetot 
en met zayan1 0-17 uur en zöntJag van 11.-
17uur. 

D6 LIJN,. bureau voorruimtèlijke ontwikkl: .• · 
lingen volkshuisvesting 
Fredériksplein 43 
1017 XL Amsterdam 
tef. 020-6250421 
fax 020.625489.1 
é.máil: info@delijn.nl 
wwvv,delijn.nl 
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Ver$chille.nde culturele contexten 
Meewarig kijken we naar.deknus7klassieke architec
tuur van omvangrijke nieuwe wijken. We schudden 
ons milieubewl..lste·hoofd bij de gedachte dat de 
aanvaardbare afstand tussen een nieuwe wijken de 
stad 'een tank benzine rijden' is. We kunnen ons niet 
voorstellen .dat we ooit zouden willen wonen in een 
wijk met eén hek èromheen;noch ineen eenpersoons
appartement van slechts 20 m2: Ons zwaar bevochten 
recht op privacy verzet zich tegen de gedachte dat de 
buren ons weg kunnen stemmen als we onze klein
kinderen een dag telangte (ogerenzol:lden hebben. 
En toch werkt het qaar wel. Er zijn namelijk ook 
aSPecten aande verschillende projecten die. onze 
openlijke jaloezie opwekken. Hoe lang moeten 
bewoners van nieuWewijken in Nederlélnd door het 
zand of de modder baggeren, vóór de infrastructuur 
eindelijk eens op orde .is? In Californië is die al ~Iélar 
a.ls dl:! woningl:1n worden opgl:1ll:!verd. Erstàan déln 
ooka.1 volwassen .bomen. Welke koper of huurder ivan 
een. nieuw appartementzol..lni~t aangenaam verrast 
zijn alsdaar .meteenal een computer met internet
aansluiting staan .of.al~ het de gewoons,te zaakv~n 
de wereld zou zijl"lals je kinderen nasch90Isehl!is~ 
werkbegeleiding krijgen vansttll::Ienten cjie in rull 
daarvoor gratisVlfonl:!n? Datje kindetel"ls0.wies~eEm 
schQolindebuurthebbeni ook. aUsqatc;enprivate .. 
school? . .. 

tlObgevoE!I ... ..' .... . . . ., ..i ... ' 
Natuurlijk verschillen d.ecuJtl).~elecQnte#enenÇle· 
rnaatschappelijkef4I"ld~rnenten~WaatWiJjn(m~e 
honkvastheid denkebc:lat dè Wereld omQnZ~ woning 
draalti beschouV\lenArnl:lril<an~n w(;ming~p~l~eel . 
I.ê)ng alsverwÎsselbare c()nsum:p):iegoed~~el'lÎ·rn~tdren 
verstande dat ze .. hun waarde behouden; De ...... . 
Canf'orni~rs lfjkl:!n.er rots:Vê!jst ;van overtuigqÇJatall~.en 
goed beheer -in Nederlan<;l het.stiefklnd.li>illJJt.~tc;k ~ 

dewaardevastheiq van de woning kan garanderen. 
Niet alleen investeren zij daél.r fors. in, kopers en huur~ 
ders zijn ook bereid om daar flink voor te betalen. 
Een ander ond(:r5cheld - oftocn nietecht?- is de 
belangsteJllng voor decommunity als eerste verkoop
argument in de buitenwijken. Amerikanen willen niet 
langer wonen in wijken met een sociale structl,lur van 
los zand. Zij kopenzith daarom In in een g.emeensthap 
die identiteit en veiligheid verschaft en waar àlles 
draait om het dubgevoeL 
In de steden heeft de gentrification hard toegeslagen. 
Hele buurten zijn aangepakt door .0ntwikkeJaars die 
broodzagen in het verbouVl(envanpakhuizer'l tot d.e 
bekende, vaak pepérc:lure 'Jofts' voor riJl<èdbtcomrners. 
Prijsstijgingen drijven ÇJe echte lage inkomens de.stad 
ult, .in c;le richting van dewoestijn van SacramentQ 
Valley, tenzij ze genoegen nemen met garages, hotels 
of een bankje in het park: 

Woon(;Qncepten. . ...• ...• . . ... ..... ... . ... , '. 
Toch hougl:!n d~ steden .Qok·hun 'gewone' sQuterrain· 
vélnd,evvofl.inS)markt oppeil,en ise~weldegetijk 
oVl:1rneidsbeleidlt;lde vorm vangeqo<;len,verbQden 
enllel.astin~VQ9rdel.el).Hetlagere personeel dat de 
dienstverlel')ing.voo.rdedrl;lkketweeve~(fienersvoor 
zijn. rekènjn9I1e~mtmo~t t~nslbtte ook.etgehs 
w()n~I"l,.Erjse~n·halttoe9èroepena.ao h.etyerdw1j:
nen vao d~~oedkopew()()r:1ho~eISll\laar'l'i1et.n~l1'le 
.o()k".Uitkerings~ereèhti9denyvo(Jen,en<~rwordEm 
w~ermiet.i~e. vand~ie Wbonho.telsen t'lndere op ·effi~ 
deno/eh.g<abruiks9e.m~k ingerichte .. eenhedem> .'. 
·9c;bol;lwdrpe( alweer .verra~sèt:ld.veelv9Qr~lel).ingefli 
Cfi!jfol"f}la..t>,rea.fJ1Jn:ggeeTt;~e.li.overzjèhtyanWQ()n~·· 
c~n .. cePtep~oor heth~le c~ntil1uQm. Va.n klelrreapp~r· 
teri1e.flter:ty.o'prarm(tI')Elt.eenrnaat~cha.pp~lijk:wèrker 
om. d~ho~k) .tQten • O1et vrij$taande~ver0È!nWo.ni.n~ 

.! ge.n' YQorrljk(mète.èn.,cfiëtlStei~en 'rnahiGureen een 
mélssel;lf op .i;lfr(i)ep) ..,./e.es; kijken verb;:iasu. . 

; , " ,', ',', " " \,', ,,' , ", 
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