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'De gebouwde omgeving waarbinnen 
wij leven, dient nut te koppelen aan 
schoonheid en kwaliteit aan betaaI
baarheid. Daarnaast dienen nog te 
realiseren bouwprojecten zodanig te 
harmoniëren met de bestaande omge
ving dat hierin zowel het respect voor 
de historie als de visie voor de 
toekomst zichtbaar worden'. Met 
deze uitgangspunten heeft het 
gemeentebestuur van Grave, Noord
Brabant, gekozen voor een ambitieu
ze en tegelijkertijd inspirerende 
stadsontwikkeling. Doel: het verrui
men van de woonmogelijkheden, het 
terugbrengen van de intimiteit in de 
oude binnenstad en het via stadsver
nieuwing werken aan sociale vernieu
wing. 
Min of meer toevallig had Piet 
Zelissen, burgemeester van Grave, 
samen met de directeur ruimtelijke 
ordening een overzichtstentoonstel
ling gezien van het werk van de 
Schotse Ralph Erskine, werkzaam in 
Zweden. Daar werd in de persoon van 
Erskine de uitmuntende 
architectlstedebouwkundige gevon
den die vanuit zijn sociaal-democrati
sche, Angelsaksische achtergrond de 
stedebouwkundige wensen van Grave 
kon vertalen en realiseren. Erskine 
heeft zich van meet af aan sterk 
betrokken gevoeld bij de specifieke 
problemen waar veel oude vesting
steden zoals Grave voor staan. Een 
verouderde infrastructuur, een 
verstoord evenwicht tussen wonen en 
werken, een stagnerende verkeersaf
wikkeling en een afname van de 
financiële mogelijkheden om het 
cultureel erfgoed op peil te houden 
horen daarbij. Hoe Erskine met deze 
problemen omgaat zal tot uitdrukking 
komen in het project Infirmerie, het 
eerste (woning)bouwproject van zijn 
hand dat in Grave op de gelijknamige 
lokatie gestalte zal krijgen. Vanuit een 
integrale visie waarbinnen Erskine 
reeds de contouren aangaf van het 
nieuwe Grave, zal bij de Infirmerie 
speciale aandacht geschonken 
worden aan sociale woningbouw 
naast vrije sector en kleinschalige 
winkel- en bedrijfsruimten. Het zal 
een typisch Erskine-project worden 
waarbij de vermenging van functies 
(wonen, werken, recreëren) hand in 
hand gaan met een kwalitatief hoog
waardige bebouwing; speels, zoveel 
mogelijk met gebruik van natuurlijke 
materialen die lokaal verkrijgbaar zijn, 
kleinschalig met oog voor detail en 
passend in de 'couleur locale'. Wiek 
Röling, architect, reageert op het 
ontwerp van Erskine vanuit een citaat 
van hemzelf: 'We moeten stoppen 
met het bouwen van analyses en 
beginnen met het bouwen van de 
synthese'. 

Erskine en het pleidooi voor 
integratie & sy.nthese Wiek Röling 
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Schet s voge lvucht Grave, voorstel Erskine 

'We moeten stoppen met het bouwen van analyses 
en beginnen met het bouwen van de synthese' . Ralph 
Erskine, Stockholm/Helsinki 23 augustus 1992. Erskine 
vat met deze zin zeer kort samen wat ik had willen 
schrijven over z'n betekenis. Erskine is een architect 
met de ruimte en de open opvattingen die je ver
wacht van een intelligent mens met kenn is van tech
niek en geschiedenis. Maar hij is ook een architect 
met de belangstelling voor mensen die bij het beroep 
past: hoe zij wonen, hoe zij gebouwen gebruiken, be
leven en er zich voelen . 
Hij kent de architectuurgeschiedenis. Hij kent de in
vloeden van klimaat en omgeving op gebouwen meer 
dan anderen, door zijn dubbele nationaliteit en 
bouwpraktijk in zowel Engeland als Zweden. Zijn gro
te wooncomplex in Newcastle aan de Tyne, waar hij 
tegen fabrieks- en verkeerslawaai en tegen de gure 
'smog'-winden uit het noorden een bewoonbare 
muur bouwde, de Bykerswalf, die een oase van be
scherming biedt aan een conventionele maar uiterst 
gastvrije woonwijk, is een voorbeeld van zijn denken 
over wonen en huisvesten. 

Sinds 1928 hielden de 'moderne' architecten op initia
tief van Le Corbusier en vanuit Nederland bijge
woond door Rietveld, Duiker en Van Eesteren con
gressen over architectuur: de CIAM, les Congres Inter
nationaux d' Architecture Moderne. Men besprak hoe 
de wereld bewoonbaar gemaakt en gehouden kon 
worden. In 1935 was er een congres waar de congres
gangers met een boot van Venetië naar Athene voe
ren en in de Universiteit van Athene bijeenkwamen. 
Daar zijn de uitgangspunten van het Charte d'Athene 
besproken die in 1942 - gedurende de Tweede We
reldoorlog - door Le Corbusier anoniem zijn uitgege
ven. In dit Charte d'Athene is de scheiding van wo
nen, werken, verkeer en recreatie als oplossing voor 
de chaos van de moderne steden en als uitgangspunt 
voor de hu isvesting van de massa, geformu leerd . Als 
analyse is deze benadering briljant en als voorstel 
voor de oplossing van de in die tijd gegroeide proble
men is ze begrijpelijk. Maar als gevolg, bij toepassing 
door minder briljante navolgers, ontstonden de slaap
steden met de 'groene weduwen', de werk- en indu
striegebieden die er na vijven desolaat en verlaten bij 
liggen, de wegen voor het woon-werkverkeer die zor
gen voor ellen- en uren lange files en opstoppingen 
en de sportve lden die steeds verder verwijderd raken 
van de mensen in de woongebieden die er gebruik 
van zouden moeten maken. Het resultaat van een 
briljante analyse en visie was ontbinding en verlaten
heid . 
In het begin van de ja ren '50 namen onder meer de 
Nederlandse architecten Van Eyck en Bakema het ini
tiatief tot 'andere gedachten' . Zij nodigden hiervoor 
2 

lFDI1I1OO:~IDIM~1\IIDIDiR.I;!1ELl IRIDIDU'l 

1M1E1f(lffij'Vl/lllJI\AVAN 

([][ffiA \§[ 
tm.L.AroJlti 

GElU"," NItIlWJAAA mI 
MrrIlRlUiou.iJK(~ru 

1lI7Ir)j~,~ 

~~'sc!,'I'II -Ifll. 

r 

tien progressieve. bevlogen architecten uit voor wie 
het welzijn van de mens waar ze voor bouwden uit
gangspunt was. Erskine was een van de architecten 
die gevraagd werd om lid te worden van team X (1). 
Een belangrijk congres vond plaats in Otterlo in 1959. 
Dit congres was tevens een soort vadermoord op de 
geestelijke vader Le Corbusier en het was einde van 
de Cl AM en van het scheiden van wonen, werken, 
verkeer en recreatie. Men ontdekte de desintegreren
de werking hiervan en zocht naar integratie . 
Men kreeg daarbij oog voor de kwaliteit van eeuwen
oude 'gegroeide'woonplaatsen, voor de kwaliteiten 
van de kernen van oude steden (de stad als donor) en 
ook voor wat je kunt leren van de woon- en leefge
woonten van andere culturen . 
Men moet dit alles zien als een reactie op de rigide 
interpretatie van de CIAM-ideeën, maar ook als een 
opnieuw geformuleerd antwoord op een veranderde 
vraag . Niet alleen de gevolgen van de oorlog, maar 
ook de onverwacht stuwende welvaart hadden de 
problematiek van bouwen en wonen veranderd. Na
drukkelijk werden de verworvenheden van nieuwe 
techn ieken, nieuwe materialen en juiste inzichten van 
de ClAM niet verworpen; de kritiek betrof vooral het 
blijven steken in de analyse (Start building synthesis 
kon Erskine bijna 30 jaar later zeggen) . 

Stadsschoon 
'In de keus van een stedebouwkundig plan worden 
de meest ingewikkelde functionele en economische 
argumenten gewikt en gewogen, maar complexiteit 
van wat vroeger 'stadsschoon' heette, wordt angstval
lig vermeden' constateert de architectuurcriticus/-be
schouwer in 1993 (2) . De wijze waarop onze stede
bouwkundige plannen tot stand komen lijken niets te 
maken te hebben met een streven naar 'stadsschoon'. 
En daarmee maken we stelselmatig onze wereld on
leefbaar. Met wat nog rest van oude gegroeide struc
turen gaan we uitermate slordig om. We slopen zon
der na te denken, usurperen onmisbare natuurgebie
den en offeren alles aan 'economie', mobiliteit en 
korte termijn-gemak. Hierbij vergeten we dat we ga
ten trekken in wat ons als het meest kostbare uit het 
verleden is overgeleverd, namelijk de nauwelijks her
stelbare stedelijke weefsels . Dat we de economie niet 
dienen maar eerder de 'kip met de gouden eieren' 
slachten ontgaat ons nog. Dat die mobiliteit gepaard 
gaat met luchtverontreiniging, lawaai en uren (on
economisch) oponthoud lijken we niet te beseffen. 
Dat het zogenaamde gemak zich tegen ons keert en 
plotseling bedrijfsvestigingen op onverwachte plaat
sen verrijzen, waar wél kan worden geparkeerd en de 
telefoon en telefax de afstand overbrugt, hebben we 
niet in de gaten. De were ld wordt er alleen niet 
mooier van, hij wordt langzaamaan onbruikbaar en 



erger ... onleefbaar. De regels waaraan de huidige ste
debouw moet voldoen, met noodzakelijke ruimte 
voor straatverlichting, telefoon, kabeltelevisie, riole
ring, voetpad, fietspad, autoweg, parkeerplaats, 
'vrije' openbaar vervoerbaan, afstanden in verband 
met geluidshinder, vierkante meters voor openbaar 
groen, vierkante meters voor speelgelegenheid, boe
zemwater enzovoort, maakt dat· niemand meer een 
eigen plekje in de zon heeft en dat alles dat ruimte 
moet betekenen, leegte is geworden. Waarbij de ver
bijstering geheel toeslaat als je in een weekend of op 
een zomeravond door de volledig verlaten werkge
bieden gaat lopen (lopen, als dat gaat, je moet wel 
op de rijbaan wandelen, want men rekent niet op 
voetgangers) . We moeten stoppen met de analyse en 
werken aan de synthese. 

Misverstand 
Daarbij is het zeer interessant om te analyseren hoe 
het komt dat sommige (oude) dorpskernen wel een 
leefbare, op synthese gebaseerde indruk maken, hoe 
het komt dat nog steeds, ondanks alle kritiek en het 
volgens de huidige regels niet zou kunnen, de bin
nensteden prettiger zijn dan de nieuwe buitenwijken. 
Wanneer je probeert er achter te komen wat de men
sen werkelijk beweegt (waar ze op letten als ze vrije 
keuze hebben om te gaan wonen waar ze willen, 
waar ze in de vakantie naar toegaan, waar ze voor 
hun plezier uitgaan, wat ze 'mooi' vinden, wat ze be
treuren dat 'in het kader van de vooruitgang' weer is 
gesloopt) ontdek je dat wij als architecten niet maken 
wat de mensen het liefste wensen . 
Is het mogelijk om een stad, een nederzetting, een 
woon lokatie te maken die niet als uitgangspunt heeft 
dat alles wat je tellen en meten kan z'n plaats krijgt, 
maar waar al het onbenoembare dat een stad prettig 
maakt wordt vergeten? Een stad waar niet alleen de 
denkbare, maar ook de ondenkbare functies tegelijk 
en naast elkaar kunnen plaatsvinden, waar men uit
gaat van een aangename en leefbare ruimte? Niet al
leen de ruimte waar gewoond wordt, waar gewerkt 
wordt, waar men naar school gaat en waar men inko
pen doet, maar ook de ruimte buiten, de ruimte daar 
omheen, de ruimte 'ertussen' . 
Het merkwaardige is dat vele bestaande steden en 
dorpen voldoen aan de criteria van welbevinden die 
men zoekt als men het werkelijk voor het kiezen 
heeft. De grote betekenis van Erskine voor Grave kan 
zijn dat hij probeert op dergelijke ondogmatische wij
ze een plan te maken. Een plan waarbij de bestaande 
en (verbeterbare) situatie uitgangspunt en leidraad is 
en waarbij de unieke mogelijkheden van ligging aan 
de Maas en overige uitbuitbare randvoorwaarden 
worden gebruikt. 
Wat Erskine doet is niet geheel nieuw. In de loop van 

de geschiedenis zijn door meerdere mensen vergelijk
bare pogingen gedaan. Wat Piet Blom deed bij de 
Spaanse Haven in Rotterdam is onconventioneel. Op 
de vormgeving kan men afdingen, maar de sfeer is 
welkom, de ruimte (de ruimte tussen en onder de ge
bouwen) is onverwacht en herbergzaam. De ruimten 
zijn 'nieuw' door de vorm van de omsluitende bebou
wing en de lichtval, in Nederland niet eerder zo ge
maakt: de terrassen zitten op zomeravonden stikvol 
met mensen, in een volstrekt nieuwgemaakte omge
ving . 
De pogingen van Lucien Kroll in verschillende Franse 
plannen om nauwkeurig te inventariseren van wat de 
mensen het liefste willen en vervolgens nieuwe 
woongebieden te maken (vooral 'meng'gebieden, 
waar wonen, werken en schoolgaan elkaar aanvullen 
en versterken), zijn uiterst veelbelovend en de men
sen zijn tevreden. 
In vergelijkbare zin lijkt Erskine met vrijwel onnavolg
bare kleine ingrepen kwaliteiten van de oude stad te 
herkennen, te erkennen, aan te vullen en te verbete
ren. 
Daarbij is het interessante dat het misverstand kan 
worden opgeruimd dat bij het bouwen in een oude 
kern, met de bedoeling de kwaliteiten van die oude 
kern te bewaren en te versterken, er niet noodzakelij
kerwijs in oude (geleende) vormen behoeft te wor
den gebouwd. De verworvenheden van de techniek, 
met de mogelijkheden van klimatisering (zowel ver
warming, als juist zonwering), diep vallend licht via 
vides en lichtstraten, dakterrassen en hoger gelegen 
buitengebieden (eventueel ook voor gehandicapten 
met liften bereikbaar) maken het mogelijk zeer ge
concentreerd te bouwen en toch alle ruimten een 
kwaliteit te geven die ogenschijnlijk slechts bij zeer 
wijdlopige opzet te bereiken is. Erskine is bij uitstek 
iemand die het oude idioom herkent en naar waarde 
schat, maar die in zijn werk bewijst met uiterst mo
derne middelen gewenste kwaliteiten te kunnen op
roepen. 
Enigszins verwarrend in veel van zijn voorstellen voor 
Grave is dat hij tot nu toe, mogelijk om geen grotere 
tweedracht te zaaien en zijn aanhang in één kamp te 
houden, met zijn vormgeving een wat behoudende 
en 'aangepaste' indruk maakt. 

Bestuurlijke lafheid 
De problemen waar Grave mee kampt zijn bijna 
symptomatisch voor alle stads- en dorpskernen in Ne
derland. Men worstelt overal met dezelfde proble
men en overal lijkt men te kiezen voor de bekende 
weg: voorspelbaar en herkenbaar. Er zijn twee hoofd
stromingen, die zeer verschillend lijken in uitgangs
punt maar gemeen hebben dat ze zijn gebaseerd op 
bestuurlijke lafheid en gebrek aan visie en voorstel-
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Luchtfoto Grave 

Ralph Erskine 



schets haven 

Bykerswall, Newcastle aan de Tyne 
foto: Wiek Röling 

Informatie 

De ontwerpen van Erskine waren onlangs te 
zien in Grave. Bij deze tentoonstelling werd 
het boek Ralph Erskine in Grave uitge
bracht. waarin essays zijn opgenomen over 
Erskine zelf, over de historisch/stedelijke 
ontwikkeling, de problemen en de toe
komst van Grave. Het boek is verkrijgbaar 
bij de gemeente Grave, tel. 08860 - 78911. 
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lingsvermogen. De eerste stroming, die nog het meest 
lijkt te worden gedragen door wat mensen willen, 
maar die noodzakelijkerwijze vastloopt, is een keuze 
voor extreem behoud (met economische stilstand) of 
erger nog, herbouw in oude stijl (wat niet bestaat en 
vrijwel altijd nep is) of het zogenaamde aanpassen: 
een bewijs van culturele armoede. 
De tweede stroming kiest voor de vooruitgang: 
'nieuw is beter, grootschaligheid hoort bij de tijd'. De 
projectontwikkelaars staan klaar om hun heilzame en 
probleemoplossende voorstellen te doen: schaalver
groting en bebouwing om bedrijven aan te trekken. 
Iedere gemeente wordt voorgerekend in wat voor 
een bedrijfsaantrekkelijke situatie zij verkeert, als 
maar ruim baan wordt gegeven aan de vooruitgang. 
Het probleem van de bereikbaarheid wordt opgelost 
door ruimte voor de particuliere auto . Dit bereikt 
men door grote gebieden braak te laten liggen en als 
parkeervelden in te richten, waar ruimte (parken, 
pleinen) of bebouwing gewenst zou zijn. In de wat 
ambitieuzere opties kiest men voor parkeergarages 
met de verkeersaanzuigende werking die daarbij 
hoort, en de slordig op verkeerde plekken geparkeer
de auto's van 'zuinige' automobilisten. Het probleem 
van de werkgelegenheid wordt 'opgelost' door het 
aanbieden van kantoorruimte voor honderden econo
misch voordelige arbeidsplaatsen . De problematiek 
van het wonen wordt verschoven naar de (nieuwe) 
buitenwijken, daarmee de zo gewenste levendigheid 
van bewoonde centra uitsluitend. We winkelen het 
liefst nieuw, grootschalig, Amerikaans, in shopping
centra die twee kenmerken gemeen hebben: ze lijken 
overal op elkaar (en hebben meestal ook overal het
zelfde aanbod) en ze draaien de plaatselijke midden
stand de nek om. 
Bij dit alles vergeet men dat in behoefte berekenin
gen voor bedrijfsvestiging en kantoorruimte niet dub
bel wordt geteld, maar in sommige gevallen de vraag 
tien tot twintig keer wordt opgeschroefd. Het merk
waardige is dat de verliezen bij lege kantoren door 
slimme contracten meestal niet bij de projectontwik
kelaars maar bij de gemeenschap terechtkomen . 

Vitale renovatie 
Waarom is Grave nu zo'n interessant voorbeeld en is 
de introductie van Erskine met zijn wijze van denken 
zo'n gouden greep? Omdat men daarmee niet kiest 
voor de geijkte doodlopende weg (zie alle mislukkin
gen overal in den lande en het schrikwekkende kwali
teits- en identiteitsverlies van het merendeel van de 
Nederlandse steden en dorpen). En omdat men daar
mee niet kiest voor een nostalgisch inslapen, maar 
voor een vitale renovatie die de bijna bedorven stad 
Grave kan herstellen. Het gaat hier om radicale beslis
singen over problemen die bijna nergens bevredigend 
zijn opgelost. 
Maakt men bedrijfsruimte in de hoop dat deze van
zelf zal worden ingevuld? Of maakt men een zo spe
cifieke stad dat men er zich graag wil vestigen, bin 
nen de spelregels die in de gemeente gelden, die de 
stad revitaliseren in plaats van minder aantrekkelijk 
maken? In dit kader gezien is het mogelijk verdwij
nen van een jarenlange traditie van gaststad voor 
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blinden een onbegrijpelijke stap. Nergens heeft 
schaalvergroting en samenvoeging geleid tot grotere 
kwaliteit; noch bij de malle onderwijsplannen, noch 
bij alle bedrijfssamenvoegingen . Grave is een veilige 
thuishaven voor blinden. Gun mensen die veiligheid 
en geborgenheid en een omgeving die ze kennen, die 
hen accepteert en waaraan ze gewend zijn . 
Het wel of niet toelaten van de privé-auto is nog zo'n 
keuze. Als men de ontwrichtende werking van ver
keersmaatregelen kent, die de bereikbaarheid zoge
naamd zouden moeten vergroten, dan weet men dat 
men met de auto alleen verder kan als radicale keu
zes worden gemaakt. Ieder die de weldadigheid en 
rust van Venetië of van steden in de bergen kent, 
waar de auto gewoon niet kan, weet hoezeer de auto 
-die bij goed gebruik een onzegbare verr ijking van 
het moderne leven betekent- bijna steeds de mense
lijke schaal verstoort, en hoezeer een autoloze stad 
het wint van ieder denkbaar compromis. De omvang 
van Grave rechtvaardigt een experiment met een au
toloze stad. Hierbij zal uiteraard auto van de dokter, 
de loodgieter, de taxi en de motorisch gehandicapte 
de uitzondering op de regel zijn, maar hun auto's 
kunnen met 20 km per uur (de afstanden zijn er naar) 
de veiligheid en de rust van de stad niet verstoren. 

Voorwaarden voor een leefbare stad 
Uiteindelijk blijkt Erskine's inzicht in de voorwaarden 
voor een leefbare st.ad uit zijn houding ten opzichte 
van de grote winkelcentra. Natuurlijk moet men kie
zen voor een gespreide middenstand en voor de voor
delen van een stadscentrum waar je, in de woorden 
van Jan Schaefer, de grote stimulator van het be
woonde en bewoonbare stadscentrum, binnen een 
straal van 100 meter 'een boek, een pakje boter, en 
bolletje wol en een zakje kopspijkers' kunt kopen. 
In wezen hebben alle probeersels en modellen voor 
de 'moderne' grote stad gefaald. Zie het als experi
menten die zijn mislukt. De wil en de aard van de 
mensen is anders en om verder te kunnen moeten we 
daar rekening mee houden. AI dat gesloop en wijdlo
pig bouwen is ook een kapitaalderving die vrijwel on
berekenbaar is, maar waarbij één ding duidelijk is, 
namelijk dat eventueel gegenereerde gelden niet ten 
goede komen aan de stad en de gemeenschap maar 
voorlopig aan de, uiteindelijk tot ondergang ge
doemde, bankiers en projectontwikkelaars. 
Grave kan een voorbeeld zijn hoe het tij te keren. 
Ralph Erskine met z'n vriendelijke en onnadrukkelijke 
manier om de wensen en verlangens van de mensen 
te leren kennen, en de uitvoerders van de plannen tot 
consensus te brengen, kan daarin een machtige kata
lysator zijn . Als zodanig zou zijn benadering een zege 
zijn voor Grave en een voorbeeld voor Nederland. 

noten: 
(1) Team X heeft als organisatie bestaan van 1953 tot 1984. Drijven
de krachten waren Bakema, Candilis, Di Carlo, Coderch, Erskine, 
Van Eyck, Voelcker, Woods, Peter & Alison Smithson. 
(2) Onuitsprekelijke schoonheid. Waarheid en karakter in de Neder
landse bouwkunst. Oratie Auke van der Woud, Historische Uitgeverij 
Groningen 1993. 



Lokale architectuurcentra 
Regio Zeeland, samenwerkingsverband in oprichting 

Joos Nijsse 

Sinds ruim tien jaar organiseren een aantal mensen in 
Zeeland activiteiten rondom architectuur en beelden
de kunst. Eerst waren zij verenigd in de werkgroep 
Forum onder de bezielende leiding van Marinus en 
Maria-Rosa Boezem. Na hun laatste grote manifesta
tie, met oa. Coop Himmelblau, Alfred Eikelenboom, 
Bernard Tschumi en Nigel Coates, bleef het een beetje 
stil. 
Van die stilte hebben wij gebruik gemaakt om in 
1986 ons debuut te maken op het Zeeuwse podium, 
met een discussie over de paradox traditie-avant gar
de, naar aanleiding van ontwerpen voor ingrijpende 
verbouwingen in de Middelburgse binnenstad door 
Cees Dam (Statenzaal), Maarten Struijs (Kloveniers
doelen) en Aldo van Eijck (Maisbaai). Het programma 
besloeg twee zaterdagen . Er werd door de ontwer
pers zelf een inleiding gehouden en verschillende be
trokkenen (monumentenzorg, gemeente en provin
cie, historici) zorgden voor een tegengeluid. De dis
cussie werd geleid door Umberto Barbieri en Jan-Dirk 
Peereboom Voller. 
Een jaar later hebben wij in de Kloverniersdoelen een 
tentoonstelling ingericht ter toelichting op een on
derzoek, verricht door de RU Groningen (Ed Taverne 
en Koos Bosma), naar de wederopbouw van Middel
burg na de Tweede Wereldoorlog. Uit het gemeente
archief kwamen de prachtigste originele tekeningen 
van de reconstructie van Stadhuis en Abdij, gemaakt 
door Th . Haakma Wagenaar en A. van der Steur. Ook 
nu werden weer lezingen gehouden over de relatie 
tot de oude stad, dit keer door Joost Meuwissen, 
Hans Ibelings en Bas Molenaar. 
Ondertussen was het hoog tijd geworden voor een 
platform waar de regionale architekten met elkaar in 
debat zouden kunnen gaan. Daartoe hebben we in 
1991 het Zeeuws Architektuur Forum opgericht. We 
houden regelmatig bijeenkomsten en workshops, 
waarbij soms ook mensen 'van buiten' betrokken 
worden. 
Naar aanleiding van een studie van Johan de Koning 
(Zeeuws Katern nr.6) naar het werk van de Zeeuwse 
architect Arend Rothuizen doorbraken wij in 1991 de 
hegemonie van de BNA op 1 juli, met de opening van 
een tentoonstelling over Rothuizen. Dit werd her
haald in 1992 met lezingen door Gerard van Zeijl en 
Johan de Koning in het Stedelijk Museum van Vlissin
gen, en in 1993 met een discussie, geleid door Hans 
van Dijk, over alle nieuwbouw in een oud havenge
bied van Middelburg. Hier traden Theo Bosch (Veerse 
Poort), Lucien Lafour (terrein Maisbaai), Hubert Jan 
Henket (Rechtbank) en Peter Sijnke (stadsarchivaris) 
op als inleiders, terwijl enkele plaatselijke architecten 
deelnamen aan het discussie-forum. 
De 1 juli manifestaties zijn zo langzamerhand een 
niet meer weg te denken fenomeen geworden. Sa
men met de Zeeuwse Bibliotheek, de BNA en het NAi 
kregen we het voor elkaar om De essentie van het 
fragment, het werk van architectuurfotograaf Lucien 
Hervé ook in Zeeland zichtbaar te maken. Ondanks 
de wat korte looptijd, werd deze expositie een groot 
succes. 
Ons voorlopig laatste wapenfeit betreft het seminar 
Architektuur en de Media . Verdeeld over vier zater
dagen hielden verschillende architecten (Ben van Ber
kel, Joost Meuwissen, Luc Deleu, NOX), een beeldend 
kunstenaar (Han Janselijn), een landschapsarchitekt 
(Adriaan Geuze) en twee filosofen (Eric Bolle en Jan 
van Heemst) een verhandeling over de invloed van de 
media op het hedendaagse discours. Enkele zaterda
gen waren gevuld met workshops, onder leiding van 
de inleiders. Alle lezingen en interviews zijn integraal 
opgenomen in het zojuist verschenen boekje Archi
tektuur en de Media. 
We verwachten ook volgend jaar het een en ander te 
organiseren, mede in het kader van 50 jaar wederop
bouw van Walcheren (1945-1995) en de mogelijke 
opening van Museum 13IX in Middelburg, ontworpen 
door Aldo van Eijck, samen met Karel Appel. 

Begin 1993 is het OLA, Overleg Lokale 
Architectuurcentra opgericht. 
De verschil/ende, particuliere of 
gemeentelijke, initiatiefnemers van 
tentoonstellings- en discussiecentra 
die de belangstelling en gedachten 
over de ontwikkelingen op het gebied 
van architectuur en stedebouw in hun 
gemeente onder de publieke 
aandacht brengen, informeren elkaar 
over hun activiteiten en over de plan
nen in hun stad. 
In de vorige kranten van Architectuur 
Lokaal werden ARCAM Amsterdam, 
ABC Haarlem, RKS Rotterdam, CAS 
Groningen, Stichting Q Eindhoven, 
Wils & Co in Den Haag en de 
Kunstvereniging Diepenheim belicht. 
In Zeeland is een regionaal samen
werkingsverband in oprichting. 

Informatie 

Architektuur en de Media is voor f 18,50 
(excl. verzendkosten) te bestellen bij het 
secretariaat van het ZAF (zie adreslijst OLA). 

OLA 
Overleg lokale architectuurcentra 

Gemeente ALKMAAR 
E. Diepenmaat, sector RO 
Keetgracht 1 
1811 AM Alkmaar 
tel. 072 - 142439 

Gemeente ALMERE 
Hans Spaans 
Postbus 200 
1300 AE Almere 
tel. 036 - 5399911 

ARCAM AMSTERDAM 
Maarten Kloos, Jeanine van Pinxteren 
Waterlooplein 211-213 
1011 PG Amsterdam 
tel. 020 - 6204878 

ACAN, Architectuurcentrum ARNHEM/ 
NIJMEGEN 
Ap van Dam 
Coehoornstraat 2 
6811 LA Arnhem 
tel. 085 - 515711 

Gemeente BREDA 
Willem Oomens, Paul van der Grinten, 
coördinatie architectuurbeleid 
Postbus 3920 
4800 DX Breda 
tel. 076 - 293808 

Toren van Oud DELFT 
Ton Voets 
Van Leeuwenhoeksingel 69 
2611 AE Delft 
tel. 015 - 143941 

Gemeente DEN BOSCH 
Gert Jan Arts, sector stadsontwikkeling 
Postbus 12345 
5200 GZ Den Bosch 
tel. 073 - 155399 

Wils & Co (sedert 1994), Architectuur
platform DEN HAAG 
Victor Freijser 
St. Jacobsstraat 129 
2512 AN Den Haag 
tel. 070 - 3625948 

Kunstvereniging DIEPENHEIM 
Joop Hoogeveen, Harrie ten Dam 
Grotestraat 17 
7478 AA Diepenheim 
tel. 05475 - 2143 

Stichting Q EINDHOVEN 
Cees Donkers, Ton Langenberg 
St. Odulphusstraat 35 
5614 AN Eindhoven 
tel. 040 - 386403 

CAS, Centrum voor Architectuur en 
Stedebouw GRONINGEN 
Sjoerd Cusveller, Anke Kroeze 
Gedempte Zuiderdiep 98 
9711 HL Groningen 
tel. 050 - 673558/672199 

ABC, Architectuurcentrum HAARLEM 
Piet Roos, Ellen Siebert 
Groot Heiligland 47 
2011 EP Haarlem 
tel. 023 - 340584 

Stichting de Bouw/Kunst LEEUWARDEN 
Hans Heijdeman, Bauke Tuinstra 
Arnold Feijstraat 21 
8921 SJ Leeuwarden 
tel. 058 - 161425/739097 

Stichting Topos MAASTRICHT 
Niek Bisscheroux 
Hertogsingel 68 
6214 AE Maastricht 
tel. 043 - 218705 

ZAF, Zeeuws Architectuur Forum 
MIDDELBURG 
Joos Nijsse, Johan de Koning 
Bleek 26 
4331 EZ Middelburg 
tel. 01180 - 11106 

RKS, Rotterdamse Kunststichting, 
ROTTERDAM 
Anne-Mie Devolder, sectie architectuur 
Mauritsweg 35 
3012 JT Rotterdam 
tel. 010 - 4141666 

Post Planjer UTRECHT 
Bettina van Santen, Daphne Kaffka, 
Ko Jacobs 
J.P. Coenstraat 27 
3531 EL Utrecht 
tel. 030 - 936129 

Coördinatie Overleg Lokale Architectuur
centra OLA 
Architectuur Lokaal 
Cilly Jansen 



Dag van de Architectuur: 1 juli 
Rond en op 1 juli worden in vele 
plaatsen in Nederland activiteiten 
georganiseerd in het kader van de 
internationale Dag van de Architec
tuur. Voor zover de programma's bij 
het ter perse gaan van deze krant 
bekend zijn, zijn zij (met *) in de 
onderstaande agenda opgenomen. 
De BNA publiceert medio juni de bro-

. chure Dag van de Architectuur met 
daarin opgenomen het volledige pro
gramma-overzicht. De brochure wordt 
in ruime oplage verspreid, onder an
dere via de plaatselijke VVV's. 
De brochure is te bestellen bij de BNA, 
tel. 020 - 5553666. 
Geïnteresseerden kunnen tegen 1 juli 
op een speciaal daarvoor bestemd 
telefoonnummer nadere informatie 
inwinnen: tel. 020 - 5553655. 

ALKMAAR 

* 2/7 
Publieke opinie over mooiste gebouw 
Alkmaar 
Nominatie van elf mooiste gebouwen, gese· 
lecteerd door inwoners van Alkmaar uit een 
lijst van de Alkmaarse welstand. Criteria: de 
kiezer moet het gebouw kennen en zijn 
keuze beargumenteren. Architecten wor· 
den in de gelegenheid gesteld hun visie op 
het ontwerp toe te lichten. 
Grote Kerk Alkmaar, toegang vrij. 
Informatie: Lody Trap, tel. 072 - 118421 

* 117 tlm 317 
Kringpresentatie 
Bureaupresentaties van Alkmaarse 
BNA·architecten. Opening: 30/6. 
Grote Kerk Alkmaar 10·17, toegang vrij 

ALMERE 

tlm 13/8 
Sub-suburban land settlement Almere
Poort 
Net over de brug het nieuwe land in ligt de 
lokatie Almere·Poort waar een groot deel 
van de VINEX'woningbouwtaakstelling zal 
worden gerealiseerd. Eind 1993 verrichtte 
het Berlage Instituut een projectstudie naar 
de mogelijkheden van dit gebied. De resul
taten van dit project, getiteld Subsuburban 
land settlement Almere-Poort worden ten
toongesteld in het Stadhuis Almere, 
Stadhuisplein 1, tel. 036 - 5399911, 
ma-vr 9-17, za-zo 10-16, toegang vrij 

AMERSFOORT 

*317 
Kattenbroek 
Architectuur-informatiecentrum . Hier van
daan vertrekt elk half uur een wandeling 
onder deskundige begeleiding. Folders met 
vrije wandelingen zijn gratis te verkrijgen 
en het boek De villa's van Zielhorst: maat
werk in architectuur wordt gepresenteerd . 
Gebouw De Lichtkring (bij het nieuwe win
kelcentrum Kattenbroek) 

AMSTERDAM 

permanent 
Nieuw Sloten, Oostelijk Havengebied, 
U-boulevard en omgeving 
Expositie van nieuwbouwplannen in 
Amsterdam. 
Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, ma tlm vr 
12-17, toegang vrij 

*317 
Nieuw-Sloten 
Feestelijke opening van de tentoonstelling 
over Amsterdams nieuwste wijk Nieuw-Slo
ten. Per bus vertrek naar de lokatie waar 
onder leiding van architecten een aantal 
projecten bezocht kunnen worden. De 
Meervaart, Osdorpplein, vanaf 10u. 
Informatie en deelname: tel. 020 - 4204577 

* 317 
Architectuur boekenmarkt 
Boekenmarkt georganiseerd door Architec
tura & Natura, Leliegracht, 11 -17. 

4/6 tlm 9/7 
Theo Bosch, architect (1940-1994) 
Naar aanleiding van het overlijden van Theo 
Bosch op 6 april jl. is in de ARCAM Galerie 
een expositie te zien die een indruk geeft 
van het werk waarmee hij bezig was in de 
laatste tijd van zijn leven, zoals bijv het 
Gerechtshof Groningen, twee prijsvraagont-

Agenda Architectuurprogramma's in Nederland, juli tlm september 1994 

werpen voor Hamburg en drie projecten in 
Amsterdam (voor Noord, Sloterkade en 
WG-terrein) . 
ARCAM Galerie, Waterlooplein 211-213 

6/7 tlm 31/8 
Er is niets veranderd. Straatmeubilair in 
Amsterdam 1894-1994 
Expositie van de Dienst Ruimtelijke Ordening. 
Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, ma tlm vr 
12-17, toegang vrij 

1617 tlm 31/8 
Kijk: kritiek! 
In de zomer is de ARGAM Galerie gesloten 
maar men kan dan vanaf de straat architec
tuurkritiek bekijken. 
ARCAM Galerie, Waterlooplein 211-213 

10/9t1m 15/10 
Waterloo International Terminal 
In het kader van een gezamenlijke architec
tuur-project van de Amsterdamse buiten
landse culturele instituten stelt ARCAM de 
galerie ter beschikking aan de British Coun
cil. Tentoongesteld wordt het ontwerp van 
het Londense bureau Nicolas Grimshaw & 
Partners voor Waterloo International Termi
nal in Londen. 
ARCAM Galerie, Waterlooplein 211-213, 
di tlm za 13-17, toegang vrij 

APELDOORN 

* 1/7 
Architectuur in Apeldoorn 
Tentoonstelling van plannen in ontwikke
ling . 

2/7 
Bezichtiging gebouwen 
Tussen 1 0-16u rijden er pendelbussen vanaf 
het Gemeentehuis naar 6 belangrijke Apel
doornse gebouwen die ter bezichtiging zijn 
opengesteld. 
Gemeentehuis Apeldoorn, Marktplein 1, 
tel. 055 - 801010 

* 217 
Woudhuis 
In de Regenboogschool is een tentoonstel
ling met dia-toelichting te zien over de 
nieuwbouwwijk in opbouw, Woudhuis . 

BERGEN OP ZOOM 

*2/7 
Prijsuitreiking ProbleemPleinenPrijsvraag 
Prijsuitreiking van de ontwerpwedstrijd 
'ProbleemPleinenPrijsvraag', bedoeld voor 
het Stationsplein in Bergen op Zoom en de 
Nieuwe Markt in Roosendaal, Schouwburg 
De Maagd (zie ook pag. 16). Aansluitend 
wordt een tentoonstelling van de inzendin
gen voor beide plannen geopend in evene
mentencomplex De Stoelenmat, Westersin
gei 40, toegang vrij 

BREDA 

* 2-3/7 
Presentatie BNA-architecten 
In het Stadskantoor, Claud ius Prinsenlaan 
10, presenteren BNA-Ieden hun werk met 
dia's en maquettes en zij zullen hierover in 
discussie gaan met de bezoekers. Ook wor
den architectuurvideo's vertoond. 
217: 10-17,317: 11-17 uur. 
Informatie: ir. W. Bongers, tel. 076 - 149662 
of Gemeentelijk Informatiecentrum, 
tel. 076 - 242424 

DEN BOSCH 

23/6 tlm 7/7 
Europan-expositie in de Azijnfabriek. In de 
tweede week van de expositie wordt een 
architectuurcafé rondom de winnende ont
werpen van Helena Njiric en Murphy de 
Graaf georganiseerd. 
Informatie: P. van Hoeckel, 
tel. 04192 - 12340 

DEN HAAG 

* 217 
De besloten ruimte 
Manifestatie van BNA en Wils & Co in het 
nieuwe stadhuis. Hieraan vooraf gaat een 
lezingencyc1us met dia's over ondergronds 
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bouwen, naar aanleiding van de plannen 
voor een Haagse metrolijn. 
Informatie: L. Hamer, 
tel. 070 - 3467187/3245170 

permanent 
Delftse Poort in Madurodam 
Nieuwe maquette: een 6 meter hoog model 
van het Rotterdamse kantoor van de Natio
nale Nederlanden met de donkere, spiege
lende gevel; het hoogste gebouw in Madu
rodam. 
Madurodam, Haringkade 175, dagelijks 
9-22.30, toegang f 14,-

DIEPENHEIM 

24/9 tlm 9/11 
Arno van der Mark 
Tentoonstel I ing. 
Kunstvereniging Diepenheim, 
Grotestraat 17, tel. 05475 - 2143 

EINDHOVEN 

25/6 tlm 1617 
NOX Architecten, Maurice Nio/ 
Lars Spuybroek 
Tentoonstelling, Galerie Motta, 
Bergstraat 35. Informatie: tel. 040 - 465087 

* 30/6 
Kwaliteiten van de stad 
Zoektocht naar de kwaliteiten van Eindho
ven, als referentie voor de ontwikkeling van 
het revitaliserings- en uitbreidingsgebied 
Westcorridor. Aannemers, makelaars, raads
leden en woningcorporaties geven hun me
ning en onder bewoners wordt een enquête 
gehouden. Uitreiking van de gebundelde 
resultaten worden en discussie over de be
treffende projecten op het stadhuis, 16u. 
Informatiecentrum Stadhuis: 
tel. 040 - 382025 

EDE 

* 1/7 tlm 2817 
Architecten uit Ede en Ideeënprijsvraag 
basisscholen 
Opening van twee tentoonstellingen in ex
positieruimte De Ring in het Gemeentehuis 
om 16u: Werk van plaatselijke architecten 
en Ingezonden ontwerpen van de ideeën
prijsvraag voor de plaatselijke basisscholen. 
Gemeentehuis Ede, Markt 14, 8-12.30, 
toegang vrij 

FLEVOLAND 

5/9 tlm 30/9 
Moderne architectuur in Nederland en 
Flevoland 
Reizende tentoonstelling over moderne 20e 
eeuwse architectuur in de directe omge
ving. Eerste expositie: Gemeentehuis Noord
oostpolder, toegang vrij 

GRONINGEN 

14/6 tlm 117 
Architectuur voor de Architectuur 
Expositie die de resultaten toont van de 
projectprijsvraag uitgeschreven door Stich
ting Academie voor de Bouwkunst Noord
Nederland onder de drie Noordelijke BNA
Kringen en studenten van de Academie van 
de Bouwkunst. 
Centrum voor Architectuur en Stedebouw, 
Gedempte Zuiderdiep 98, geopend tijdens 
kantooruren. 
Informatie: A. Kroeze, tel. 050 - 672199 

18/6 tlm 1617 
Ger C. Bout, architect te Rotterdam: 
10 architectonische exercities 
Alle projecten van deze architect uit het 
spannende gebied tussen de beeldende en 
de bouwkunst zijn te zien als exercities met 
ruimte. 
Galerie Puntgaaf, Stoeldraaierstraat 56a, 
di tlm vr 13-18, za 11-17 

1817 tlm 26/8 
Circusterrein; thuis in de stad -
verstedelijking van woongebieden 
Groningen heeft voor de Europan het cir
custerrein beschikbaar gesteld. In deze ten
toonstelling worden alle inzendingen voor 
dit terrein gepresenteerd. 

Centrum voor Architectuur en Stedebouw, 
Gedempte Zuiderdiep 98, geopend tijdens 
kantooruren. Informatie: S. Cusveller, 
tel. 050 - 673558 

* 1/7 
Stichting Dag van de Architectuur 
Om zowel de kwaliteit als een breed draag
vlak voor architectuur te waarborgen heeft 
de Kring Groningen van de BNA samenwer
king gezocht met alle Groningse instellin
gen die zich op de één of andere manier 
met architectuur bezighouden. Op 1 juli 
wordt de stichting Dag van de Architectuur 
feestelijk opgericht. De uitslag van de pu
blieksenquête architectuur over het 'beste 
gebouw' van Groningen van vorig jaar 
wordt bekend gemaakt, inclusief het oor
deel van een vakjury. 
Centrum voor Architectuur en Stedebouw, 
Gedempte Zuiderdiep 98, geopend tijdens 
kantooruren. Informatie: C. Zonsveld, 
tel. 050 - 771346 

*217 
Busritten en rondvaarten 
Langs verschillende nieuwbouwprojecten, 
opgenomen in de enquête van de Gezinsbo
de, worden busritten georganiseerd tussen 
10-15u. Vanaf 27 juni gratis buskaartjes bij 
de Dienst Ruimtelijke Ordening, Gedempte 
Zuiderdiep 98. 
Om 10, 11, 14 en 15u: architectuurrondvaar
ten met deskundige begeleiding. Startpunt: 
Rondvaartbedrijf Kool tlo het Centraal Sta
tion. Kaartjes zijn bij Kool verkrijgbaar van 
27/6 tlm 117, maar niet op de boot zelf. 

HAARLEM 

4/6 tlm 21/8 
Joan Busquets, stede bouwkundige uit 
Barcelona 
Tentoonstelling 
ABC, Groot Heiligland 47, di tlm za 12-17, 
zo 13-17, toegang vrij 

4/6t1m 21/8 
John Körmeling architect, nieuwe plannen 
Tentoonstelling van nieuw werk van John 
Körmeling. 
ABC, Groot Heiligland 47, di tlm za 12-17, 
zo 13-17, toegang vrij 

4/6 tlm 21/8 
Jaco de Visser architect, een overzicht 
Overzichtstentoonstelling van het werk van 
Jaco de Visser. 
ABC, Groot Heiligland 47, di tlm za 12-17, 
zo 13-17, toegang vrij 

4/6 tlm 21/8 
Liesbeth van der Pol/Herman Zeinstra/Onno 
van den Berg 
Overzichtstentoonstelling. 
ABC, Groot Heiligland 47, di tlm za 12-17, 
zo 13-17, toegang vrij 

30/6 
Schouwburgen 
Lezing van Martien van Goor over 
Schouwburgen 
ABC, Groot Heiligland 47, di tlm za 12-17, 
zo 13-17, toegang vrij. tel. 023 - 340584 

* 1/7 tlm 21/8 
BNA prijsvraag Haarlem Oostelijke 
Spaarne-oever 
Tentoonstelling van alle inzendingen van de 
BNA prijsvraag. 
ABC, Groot Heiligland 47, di tlm za 12-17, 
zo 13-17, toegang vrij 

28/8 tlm 9/10 
Zeger Woudenberg, landschapsarchitect 
Tentoonstelling. 
ABC, Groot Heiligland 47, di tlm za 12-17, 
zo 13-17, toegang vrij 

28/8 tlm 9/1 0 
Wilfried van Winden, Bastiaan Knuijt 
en 
Het Nederlands Fotografisch en Grafisch 
Centrum NFBC te gast 
2 exposities. 
ABC, Groot Heiligland 47, di tlm za 12-17, 
zo 13-17, toegang vrij 

4/9 tlm 30/10 
Europan, Haarlemse inzendingen 
Prijsvraagontwerpen van Europan 3 voor 
Haarlem. 
ABC, Groot Heiligland 47, di tlm za 12-17, 
zo 13-17, toegang vrij 



HELMOND 

* 1(1 
Architectuurprijs 1994 
Uitreiking van de Architectuurprijs 1994 met 
presentatie van de genomineerde projecten 
en uitreiking van de Publieksprijs door het 
Eindhovens Dagblad. Ter afsluiting wordt 
de eerste Architectuurkaart Helmond uitge
reikt. Gavioli-zaa l, Torenstraat 36a, 15.00, 
toegang vrij. Informatie: bureau Voorlich
ting Helmond, tel. 04920 - 87750 

lEEUWARDEN 

* 16(1 
Nacht van de architectuur 
Traditioneel organ iseert leeuwa rden de 
Nacht van de Architectuur, dit keer in 
Theater Romein. Op het programma staan 
diverse kunstmanifestaties en een architec
tuur-talkshow. 
Informatie: Hans Heijdeman, 
tel. 058 - 161425 

MAASTRICHT 

* 1(1 
Identiteit en Architectuur 
l ezingenreeks in de Academie va n Bouw
kunst Maastricht. De laatste lezing in de 
reeks wordt op de Dag van de Architectuur 
gehouden door Nox Architecten uit Rotter
dam: l ars Spuybroek en Maurice Nio. 
Collegezaal Rijksuniversiteit Limburg 
(naast de Academie), 20u 

NORG 

* 1(1 
Het platteland is dood - leve het platteland! 
Symposium. Sprekers: Koos Bosma, 
Rob Engelsdorp Gastelaars, Ypke Gietema, 
Alle Hosper en anderen. De Brinkhof, . 
15.30-23u, deelname f. 65, - Informatie en 
reservering: E. levenga, tel. 05998 - 35643 

NIJMEGEN 

* l(1t1m 11(1 
Droomverbinding over de Waal 
Tentoonstelling van inzendingen voor een 
prijsvraag voor scholieren, kringleden en 
andere geïnteresseerden over 'ontwerp je 
eigen droomverbinding over de Waal'. Op 
1(1 worden de prijswinnaars bekend ge
maakt met aansluitend de tentoonstelling. 
Stedelijke Centrum voor Kunst en Cultuur 
'De Lindenberg', geopend t ijdens kantooru
ren, toegang vrij. 
Informatie: P. Blomjous, tel. 08897 - 75622 

ROTTERDAM 

* 1,2,3/7 
Dag van de Architectuur 
In het kader van de Dag van de Architectuur 
is het Nederlands Architectuurinstituut drie 
dagen gratis toegankelijk. 
NAi, Museumpark 25, di tlm za 10-17, 
zo 11-17 

*3(1 
Architectuur en beeldende kunst: mono
loog of dialoog? 
Uitgangspunt voor de Dag van de Architec
tuur dit jaar is het gratis openstellen van 
doorgaans moeilijk toegankel ijke, maar ar
chitectonisch interessante gebouwen. Geko
zen is voor gebouwen waarbij sprake is van 
een relatie tussen architectuur en beelden
de kunst, zoals bijvoorbeeld het Technikon 
scholencomplex van H.A. Maaskant met 
glas-in-Iood van Karel Appel, het Bouwcen
trum van J.W. Boks met reliëf van Henry 
Moore en de Rotterdam Room in het World 
Trade Center met werk van Borek Sipek en 
Vaclav Cigler. Rondleiding naar ca. 20 ge
bouwen olv gidsen; wan'delingen en rond
ritten vanaf NAi, Museumpark 25. 
Informatie: ArchiCenter, Hélene Damen, 
tel. 010 - 4023236 of Gert ter Haar, 
tel. 010 - 4023225. 

Iedere zondag 
Architectuurwandeling door het Museum
park 
Architectuurwandeling Museumpark olv 
deskundige gidsen. De vele bijzondere ge
bouwen in dit stadsdeel, waaronder het 

Museum Boymans-van Beuningen, de 
Kunsthal en het NAi bieden een bonte men
geling van architectuurstijlen en -opvattin
gen. Ook de inrichting van het park is de 
moeite waard. 
Vertrekpunt: toren van het Museum Boy
mans-van Beuningen, kaarten à f 12,50, 
VVV-kantoren Coolsingel en in de hal van 
Centraal Station, tel. reserveren: 
06 - 34034065. 

4/6 tlm 28/8 
Beeldhouwkunst in de bouw 
Tentoonstelling over de nauwe samenhang 
tussen beeldhouwkunst en architectuur van 
1850 tot 1940. Het onderwerp houdt ver
band met een cruciaal probleem in de archi
tectuurgeschiedenis van deze eeuw: de ver
houding tussen het functionele en het beel
dende of symbolische. Op de tentoonstel
ling, een onderdeel van de manifestatie Ne
derland Beeldhouwland, worden vormen 
van beeldhouwkunst in de openbare ruimte 
getoond waarbij sprake is van samenwer
king tussen beeldhouwers en arch itecten. 
NAi, Museumpark 25, di tlm za 10-17, 
zo 11-17, toegang f . 6,-, tlm 15 jaar gratis, 
P65/CJP/groep (15 of meer) f 3, -, museum
kaart toegang vrij. 

2(1 tlm 2/10 
Dialogen: de architectuur van MBM 
Tentoonste ll ing. Met meer dan 700 ontwer
pen, waarvan een groot deel gerealiseerd, 
heeft het Catalaanse architectenbureau 
MBM (MartorelI, Bohigas, Mackay, Puido
menech, Pau) vanaf begin jaren 50 tot he
den de ontwikkeling van de moderne archi
tectuur in Europa sterk benvloed . In het 
oeuvre komen bouwkund ige vernieuwin
gen, culturele aspiraties en de sociale ge
richtheid tot uitdrukking. 
NAi, Museumpark 25, di tlm za 10-17, 
zo 11 -17, toegang f. 6, -, tlm 15 jaar gratis, 
P65/CJP/groep (15 of meer) f 3,-, museum
kaart toegang vrij. 

21/9 tlm 24/9 
Eindmanifestatie Europan 3 
Congres. Stichting Europan Nederland orga
niseert het Nederlandse aandeel in de derde 
Europanprijsvraag en tevens de Europese 
eindmanifestatie. Deze eindmanifestatie, 
met een tentoonste lling, congres en publi
katie, vindt plaats in en rond het Museum
park Rotterdam. Het thema van Europan 3 
is 'Thuis in de stad . Verstedelijking van 
woongebieden'. 
Tijdens het internationale congres voor 
1500 deelnemers krijgen de prijswinnaars, 
de opdrachtgevers en uitvoerders van de 
Europan prijsvragen de gelegenheid met el
kaar in debat te gaan en ervaringen uit te 
wisselen. De prijswinnende ontwerpen uit 
de verschillende landen worden aan een 
analyse onderworpen . 
NAi, Museum Boymans-van Beun ingen, 
Kunsthal, Natuur Museum, l antarenNenster 
Cinema en Theatercomplex, aanmelding 
met formul ier uit brochure Europan, infor
matie tel 010 - 4401238 

21 /9 tlm 4112 
Europan Europa 
Tentoonstelling . Stichting Europan Neder
land en de Association Europan tonen de 
resultaten van internationale prijsvraag Eu
ropan 3, nadat in het voorjaar de nationale 
plannen zijn gepresenteerd. Met overzicht 
van de implementatie van een aantal win
nende ontwerpen van eerdere Europan-ron
den. NAi, Museumpark 25, di tlm za 10-17, 
zo 11-17, toegang f. 6,-, tlm 15 jaar gratis, 
P65/CJP/g roep (15 of meer) f 3,-, museum
kaart toegang vrij . 

23/9 
Atelierbezoek ontwerpburo landmark 
Organisatie: Delft Design . Atelier landmark, 
Van Vo llenhovenstraat 15, 17u. 

SINT OEDENRODE 

* 1,2 en 3(1 
De Goede Herder op de monumentenlijst 
Tentoonstelling, rondleiding en lezing (op 
vrijdagavond 1(1) naar aanle id ing van de 
plaatsing van de RK-kerk De Goede Herder 
op de gemeentelijke monumentenlijst. 
De Goede Herder, toegang vrij, informatie: 
Sjef van Griensven, tel. 04138 - 72292 

TilBURG 

* 1(1 en 3/7 
Industriële Architectuur 
De uitslag van de architectuurprijs 1994 
wordt op 1/7 om 16.30u bekend gemaakt 
tijdens de opening van de tentoonstelling 
van de genomineerde werken. 
Ook zal er deze dag en op dezelfde plaats 
een symposium gehouden worden over Til
burg als Moderne Industriestad. De jaarlijk
se fietstocht op 3(1 start vanaf het Centrum 
voor Kunst en Vormgeving, Zouavenlaan 77. 
Geopend: 7,8,14 en 15/7 19-21u, 9,10,16 en 
17(113-17u. 
Informatie: A. Oomen, tel. 013 - 425939. 

2/7 tlm 17/7 
Pieter Vredeplein 
Expositie over de ruimtelijke ordening van 
het Pieter Vredeplein in het kader van de 
discussie over het 'pleinsyndroom' binnen 
de gemeente Tilburg. 
Galerie Artikel, Wilhelminapark 38. 
Informatie: A. Oomen, tel. 013 - 425939 

UTRECHT 

* 1/7 
Archibal 
Deze avond zal in het hoofdgebouw van de 
'Paarden Kathedraa l' het eerste architec
tuurbal gegeven worden, met o.a. muziek, 
dans en discussie. In de stijl van het boeken
bal is het Archiba l een exclusieve informele 
bijeenkomst. 
Paarden Kathedraal, 20-01 u, informatie: 
Daphne Kaffka, tel. 030 - 936129 

*2/7 
Stedelijke vernieuwing in Utrecht 
Bezoek aan een aantal voorbeelden van ste
delijke vernieuwing olv stedebouwkundi
gen en architecten. De excurs ies beginnen 
om 10, 12 en 14u op het oude Diergenees
kunde-terrein en eindigen na een bezoek 
en rondwande ling op het oude AZU-terrein 
op de Uithof. 

* 2/7 
Architectenmarkt 
Van 9.30-16.30u zullen architectenbu reaus 
uit Utrecht en omstreken in de gelegenheid 
gesteld worden om zichzelf te presenteren 
met een actieve presentatie op de architec
tenmarkt. 
Informatie: Daphne Kaffka, 
tel. 030 - 936129 

WEERT 

* 1/7 tlm 7/8 
Prijsvraag scholenbouw 
De BNA-Kring Noord- en Midden Limburg or
ganiseert een tentoonste lli ng van de scho
lenbouw-projecten die zijn ingezonden voor 
de Pri x Rhénan (de Rijn betreffende). Her
man Hertzberger won de prijsvraag en houdt 
een lezing . Ook is er een kleine expositie van 
de plannen van Koenders voor Weert. 
Franciskaner Klooster, op de Biest, 14-17u, 
toegang vrij. Informatie: H. Tillmans, 
tel. 077 - 512300 

ZIERIKZEE 

* 1/7 
Schipperen tussen kwaliteit en beleid 
Symposium met als doel beleidsmakers en 
beslissers van de provincie Zeeland, tijdens 
een boottocht je over de Zeeuwse wateren, 
met elkaar in gesprek te brengen en de 
stand van architectuurbeleid na te gaan . Als 
deelnemers wordt gedacht aan burgemees
ters, wethouders en ambtenaren van de 
Zeeuwse gemeenten en gedeputeerden uit 
de provincie. Informatie en deelname: 
H. Weertman, Beestenmarkt 20, 
4461 CT Goes, tel.O l l 00 - 15260 
Vertrek en aankomst aan de kade van 
't luit je, Zierikzee. 

Architectuur lokaal nr.S verschijnt medio 
september. De sluitingsdatum voor inzen
ding van programma's voor de periode 
oktober, november en december is op 
8 augustus 
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Vijf appartementengebouwen van 
Rien de Ruiter in Kattenbroek, Amersfoort 

Tweede prijs voor het ontwerp van E. Buijs 
en M. Wiersema, Nieuwe Markt Roosendaal, 
te zien in Bergen op Zoom 



De Brink, het stadsplein van Deventer, 
heeft in de afgelopen jaren een meta
morfose ondergaan. De inrichting van 
het plein werd, inclusief de verkeers
roulatie, als geheel aangepakt. 
Nieuwe bestrating en beplanting 
werd aangebracht en zelfs over het 
meubilair van de horecagelegenheden 
werden afspraken gemaakt. De plaat
sing van straatmeubilair werd even 
zorgvuldig overwogen. Op initiatief 
van bewoners van Deventer werd de 
industrieel ontwerper Friso Kramer 
uitgenodigd een bank voor de Brink 
te ontwerpen. De bewoners richtten 
de stichting De Bank die Bindt op en 
zamelden geld in voor de financiering. 
De bank is inmiddels in drie kleuren in 
produktie en half mei waren 20 van 
de 40 banken op de Deventer Brink 
geplaatst. 
Friso Kramer ontwierp een gegoten 
betonnen bank in twee varianten: één 
met een hoge en één met een lage 
rug. Hij ging er in de eerste plaats van 
uit dat de bank lekker moest zitten, 
recht en schrijlings. De hoge bank 
biedt een steun over de hele rug, de 
lage bank heeft een uitnodigend 
brede rugleuning waar je van achteraf 
op kunt zitten. In de tweede plaats 
betekent het inrichten van de open
bare ruimte voor Kramer meer dan 
slechts het neerzetten van een 
meubel. De bank die hij heeft ontwor
pen kan op verschillende manieren 
geplaatst en geschakeld worden en 
dat maakt het creëren van ruimtes, 
kamertjes in de openbare ruimte 
mogelijk. De hoge bank kan zo 
geplaatst worden dat rug een afscher
ming van de ruimte erachter biedt. 
De poten van de bank zijn geïnte
greerd en hij staat verder los van de 
bodem, zodat het maaiveld er vrij 
onder doorloopt. Het idee van 'zwaar 
beton' valt daardoor weg. De poten 
hebben in het geval van plaatsing 
temidden van trottoirtegels tegels 
eenzelfde ritme. De tegelmaat (30 cm) 
correspondeert met de maat van de 
bank: de breedte is 180 cm, een meer
voud van de tegelmaat. Verder is de 
bank onderhoudsvrij. In de zitting is 
een slopgat gemaakt voor afwatering, 
dat ruim uitloopt naar beneden zodat 
er geen afval blijft steken. Alle kanten 
van de bank zijn afgerond en de 
zijkanten hebben een klein facet op 
45 graden. 
De bank is inmiddels zo goed ontvan
gen dat hij niet alleen in Deventer 
wordt geplaatst. Er wordt reeds 
levendig gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden van de bank, niet 
alleen voor pleinen en tuinen. Met 
enkele musea zijn onderhandelingen 
gaande voor binnengebruik en daar
naast heeft de belangrijke stoelenfa
brikant en -verzamelaar Vitra in Weil 
am Rhein bij Basel inmiddels belang
stelling getoond. 
Bij de presentatie van het proefmodel 
van de bank in Deventer, eind febru 
ari, sprak Max van Rooy over beeld
kwaliteit van de openbare ruimte: 

o p e n b a r e 

Bank de stille lantaarnpaal Max van Rooy 

Gisteren maakte ik aan het eind van de middag een 
wandeling door Amsterdam en bedacht dat het ei
genlijk altijd een beetje zou moeten sneeuwen . Of 
liever gezegd: altijd net gesneeuwd moet hebben, 
want dat betekent dat je geen last hebt van de vlok
ken of sneeuwdruppels die het kijken enigszins be
lemmeren. 
En om het kijken gaat het hier. 
Onder een dunne deken van sneeuw worden de vor
men tot hun oorspronkelij ke essenties teruggebracht. 
Fragmenten van de stad, pleinen, grachten, 
straathoeken krijgen door die ongerepte vlakverde
ling de verleidelijkheid van hun eerste verschijnings
vorm in tekening of maquette . Een daklijst, een luifel, 
een brugleuning, een balkon, een serre, al die lijnen 
zijn heel zorgvuldig met een wit potlood overgetrok
ken. Het resultaat is van zo'n ontroerende zuiverheid 
en dus schoonheid, dat woorden tekortschieten om 
het te beschrijven. Uit armoede hoor je de wande
laars op de brug tegen elkaar zeggen : 'Het is net een 
plaat je' . 
Zo verandert de smerigste stad onder een vers dekje 
van sneeuw in een beminnelijk en aandoenlijk wezen. 
AI het vuil en ongerechtigheden, de norse anti-par
keer obstakels, de zieltogende plantsoenen, zij heb
ben een drastische schoonheidsbehandeling gekre
gen . En het lijkt wel alsof er ineens niets meer is dat 
misst aat. 

Ook op de menselijk psyche mist een sneeuwlaagje 
zijn uitwerking niet. Naast het visuele genoegen, 
werkt de auditieve behaaglijkheid mee aan de 
sneeuwwaardering . Sneeuw dempt het geluid en 
geeft de stadswandelaar het aangename gevoel een 
klein beetje doof te zijn geworden. Met sneeuw zijn 
er minder bromfietsen die zich snerpend roeren, min
der motoren die bronstig brullen. 
Uit onderzoek is gebleken dat agressiviteit van men
sen t en tijde van sneeuw afneemt. Niet alleen het 
beeld wordt milder, en het geluid zachter, ook het 
menselijk gedrag krijgt door de sneeuw een relative
rende filterlaag . Bij deze constatering moet ik wel 
zeggen dat ik gebruik heb gemaakt van onderzoek 
dat is gedaan in een land waar het zelden sneeuwt -
zoals bijvoorbeeld in ons land. De correlatie tussen 
ag ressie en sneeuw in landen waar het altijd sneeuwt 
ken ik niet, alleen weet ik wel dat in die landen altijd 
heel veel wordt gedronken om warm te blijven . En de 
correlatie tussen drank en agressie is mij weer wel be
kend. Maar wij praten hier niet over landen waar het 
altijd sneeuwt, maar over Nederland en over de ge
middelde Nederlandse stad, een stad als Deventer. 

Niet alleen sneeuw, ook zomerse zonnewarmte heeft 
op de mens een kalmerende invloed. Wij worden er 
nonchalant van, krijgen minder haast en verliezen de 
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koele, Noordeuropese stiptheid uit het oog . Maar wat 
warmte betekent voor het beeld van de stad is tegen
overgesteld aan de transformatie die de stad onder 
het dekje van sneeuw beleeft. Sneeuw brengt de stad 
terug tot het oorspronkelijke patroon van volumen, 
ruimten en lijnen, tot de zuivere oervorm; warmte 
brengt alleen maar verstoringen aan in dit patroon. 
Wanorde, een visuele kakafonie op straat, op de bal
kons, op de daken. In plaats van gebroken lijnen te 
herstellen, oneffenheden te corrigeren, zoals sneeuw 
vermag, wordt het vuil, de verkeersobstakels, de ka
kelbonte rusteloosheid van het palet, door het gena
deloze licht van zonnestralen blootgelegd en vervol
gens versterkt . 
Dat doet de zon, de stad visueel geluidruchtig maken. 
Hoe het beeld van de stad zich onder invloed van re
gen gedraagt, hoef ik u niet uit te leggen. Regen 
maakt het beeld van de stad onklaar. Wat vrolijk is, 
wordt triest vrolijk, wat triest is, wordt dubbel triest . 
En iedereen wacht tot het mankement is verholpen, 
dat wil zeggen tot de regen is afgelopen . 

De inrichting van de openbare ruimte, zoals in de 
stad de zalen van lucht heten, die voor iedereen zijn 
bestemd, moet tegen al deze omstandigheden zijn 
opgewassen . Wil straatmeubilair aan de stad een toe
gevoegde waarde geven - en dat mag je toch op z'n 
minst van straatmeubilair verwachten - dan moet het 
zo'n universele, eeuwige schoonheid bezitten dat het 
zich aan de grilligheden van de seizoenen, aan de on
gerijmdheden van het wisselend moderepertoire kan 
onttrekken. En naast die universele schoonheid zal 
een aangeboren beschaving - door sommigen als ar-
. rogantie versleten - voor een overtuigend pantser te
gen al die aanvallen door modieuze terroristen moe
ten zorgen . 

Zo zie ik de geest van het ideale straatmeubilair: on
afhankelijk arrogant maar bescheiden, universeel, 
dienstbaar zonder zich steeds aan te dienen, elegant, 
wellevend en zwijgzaam, vooral zwijgzaam, stil zoals 
de waters met diepe gronden. Want, zoals alles in de 
stad, heeft zelfs een lantaarnpaal een geschiedenis. 
Natuurlijk, zo wil iedereen de openbare ruimte zien 
ingericht, hoor ik u denken. Maar, hoor ik u ook den
ken, blijkt dat niet teveel gevraagd? Zien wij niet 
overal om ons heen dat voor de inrichting van de 
openbare ruimte, stijlloze oplossingen worden be
dacht die door ontwerpers en verantwoordelijke ge
meentefunctionarissen 'leuk' worden genoemd? 
Dat is waar. Dat wil de betrokken commercie. De 
openbare ruimte moet renderen, exploitabel worden 
gemaakt, publiek trekken en voor dat doel schijnt 
'leuk' in de zin van vrolijk, grappig, snel als een video
clip, het enige middel. Wij kunnen nog zo hard 
schreeuwen dat mode goed is voor kleren omdat je 



• r u I m 

die weer kunt uittrekken en niet geschikt is voor ar
chitectuur en stedebouw, dus voor de inrichting van 
de stad. De meeste ontwikkelaars denken daar anders 
over. En ook de architectuur blijft ons bedriegen. Die 
bedelft ons onder een onophoudelijke stroom van 
beelden die op elkaar lijken, van zoveel narcistische, 
behaagzieke vormpjes, dat het geheel er vormeloos 
van wordt, althans ééndimensionaal, oppervlakkig en 
buitengewoon modieus. . 
Aan deze trend, u hoort het goed, ik zei trend, heb
ben de grote en kleine overheden bijgedragen. In de 
nota Ruimte voor Architectuur uit 1991, werd een 
nieuw fenomeen geintroduceerd, de beeldkwaliteit. 
Vooral de beeldkwaliteit van de meeste hedendaagse 
woonwijken zou te wensen overlaten en daar moest 
door de ontwerpers eens wat aan gedaan worden. De 
mondige mens vraagt tegenwoordig een 'herkenbaar 
en identificeerbaar woonmilieu' staat ergens in een 
ander rapport. Dit rapport heet Het beeldkwaliteit
plan, Instrument voor kwaliteitsbeleid en is afkomstig 
van de Ministeries van VROM en WVc. Met twee keer 
het woord 'kwaliteit' in de titel, geeft dit rapport wel 
heel overdreven blijk van de duizelingwekkende in
flatie waaraan het woord kwaliteit de laatste jaren 
onderhevig is. 
Ook in de overvloedige stimuleringspakketten die er 
sinds kort voor architectuur en stedebouw verkrijg
baar zijn, zitten middelen die de beeldkwaliteit van 
onze gebouwde omgeving moeten opvijzelen. In de 
ogen van de overheid is het dus diepe ernst, als het 
gaat om 'het beeld' in het architectonische en stede
bouwkundige ontwerp. 
Persoonlijk heb ik het begrip beeldkwaliteit altijd in 
verband gebracht met mijn televisietoestel. Heldere 
contouren en kleuren, daar kan ik het toestel gemak
kelijk op afstellen. 
Zou het met de architectuur en de stedebouw, met de 
beeldkwaliteit van de openbare ruimte even eenvou
dig zijn? Als ik om me heen kijk, als ik door recent op
geleverde nieuwbouwwijken loop, vrees ik, dat men 
het zo eenvoudig opvat. 
Hier heersen de wetten van de cosmetica. Een verza
meling heldere, contourrijke beelden in een kinder
vriendelijk woonervengebied, met veel te hoge ver
keersdrempels, die zie ik legio. Een verrassende on
derlinge, ruimtelijke compositie, waarover met fanta
sie is nagedacht. vertoont de verzameling vrijwel 
nooit. 
En zie ik een combinatie van nieuwbouw met archi 
tectuur uit een min of meer ver verleden, dan zoek ik 
meestal tevergeefs naar het verzoenend fluïdum, 
waarin de uiteenlopende stijlen en materialen zich 
zichtbaar thuisvoelen en aan schoonheid winnen 
door elkaars contrast. Zulke wonderen, worden in 
Frankrijk en vooral in Italië verricht. 
Met de beelden die ik heb geschilderd, trachtte ik aan 

t e 

te geven wat me zo stoort bij de inrichting van de 
openbare ruimte in Nederland. Er heerst zo'n dédain 
voor distinctie, voor zorgvuldigheid, voor de eenvoud 
en de stilte die naar mijn gevoel elke openbare ruim
te om te beginnen moet kenmerken. 

Zoals u hoort, is het heel kwetsbaar wat mij voor 
ogen staat. Daarom klinkt het bijvoeglijk naamwoord 
'openbare' me zo langzamerhand zo bureaucratisch, 
zo koud ik de oren . Het is geen woord voor een ge
dicht. En zoals er over poezië wordt nagedacht, moet 
er in de architectuur en stedebouw over ruimte en de 
inrichting van die ruimte worden nagedacht, over 
licht, materialen, kleuren, tonen, ritme, harmonie. 
Wat het meubilair op straat betreft heb ik al de nodi 
ge karaktereigenschappen gegeven, een rijtje schone 
trekken waarin woorden als functioneel en doelmatig 
nogal prozaïsch zouden hebben geklonken, Maar, ze
ker bij moderne, functionele ontwerpers, zijn die be
grippen eigenlijk aan de schone trekken vooraf ge
gaan. Het is volstrekt onoorbaar als een straatbank 
staat te schreeuwen - een straatbank dient te allen tij
de zijn mond te houden en er pas te zijn als je wilt 
zitten, maar dan moet hij wel gemakkelijk zitten. 

Dames en heren, als geen andere Nederlandse ont
werper beheerst Friso Kramer de poëzie van de een
voud en de kunst van de doelmatigheid. Dat zijn niet 
alleen mooie recensentenwoorden. Ook uit persoon
lijke ervaring heb ik bewijsmateriaal om deze appre
ciatie te staven. 
Een paar maanden geleden öelde hij me op om een 
afspraak te maken. Hij wilde langskomen om wat 
over de bank te vertellen en foto's laten zien. Wij 
stelden een dag en uur vast. Op een laat moment, 
een uur voordat hij zou komen, moest ik hem afbel
len om een geldige reden. Ik was blij hem nog thuis 
te treffen en zei hem dat natuurlijk. Zijn reactie had 
ik zelf ook weleens gedacht, maar ik had hem nooit 
iemand hardop horen uitspreken. Hij zei : 
' .. he jammer, dan heb ik mijn haar voor niets gewas
sen'. 
Zo denkt een ware functionalist . Hij concentreert zich 
op de essentie, op het meest praktische, op het hoog
nodige. Alleen dan ontstijgt de ontwerper de waan 
van de dag, aan de grillen van de mode. Uit deze 
mentaliteit is het werk van Friso Kramer en ook deze 
bank geboren, die de mildheid en de eeuwige 
schoonheid vertoont alsof er zojuist een dun laagje 
sneeuw op is gevallen . Deventer mag er trots op zijn 
en ik verzeker u dat als de banken er eenmaal staan, 
een internationale design-pelgrimage naar de Brink 
op gang zal komen. 
De bank bindt niet alleen, maar betaalt zichzelf ook 
terug. Eigenlijk past een dergelijke opzet alleen maar 
bij een heel ander soort banken . 
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Bank, Friso Kramer, in de lengte en 
ruggelings geschakeld 
foto's: Jan Versnel 

Proefmodel, gepresenteerd in Deventer, 
met vlnr: Friso Kramer (staand), mr. C. Waal, 
toenmalig burgemeester van Deventer, en 
E. Brinkman 
foto: Deventer Dagblad Combinatie BV 

Informatie 

Joop Dijkmans 
Verwo projekten bv 
Henri Dunantweg 2 
Postbus 415 
2400 AK Alphen aan den Rijn 
tel. 01720 - 35361 

Stichting De Bank die Bindt 
Secretariaat: Brink 68 
7411 BW Deventer 



Op 4 mei werd de tentoonstelling 
De Stelling van Amsterdam, georgani
seerd door de Stichting Locus 
geopend door Hedy d'Ancona, minis
ter van WVc. De stichting Locus is een 
initiatief van architecten die geduren
de een periode van vijf jaar seminars 
organiseert. Bij deze gelegenheid 
berichtte de Minister over de beleids
ontwikkeling van de rijksoverheid ten 
aanzien van landschapsarchitectuur. 
De betreffende passage uit haar 
toespraak is hierbij afgedrukt: 

Beleid voor landschapsarchitectuur 
Intensivering samenwerking Ministeries van WVC, VROM en LNV 

'Het gebeurt regelmatig, dat ik een gezelschap van 
architecten toespreek, maar met stedebouwkundigen 
en landschapsarchitecten is dat minder vaak het ge
val. Het is goed bij de reden daarvan even stil te 
staan . 
In zijn inleiding op het vorig jaar verschenen boek 
over de Nederlandse landschapsarchitectuur, tussen 
traditie en experiment, schrijft Gerrit Smienk dat de 
landschapsarchitect zijn vak niet langer uitoefent in 
de relatieve beschutting die het vakgebied vanaf de 
18e eeuw heeft gekenmerkt. De landschapsarchitec
tuur beweegt zich thans binnen marktverhoudingen, 
in constante dialoog met de disciplines architectuur 
en stedebouw, aldus Smienk. De landschapsarchitect 
staat temidden van de realiteit van vaak fundamente
le maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen 
die zich in een steeds sneller tempo voltrekken. 
De programma's waarop van de landschapsarchitec
tuur een antwoord gevraagd wordt, zijn de afgelo
pen decennia steeds complexer geworden. De belang
rijkste uitdagingen liggen daarbij niet langer op de 
natuurlijke omgeving, maar op het stadslandschap. 
De stedelijke herstructureringsgebieden en de stede
lijk periferie vormen - niet in de laatste plaats op 
grond van de Vierde Nota Extra - een ontwerpopgave 
waarbij voor een lange periode de kwaliteit van de 
woon- en werkomgeving zal worden bepaald. Maar 
ook de grootschalige infrastructurele ingrepen waar
voor ons land zich geplaatst ziet, zoals de aanleg van 
de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn, zullen een spe
cifieke inbreng van de landschapsarchitectuur vergen. 
Dat dat over igens tot inspirerende inzichten kan lei
den, bleek nog vorige week bij de prijsuitreiking van 
Archiprix (zie pag. 14 -red). Eén van de prijswinnende 
ontwerpen had betrekking op het tracé van de Betu
welijn ('Lijn in de Betuwe') . 

In het architectuurbeleid heeft de nadruk tot nu toe 
vooral gelegen op de architectuur, op het schaalni
veau van het gebouwen de gebouwde omgeving . Er 
is veel aandacht besteed aan het operationaliseren 
van het beleid, aan het op poten zetten van de beno
digde instellingen en regelingen. Ik noem de nieuw
bouw van het Nederlands Architectuurinstituut, de 
opbouw van het Berlage-instituut, de oprichting van 
het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het plat
form Architectuur Lokaal. Het beleid heeft al met al 
de afgelopen jaren een nogal internationaliserend 
karakter gehad, waarbij betrekkelijk weinig aandacht 
is besteed aan de ontwerpende disciplines zelf. 
Op 1 juli, de Dag van de Architectuur, zullen mijn col
lega Alders en ik een voortgangsbrief over het archi
tectuurbeleid aan de Tweede Kamer aanbieden. Daar
in zal de balans worden opgemaakt van de afgelopen 
twee jaar en zal een vooruitblik worden geboden op 
de beleidsagenda voor de komende jaren. Eén ding is 
zeker: dat zal meer dan voorheen gericht zijn op de 
ontwerpende vakgemeenschap en de opdrachtgevers. 
Bij de behandeling van de nota Ruimte voor Architec
tuur is indertijd door de Kamer aangedrongen ook de 
andere schaalniveaus bij het beleid te betrekken. Tot 
nu toe zijn wij daaraan tegemoet gekomen door het 
subsidiëren van een aantal belangrijke manifestaties 
op het gebied van de landschapsarchitectuur, waar
onder dit ontwerpseminar, en wij hebben het Stimu
leringsfonds voor Architectuur gevraagd zoveel mo
gelijk prioriteit te geven aan projecten op dit gebied. 
Ook hebben wij een verkenning laten uitvoeren naar 
de culturele component van de landschapsarchitec
tuur. Vorig jaar heb ik u deze verkenning aangekon
digd, het resultaat is mij enkele dagen geleden aan
geboden. 
De studie, die in opdracht van het ministerie van WVC 
verricht is door Dirk Sijmons en Eric Luiten, (zie pag. 
11 -red.), geeft een gedegen overzicht van de ontwik
keling en de huidige stand van zaken van het vakge
bied van de tuin- en landschapsarchitectuur en de be
roepsgroep die zich daarmee bezig houdt. Vooral de 
relatie - of misschien is het beter te spreken van de 
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potentiële relatie - tussen de tuin- en landschapsarchi 
tectuur en het cultuurbeleid is op interessante wijze 
belicht. De aanbevelingen zijn in ieder geval uitda
gend en zullen grondig worden bestudeerd. 
Eén van de belangrijkste aanbevelingen uit het rap
port is, dat wat betreft de voorbeeldfunctie die het 
rijk zich gesteld had, de hand diep in eigen boezem 
moet worden gestoken waar het gaat om de kwali
teit en kwaliteitsbewaking van landschappelijke in
grepen . Ik zal op korte termijn met mijn collega's van 
VROM en van LNV bespreken hoe wij hieraan in het 
kader van het architectuurbeleid aandacht kunnen 
geven. De tunnel zal echter van twee kanten gegra
ven moeten worden: het rijk wil graag de benodigde 
voorwaarden scheppen ook op het gebied van de 
landschapsarchitectuur kwaliteit te bevorderen, maar 
de vakgemeenschap wordt tegelijkertijd aangespro
ken op actieve stimulering en ontwikkeling van de ei
gen discipline. In goed overleg met de beroepsvereni
ging zal ik - mede op basis van de bevindingen uit het 
onderzoek - een agenda opstellen voor gezamenlijke 
activiteiten op het gebied van onderzoek, onderwijs, 
internationalisering, archivering, publikaties en der
gelijke. 

Ik zal, zoals gezegd, het rapport aanbieden aan mijn 
collega van LNV, omdat daar de primaire beleidsver
antwoordelijkheid ligt voor het landschapsbeleid in 
brede zin. VROM, WVC en LNV zullen de samenwer
king in het kader van het architectuurbeleid moeten 
intensiveren en samen moeten streven naar de door 
de Kamer gewenste verbreding van dat beleid. 
Ik zou daarbij ook graag een beroep doen op de be
roepsgroep in het algemeen en NVTL in het bijzon
der, om ook op haar beurt aan de slag te gaan met de 
aanbevelingen uit het rapport Sijmons. Bij het verder 
werken is het, denk ik, wel van belang niet allen af
zonderlijk aan het werk te gaan, maar één en ander 
in goed overleg te doen; onderlinge communicatie en 
afstemming zijn van wezenlijk belang een stapje ver
der te komen. De NVTL zou wellicht de initiatiefne
mer voor het tot stand brengen van een dergelijk net
werk kunnen zijn . 

Wat voor architectuur en stedebouw geldt, geldt niet 
in mindere mate voor de landschapsarchitectuur: 
geen ontwerp kan los worden gezien van de bestaan
de, historisch gegroeide en ontworpen ruimtelijke 
context. De uitoefening van het vakgebied heeft uit 
de aard van het onderwerp altijd een culturele com
ponent: het gaat immers altijd om het herscheppen 
van gebouwde, of aangelegde cultuur. De oriëntatie 
van het vakgebied op die culturele component en het 
versterken daarvan bij de vakuitoefening, vormt mijns 
inziens dan ook één van de belangrijkste opgaven 
voor het beleid. 

Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van het op
drachtgeverschap: omdat het in de regel gaat om pu
blieke partijen is het hier bij uitstek zaak om het cul
turele verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook de des
kundigheid op dat gebied te versterken . Het zal daar
voor noodzakelijk zijn vanuit het cultuurbeleid als het 
ware te infiltreren in de beleidsterreinen die op de 
één of andere wijze invloed uitoefenen op de ver
schijningsvorm van de gebouwde omgeving en het 
landschap. Het gaat om bewustmaking, kennisbevor
dering, wezenlijke culturele beïnvloeding van per tra
ditie sectoraal georganiseerde ruimtelijke pIanvor
mingsprocessen. Het gaat daarbij niet alleen om in
vloed op de inhoud van het beleid, van de ruimtelijke 
plannen, maar ook om beïnvloeding van de ambtelij
ke organisatie en de besluitvormingsprocedures; cul
tuur als facetbeleid. 
Binnenkort zal ook in de provincie Flevoland, waar de 
gebouwde omgeving en het landschap per slot van 
rekening vrijwel uitsluitend cultureel bepaald zijn, 
worden onderzocht of het mogelijk is een dergelijke 
benadering metterdaad te effectueren' . 



Bureauboek Tuin- en 
Landschapsarchitecten 1994 

In vervolg op de uitgaven van 1987 en 1989 heeft de 
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsar
chitectuur een nieuw bureauboek uitgegeven waarin 
de profielschetsen van de adviesbureaus, aangesloten 
bij de NVTL, en een presentatie van recente projecten 
van deze bureaus zijn opgenomen. Het aantal bu
reaus dat bij de NVTL is aangesloten groeide in 1993 
met 25 tot 126. Het bureauboek bevat algemene in
formatie over de NVTL, informatie over keuze en ho
norering van een tuin- en landschapsarchitect, een 
bureaulijst en inleidende artikelen van Martin Schou
ten en Rob van Leeuwen . 

Informatie 

Het Bureauboek is verkrijgbaar door overmaking van f . 40,-
(incl. verzendkosten) op postbanknr. 3283812 tnv NVTL, Amsterdam 

Copijn Utrecht, ontwerp voor het hoofdkantoor van de Gasunie NV, 
Groningen 1993. 

-
::-:-

Terreinverkenning 
Landschapsarchitectuur en 
Cultuurbeleid 
Eric Luiten 

In juni 1991 werd door de ministers van WVC en 
VROM de nota Ruimte voor Architectuur uitgebracht. 
Deze nota verwoordt de doelen en middelen om de 
verantwoordelijkheid van de overheid jegens de kwa
liteit van de gebouwde omgeving vanuit een cultuur
matige invalshoek gestalte te geven. De nota is over
wegend positief ontvangen, zowel in de volksverte
genwoordiging als in de vakkringen . Naast lof waren 
er ook signalen dat de begrenzingen van het beleid 
tot de architectuur als te beperkt werd ervaren. Het is 
duidelijk dat de nota naar meer smaakt. Ook andere 
schaalniveaus en disciplinaire invalshoeken die mede 
bepalend zijn voor ruimtelijke kwaliteit van ons land 
zouden tot object van cultuurbeleid moeten worden 
verklaard. 
De recent aan de Minister van WVC aangeboden Ter
reinverkenning Landschapsarchitectuur en Cultuurbe
leid, opgesteld door adviesbureau H+N+S te Utrecht 
vormt het startpunt van een discussie in het architec
tuurplatform, binnen de vakgemeenschap en wellicht 
de Raad voor de Kunst, waarvan de resultaten het Mi
nisterie van WVC in staat moeten stellen te beoorde
len of het wenselijk en mogelijk is met het in de nota 
Ruimte voor Architectuur ontwikke lde instrumentari
um (NAi, Berlage-instituut, Stimuleringsfondsen, op
drachtgeverbeleid en dergel ijke) ook de ontwikkel ing 
van de landschapsarchitectuur te ondersteunen. 
In de terreinverkenning worden verleden, heden en 
toekomst van het werkveld, de discipl ine en de va k
beoefenaars alsmede de opdrachtgevers van de land
schapsarchitectuur geschetst, de mogelijke relaties 
met het cultuurbele id verkend en op basis daarvan 
een aantal aanbevelingen geformuleerd . Uit de ter
reinverkenn ing blij kt dat de tunnel tussen landschaps
architectuur en cultuurbeleid van twee kanten moet 
worden gegraven. De minister zal gaan onderzoeken 
hoe zij de verschillende overheden (inclusief het Rij k), 
zijnde de belangrijkste opdrachtgevers voor land
schapsontwikkel ing over de volle breedte van het 
werkveld, kan stimuleren tot zorgvuldig opdrachtge
verschap en landschapsarchitectonische kwal iteits
toetsing. 
Daarnaast zal de vakgemeenschap en met name de 
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsar
chitectuur worden aangesproken op haar ambities op 
het vlak van kwalite itsbevordering van de vakbeoefe
ning. Het Ministerie van WVC zal samen met verte
genwoordigers uit de discipline een agenda opstellen 
voor activiteiten die zullen moeten gaan plaatsvinden 
op het vlak van onderwijs, onderzoek, publi katies, ar
chivering en internationalisering . Op of rond de Dag 
van de Architectuur, 1 juli 1994, zal de eerste discussie 
worden georganiseerd. 

Ontwerp voor het Rotterdamse Museumpark, Yves Brunier, Parijs 
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Ontwerp voor een recreat ie-terminal in het 
Groene Hart, Burea u West 8, Adriaan Geuze 

Informatie 

De nota Landschapsarchitectuur en cultuur
beleid, een terreinverkenning is verkrijg
baar bij het M inisterie van WVC, 
drs. M . van Heek, afde ling bouwkunst, 
te l. 070 - 3406121. 

Deze nota is een uitwerking op culturele 
aspecten van de Nota Landschap, Rege
ringsbeslissing Visie Landschap, uitgave 
Ministerie van LNV, 1992. De Nota Land
schap is verkrijgbaar bij het Ministerie van 
LNV, mw. Y van Horsten, tel. 070 - 3792967. 

- ---



In het IJmeer is een nieuw stadsdeel 
geprojecteerd: Amsterdam Nieuw
Oost. Ten zuiden daarvan ligt het 
Diemerzeedijkgebied. Het is één van 
de meest vervuilde plaatsen van 
Nederland. Besloten is dit gebied te 
saneren en daarna in te richten als 
'uitloopgebied' en parkzóne van 
Nieuw-Oost en Diemen. Een effectief 
middel om snel een beeld te krijgen 
van de inrichtingsmogelijkheden is 
een ideeënprijsvraag. De Minister van 
VROM heeft in samenwerking met de 
gemeente Amsterdam een prijsvraag 
uitgeschreven voor de inrichting van 
het te saneren gebied Diemerzeedijk 
in Amsterdam. Deze lokatie zal 
worden ontwikkeld in het kader van 
de uitvoering van de VINEX en na 
bodemsanering een belangrijke 
groen- en recreatiefunctie vervul/en 
voor de wijk Nieuw-Oost. Aan zes 
landschapsarchitecten werd gevraagd 
een voorstel te doen voor de inrich 
ting van het Diemerzeedijkgebied na 
de sanering. Dit leverde zes interes
sante ontwerpen op die een inhoude
lijke stimulans betekenen voor de 
discussie over de toekomst voor 
dergelijke gebieden. 

Informatie 

De prijsvraag Diemerzeedijk werd georgani
seerd door het Ministerie van VROM en de 
gemeente Amsterdam. De jury stond onder 
voorzitterschap van mw. M. de Boer (com
missaris van de Koningin in Drenthe, vm mi
lieugedeputeerde Noord-Holland). Andere 
juryleden zijn drs. J. Cley (directeur Milieu
dienst Amsterdam), drs. WBo Harms (land
schapsecoloog Staringcentrum Wagenin
gen), ir. H. Leeflang (ministerie VROM), 
prof. ir. M.J. Vroom (LU Wageningen), ir. J. 
Heeling (bureau Heeling, Krop en Bekkering 
Groningen) en ir. L. van Nieuwenhuijze (bu
reau H+N+S Utrecht). 
Van de prijsvraag wordt verslag gedaan in 
Diemerzeedijk, juryrapport van de ideeën
prijsvraag voor de inrichting van een gesa
neerd gebied door H. van Blerck onder su
pervisie van de jury, in opdracht van de Ge
meente Amsterdam en het Ministerie van 
VROM. 
Eerste prijs: f. 10.000,- (en publieksprijs 
f. 5.000,-): Akropolis, Adriaan Geuze. Twee
de prijs: f. 9.000: Raakvlak, Ank Bleeker 
i.s.m. Anneke Nauta ens Hans Vissers. Derde 
prijs: f. 1.000: Pandorapark, Han Lörzing 
i.s.m. Maarten Witberg. 
Andere deelnemers: Berg-Polder, Anja 
Guinée; Pampas, Joost van Hezewijk; Plan
tage, Paul Achterberg 

Informatie over prijsvraag, publikatie en 
studiedag: 
drs. F. Akerboom, 
ministerie VROM 
tel. 070 - 3393343 

Diemerzeedijk 
Ideeënprijsvraag voor de inrichting van een gesaneerd gebied 

Henck van 81erck 

In de Voorlopige Visie ROM-IJ meer van juni 1993 
wordt een geïntegreerde benadering van ruimtelijk 
beleid en milieubeleid voorgestaan. In deze visie 
wordt gesteld dat de hoofdrolspelers in het IJmeer de 
stad en de natuur zijn . Het Diemerzeedijkgebied 
wordt (daarom) in het kader van de Interimwet Bo
demsanering geïsoleerd en gesaneerd en krijgt daar
na de bestemming 'groengebied'. Deze ontwikkeling 
van vervuild gebied naar stadsdeelpark en natuurge
bied vormt voor de stuurgroep ROM-IJ meer een zoda
nige uitdaging dat zij hiervoor een ideeënprijsvraag 
uit heeft geschreven. Het doel van de prijsvraag is om 
creatieve ideeën te verzamelen voor de inrichting van 
een gesaneerd gebied . Ideeën die op de Diemerzee
dijk van toepassing zijn, maar mogelijk ook een voor
beeldfunctie hebben voor andere bodemsaneringslo
katies. 

Verschillende opvattingen 
De inzenders blijken heel verschillend te denken over 
de relatie tussen het plangebied en toekomstige ste
delijke ontwikkelingen . Zal het prijsvraaggebied ver
vlochten dienen te worden met het nieuwe stadsdeel 
Nieuw-Oost of moet het juist daarvan geïsoleerd wor
den? Bij een vervlechting ligt de inrichting als een 
stadspark voor de hand. Een isolement kan een plaats 
opleveren voor natuurontwikkeling, of een plek in 
Amsterdam waar je als enkeling in het universum het 
sublieme kunt ervaren. Vinden enkele ontwerpers dat 
het verleden van deze plek als dumpplaats van afval 
in het toekomstige landschap herkenbaar dient te 
blijven, voor anderen is dat helemaal niet belangrijk. 
Zij ontwerpen juist een nieuw landschap afgestemd 
op de functies die het in de toekomst zal moeten ver
vuilen . 

Op conceptueel niveau blijkt de betekenis die de in
zenders aan de natuur toedichten zeer te kunnen ver
schillen . Voor sommige ontwerpers is de natuur voor
al belangrijk voor de belevingswereld van mensen. 
Het ervaren van bepaalde vormen van natuur kan ge
moedstoestanden oproepen . Het creëren van natuur
beelden in het ontwerp kan mensen in bijzondere 
sferen brengen . Voor andere ontwerpers is 'nature 
pour nature' het devies. Zij zorgen in hun ontwerp 
voor de omstandigheden waaronder bepaalde na
tuurlijke processen worden gestimuleerd. Dat hoeft 
echter geen mens te ervaren . Het is hen puur te doen 
om de natuur zelf. 

En verder blijkt men op uiteenlopende wijze te kun
nen denken over de mate waarin de techniek van het 
saneren de uiteindelijke inrichting zal bepalen. Som
migen stemmen hun ontwerp duidelijk af op de tech
niek van het saneren. Voor hen zijn de grondvormen 
die daaruit voortkomen en elementen als de dam
wand richtinggevend voor hun ontwerp. Het sane
ringsproces blijft daardoor duidelijk in het gebied 
herkenbaar. Voor anderen betekent de sanering een 
schone lei om opnieuw op te beginnen. Sommige 
deelnemers benaderen de opgave extreem vanuit het 
gebied, anderen leggen over het gebied een zelf ge
creëerd programma van functies dat in het toekom
stig gesaneerde gebied een plaats kan vinden. Zoals 
het hoort in een ideeënprijsvraag kregen de ontwer-

Plantekening Akropolis, Adriaan Geuze 

pers veel vrijheid in het opstellen van dat programma. 
Sommigen kozen voor een zeer vol programma, an
deren juist voor een vrijwel leeg gebied waarin ze 
niet aangeven wat de gebruiksmogelijkheden ervan 
zouden moeten zijn . 

Een grote greep 
De jury besloot een eerste prijs uit te reiken aan de 
inzending onder motto Akropolis. Het gebied van de 
Diemerzeedijk vormt een knooppunt tussen een aan
tal belangrijke vaarroutes. Akropolis geeft het gebied 
een betekenis in het patroon van die routes door de 
introductie van een nieuwe vaarroute door. een 
groot regelmatig verkaveld (ecologisch en recreatief 
interessant) rietgebied tussen Nieuw-Oost en het het 
Diemerzeedijkgebied . Die route heeft de vorm van de · 
huidige grens tussen water en land. Deze kronkelige 
vorm contrasteert met de regelmatige verkaveling 
van de rietvelden . 
De jury besloot een tweede prijs uit te reiken aan de 
inzending onder motto Raakvlak. In Raakvlak wordt 
duidelijk gekozen voor een opheffing van het isole
ment waarin het Diemerzeedijkgebied verkeert. Het 
gebied tussen het te saneren terrein en de nieuwe 
stad wordt 'een strategische schakel' tussen die twee 
gebieden. Het wordt ingericht als een boomrijk park. 
Hierdoor wordt het gehele Diemerzeedijkgebied ont
sloten als een recreatiegebied met betekenis voor het 
gehele oostelijk stadsdeel, inclusief Diemen. 
Beide inzendingen brengen met één grote greep een 
transformatie van het gebied teweeg van twee ge
scheiden deelgebieden naar één geheel. De jury prijst 
het heldere verhaal dat Raakvlak vertelt. De greep op 
het middengebied is sterk, al is de stedebouwkundige 
uitwerking van het park en de verschoven bebouwing 
van Nieuw-Oost wel wat mager. In vergelijking met 
Akropolis is Raakvlak evidenter maakbaar. Het biedt 
meer houvast. Het is traditioneler. Als geheel is het 
ontwerp van Akropolis hechter. In Raakvlak zijn de 
verschillende onderdelen niet altijd goed uitgewerkt 
vormgegeven . 
De jury heeft, omdat het inzendingen voor een 
ideeënprijsvraag betreft, het meer vernieuwende en 
trefzeker vormgegeven Akropolis net iets hoger ge
waardeerd dan Raakvlak. 

De grote stad 
Alle inzenders hebben duidelijk het bijzondere karak
ter van dit gebied in hun ontwerp laten doorklinken, 
zij het steeds op een andere wijze. Een stads buiten
beentje was de inzending met het motto Pandora
park. In plaats van de 'leegte' van de niet ingevulde 
ruimte, waarvoor in andere inzendingen is gekozen, 
wordt in Pandorapark juist een druk attractiepark in 
het te saneren gebied geprojecteerd. Helaas is het 
voorgestelde attractiepark niet echt vormgegeven . 
De jury vroeg zich wel af of de inzenders vaak niet 
wat naïef aankeken tegen de opgave. Hebben ze zich 
wel voldoende gerealiseerd wat voor een recreatieve 
druk een stadsdeel van 20.000 woningen (voor 40.000 
mensen) oplevert op de omgeving daarvan? Zijn stille 
gebieden daar wel mogelijk? Heeft men niet een veel 
te romantisch beeld van wat er allemaal mogelijk is in 
de Randstad van 1994? 

Plantekening Raakvlak, Ank Bleeker i.s.m. Anneke Nauta en 
Hans Vissers 
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Duurzaam plannen, bouwen en beheren 

Duurzaam plannen 
Duurzaamheid is een nieuw be
grip in de ruimtelijke ordening. 
Het ruimtelijke ordeningsbeleid in 
Nederland streeft van oudsher 
naar een zuinig en efficiënt ruim
tegebruik en is daarmee te karak
teriseren als een gebiedsgericht 
beleid. Wanneer echter ecologi
sche effecten van stedelijke syste
men ook een rol moeten gaan 
spelen krijgt deze gebiedsgerichte 
ruimtelijke ordening ineens te ma
ken met het ketengerichte milieu
beleid. De ruimtelijke ordening 
moet daarom een ander uitgangs
punt kiezen: niet meer het directe 
ruimtegebruik in een gebied, 
maar de milieugebruiksruimte. In 
Canada werd hiertoe de zoge
naamde ecological footprint ont
wikkeld, een methode om het di
recte ruimtebeslag van een gebied 
te vertalen naar de milieuge
bruiksruimte. De ecologische voet
stap van Nederland, uitgaande 
van het verbruik van voedsel, 
energie en bosprodukten, beslaat 
ongeveer een gebied ter grootte 
van Frankrijk. 
Bij het duurzaam plannen zal er, 
naast de traditionele aandacht 
voor patronen (landschappen, bar
rieres, draagvlak voor voorzienin
gen etc.) veel meer aandacht moe
ten komen voor het 'stromenge
drag' van lokaties: stromen van . 
verkeer, water, afval en energie. 
Om milieuproblemen te voorko
men moeten de in- en uitgaande 
stromen van een gebied zoveel 
mogelijk worden beperkt. De TU 
Delft ontwikkelde hiervoor het 
ecodevice model. In dit model 
worden bebouwde gebieden be
naderd als een ecosysteem. De 
stromen die het ecosysteem in- en 
uitgaan hebben een bron en een 
put. Grondstoffen, goederen, 
energie en water worden binnen 
het systeem gebracht en verbruikt 
of direct doorgesluisd. Afvalstof
fen en restprodukten verlaten het 
systeem. In de ideale situatie zijn 
de in- en uitpijlen zo klein moge
li jk en worden de kringlopen 
(krommingen, fuiken) op de loka
tie zelf versterkt. Bovendien zal de 
ruimtelijke ordening zal bij de 10-
katiekeuze rekening moeten hou
den bij de aansluiting op netwer
ken die de stromen afwikkelen. 
Dit is een veelbelovende benade
ringswijze die praktische conse
quenties kan hebben voor de keu
ze en inrichting van woon- en 
werklokaties in de toekomst. Per 
saldo verschuift het denken over 
de compacte stad naar het denken 
in termen van een 'compact stede
lijk systeem', waarvan niet alleen 
het beslag op de ruimte, maar ook 
het beslag op de 'milieugebruiks
ruimte zo beperkt mogelijk is. 
Jan Goedman 

Duurzaam bouwen 
Architectonische kwaliteit is een 
voorwaarde voor duurzaamheid. 
Het omgekeerde is echter ook 
waar. Het is tegenwoordig on
denkbaar een positief kwaliteits
oordeel over een bouwwerk uit te 

spreken zonder daarbij de princi
pes van duurzaam bouwen te be
trekken. 
Dat betekent allereerst dat het 
materiaalgebruik het milieu zo 
min mogelijk moet belasten . Dat 
houdt in: geen bouwmaterialen 
toepassen die een aanslag doen 
op schaarse voorraden, of waar
voor natuurterreinen op de schop 
gaan, of die bij fabricage of in het 
sloopstadium het milieu verontrei
nigen. Daarentegen moet de toe
passing van secundaire grondstof
fen, zoals betonpuingranulaat ter 
(gedeeltelijke) vervanging van 
grind in beton, juist worden be
vorderd. De Handleiding Duurza
me Woningbouw van de SEV doet, 
naar de huidige stand van kennis 
op dit gebied, aanbevelingen voor 
een zo verantwoord mogelijk ma
teriaalgebruik. 
Duurzaam bouwen houdt ook een 
beperking in van het energiever
bruik. In het Bouwbesluit liggen 
de minimumeisen vast (naar ver
wachting volgend jaar enigszins 
aangescherpt middels de energie
prestatienormering), maar ook op 
dit punt zou kwaliteit zich moeten 
uiten in een betere prestatie dan 
het voorgeschreven minimum. 
Het binnenmilieu is een volgend 
punt van aandacht. In de woning
bouw valt daaronder een goede 
geluidsisolatie ten opzichte van de 
buren, een minimaal stralingsni
veau (radon-emissie), geen vocht 
(onder andere ter voorkoming van 
huisstofmijt), voldoende ventila
tievoorzieningen, etc. En tenslotte 
heeft ook het best ontworpen ge
bouw een eindige levensduur. Bij 
sloop moet een zo groot mogelijk 
deel van de bouwmaterialen op
nieuw te gebruiken zijn, daarmee 
wordt de keten gesloten . Het is 
duidelijk dat dit al in het ontwerp
stadium punt van aandacht moet 
zijn . 
In Nederland voert een toene
mend aantal gemeenten een ac
tief beleid ter bevordering van 
duurzaam bouwen. Een enkele ge
meente doet dat al consequent 
sinds de energiecrisis van de jaren 
'70, uiteraard in eerste instantie 
gericht op de beperking van het 
energieverbruik. Sommige ge
meenten (onder andere Rotter
dam en Delft) hanteren een subsi
die-systeem waardoor met een 
kleine extra bijdrage veel milieu
vriendelijke maatregelen uitvoer
baar blijken te zijn. Anderen kie
zen de weg van een convenant 
met woningbouwcorporaties en 
andere opdrachtgevers waarin 
duurzaam bouwen overeengeko
men wordt. Dordrecht hanteert 
een checklist om in het voorover
leg met initiatiefnemers te komen 
tot milieuvriendelijker ontwerpen. 
Maar ook kleine gemeenten zijn 
soms vindingrijk in het bevorderen 
van duurzaam bouwen met een 
minimum aan middelen. Zo ver
hoogt de gemeente Valburg de 
kavelprijs van nieuwe woningen 
met f 10/m2. Dit bedrag kan in 
meer of mindere mate terugver
diend worden door toepassing van 
milieuvriendelijke maatregelen in 
de bouw. Zo is een HR ketel 
f 2,50/m2 'waard ', oplossingsmid-

- - - - --- --- - ----

delen vrije verf f 0,50/m2 en het 
vermijden van tropisch hardhout 
f 1,00/m2. De administratieve pro
cedure is beperkt tot één A 4-tje. 
Zo levert duurzame kwaliteit de 
opdrachtgever geld op. 
frik Kool 

Duurzaam beheer 
Beheer is niet alleen een zaak van 
consolidatie . Beheer begint in fei
te al bij het opstellen van een pro
gramma van eisen voor nieuw
bouw of verbetering . Bij duur
zaam beheer wordt uitgegaan van 
een strategie voor korte en mid
dellange termijn, waarin het be
heer in relatie wordt gebracht met 
de algehele kwaliteit van het ge
bouw, maar ook met het gebruik 
en de marktwaarde. 
Een duurzaam te beheren gebouw 
is flexibel en aanpasbaar, uit te 
breiden, heeft een zekere over
maat en is multifunctioneel. Duur
zaam gebruik houdt in dat het ge
bouw veilig is, gezond en goed te 
reinigen, gemakkelijk en zelf te 
beheersen door de gebruikers. Een 
duurzame marktwaarde tenslotte 
betekent dat men zich verdiept in 
de huidige en toekomstige doel
groepen, waarbij zaken als tevre
denheid, beleving, identiteit, her
kenbaarheid, vorm en kleur een 
rol spelen. 
Bij duurzaam verbeteren komen 
hierbij ook nog vragen als hoe 
geeft men het gebouw een meer
waarde mee en hoe kan men het 
casco optimaliseren. Om bij de ke
ten benadering aan te sluiten komt 
men dan weer terug bij de alge
mene afwegingen voor duurzaam 
beheer zoals sloop, verkoop, in 
stand houden, niets doen of ingrij
pen. Iedere afweging heeft zijn ei
gen consequenties. 
Piet van Luijk 

noten: 
(1) De Bestuursacademies zijn opleidingsin
stituten van de lokale overheid waar juridi
sche, juridisch-technische en organisatorie
gerichte opleid ingen worden gegeven. Het 
is het bedrijfsonderwijs van de overheid. 
Het onderwijs wordt gegeven door zowel 
full -time als part-time docenten uit de prak
tijk of verbonden aan andere onderwijsin
stellingen . 
(2) dr. ir. Jan Goedman is coördinator onder
zoeks- en ontwikkelingsprogramma duurza
me ontwikkeling stedelijke systemen 
(DOSS), VROM/RPD; ir. Erik Kobl is senior-ad
viseur inspectie volkshuisvesting, VROM/IVH; 
ir. P.J. van Luijk is sen ior beleidsadviseur 
VROM/DGVH . 

ecological footprint 
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Kwaliteit en duurzaamheid hebben 
veel met elkaar te maken. Bij een 
goed ontworpen stedebouwkundig 
plan en een aansprekende architec
tuur zal de neiging om de gebouwen 
af te breken en door wat anders te 
vervangen niet groot zijn. Zelfs bij het 
bereiken van het einde van de techni
sche of economische levensduur zal 
men pogen het bouwwerk in stand te 
houden. Een goed stedebouwkundig 
ontwerp zal in eveneens tot in lengte 
van jaren als drager van (wellicht 
wisselende) functies dienst kunnen 
doen. Gesteld kan worden dat archi
tectonische kwaliteit een voorwaarde 
voor duurzaamheid is. 
De minister van VROM heeft duur
zaam bouwen tot het speerpunt van 
zijn beleid gemaakt. Vanuit dit centra
le niveau worden daarvoor verschil
lende stimulansen aangedragen. Eén 
hiervan is de gezamelijke actie van 
VROM en de Bestuursacademies (1) in 
de vorm van een cursus Duurzaam 
plannen, bouwen en beheren, ten 
behoeve van gemeenten. In dit artikel 
worden deze drie aspecten toegelicht 
door resp. dr. ir. Jan Goedman, ir. Erik 
Kool en ir. Piet van Luijk, alle drie 
betrokkenen bij de opzet van de 
cursus (2). 

Informatie 

Opleidingsproject van VROM en de vier Be
stuursacademies 
Onderzoek heeft uitgewezen dat er onder 
gemeenten grote behoefte is aan praktische 
informatie over de mogelijkheden om be
schikbare wetenschap en materialen te kun
nen benutten. Daarom hebben het ministe
rie van VROM en de vier bestuursacademies 
een cursus in 3 modulen: Duurzaam plan
nen, bouwen en beheren ontwikkeld, ten 
behoeve van gemeenten. Doel van de cur
sus is het spanningsveld tussen het realise
ren van beleidsdoelstellingen en de afwe
zigheid van kennis en ervaring te verklei
nen. 
In 2 tot 3 dagdelen wordt door praktijkdo
centen ingegaan op de achterliggende 
theorie en op de praktische kant van het 
duurzaam bouwen met voorbeelden, visu
alisaties, aandachtspunten en instrumenten. 
Het lesmateriaal bestaat uit een lespakket 
en een cassette met de meest actuele publi
ka ties en boekwerken. De cursus vindt 
plaats in de nazomer in Maarssen, Heemste
de, Tilburg, Groningen en Velp, en bij vol
doende belangstelling ook in Sittard en 
Zwolle. De cursus is bedoeld voor technische 
ambtenaren zoals planologen, stedebouwk
unigen en bouwkundigen. 

Bestuursacademie Randstad, Ellen de Valk, 
tel 03465 - 93103 

De Handleiding Duurzame Woningbouw is 
verkrijgbaar bij de SE V, tel. 010 - 4130935 



foto 's: Peter de Ruig 

Jan Stoeldraayers, Knitting Factory 

Anoul Bouwman & Bauke Tuinstra, 
Het afstuderen van Bauke en Anoul 

Archiprix '93 
Henk van der Veen 

De hogere Nederlandse ontwerpopleidingen voor 
bouwkunst in Amsterdam/Maastricht, Delft, Eindho
ven, Rotterdam/Arnhem/Groningen, Tilburg en Wage
ningen selecteren jaarlijks hun beste studentenplan
nen voor deelname aan Archiprix. Het belangrijkste 
doel van de stichting Archiprix is het bevorderen van 
de instroom van het jonge talent in de beroepsprak
tijk opdat hun capaciteiten niet onbenut blijven. Ar
chiprix presenteert daartoe de beste Nederlandse stu
dentenplannen met een publikatie en een reizende 
tentoonstelling . Daarnaast besteden vakbladen aan
dacht aan de Archiprix. Door deze publiciteit wordt 
aan opdrachtgevers en werkgevers een mogelijkheid 
geboden om veelbelovende jonge ontwerpers te be
naderen. De bijna twintigjarige geschiedenis van Ar
chiprix (v/h Commissie Studenten plannen) leert dat 
veel ex-deelnemers in de beroepspraktijk niet alleen 
opvallen door hun enthousiasme maar ook door de 
hoge kwaliteit van de door hen ontworpen bouwwer
ken. De instroom van talent betekent niet alleen een 
stimulans voor de beroepspraktijk, het komt uiteinde
lijk ook de kwaliteit van de gebouwde omgeving ten 
goede. De voor Archiprix 1993 ingezonden plannen 
wekken de verwachting dat het talent van de deelne
mers van deze ronde ook weer een verrijking zal be
tekenen voor de beroepspraktijk. 

De beste studenten plannen 
De 21 plannen die voor Archiprix '93 werden ingezon
den geven in al hun verscheidenheid een beeld van 
de stand van het Nederlandse ontwerponderwijs in 
het studiejaar 1992-1993. De diversiteit is kenmer
kend voor Archiprix. Anders dan bij de meeste prijs
vragen is er geen sprake van een gezamenlijke opga
ve. Zowel het schaalniveau, als de behandelde proble
matiek, als de wijze van presenteren varieert per 
plan. De plannen werden niet speciaal voor deelname 
aan de Archiprix ontworpen, ze vielen in de studie op 
door hun hoge kwaliteit. 

Informatie 

Stichting Archiprix, p la NIROV. 
Henk van der Veen, Postbus 30835, 
2500 GV Den Haag, tel. 070 . 3469652. 

De publikatie Archiprix '93 bevat een overzicht van de ingezonden 
plannen en de integrale weergave van het juryrapport. De jury van 
deskundigen geeft een commentaar vanuit de beroepspraktijk op 
de studenten plannen en de trends die ze constateert in het onder
wijs. Daarnaast is een artikel opgenomen van Paul Groenendijk over 
jong talent, werkzaam bij ontwerpbureaus, en bevat het boek de 
adressen van de ontwerpers van de gepresenteerde plannen. Het 
boek is verkrijgbaar bij de boekhandel voor f. 34,50 
(uitgeverij 010, ClPIISBN 90·6450-206·4). 

Bert van Breugel & Marc Bukman, Transvaal 

Frank van der Steen & Joost Volkers, Een ontwerp voor de parkstrook 
in de tuinstad Buitenveldert; 'een prijsvraag inzending 35 jaar later' 

Arnoo Holleman, Una storia inventata 

Juliette van der Meijden, ROOS 
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Hans van den Tillaart, Apotheek Artsenpraktijk Artsenwoning 
Ambassade 

Nikolaus von Kaisenberg, Messebahnhof Expo 2000 

Arie van der Neut, Het grote gebouw - Ministerie van WVC in 
Den Haag 

Tjeerd Wessel, Bijlmermeer: van stad voor de toekomst naar 
stadsdeel van het heden 

Wim Nieuwint & Arend Ottink, Instituut voor Mens, Milieu en 
Techniek 

Gert de Graaf & Sibo de Man, Cult-zone 

Jan Bruyn, De Betuwelijn; weer lijn in de Betuwe! 

Wouter Thijssen, House end the Highway 
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Katrien Prak, Kust van de Delta 

Pnina Avidar, Haruspicatie 
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Teresa van Rosmalen, Internaat voor schipperskinderen te Nijmegen 
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Piet Goud, Trekkracht 



De opkomst van gemeentebestuur
ders bij de discussie van de stichting 
PPP (ProbleemPleinenPrijsvraag) viel 
wat tegen op het slotsymposium van 
28 april, maar de debatten waren er 
niet minder levendig door. De stich
ting, die vorig jaar een prijsvraag 
uitschreef voor twee Westbrabantse 
pleinen (zie ook Architectuur Lokaal 
nr. 2) had wederom een volle zaal. 
Alleen ontbraken de nodige lokale 
politici, die mede vorm zullen moeten 
geven aan de uiteindelijke herinrich
ting van de prijsvraaglokaties: de 
Nieuwe Markt in Roosendaal en het 
Stationsplein in Bergen op Zoom. Ter 
discussie stond onder meer of de 
winnende ontwerpen daadwerkelijk 
zullen worden uitgevoerd. 
De prijsvraag was eigenlijk een hand
reiking naar de gemeenten, maar 
werd door de gemeentelijke bestuur
ders niet als zodanig opgevat. Bij de 
gespreksronde over het Stationsplein 
was, op 150 bezoekers, maar één 
raadslid aanwezig. Hij verbaasde zich 
erover dat er niemand van het College 
van B&W of uit de top van het ambte
lijk apparaat aanwezig was. Ook de 
jury-voorzitter, DonaId Lambert, was 
teleurgesteld in de respons, vooral 
'omdat het Bergse gemeentebestuur 
25.000 gulden uitgegeven heeft voor 
de prijsvraag, er meer dan 100 ideeën 
voor teruggekregen heeft en er 
verder niets mee doet'. Paulus Smits, 
journalist van het Brabants Dagblad, 
doet verslag. 

Informatie 

Prijsuitreiking en tentoonstelling van de 
pleinontwerpen: Bergen op Zoom, 2 juli 
(zie Agenda) 

lokale bestuurders grote af
w ezigen bij PPP-symposium 
Doelgroep laat het afweten 

Paulus Smits 

Het winnende ontwerp van West 8 Landscape Archi
tects en architect Wim Kloosterboer, wil het Stations
plein van Bergen op Zoom aantrekkelijker maken 
door in de spoorzone een heideveld aan te leggen en 
berken te planten . In een latere fase moet in de om
geving van het nabij het station gelegen Plein 13 een 
kantorenpark worden gebouwd. 

Bij de discussie over de Nieuwe Markt in Roosendaal 
was de gemeentelijke inbreng iets groter. Daar waren 
wel heel wat ambtenaren naar toe gekomen, alsmede 
enkele raadsleden en wethouders. Wethouder A. de 
Leeuw (VVD) zei met de nodige reserves dat het con
ceptmatige karakter van het winnende plan zeker 
aanknopingspunten biedt, vooral het oplossen van 
het parkeerprobleem. Dit plan van A. Klok, H. Bindels 
en H. Hartzema voorziet in de aanleg van drie ver
diept gelegen parkeerbakken op het plein, waarom
heen een aparte voetgangerszone. De drie bakken 
zijn goed voor 270 parkeerplaatsen. Vijftig meer dan 
nu . Maar de 'bakken' zijn ook geschikt voor andere 
activiteiten als de wekelijkse markt, een braderie of 
zelfs als schaatsbaan in de winter. Doordat de auto's 
of de markt lager liggen hebben winkelende en wan
delende voetgangers een ruimtelijker overzicht op 
het plein. 
Ondanks de door zijn wethouder gesignaleerde aan
knopingspunten, stelde de directeur stadsontwikke
ling F. Boos zich terughoudend op. Hij vindt de ont
werpen wel bruikbaar, maar alleen in combinatie met 
een programma met eisen. Dat moet nog worden uit
gezocht samen met winkeliers, omwonenden en an
dere belanghebbenden: 'Als we daar nu mee aan de 
slag gaan, is er over een half jaar meer helderheid. 
Dan is het goed om de ontwerpen van de prijsvraag 
aan de ideeën te toetsen'. Toch is het de vraag of de 
Nieuwe Markt dan snel aan de beurt komt want an
dere stadsdelen, met name het voormalige klooster
terrein Mill Hili en het gebied rondom het station, 
krijgen voorrang. 

Enthousiasme in Almelo en Deventer 
Voorafgaand aan de debatronde over de winnende 
ontwerpen voor Bergen op Zoom en Roosendaal, 
hielden A. Fien uit Almelo en M. ter Velde uit Deven
ter inleidingen over in die plaatsen uitgevoerde ste
debouwkundige projecten. 
Tijdens zijn voordracht vertelde stedebouwkundige 
A. Fien met veel verve over de herstructurering van 
de binnenstad van Almelo. Met een ondeugend lach
je ontvouwde hij de 150 aanwezigen zijn masterplan: 
'Je moet iedereen voor jouw ontwerp enthousiast 
zien te krijgen'. Daarvoor hebben hij en zijn collega's 
de nodige inspanningen geleverd: diapresentaties 
voor raadsleden, voorlichtingsavondjes voor allerlei 
verenigingen. En mond-tot-mondreclame, waarbij de 
kapper op de hoek zeker niet vergeten werd. 
Ook in Deventer bleken uiteindelijk alle gemeentelij
ke handen op één buik te belanden voor het plein De 
Brink. Met een enigszins ironische ondertoon vertelde 
wethouder M . ter Velde het relaas van dit plein . In 
1988 was er een prijsvraag uitgeschreven, maar de 
eerste prijs bleek te duur en werd met 20.000 gulden 
afgekocht. Het uitvoeren van de tweede prijs ging 
met de nodige zweetdruppeltjes gepaard, maar door 
een goede verstandhouding tussen de werkgroep en 
de gemeenteraad lukte veel. Van burgers en winke
l iers kwam het initiatief om uit eigen beurs bij te dra
gen aan de vormgeving van het plein (zie pag. 8). Een 
enkel schoonheidsfoutje kon Ter Veldes trots over de 
aangepaste Brink niet verhullen . 

Opheffen 
Na afloop van de bijeenkomst vertelde stichtingsvoor
zitter R. Schoonen in voorzichtige bewoordingen dat 
de stichting PPP erover denkt zichzelf op te heffen, al 
zijn er nog vage plannen om de activiteiten nog een
maal onder de aandacht van alle politiek belangheb
benden te brengen. 'Wij hebben de voorzet gegeven, 
het is nu aan de gemeente om de bal in het doel te 
schoppen', aldus Schoonen. 
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Ruimte op school 
Resultaten van een st udieopdracht voor 
basisscholen in Almere 

Marc A. Visser, Margriet Pflug (red.) 

'In de nieuwe stad Almere moet niet alleen de ruim
telijk-technische infrastructuur worden ontwikkeld, 
maar ook moet de sociale en culturele basis voor een 
nieuwe stedelijke samenleving worden gelegd . Het 
gaat dus niet om een wat groot uitgevallen bouwlo
katie waar, vanwege de VINEX-taakstelling tussen 
1995 en 2005 jaarlijks zo'n 3000 woningen worden 
'weggezet', maar om een maatschappelijke onderne
ming die zeer gedifferentieerd en complex is in de sa
menhang van maatregelen en projecten. De ontwik
kelingsdoelstellingen dienen, omwille van het berei
ken van een goede sociale, cu lturele en economische 
kwaliteit, noodzakelijkerwijs op een hoog niveau van 
ambitie te worden bepaald en vastgehouden: het 
gaat om het tot stand brengen van economisch ster
ke, ruimtelijk grootse, sociaal veelzijdige en cultureel 
aantrekkelijke samenleving met de omvang van een 
in Nederlandse verhoudingen grote stad. Het bouwen 
en vormgeven van een dergelijke, zo compleet moge
lijke, stad vereist daden waarvoor veel verbeeldings
kracht is vereist . In deze, zich over een lange periode 
uitstrekkende, ontwikkeling spelen ruimtelijke orde
ning, stedebouw en architectuur een belangrijke rol. 
Onder meer zijn zij het die mensen nu en later in een 
dergelijke stedelijke omgeving de ruimte moeten bie
den voor ontwikkeling, ontdekking, inspiratie, creati
viteit en ondernemingslust. Dat onderwijs hierbij ook 
een belangrijke maatschappelijke factor is, lijdt geen 
twijfel' . Met deze tekst leidt Wim Trieller, wethouder 
onderwijs, ruimtelijke ordening en cultuur het boekje 
Ruimte op school in dat onlangs is verschenen . 

In Ruimte op school worden ideeën en ontwerpvoor
stellen gepresenteerd van zes architecten voor nieu
we basisscholen. De gemeente Almere verstrekte de
ze architecten een studieopdracht en vroeg hen reke
ning te houden met nieuwe ontwikkelingen in het 
onderwijs, zoals schaalvergroting en zorgverbreding. 
Omdat in nieuwbouwwijken - en dat geldt niet alleen 
voor Almere - scholen vaak nog het enige gezichtsbe
palende gebouw zijn, diende verder extra aandacht 
besteed te worden aan architectuur en stedebouw. 
Het boekje Ruimte op school geeft op inspirerende 
wijze aan hoe op dit moment in Nederland over dit 
vraagstuk wordt nagedacht. Studieopdrachten wer
den verricht door de architecten Cees Dam, Herman 
Hertzberger, Sa bi ne de Kleijn, Teun Koolhaas, Bureau 
Tigchelaar en Wiek Röling. Een gemeentelijke werk
groep heeft de ingediende studies getoetst op onder
wijsinhoudelijke, bouwkundige, financiële en archi 
tectonische aspecten. Dit commentaar is in de publ i
katie opgenomen. 

Informatie 

Ruimte op school is voor f. 15,- (excl. verzendkosten) verkrijgbaar bij 
de boekhandel of bij de gemeente Almere, afd. voorlichting, Leo 
Oele, tel. 036 - 5399214 
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Een stadsbeeldplan voor de Plantagebuurt 
AI/ard Jol/es 

De redenen om voor het eerste stadsbeeldplan de 
Plantagebuurt te kiezen zijn de volgende geweest: de 
Plantagebuurt is een coherent stuk stad, waarin we 
bebouwing vanaf de 18e eeuw tot nu tegenkomen en 
waar de openbare ruimte duidelijk gedefinieerd is. 
Het leek op het eerste gezicht een relatief eenvoudi
ge buurt om te beschrijven met een, vergeleken met 
andere delen van de binnenstad, geringe dynamiek. 
Ondanks deze geringe dynamiek zijn er, mede op het 
gebied van de architectuur, enkele ontwikkelingen 
aan te wijzen die vragen om het algemene kader dat 
een stadsbeeldplan kan bieden : de uitbreiding van 
Artis, recente, minder geslaagde, nieuwbouw (stads
vernieuwing en renovatie) en een op handen zijnde 
herinrichting van verschillende straten in de buurt. 
Dit laatste heeft tevens te maken met het voorgestel
de autoluwe beleid in de binnenstad, terwijl tegelij
kertijd ook wordt gestudeerd op een algehele op
schoning van de openbare ruimte in de binnenstad. 
In een stadsbeeldplan draait het om samenhang: tus
sen openbare ruimte en bebouwing, tussen continuï
teit en dynamiek, conserveren en stimuleren, maar 
ook de samenhang tussen de Plantagebuurt en aan
grenzende stadsdelen . 
Het stadsbeeldplan bevat, beha.lve een analyse van 
bovengenoemde aspecten, tevens een ruimtelijke 
concept voor het omgaan met de buurt. Tenslotte zijn 
de uitkomsten van de analyses vervat in regels en 
aanbevelingen ten behoeve van architectuur en 
openbare ruimte. 
Voor de bestaande stad ligt er een voortdurende ont
werpopgave, niet het per incident van bouwprojecten 
betrekken van een stedebouwer bij de stedelijke ont
wikkeling of het toetsen van een bouwplan achteraf. 
Het stadsbeeldplan moet vooral een middel zijn om 
sturing te geven aan niet altijd te voorziene ontwik
kelingen. 
Het stadsbeeldplan voor de Plantagebuurt bevat his
torisch onderzoek, stedebouwkundige analyses, een 
beschouwing over stedelijke dynamiek, straatbeschrij
vingen, architectonische typeringen en een beschrij
ving van monumentale waarden. Aan de verschillen
de hoofdstukken is gewerkt door stedebouwkundi
gen, architectuurhistorici, architecten uit de wel
standscommissie, monumentenzorg en een beeldend 
kunstenaar. 
De samenhang tussen de verschillende disciplines 
komt het best tot uiting in de straatbeschrijvingen . 
Per type straat in de Plantagebuurt worden beschrij
vingen van de bestaande architectuur en richtlijnen 
voor nieuwbouw gegeven, waar principe-inrichtingen 
voor de openbare ruimte aan zijn toegevoegd. Ingre
pen in de buurt moeten in relatie gebracht worden 
met de reeds aanwezige architectuur, de historische 
context, de stedebouwkundige karakteristiek en de te 
verwachten ontwikkelingen . Het karakter van een 
buurt dient, bij wat voor ingreep dan ook, het uit
gangspunt te zijn binnen de continuïteit van de bin
nenstad als geheel. Er wordt eigenlijk gewerkt op 
drie schaalniveau 's: de binnenstad, de buurt en de 
straat. De specifieke kenmerken van de Plantage
buurt worden afgezet tegen de hoofdkenmerken van 
de binnenstad als geheel, terwijl er op het laagste ni
veau binnen de buurt specifieke elementen in straten 
of ruimtes onderscheiden kunnen worden. Het 
spreekt vanzelf dat het deze aspecten zijn die in de 
straatbeschrijvingen naar voren moeten komen. 

Kader voor welstand en beheer 
Het doel van een stadsbeeldplan is tweeledig: een ka
der bieden voor we lstandstoetsing én een kader bie
den ten behoeve van (inr ichtings)p lannen en voor het 
behee r van de buitenruimte . 

Hoe zijn de twee doeleinden van het stadsbeeldplan 
bereikt? 
Om tot een typering van de architectuur van de Plan
tage te kunnen komen, is er eerst een lijst opgesteld 
met hoofdkenmerken van de architectuur in de bin
nenstad. Per deelgebied liggen er accenten op speci
fieke kenmerken die in deze lijst voorkomen . Een spe
cifiek kenmerk van de Plantagebuurt is bij voorbeeld 
de grote hoeveelheid witte of met witte accenten 
versierde gebouwen. Dit betekent niet meteen dat 
nieuwbouw alleen een positief welstandsadvies krijgt 
als er wit in de gevel wordt gebruikt. Hiermee zou bij
voorbeeld de veelkleurige gevel van het 'Moederhuis' 
van Aldo van Eyck aan de Plantage Middenlaan ach
teraf onmogelij k gemaakt worden. Ook het gebouw 
van Berlage aan de Henri Polaklaan, het huidige vak
bondsmuseum, zou om die redenen achteraf als niet 
passend in de Plantage gekenschetst kunnen worden . 
Van beide gebouwen kan men echter stellen dat juist 
zij die kwaliteit bieden, die in verschillende latere 
nieuwbouw in de buurt ten enen male ontbreekt. Het 
domweg fixeren van de resultaten van de analyse 
door ze rechtstreeks te vertalen in regels en richtlij
nen kan dus nooit het enige doel van een stadsbeeld
plan zijn. Richtlijnen moeten zonder enige twijfel dui
delijk zijn, voor één uitleg vatbaar, maar tegelijkertijd 
flexibel genoeg om architecten die mate van vrijheid 
te geven, waardoor ze het stadsbeeldplan niet als een 
keurslijf maar als een inspi ratiebron ervaren . 
Voor een ontwerper is een stadsbeeldplan dan niet 
alleen een aanzet voor zijn vooronderzoek, maar te
vens een sleutel tot beter begrip van het gebied en 
geeft het inzicht in de mate waarin rekening moet 
worden gehouden met de verschillende karakteristie
ken. 
Ook ten behoeve van inrichting en beheer van de bui
tenruimte is er een stedebouwkundige analyse opge
steld waarin onder andere de ruimtelijke waarne
ming, de buitenruimte, de functies en groen behan
deld worden. Deze analyse is vertaald in een ruimte
lijk concept, waarin aan de hand van de in de buurt 
gevonden belangrijkste stedebouwkundige thema's 
(bebouwing, randen, groene enclaves en hoofdont
sluiting) voorstellen worden gedaan ten behoeve van 
inrichting en beheer. Deze thema's zijn tevens rich
t inggevend voor de architectuur. 
Zo zijn er voor het bouwen binnen bij voorbee ld een 
groene enclave (Artis, Hortus) andere richtlijnen ge
geven dan voor het bouwen aan de Plantage Midden
laan, een onderdeel van de hoofdstructuur van de 
buurt. Die Plantage Middenlaan bleek vervolgens van 
zijstraat tot zijstraat steeds weer van ka rakter te ver
anderen, zodat de Middenlaan in het tweede gedeel
te van het stadsbeeldplan, de straatbeschrijvingen, in 
maar liefst zeven delen opgesplitst moest worden . 
Om toch overzicht te behouden is het van wezenlijk 
belang tegelijkertijd op meerdere schaalniveau's te 
werken . De Plantage Middenlaan wordt gewogen op 
zijn (stede)bouwkundige kwaliteiten als radiaa l en 
verkeersader voor de binnenstad, als onderdeel van 
de hoofdstructuur van de buurt en als verzameling 
van straatdelen, waarbij architectuur en detaillering 
én straatmeubilair een rol spelen. Het is van het 
grootste belang om tijdens het werken aan één 
schaalniveau rekening te houden met de andere ni
veaus. Alleen zo is het stadsbeeldplan ook werkel ijk 
op samenhang gebaseerd. 
Met het opstellen van het stadsbeeldplan Plantage is 
een eerste stap gezet in de richting van een architec
tuurbeleid voor de binnenstad van Amsterdam en 
w ordt het beleid ten aanzien van de openba re ruimt e 
met inachtneming van buurtkarakterist ieken nader 
uitgew erkt. 
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De dienst Ruimtelijke Ordening van 
Amsterdam heeft, als eerste in een 
dertiendelige reeks stadsbeeldplan
nen, een studie gemaakt van de 
Plantagebuurt. Het stadsbeeldplan 
Plantage is een proef geweest om te 
kijken of en hoe een stadsbeeldplan, 
toegesneden op de Amsterdamse 
situatie, gemaakt zou kunnen 
worden. Een stadsbeeldplan is verge
lijkbaar met een 'beeldkwaliteitplan', 
waarin het naar de mening van AI/ard 
Jol/es, werkzaam bij de dienst Ra, 
dient te gaan om bet beeld van de 
stad, om het uiterlijk van het stedelij
ke landschap, om het karakter van 
een buurt. Het karakter zit, voor 
iedereen zichtbaar, in de stedebouw
kundige ruimte, dat wil zeggen in de 
samenhang tussen openbare ruimte 
en architectuur, waarbij het totaal 
meer is dan de som der delen. 

VISUElZ STRUKTUUR 
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De visuele structuur van de buurt, onder
deel van de st edebouw kundige anal yse 

l o ••• q"bo u,... n 

'p"v Ll jo.n,, · 

a!I 
~ 
[B!] 

De drie bebouwi ngst ypen in de Plantage
buurt 

Informatie 

Jaco Kalfsbeek, AI/ard Jol/es 
Dienst RO, afdeling Binnenstad 
Wibautstraat 3 
7097 GH Amsterdam 
tel. 020 - 5967644/45 



De gecombineerde lezingenserie met 
bijbehorende slotpublikatie USA in 
Haarlem en Ontwerpexpertise is niet 
uit de lucht komen vallen. Sinds enige 
jaren wordt er door een steeds groter 
wordende groep Haarlemmers 
gewerkt aan een consistent gemeen
telijk architectuurbeleid. In Haarlem 
verbetert het klimaat op dit gebied 
met de dag. Met name het architec
tuurcentrum ABC draagt bij aan het 
ontstaan van een breed debat, maar 
ook steeds meer ambtenaren, politici, 
lokale ontwerpers en geïnteresseer
den raken geïnspireerd door hetgeen 
zich thans afspeelt op (stedebouw
kundig) ontwerpgebied. 
Voor de slotpublikatie van USA werd 
een aantal ontwerpers gevraagd om 
vanuit hun eigen vakdiscipline kritisch 
in te gaan op de L, de I, de S en de A -
respectievelijk het landschap, het 
interieur, de stedebouw en de archi
tectuur - van het komende en afgelo
pen decennium. Thijs Asselbergs, 
stadsarchitect van Haarlem, schrijft in 
zijn voorwoord dat vrijwel alle inlei
ders tot de conclusie komen dat 
beheersen en beheren belangrijk is. 
Eén van de inleiders is Ben Eerhart, 
stedebouwkundige. Hij pleit voor 
terughoudendheid bij uitbreidingen 
en voor reparatie van de stad. 

De Haarlemse winkelstraten wekken de in
druk van een permanente uitdragerij 

Informatie 

Het boekje U5A in Haarlem, Ontwerpexper
tise bevat onder meer bijdragen van 
Maarten Kloos, Ben Eerhart, Alle Hosper, 
Cees Dam, Adri Duivesteijn, Ypke Gietema, 
John Wevers. Het is verkrijgbaar bij verschil
lende boekhandels of kan worden besteld 
bij het ABC Haarlem, tel. 023 - 340584 voor 
f . 24,50 (excl. verzendkosten). 
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Jan Salie en het verschrompelde appeltje 
Ben Eerhart 

Waarom dit project LlSA moet heten is mij een raad
sel. Als ik kijk naar de volgorde waarin de lezingen 
worden gegeven, lees ik geen LlSA maar SALI. Dat 
bekt alleen niet zo lekker, want Sali wekt associaties 
met Potgieters Jan Salie-geest. En die is in het verle
den al te veel met Haarlem in verband gebracht. 
Toch zou Haarlem naast de geheimzinnige schoon
heid van LlSA best iets van de brave gezapigheid van 
Salie kunnen gebruiken. Dat is niet eenvoudig . De he
dendaagse architectuur lijkt in de verste verte niet op 
LlSA, maar eerder op Marilyn Monroe: 'Kijk mij eens! 
Kijk eens wat ik allemaal in huis heb!' Op zijn minst is 
dat een wisselwerking tussen architecten en de trend
gevoelige markt van opdrachtgevers. Als er sprake is 
van een tijdgeest, waarover wel gesproken wordt, 
dan is het die van het 'ik-tijdperk'. 
Dit individualisme is te verbinden met het post-mo
dernisme in de architectuur. Het post-modernisme 
heeft, zoals de naam al zegt, als enig kenmerk dat 
het na iets anders komt. Het heeft geen eigen in
houd. Als het post-modernisme al iets is, dan is het 
wel post-idealisme. Er zijn immers geen ideologieën 
meer, geen bedoelingen, geen boodschappen, geen 
doctrines. Want dat is juist de kritiek van het post
modernisme op het voorgaande, het functionalisme, 
namelijk dat dit opdringend was, dat het voorschreef 
hoe de mensen leven, wonen, werken en ontspannen. 
En dat pikken we niet meer, dat maken we zelf wel 
uit; we zijn geëmancipeerd. 
Nee, dat betweterige hoeft niet meer, maar één ding 
blijft overeind : de architect bouwt aan de openbare 
weg en de mensen hebben ogen in hun hoofd. Ge
bouwen kun je niet ontlopen, tenzij je nooit meer de 
deur uit gaat. Als architectuur er niet meer voor de 
mensen is, dan is het nog slechts zelfbevrediging en 
daar stellen we de openbare weg gemeentelijk niet 
voor beschikbaar. 
Als ik door de stad loop, w il ik niet op elke straathoek 
om de oren worden geslagen door andersmans ego
tripperij . De stad is ieders achtergrond, ieders omge
ving en dat heeft consequenties voor iedere maat
schappelijke groep die bij het bouwen aan en het in
richten van de stad betrokken is: architecten, bedrij
ven, winkeliers, bewoners en de gemeentelijke over
heid. 

Zorg voor de stad 
Eigenlijk zou de architect de bemiddelaar moeten zijn 
tussen opdrachtgever en gemeenschap. Immers, de 
opdrachtgever claimt een deel van de openbare ruim-
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te, terwijl die in principe van ons allemaal is. Dat màg 
die opdrachtgever, daar betaalt hij voor, maar alleen 
onder bepaalde voorwaarden. Namelijk dat hij reke
ning houdt met ons. Maar ja, wiens brood men eet 
diens woord men spreekt. Van tussenpersoon is de ar
chitect vazal geworden. Zijn intermediaire rol is over
genomen door de welstandscommissie. Weliswaar 
een omstreden instelling, maar de laatste tijd blijkt 
steeds weer dat dit gemeentelijke adviesorgaan on
ontbeerlijk is, mits de objectiviteit gegarandeerd blijft 
en er een maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak 
voor is. Want als de welstandscommissie te vaak door 
de gemeenteraad wordt genegeerd, hol je deze con
sumentenbond voor de architectuur uit en kun je 
hem beter opheffen, dat is duidelijker en eerlijker. 
Maar de politiek is zelden eerlijk . 
Niet alleen het bedrijfsleven en architecten hebben 
last van het 'ik-tijdperk', ook gemeenten moeten 
meevechten in de 'rat-race' en maken voor zichzelf 
reclame. 'Er gaat niets boven Groningen' en 'Maas
tricht doet nergens voor onder', luiden de slogans. 
Steden laten zich verleiden tot cultureel stuntwerk, 
want de 'concurrentiepositie' is in het geding. Bedrij
ven en toeristen moeten worden binnengelokt. Maar 
wat is daar het gevolg van? Een verhelderend citaat 
uit een proefschrift aan de TU-Twente: 'Hoe meer ste
den zich van elkaar willen onderscheiden, hoe meer 
ze op elkaar gaan lijken'. 
Rotterdam bouwt Manhattan aan de Maas, dus profi
leert Amsterdam zich met het IJ-oever project. Haar
lem in paniek: 'Wij hebben niets, of toch? Ja, waar
achtig: het Spaarne. Wij zetten daarom het Spaarne
plan op.' Oké, dat kan geen kwaad, maar het gevaar 
voor teveel pulbliciteit voor het Spaarne is dat de 
grondprijzen onnodig hoog worden opgevoerd. Voor 
je het weet kun je aan deze rivier geen normale be
taalbare woning meer bouwen. 
En zo verder. Amsterdam heeft een Stopera, dus 
bouwt Den Haag een Danstheater. En Haarlem wil 
een schouwburg die daar tegenop kan bieden. Terwijl 
de stad al één van de mooiste schouwburgen van 
West-Europa heeft. Prachtig gesitueerd en op maat 
gesneden voor deze stad. Niet geschikt voor monster
produkties, maar dat hoeft ook niet. Voor Joop van 
den Ende gaan de mensen toch wel naar Schevenin
gen. Voor de Toneelschuur echter komen de bezoe
kers wèl uit Amsterdam. Dat iedereen wil hebben wat 
de ander heeft is infantiel en dodelijk voor het eigen 
karakter van de stad. Het gaat om differentiatie, niet 
om gelijkschaling. 
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Zorg voor de stad is ook nodig bij de winkelier, die 
zijn aanbiedingsborden het liefst midden op de rij
baan zet, of de terras-exploitant, die zijn hoeveelheid 
stoelen zo uitbreidt dat je de straat nauwelijks meer 
door kunt. 'Maar ik mag de klant toch wel proberen 
te verleiden!' redeneert de winkelier. Zeker, maar als 
ik door zo'n winkelstraat loop, onstaat bij mij de in
druk dat dit geen verleiden meer is, maar aanranden. 
Wel meer mensen kennen het verschil niet, maar de 
winkelier moet beter weten. De winkel reclame leidt 
aan over-kill en dat gaat zich op den duur keren te
gen de middenstand zelf. 
De Haarlemse winkelstraten wekken de indruk van 
een permanente uitdragerij . De Anegang .is daarvan 
een schrijnend voorbeeld . Die begint nu pas zijn 
naam eer aan te doen: een gang waar je struikelt 
over de kapstokken, paraplubakken, vitrines en bij
zettafeltjes. Terwijl 's avonds de binnenstad een soort 
Bronx is met rolluiken en graffity; het decor voor een 
moordscène. 
Ook de baas-in-eigen-buurt-gedachte dient gerelati 
veerd te worden. Als bezoeker wil ik niet slalommen 
langs afgedankte wasketels met primula's, tuinkabou
ters, bielzen en andere goed bedoelde rotzooi. De 
buurt overleeft zijn bewoners en dient uit dat per
spectief benaderd te worden . De stad is er ook voor 
de bezoeker uit Groningen of Goes. Maak van je stad 
geen verzameling getto's. 

Schalkwijk: beheer gewenst 
Naast deze algemene tendenz~n kampt Haarlem met 
een aantal specifieke problemen, met name in Schalk
wijk, een wijk waaraan ik zelf als stedebouwkundige 
in de jaren zestig en zeventig heb meegewerkt. 
Het winkelcentrum bijvoorbeeld. Dat ziet er vreselijk 
uit. Als je niet weet waar het ligt, rijd je er zo aan 
voorbij . Je zou zweren dat je langs een industrieter
rein met autosloperijen komt. Containers, auto-silo's, 
trailers, plaatijzer, en ergens daartussen een paar 
groene wachthuisjes met daarop een roze vlaggetje. 
Dat is dan de hoofdtoegang. Je moet wel hoge nood 
hebben als je overweegt om dáár naar binnen te 
gaan. Er is geen enkele relatie met de omgeving. Van 
ruimtelijke overgangen tussen het winkelcentrum en 
de omliggende woonwijken is nergens sprake. Dit is 
het resultaat als de overheid zich terugtrekt en stede
bouwkundige projecten van een dergelijke omvang 
geheel aan het particuliere initiatief overlaat. Aange
zien dit sindsdien nog vele malen is voorgekomen 
(ook in Haarlem) heeft men kennelijk niets van de ge-
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volgen geleerd . 
Maar ook aan architecten kun je niet alles overlaten. 
Molenwijk was in de jaren zeventig de eerste wijk in 
Nederland waar, althans op deze schaal, architecten 
werden ingeschakeld om, na een summier globaal 
plan, in een vroegtijdig stadium mee te denken over 
de verkaveling. Er werden drie architectenteams inge
schakeld. AI na de eerste zitting werd de kaart vrijwel 
letterlijk in drie stukken gescheurd, waarna ieder er 
met zijn eigen part vandoor ging. Héél is Molenwijk 
daarna nooit meer geworden. 
Benieuwd naar het Middengebied, waar gezamenlijk 
iets groots zou worden verricht, stapte ik op de fiets . 
Jan Dibbets is daar ooit nog als beeldend kunstenaar 
bijgehaald. Afgezien van de moeite om via pijlen en 
stippels de ingang te vinden - waar ben je als je ein
delijk door de Berlijnse Muur bent heen gebroken? In 
Kenia soms? Alleen de antilopen ontbreken! De ge
meenschappelijke tuin is een wildernis, een jungle. 
Het heeft geen stedelijke kwaliteit, zelfs geen tuin
stedelijke. Evenmin heeft de inrichting iets te maken 
met ecologie of natuur. Het is gewoon gemakzucht. 
Vlug klaar, gauw thuis. Een ander opvallend facet in 
Schalkwijk is hoe daar -achteraf - de fietspaden zijn 
'ingepleurd '; een ander woord heb ik er niet voor. Te 
weinig geld, hier en daar is met rode verf gemorst. 
Het middel is erger dan de kwaal. 
Dat alles brengt mij op een belangrijk aspect, name
lijk het beheer. Die wijken in Schalkwijk zijn er nu 
eenmaal, integraal slopen is er voorlopig niet bij. 
Concentreer je daarom op het beheer, op de kwali
teitsverbetering, met name van de groenvoorzienin
gen en de openbare ruimte. 
Professor van Mourik, eertijds hoogleraar planologie 
in Wageningen, zei ooit: 'De kortste definitie voor 
stedebouw is samenhang'. Of dat helemaal op gaat 
weet ik niet, wellicht omvat ruimtelijke ordening wel 
meer dan dat alleen, maar één van de belangrijkste 
componenten is het zeker. Als je het zo beschouwt, 
bestaat er in Haarlem helemaal geen stedebouw, 
want niets hangt samen, alles is uiteengelegd. Dat is 
te verklaren uit een simpele ontwerpersfout, een be
ginnersfout eigenlijk. Vooral architecten die stede
bouw er wel even bij doen hebben daar last van . 
Met het laatste bedoel ik dit: voor veel stedebouw
kundig ontwerpers is de rand van het papier de rand 
van het probleem. Daarbuiten is er niets, het ontwerp 
is een object en wordt van binnenuit benaderd. Nie
mand heeft bijvoorbeeld ooit de grens tussen Park
wijk en de Zuiderpolder als probleem, als ontwerpop-
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Winkelcentrum Schalkwijk. Je zou zweren 
dat je langs een industrieterrein met auto
sloperijen komt 



gave, op zijn schot genomen. Ik weet het: er lopen 
zware leidingen, maar ju ist daarom zou er op gestu
deerd moeten worden. 
Hetzelfde geldt voor de overgangsz6ne tussen Park
wijk en de Amsterdamse buurt, die gevormd wordt 
door de Prins Bernhardlaan. Zelf heb ik ooit een po
ging gedaan het Van Zeggelenplein en het Beatrix
plein aan elkaar te knopen, maar dat zou ten koste 
gaan van welgeteld één sportveld, dus dat mocht 
niet. De Prins Bernhardlaan doet zich nu voor als een 
barriere. 
Zo kan ik doorgaan: de Schipholweg en de Amerika
weg, beide hoofdwegen, alles is er van afgekeerd. Je 
bent er niet door langs die wegen groene bolletjes te 
tekenen en dan te zeggen dat het een groenstruc
tuurp lan is. Lange lijnen, hoofdlijnen, zijn bepalend 
voor het beeld van de stad, zijn belangrijk voor de 
oriëntatie, het begrip, het imago. Maar dan wel als 
as, niet als grens. Wat dat betreft is zo'n Spaarne-plan 
misschien wel nuttig. Nu wordt er tenminste voor het 
eerst naar beide oevers gekeken . Als Haarlem conse
quent wil zijn, komen er ook voor de Leidsevaart en 
de Westelijke Randweg dergelijke studies. 

Binnenstad: concentratie of spreiding van functies? 
Wat betreft de binnenstad is recent een aantal nota's 
verschenen, waaronder het Structuurplan Binnenstad . 
Wat is dat eigenlijk, een structuurplan? Een structuur
plan is een poging de bestaande toestand als beleids
voornemen te verkopen. Althans, die indruk krijg je 
uit dit plan en ik kan het weten, want ik heb nog aan 
het vorige van 1969 meegewerkt. Hier en daar ver
dwijnt een sterretje, er komt een driehoekje of pijltje 
bij, een arcering verschiet van kleur, meer niet. Met 
de tekst is het niet veel anders. 
Is dat erg? Nee, op zichzelf niet, want het komt het 
Jan Salie-gehalte ten goede; dat betekent rust in de 
tent. Het is wél erg als het betekent dat iedereen aan 
het lijntje wordt gehouden, dat niemand zich op de 
tenen voelt getrapt, en dat er geen echte visie is. Nu 
is schijnbaar aan alle wensen voldaan: een beetje wo
nen, maar ook een beetje kantoren, een beetje ver
keersluw, maar ook een beetje parkeren, enzovoorts. 
Zonder dat over gewenste verhoudingen wordt ge
praat en zonder dat men zich afvraagt of bepaalde 
zaken elkaar wellicht niet verdragen of zelfs tegen
spreken. Alles onder het mom van multi-functionali 
teit - een middel even oud en achterhaald als de be
faamde Haarlemmer Olie, goed voor alle kwalen . 
Het opvallende is echter niet zozeer wat er in deze 
nota staat, maar kennelijke discrepantie met het actu
ele beleid. Toegegeven, er worden zinnige dingen ge
zegd over de toenemende belangstelling voor bin
nenstedelijk wonen, vooral van hogere status-groe
pen, en over extra aandacht voor wonen buiten de 
specifieke woonbuurten . Maar wat is de praktijk? 
De vrijkomende bouwlokaties in de binnenstad wor
den vooral beoordeeld op maximaal rendement, en 
dat is zelden wonen . Zodoende worden grondprijzen 
verder opgevoerd met als resultaat: nog minder mo
gelij kheden voor betaalbaar wonen . Ook wordt er 
gesproken over het stimuleren van het avond leven. 
Dat bereik je niet met nog meer kermisattracties. 
De enige garantie voor een levendig avond beeld is 
wonen . 
Haarlem heeft een behoorlijk openbaar vervoersnet 
en een redelijk ringwegen systeem, maar toch wor
den de belangrijkste instellingen en voorzieningen, 
zonder zinnig argument, in het kerngebied gepropt. 
Alles op een kluitje is een zeer kleinsteedse denkwij
ze. Dat brengt mij op wat ik noem het verschrompel
de-appeltjes-denken. Als je de stad reduceert tot de 
binnenstad, de binnenstad tot het centrum, het cen
trum tot het kerngebied en het kerngebied tot de 
Grote Markt, houd je geen stad over maar een ver
schrompeld appeltje. Het valt me nog mee dat er niet 
gepleit wordt voor een NS-station onder de Grote 
Markt. In dat geval had je in een draai op je hakken 
de hele stad kunnen overzien . 
Er wordt bijvoorbeeld geschreven dat de ligging van 
de bovengenoemde schouwburg een probleem zou 
zijn, dat die te perifeer zou zijn gesitueerd . Dat is on
juist : de ligging is juist een geschenk uit de hemel. 
Het is net als met de zogenaamde grote 'trekkers' in 
een winkelgebied: grote warenhuizen (V&D, C&A, 
etc.) moet je niet op een kluitje plaatsen, want het 
gevolg daarvan is dat de uiteinden van de winkelstra 
ten steeds verder verschrompelen. Nee, je moet ze 
het liefst een eind uit elkaar leggen, dan ontstaat 
over en weer een spanningsveld . Niemand gaat op 
één avond naar de schouwburg, het concert én de 
film. Concentratie dient dus nergens toe. Je krijgt een 
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levendig plein, maa r een dooie st ad. 
Hoewel st edebouw meer is dan vorm alleen, mag het 
morfologische aspect niet uit het oog worden verlo
ren . In het Concept Uitwerking Binnenstad wordt ge
sproken over weefsel. Weefsel is schering en inslag, 
maar wat in de Uitwerking wordt getekend, is geen 
weefsel maar patch-work: lapjes die aan elkaar zijn 
genaaid. Bij actuele projecten als het Koningscarré of 
het Raaks-gebied wordt te veel object-matig gedacht 
en te weinig vanuit de context. Stedebouw zou ook 
rekening moeten houden met maaswijdte, korrel 
grootte, silhouet en ritme. 
In dit verband kom ik nog even terug op de grootste 
fout die er gemaakt dreigt te worden, namelijk in de 
Damstraat. In het Structuurplan Binnenstad wordt bij
zondere aandacht bepleit voor de relatie tussen 
Spaarne en Grote Markt. Die aandacht is er op dit 
moment zeker, maar helaas op de verkeerde manier. 
In het kader van het Enschedé-project is er sprake van 
een glazen ophaalbruggetje over de Damstraat, dat 
natuurlijk na drie keer nooit meer open gaat. Dat is 
gewoon de kluit belazeren, niets anders. Eén gebouw 
dwars over de Damstraat, inclusief onderdoorgang, 
dat is het. Als er één beschermd stadsgezicht is, dan is 
het wel de zichtlijn vanaf het Spaarne door de Dam
straat op de Grote of Sint Bavokerk. Wat er ook ge
beurt - en volgens mij is geen van de bestemmingen 
daar nodig of wenselijk - laat in godsnaam dat En
schedé-blok dicht. Er is gewoon tevee l inhoud op die 
plek gepland. 

Stedelijk landschap 
Veel nota's bevatten prima ideeën, maar blijven vro
me wensen als ze geen bestuurlijk draagvlak hebben. 
Toen ik de nota De inrichting van de openbare ruimte 
las, dacht ik: Prima nota, staat niets verkeerd in, moet 
allemaal gebeuren, maar hóe realiseer je het? In de 
nota wordt met instemming De Kern Gezond ge
noemd, een soortgelijk project voor Den Haag uit de 
jaren tachtig . Uiteraard lag daar een bruikbaar stede
bouwkundig concept aan ten grondslag, dat is voor
waarde nummer één, maar vervolgens duurde het 
drie jaar om alle betrokken diensten een beetje de
zelfde kant op te laten kijken . De verkokering van 
diensten en bedrijven is de. grootste handicap bij der
gelijke plannen en is dikwijls dodelijk. Verbijsterend 
daarbij is dat er sinds vijfentwintig jaar in Haarlem 
niets veranderd lijkt te zijn in dat opzicht. 
Toen ik destijds overleg wilde voeren over de brug
gen in Schalkwij k, zei de toenmalige chef civiele afde
ling letterlijk: 'Bruggen zijn een onderdeel van de 
weg en ik ga over de wegen. Daar hebben jullie ste
debouwkundigen dus niets mee te maken.' En toen ik 
vervolgens bij het GEB kwam om over de verlichting 
te praten keken ze me glazig aan . 'Die komt er heus 
wel, laat dat maar aan ons over, jongeman'. Er is dus 
nog een lange weg te gaan. 
Bij stedebouw gaat het niet om objecten of catego
rieën, maar om een stedelijk landschap. AI in 1961 pu
bliceerde de Engelsman Gordon Cullen zijn nog 
steeds niet overtroffen boek Townscape, wat letterlijk 
stadsschap betekent. Zoa ls in een landschap de boom, 
de beek, het hekje, en het weiland geen afzonderlij 
ke disciplines zijn, maar met elkaar een scene vormen, 
zo is ook het stedelijk landschap een beleefbare een
heid, een 'omgeving ' . Behandel het dan ook met z'n 
allen als zodanig. Verpest niet in tien jaar wat in vijf
honderd jaar rustig is gegroeid . Bezondig je niet aan 
stunt-projecten ter meerdere eer en glorie van jezelf. 
Stedebouw is gewoon gestaag en anoniem doorwer
ken . Zoek het niet in kwantiteit maar in de kwaliteit. 
En schrijf niet teveel nota 's, maar voer ze uit. 
Laat Haarlem maar gerust klein blijven. Ook met 
120.000 inwoners kun je nog een mooie, bloeiende 
stad hebben, zeker als streekstad . Laat de project-ont
wikkelaars rustig naar Hoofdd"orp gaan, daar kan 
toch geen blind paard meer schade doen. Maak ge
bruik van de mogelijkheden die Haarlem heeft. De 
tijd van de grote plannen is voorbij. Het is nu tijd voor 
reparatie, slechte plekken moeten worden opge
knapt . Kortom: leg de nadruk op beheer. 

Kwaliteit is vooral een kwestie van mentaliteit, niet 
van geld. Haarlem is een woonstad, daarop moet de 
nadruk liggen, ook in de binnenstad. Kwaliteit trekt 
kwaliteit aan, maar wordt vooral gefrustreerd door 
gelijkhebberij en prestige. Kwaliteit moet je willen, 
met z'n allen . 
Dat geldt voor de bestuurders, voor de hoofden van 
dienst, voor de ontwerpers, voor de eigenaren, voor 
de gebruikers én voor de bewoners. 



Ontwerpend aan Holland 

De Woningbouwcorporaties heb
ben altijd een grote inbreng ge
had in de Nederlandse woning
bouw. Ze hebben hoogstaande ar
chitecten ingeschakeld en zo 
hoogstaande projecten gereali
seerd . Bij de komende bouwopga
ve lijkt men echter voorbij te gaan 
aan 'de grootste huisbaas van Ne
derland'. Bij de invulling van de 
grote bouwlokaties die zijn aange
duid in de VINEX gaat de aan
dacht van het rijk met name uit 
naar de traditionele marktpartij
en. Op deze VINEX-Iokatie moet 
een groot deel van de komende 
bouwopgave, in totaal meer dan 
één miljoen woningen, tot stand 
worden gebracht. Vanuit het be
lang van de volkshuisvesting, op 
basis van een mooie traditie, maar 
ook vanuit de financiële kracht 
van de corporaties verdienen de 
laatstgenoemde instellingen een 
andere rol. 
Het bouwen van één miljoen wo
ningen in tien jaar tijd vraagt om 
een visie in de toekomst, een visie 
op wonen. Een visie die verder 
gaat dan enkel een stedebouw
kundig plan opgebouwd uit een 
aantal gewilde referentiebeelden. 
Een dergelijke aanpak doet geen 
recht aan de creativiteit van de 
ontwerpers en de kwaliteit van de 
ontwerpende en huisvestende 
professies om de aanwezige visies 
op de huidige en toekomstige ont
wikkelingen te vertalen in ruimte
lijke beelden . 
De lange-termijnvisies van corpo
raties en architecten moeten weer 
bij het denken over bouwen, wo
nen en de stad worden betrokken. 
De catalogus Ontwerpend aan 
Holland, gepresenteerd door de 
Nationale Woningraad (NWR) en 
de Stichting Architecten Onder
zoek Wonen en Woonomgeving 
(STAWON), is bedoeld als een in
spirerende verzameling ideeën, 
schetsen en projecten . Een aanzet 
voor een verdere discussie over 
het bouwen aan de toekomst. 

Informatie 

Het boek Ontwerpend aan Holland, inspire
rende schetsen en projecten voor het wo
nen in de 21 ste eeuw is voor f. 20,-
(excl. verzendkosten) te verkrijgen bij de 
NWR, afd. publikaties, tel. 036 - 5391222 

Ontwerp dijkwoning, tussen de Hollandse 
Ijssel en Gouda, ontwerp Kees Christiaanse. 
Voor de studie-opdracht is deze lokatie gee
kozen om te illustreren dat woningbouw 
kan plaatsvinden langs de rivierdijk zonder 
aantasting van typische landschappelijke 
kwaliteiten 
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Architectuur in Neder
land Jaarboek 1993-1994 

Leeg laten en juist ruimte schep
pen is de jongste zienswijze bij het 
maken en inrichten van pleinen en 
andere openbare ruimten in Ne
derland. Het zoeken naar intieme 
beslotenheid heeft een antwoord 
gekregen. In het Jaarboek Archi
tectuur in Nederland 1993-1994 
wordt deze ontwikkeling aange
toond. Ook andere verrassende 
verschijnselen komen aan bod . Ge
ruisloos verdwijnen de bouwwer
ken van een gehele generatie ar
chitecten uit de jaren 50 en 60 
door sloop of door drastische re
novaties. Eveneens opmerkelijk: 
ogenschijnlijk gemangeld tussen 
architecten aan de ene kant en de
signers aan de andere, krijgen in
terieurarchitecten nieuw emplooi 
door het snel wisselend gebruik 
van bouwwerken. De nieuwe ar
chitectuur in Nederland heeft vele 
gezichten . Een gemotiveerde se
lectie getuigt daarvan. 
De pluriforme oogst omvat werk 
van Wiel Arets, Ben van Berkel, 
Herman Hertzberger, Liesbeth van 
der Pol, Frank en Paul Winter
mans, Benthem Crouwel, DKV, Me
canoo, Mart van Schijndel, Baneke 
Van Der Hoeven, Claus en Kaan, 
Cees Nagelkerke, Rudy Uytenhaak, 
Charles Vandenhove, Kees Christi
aanse, Karelse Van der Meer, Jo 
Coenen, Siza/Geurst en Schulze. 
Aan de gekozen werken heeft de 
redactie van het jaarboek vijf the
ma's ontleend. Verschillende au
teurs zijn uitgedaagd licht te wer
pen op lastige ontwerpen als mo
numentaliteit, het grote woonge
bouw, herhaling van vormen, 
nieuwe stedelijkheid, hybridise
ring (de opmars van de bastaard
vormen) . In korte opstellen wordt 
aangegeven wat zich in de Neder
landse architectuur afspeelt. 

Informatie 

Het Jaarboek is voor f. 75,- verkrijgbaar in 
de boekhandel of bij het Nederlands Archi
tectuurinstituut, tel. 010 - 4401200 

Het schip, Woonbuurt Prinsenland Rotter
dam, Mecanoo foto: Marcel van Kerckhoven 
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Tot in lengte van dagen 

Zelfstandige ouderenhuisvesting 
en architectuur 

Overheid en ouderen lijken het 
erover eens: ouderen moeten zo 
lang mogelijk zelfstandig wonen. 
Toch is deze eensgezindheid be
drieglijk. Voor de overheid is de 
zelfstandig wonende oudere be
halve een politiek ideaal ook een 
besparing op de hulpverlening en 
zorg die te duur is geworden. 
Voor de ouderen is de wens zelf
standig te wonen ingebed in een 
breder pleidooi voor emancipatie, 
het veroveren van een volwaardi 
ge plaats in de samenleving en de 
vrijheid om zelf het scenario voor 
de oude dag te mogen schrijven. 
In Tot in lengte van dagen wordt 
aan de hand van 11 projecten be
schreven hoe volkshuisvesters en 
architecten in de praktijk vormge
ven aan deze hooggespannen ver
wachtingen. De projecten worden 
getoetst aan het senioren-label, 
een consumenten-keurmerk dat 
de SEV in samenwerking met de 
Algemene Nederlandse Bond voor 
Ouderen (ANBO) ontwikkelde. In 
de beschrijvingen staat de vraag 
centraal hoe is getracht woningen 
te realiseren die niet alleen ge
schikt, maar vooral ook aantrekke
lijk kunnen zijn voor ouderen . 

Informatie 

Stuurgroep Experimenten Volkshu isvesting 
SEV 
Postbus 1878, 3000 BW Rotterdam 
tel. 010 - 4130935 

Tot in lengte van dagen is uitgegeven i.S.m. 
Uitgeverij De Balie en voor f. 34,50 verkrijg
baar in de boekhandel of te bestellen bij: 
Uitgeverij De Balie 
Kleine Gartmanplantsoen 10 
1017 RR Amsterdam, tel. 020 - 6233673 

Castellum Amersfoort, architect 
L. Heijdenrijk 

Tot in l e n gte 
v a n da g e n 
:~I~; :;~\I!:\:~ ~ . ,." ~ ui •••• 11", 
S, """,UP ~ . p_.I .. u'_" ~ . I ••• "h • • • I1" ~ 

21 

Kattenbroek 1994: woon
wijk in Amersfoort 

Het boek Kattenbroek 1994 gaat 
over de metamorfose van een eeu
wenoud agrarisch gebied in het 
hart van Nederland, aan de noord
kant van Amersfoort. Over de op
gave om dit bijzondere slagen
landschap in 7 jaar tijd te transfor
meren tot een compleet, modern 
stadsdeel met 4700 nieuwe wonin
gen voor 13.000 Amersfoorters. De 
woningen variëren van sociale 
huur (38%) tot koophuizen in de 
vrije sector. Het PPS-opdrachtge
versteam onder voorzitterschap 
van toenmalig wethouder Fons As
selbergs heeft zich, toen het aan 
het eind van 1987 door de ge
meente Amersfoort werd aange
steld, allereerst een beeld willen 
vormen van de woon- en bele
vingskwaliteit van de nieuwe wijk 
Kattenbroek. Uitgangspunt was 
de culturele waarde van het bou
wen. Daarbij gelden ook respect 
voor de historische context van 
het plangebied, het besef dat de 
uitwerking van een stedebouw
kundige structuur uitstijgt boven 
reguliere 'exploitatie-standaards' 
in economische zin en de notie dat 
betekenisvolle stedebouw en ar
chitectuur een voortdurende in
spanning vergt van allen die bij 
het ontwerp- en bouwproces zijn 
betrokken. 
De aanpak op basis van referentie
beelden en conceptuele overwe
gingen, in dit boek beschreven en 
in beeld gebracht, heeft grote be
tekenis gehad voor de realisering 
van het ontwikkelingsplan . 

Informatie 

Het boek Kattenbroek - vormgeven in een 
spanningsveld van normen en dromen is 
voor f. 47,50 (excl. verzendkosten) te verkrij
gen bij de Stichting Centrale Woningzorg, 
Heiligenbergerweg 60, 3816 AL Amersfoort, 
tel. 033 - 765311 

Woningen van Heleen Jonkman en 
Jim Kl inkhamer 
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K WAL T E T S BEL E D B S T EDE L J K E 

Van ambitie tot allure 

Annius Hoornstra, planoloog en werk
zaam bij de gemeente Den Haag, 
projectorganisatie stadsvernieuwing 
Schilderswijk-West, onderzocht het 
kwaliteitsbeleid bij stedelijke vernieu
wingsprojecten. Het volledige onder
zoek is onlangs verschenen. 
In een vierdelige artikelen reeks haalt 
hij een achttal stedelijke vernieu
wingsprojecten voor het voetlicht 
waarbij steeds een kenmerkend 
element in de aanpak van de desbe
treffende projecten nader wordt 
toegelicht. In een eerste artikel 
besteedde Hoornstra aandacht aan 
het succes van de samenwerking 
tussen gemeente, belegger en archi
tect bij het Sphinx-Céramique project 
in Maastricht en aan het Centraal 
Stadsgebied Amersfoort met enerzijds 
ontbrekende ambities en anderzijds 
een creatieve inzet van wettelijke 
middelen met als doel de financiering 
van kwaliteit. In de tweede aflevering 
schonk hij aandacht aan organisatori
sche aspecten als middel van kwali
teitsbeleid (Utrecht-City project en 
Den Haag-Nieuw Centrum). In dit arti
kel belicht Hoornstra aspecten van 
welstand en communicatie (IJ-oevers 
Amsterdam en Verbindingskanaal
zone Groningen). 

Voorstel Amsterdamse Waterfront Financie
ringsmaatschappij: IJ-boulevard loopt in een 
curve over de Oostelijke Handelskade 

Welstand en communicatie 

IJ-oevers Amsterdam 
Na jaren van veel kabaal en commotie is in Amster
dam, als bij zoveel stedelijke vernieuwingsprojecten, 
een radiostilte ingetreden. De mooie plaatjes, de wer
vende beelden, de sted~bouw van de verleiding heeft 
schijnbaar tot niets geleid . De IJ-oevers liggen er nog 
steeds zo bij als tien jaar geleden toen de eerste 
ideeën werden ontwikkeld. 
Hoewel in 1983 al een prijsvraag werd uitgeschreven 
voor de ontwikkeling van de IJ-oevers, zijn pas in 
1989 de eerste plannen voor het gebied tussen de 
Westelijke Houthavens en het Oostelijk Havengebied 
vastgelegd in een gemeentelijke nota. Dit plan is la
ter aangepast en bijgesteld. In de laatste plannen is er 
sprake van een verdere verdichting en vergroting van 
het programma. Deze plannen gaan uit van 424.000 
m2 woningen, 670.000 m2 commerciële functies, 
151.000 m2 voorzieningen, een metrohalte, uitbrei
ding treinsporen, een busterminal, diverse sneltram
verbindingen en de IJ -boulevard . De totale grondkos
ten werden geraamd op 1,6 miljard. 
Belangrijke partijen in het project zijn de gemeente, 
de Ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat, 
de spoorwegen en de gezamenlijke vervoersmaat
schapijen en tot voor kort de Internationale Neder
landen Groep. 
Het is nu een jaar gelden dat het project is gespron
gen. Inmiddels probeert de gemeente de brokstukken 
op te rapen en als hapklare brokken te slijten aan 
geïnteresseerde ontwikkelaars. Interessant is te analy
seren wat er fout is gegaan en waarom, opdat men 
van fouten kan leren . Maar er is ook veel goeds te 
melden; daarover later meer, nu eerst een korte inter
pretatie van het mislukte proces. 
Het lijkt mij niet overdreven om te zeggen dat het 
proces (voorlopig) ten onder is gegaan aan misma
nagement. Met name het ontbreken van een duidelij
ke bestuurlijke lijn is funest geweest. 
Het plan voor een dergelijke project vraagt om ambi
ties en die zijn er dan ook steeds geweest, op het ein
de nog meer dan aan het begin . Aan de ambities is 
echter steeds door andere ambitieuze personen ge
werkt, waardoor er nu een stapel aan fantastische 
plannen bestaat, zonder dat daaraan een consistente 

Vogelvluchtperspectief van het plangebied IJ-oevers Amsterdam 
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visie ten grondslag ligt. Met enig cynisme kan worden 
gesteld dat de afgelopen periode er een is geweest 
van stedebouwkundig en planologisch onderzoek. 
Want na de (gespeelde) treurnis van het ontbonden 
huwelijk tussen de gemeente en de ING zijn de fan
tastische plannen en ervaringen gebleven. 
In deze serie over kwaliteitsbeleid verdient de aanwe
zigheid van een stedebouwkundige begeleidingscom
missie extra aandacht. Deze onafhankelijke commissie 
onder leiding van de Canadees K. Greenberg en met 
als leden P. Butenschon, W.H. Crouwel, Tj. Dijkstra en 
A. Grumbach heeft een erg zinvolle bijdrage geleverd 
aan het planproces. Als een horzel in de pels van de 
verschillende organisaties zijn alle produkten becom
mentarieerd. Omdat de commissie boven de partijen 
stond, niet gebonden was aan een plan en kon bogen 
op internationale ervaringen waren hun opmerkin
gen van grote waarde. Deze waarde ontleenden hun 
adviezen niet alleen aan de internationale uitstraling 
van de commissie, maar ook aan de inhoudelijke kwa
liteit. De reacties kenmerkten zich (soms als een van 
de weinige) door een consistente lange termijn visie. 
De gemeente reageerde vaak vanuit de belangen van 
de dienst, of in het geval van de Dienst Ruimtelijke 
Ordening vanuit het star vasthouden aan het oude, 
achterhaalde en weinig inspirerende plan uit 1989. 
De ING benaderde de plannen vanuit haar (financiële) 
belangen. De Amsterdamse Waterfront Maatschappij, 
een samenwerking tussen gemeente en ING, reageer
de vaak weer vanuit haar eigen visie, haar eigen plan
nen verdedigend . 

De instelling van een dergelijke commissie lijkt dan 
ook een aanbevelenswaardige constructie . Maar wat 
is er nieuw onder de zon? De roep om begeleidings
commissies, Q-teams, supervisoren, stadsarchitecten 
en dergelijke zijn eigenlijk niet meer dan een andere 
vorm van de welbekende en veel bekritiseerde wel 
standscommissie. Als het succes van de begeleidings
commissie wordt vertaald in termen van kritiek op de 
welstandscommissie dan klinkt dit bekend in de oren: 
onvoldoende deskundigheid, belangenverstrengeling, 
ontbreken van draagvlak enzovoort. 
Het succes van de begeleidingscommissie is dan ook 

Impressie van het scenario voor de IJ-oevers van de Amsterdamse 
Waterfront Financieringsmaatschappij 1992 
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bovenal een ondersteuning van de aanwezigheid va'n 
een deskundige, onafhankelijke adviescommissie die 
een draagvlak bezit onder politici, ambtenaren en be
volking. Met name dit draagvlak is erg belangrijk en 
zou een zorg van de commissie zelf moeten zijn . Aan 
de steun van het bestuur of het volk ontleent men de 
waarde van haar advies. 

Verbindingskanaalzöne Groningen 
Dit stedelijk vernieuwingsproject bestaat uit een 
reeks van verschillende projecten langs het Verbin
dingskanaal. Onder de projecten bevinden zich on
dermeer het nieuwbouwplan voor het Groninger Mu
seum naar het ontwerp van Alessandro Mendini en 
het plan van Pi de Bruijn voor het Stationsgebied 
Noord-West. Het bespreken van de verschillende pro
jecten is hier echter niet zo interessant; aandacht ver
dient de manier waarop de gemeente met weinig 
geld samenhang heeft proberen te bewerkstelligen 

. vanuit een schijnbaar verloren positie in de strijd om 
kwaliteit. Dat dit bijna gelukt wa? en uiteindelijk toch 
weer niet zal later blijken, vooreerst een beschrijving 
van een interessante aanpak. 
Een verzameling van deelprojecten heeft tot gevaar 
dat er een onsamenhangend geheel ontstaat. Dit ge
vaar was ook in Groningen aanwezig, maar werd tij
dig onderkend. De gemeente signaleerde dat ontwik
kelaars zich gingen roeren lang het Verbindingska
naal. De gemeente had geen geld om hier actief op 
te reageren en daarnaast was de mogelijkheid om via 
een andere weg investeerders te sturen beperkt ge
zien de slechte relatie die de gemeente met hen had 
opgebouwd tijdens de stadsvernieuwing . 
Een list was nodig. Deze werd gevonden in de perso
nen van Rem Koolhaas en Kleihues, of beter gezegd 
in een opzet van een proces, waarin open met alle 
betrokken partijen werd gediscussieerd over de toe
komst van de Verbindingskanaalz6ne. Dit onder lei
ding van een tweetal intermediairs die bij derden 
ontzag inboezemden en voor de gemeente een inzet 
op kwaliteit betekenden. 
Begonnen is om samen met een aantal ontwikkelaars 
het ontwerp-stedebouwkundig plan voor de Verbin
dingskanaalz6ne om te vormen tot een masterplan. 
Vervolgens werd de particuliere sector gevraagd een 
bijdrage te verlenen in het aantrekken van Kleihues 
en Koolhaas als adviseurs om het masterplan te be
commentariëren. Toen onder invloed van beide advi
seurs het masterplan was aangepast hebben de ont
wikkelaars voor de verschillende gebieden, onder be
geleiding van Koolhaas en Kleihues, deelontwerpen 
gemaakt. De ontwerpen zijn door de ontwikkelaars 
getoetst op hun haalbaarheid en door de gemeente 
op de consequenties voor infrastructuur en openbare 
ruimte. 
Uiteindelijk is dit gehele traject samengevat in een 
concept-structuurvisie. De visie is vervolgens, vooraf
gaande aan de formele inspraakronde, door verschil
lende partijen besproken. Deze aanpak op zich was 
niet de formule voor succes. Van groot belang voor 
het draagvlak dat men heeft weten op te bouwen, is 
de openheid van het planproces geweest. Men heeft 
bewust de publiciteit gezocht, via de media, via archi
tectonische middelen, via video-animaties, exposities, 
het openstellen van de ateliers waar gewerkt werd 
aan de deelprojecten en ook door het naar voren 
brengen van twee gerenommeerde stedebouwkund i
gen als supervisor. 
Behalve dat er wel enige kritiek mogelijk is op de ar-

chitectonische aanpak en de bizarre situatie dat twee 
zo verschillende stedebouwkundigen elk voor één 
deel van het kanaal verantwoordelijk waren, is het in 
ieder geval een interessante aanpak geweest. Het 
heeft echter niet zo mooi mogen zijn als het er op 
een gegeven moment naar uitzag, onder andere om
dat de politiek het project als geheel niet van haar 
steun durfde te voorzien. Het project had namelijk 
een tijdshorizon die uitsteeg boven de zittingsperiode 
van de raad. Ook werd een gemeenschappelijke aan
pak bemoeilijkt doordat op de verschillende projec
ten verschillende projectleiders werden gezet. 
Uiteindelijk bleek de zwakke (financiële) positie van 
de gemeente zich te wreken, of eigenlijk het veron
achtzamen van het interne draagvlak. De publiciteit 
en het planproces waren erg naar buiten gericht en 
men was vergeten de ambtenaren en de politiek als 
doelgroep te beschouwen. Achteraf bleek dat ook zij 
nog moesten worden overtuigd van een samenhan
gende aanpak. 

In het algemeen blijkt bij stedelijke vernieuwingspro
jecten dat communicatie een erg belangrijk, en verge
ten aspect van de planvorming is. De afwezigheid van 
een draagvlak bij bewoners, investeerders, ambtena
ren, politici en derden is funest voor een project. Het 
is dan ook belangrijk dat er naast een stedebouwkun
dig plan een strategie liqt hoe de verschillende doel
groepen te bereiken en te beïnvloeden in hun opvat
tingen over het betreffende project. Dit gaat verder 
dan de standaard inspraakprocedures, de gestructu
reerde overlegvormen of wollige artist-impressions. In 
de stedelijke vernieuwing heeft de stedebouw van de 
verleiding zijn intrede gedaan. Plannen worden inge
zet om partijen te overtuigen. Terecht, alleen wordt 
vaak de communicatieve kracht van het plan verkeerd 
ingeschat of is het plan niet meer dan een mooie ver
pakking, een inhoudsloze folder, met het gevaar dat 
het een eigen leven gaat leiden en ook nog gereali
seerd gaat worden. Dat het anders kan heeft men in 
Groningen getracht te bewijzen . 

Het nieuwe Groninger Museum in het Verbindingskanaal 
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Informatie 

Het rapport Van Ambitie tot allure. Kwali
teitsbeleid bij stedelijke vernieuwingspro
jecten in binnen- en buitenland is schrifte
lijk te bestellen bij A. Hoornstra, 2e Ooster
parkstraat 66c, 1091 JG Amsterdam tegen 
kostprijs (f. 35,- incl. verzendkosten) 

Maquette van de plannen voor het 
Verbindingskanaal in Groningen 
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pl a tf o rm v oo r g em ee nt e l jk ar c h t ec tuurb e l e d 

Geen kwaliteit zonder beleid 

In de gemeentelijke wereld staat kwaliteit van de om
geving hoog genoteerd. In vele collegeprogramma's 
worden aan het handhaven of verbeteren ervan wijze 
woorden gewijd. Architectuur Lokaal is opgericht om 
gemeenten die een architectuurbeleid willen voeren 
van stimulerende voorbeelden te voorzien en in het 
algemeen te documenteren. Toch is kwaliteit niet een 
vanzelfsprekend iets. Mooie gedachten en woorden 
leiden niet automatisch en zeker niet blijvend tot een 
hoog kwalitatief niveau van de omgeving. In de op
roep van Architectuur Lokaal van 11 oktober 1993 
aan alle lokale bestuurders van Nederland wordt 
daarom gevraagd om een architectuurbeleid dat 
voorwaarden schept voor duurzame oplossingen en 
zorgvuldig beheer. 

Op 28 april 1994 gaf Architectuur Lokaal een persbe
richt uit naar aanleiding van een enquête onder 160 
middelgrote gemeenten, van 20.000 tot 100.000 in
woners, over hun ambities voor kwaliteitsbeleid voor 
de bebouwde omgeving. De kop luidde, misschien 
wat overdreven, maar in de kern juist: Gemis aan toe
komstvisie in Nederlandse gemeenten. Dit harde oor
deel is niet gebaseerd op een gebrek aan belangstel
ling bij de betrokken gemeenten, integendeel. In 
ruim 50% wordt een kwaliteitsbeleid gevoerd, in ge
meenten boven de 50.000 inwoners is dat percentage 
zelfs meer dan 90%. 

Waar het aan schort is de organisatorische inbedding 
in het ambtelijke apparaat. Vrijwel nergens is iemand 
aangewezen als bewaker van de kwaliteitsdoelstellin
gen. Genoegzaam is bekend dat de bekende succes
sen in het kwaliteitsbeleid van bepaalde bevlogen 
mensen afhankelijk waren en dat met hun vertrek 
vaak de gewone gang van zaken weer de overhand 
kreeg. De meeste successen hebben een geïsoleerd en 
projectmatig karakter, zelden worden hele bebouwde 
kommen of grote delen ervan als object gekozen. 
Voor pessimisme is echter geen plaats. Juist omdat 
men doorgaans de stedebouw als vehikel kiest voor 
het kwaliteitsbeleid, ligt een integrale aanpak voor 
het grijpen. Voorlopig beperkt deze zich vrijwel over
al tot het centrum en de nieuwe uitleggebieden en 
blijven de bestaande wijken buiten schot. 

Dat stedelijk beheer en kwaliteit alles met elkaar te 
maken hebben, is nog niet echt doorgedrongen . Toch 
is er juist in de bestaande wijken van alles aan de 
hand. Wijken en buurten veranderen voortdurend 
van positie op de ladder van voorkeuren van bewo
ners en ondernemers. Dat is al gauw te merken aan 
verhuisbewegingen, het sluiten van winkels en het 
onderhoud van woningen door de bewoners. Als een 
neerwaartse spiraal wordt ingezet is dat bijzonder 
snel te zien aan het uiterlijk aanzien van de publieke 
en semi-publieke ruimten. Stedelijk beheer slaat acht 
op de stedelijke dynamiek en tracht door ingrepen 
van kwalitatieve aard verval, een gevolg van gebrek 
aan belangstelling voor hun omgeving van bewoners 
en gebruikers voor hun omgeving, te voorkomen. 
Herbergzaamheid is het sleutelwoord. Dat leidt naar 
een analyse van de kwaliteit van de omgeving: biedt 
deze mogelijkheden tot identificatie, is die voldoende 
duidelijk over wat publiek en wat privaat domein is, 
hoe sociaal veilig is de omgeving, ete. ete. ? Met klei
ne doordachte ingrepen kan veel resultaat worden 
bereikt: speelplaatsjes, de kleurstelling van overigens 
saaie gebouwen, herplaatsing en verzorging van 
straatmeubilair, het aanbrengen van sierbestrating, 
aanleg van aantrekkelijke verblijfplaatsen in de bui
tenruimte, afsluiten van portieken, plaatsen van 
kunstwerken. 

24 

Uiteraard moet niet alleen in min of meer problema
tische buurten worden gewerkt, de gehele bebouwde 
kom verdient aandacht. Stad en dorp moeten als een 
geheel worden gezien. Doordenken van het uiterlijk 
aanzien van de verbindende routes en de pleinen als 
ontmoetingsruimten en gebruiksruimten voor ver
schillende groepen gebruikers is een goede start voor 
een dergelijk proces. 

Een ding moet voorop staan, zonder de burgers gaat 
het niet. Er dient een cultureel klimaat te worden ge
schapen dat zo veel mogelijk burgers aan.spreekt. Pu
bliek debat en het bieden van mogelijkheden in te 
spelen op ideeën is absoluut noodzakelijk. Uit de en
quête blijkt dat dit maar sporadisch gebeurt, ook al 
omdat de verbanden tussen architectuurbeleid en an
deren beleidsterreinen zelden worden gelegd. Het 
debat moet voor iedereen toegankelijk zijn. Gemeen
ten moeten vooral via het onderwijs de jeugd van 
hun omgeving bewustmaken. Nu gebeurt dat eigen
lijk volgens de enquête nog nergens. 

Er bieden zich meerdere ingangen aan waarlangs ge
leidelijk aan de betrokkenheid bij en de belangstel
ling voor stedebouwkundige en architectonische kwa
liteit kan worden ontwikkeld: sociale veiligheid, mi
lieubeleid en als nieuwe ingang het natuurbehoud. 
Binnen en direct rond de bebouwde kom is een grote 
hoeveelheid groen aanwezig. Vaak is daarin een gro
tere soortenrijkdom te vinden dan in het eigenlijke 
buitengebied, dat tot een ecologische woestijn is ver
worden. Natuurvriendelijke inrichting en onderhoud 
van het stedelijke groen kan de aantrekkelijkheid van 
de woonomgeving als verblijfs- en recreatieruimte ge
weldig verbeteren. De inzendingen voor de door het 
departement van Landbouw ingestelde Gemeentelij
ke Natuurprijs laten zien hoeveel mogelijkheden er 
binnen de bebouwde kom van stad en dorp liggen. 
Natuurlijk groen zal meer dan in het verleden drager 
van een kwalitatief goed stedelijk woonklimaat zijn. 

Tot slot een opmerking over de werkgebieden. Ner
gens is architectonisch en stedebouwkundig de vluch
tigheid en oppervlakkigheid van onze moderne sa
menleving zozeer zichtbaar geworden. De gebouwen 
zijn hun eigen advertentie geworden en daarmee on
derdeel van een schreeuwerige wegwerpcultuur. Toch 
zijn de bedrijfsterreinen vaak de eerste aanblik vanaf 
de autoweg, spoorweg of station van stad en dorp. 
Het wordt tijd dat gemeentebesturen gebruikers van 
die gebieden op hun verantwoordel_kheid wijzen 
voor de inrichting en aan zien van die gebieden en 
daarmee voor het geheel. Van hen mag een bijdrage 
worden verwacht in het bewust aanbrengen van kwa
liteit. Dat kost geld, maar minder dan men doorgaans 
denkt. Een interessante vergelijking kan worden ge
maakt met de kosten van architectonisch verantwoor
de bouw van sociale huurwoningen: uit onderzoek 
van VROM bleek dat dit per woning niet meer dan 
f. 1.400.- heeft gekost. 

Gemeentebestuurders van Nederland, ons land heeft 
nog steeds een ongekende differentiatie aan land
schappen en steden en dorpen, aan u is het om dat zo 
te houden en uit te bouwen. Dat betekent het schep
pen van een cultureel klimaat, waarin debat en con
frontatie van ideeën de bevolking in het spel betrek
ken. 

drs P.Ph. Dordregter, 
directeur VNG 

Platform Architectuur Lokaal 
Stichting Archiprix 
Koninklijke Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst Bond van Nederlandse 
Architekten BNA 
Bond van Nederlandse Stede bouwkundigen 
BNS 
Federatie Welstandstoezicht FW 
Nederlands Architectuurinstituut NAi 
Nederlands Instituut voor Ruimtelijke 
Ordening en Volkshuisvesting NIROV 
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en 
Landschapsarchitectuur NVTL 
Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG 

Bestuur Archit ectuur Lokaal 
dr P. G.J. Zelissen, voorzitter 
ir C.E. van Esch 
A.H. Idsinga 
drs P. Ph. Dordregter 
mr D. van der Veer 

Bureau Architectuur Lokaal 
Cilly Jansen, coördinator 
José van Campen 
Schouw burgplein 30-34 
3012 CL Rotterdam 
te l. 010 - 4332859 
fax. 010 - 4136666 

Colofon 
Tekstbijdragen: 
Henk van Blerck, gem. Amsterdam 
Peter Dordregter. VNG 
Ben Eerhart, stedebouwkundige, Haarlem 
Jan Goedman, Ministerie VROM/RPD 
Annius Hoornstra, gemeente Den Haag 
Allard Jo lies, gemeente Amsterdam 
Erik Kool, Ministerie VROM/IVH 
Friso Kramer. industrieel ontwerper 
Eric Luiten, bureau H+N+S Utrecht 
Piet van Luijk, Ministerie VROM/DGVH 
Joos Nijsse, Zeeuws Architectuur Forum 
Wiek Röling, architect, Haarlem 
Max van Rooy, criticus, Amsterdam 
Paulus Smits, Brabants Dagblad 
Ellen de Valk, Bestuursacademies Randstad 
Henk van der Veen, Archiprix 

Redactie: Cilly Jansen 
Produktie: Cilly Jansen, Sietske Tabak 
Vormgeving: Els Scholtes, Amsterdam 
Druk: Rob Stolk bv Amsterdam 
Oplage: 2500 

Deze uitgave kwam mede tot stand door 
een financiële bijdrage van de stichting 
Cultuurfonds van de Bank Nederlandse 
Gemeenten. 

@-

!, 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

