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Architectuur Lokaal is het onafhankelijk landelijk kennis- en informatiecentrum 
voor cultureelopdrachtgeverschap in Nederland en fungeert als bruggenbouwer 
tussen de verschillende partijen die bij het bouwproces betrokken zijn. Daarbij 
hoort ook het overbruggen van de kloof tussen de culturele wereld en die van 
'de markt'. Bij de organisatie van programma's wordt zoveel mogelijk samenge
werkt met andere instellingen en partijen. Hiertoe onderhoudt Architectuur Lokaal 
nauwe contacten met uiteenlopende organisaties en initiatieven in Nederland en 
daarbuiten. De kerntaken van Architectuur Lokaal zijn: 

Informatie, documentatie en kennisoverdracht 
Als informatie- en kenniscentrum vervult Architectuur Lokaal een intermediaire 
functie, Opdrachtgevers in de bouw kunnen terecht met vragen op het gebied 
van architectuurbeleid en opdrachtgeverschap. Wanneer de vragen niet door 
Architectuur Lokaal kunnen worden beantwoord, kan zij gericht doorverwijzen, 
Op verzoek wordt de specifieke kennis van Architectuur Lokaal ingezet bij acti
viteiten van derden, bijvoorbeeld in de vorm van spreekbeurten bij evenementen 
of in begeleidingscommissies. 

Bibliotheek en archief 
De bibliotheek bevat een uitgebreide verzameling publicaties met voorbeelden 
van ruimtelijk beleid op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschaps
architectuur, infrastructuur, prijsvragen, inrichting van de openbare ruimte, en 
over opdrachtgeverschap en de bijbehorende instrumenten. 

Krant en andere publicaties 
Elk kwartaal verschijnt de krant Architectuur Lokaal. Hierin komen ontwikkelingen 
en voorbeelden op alle relevante beleidsterreinen aan de orde. De krant is 
bedoeld als platform voor allen die betrokken zijn bij het opdrachtgeverschap. 
Hiernaast worden boeken, readers en verslagen uitgegeven bij de thematische 
programma's die Architectuur Lokaal organiseert. Alle publicaties kunnen worden 
besteld via www.arch-Iokaal.nl 

Steunpunt Ontwerpwedstriiden 
Sinds 1997 is het landelijke Steunpunt Ontwerpwedstrijden gehuisvest bij Archi
tectuur Lokaal. Doel is het verbeteren van de wedstrijdcultuur in Nederland. Als 
leidraad zijn er twee handleidingen met model wedstrijdprogramma's. De ene is 
bedoeld voor de selectie van ontwerpers: Kompas bij Prijsvragen & Meervoudige 
Opdrachten, De andere kan worden gebruikt bij de selectieprocedure voor ont
wikkelende partijen, Kompas bij Ontwikkelingscompetities. Het Steunpunt heeft 
een eigen website: www.ontwerpwedstrijden.nl 

Steunpunt ICEB 
Het Informatiecentrum EigenBouw (IC EB) is een steunpunt voor particulieren en 
professionals. Hier is informatie verkrijgbaar over alle vormen en aspecten van 
particulier opdrachtgeverschap. Het IC EB is een samenwerkingsverband van 
Architectuur Lokaal, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en Vereniging 
Eigen Huis en heeft een eigen website: www.iceb.nl 

Overleg Lokale Architectuurcentra 
Vanaf de oprichting in 1993 coördineert en faciliteert Architectuur Lokaal het 
Overleg Lokale Architectuurcentra (OLA) voor de circa 45 lokale architectuurcentra 
in Nederland. Lokale architectuurcentra zijn belangrijke spelers in het architectuur
debat over de stad en de regio. 

Stimuleringsprogramma's 
Thematische stimuleringsprogramma's (in de vorm van cursussen, discussies, 
excursies en studiereizen) zijn bedoeld om de deskundigheid van opdrachtgevers 
op het gebied van het architectuurbeleid te bevorderen en daardoor de kwaliteit 
van de gebouwde omgeving te verbeteren, De programma's worden door Archi
tectuur Lokaal geïnitieerd of op verzoek van opdrachtgevers (overheden, corpo
raties en commerciële bouwpartijen) gericht geprogrammeerd en georganiseerd. 
Hiernaast voert Architectuur Lokaal beleidsopdrachten en (voor)studies uit. Zo 
draagt Architectuur Lokaal ook bij aan verwerving van kennis over (cultureel) 
opdrachtgeverschap. 
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Om de gebouwde cultuur 
Opdrachtgevers, zowel publiek als privaat, hadden in het afgelopen 
jaar te maken met de complexiteit van het beleid en het bouwproces. 
Met name boven lokale opgaven en een hoge plandichtheid per vier
kante meter vormden struikelblokken. 
Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal 

Stimuleringsprogramma's 
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Oost West Thuis Best 
Op bovenlokale ontwikkelingen heeft een gemeente zelden rechtstreeks 
invloed, maar binnen de gemeentegrenzen vragen ze wel om inpassing 
in een lokale ontwerpopgave. Architectuur Lokaal bracht gemeenten 
hierover met elkaar in gesprek op verschillende plaatsen door heel 
Nederland. 
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Bouwopgaven over de grens 
Architectuur Lokaal zet zich in 
voor kennisuitwisseling met 
andere landen in Europa. Op 
Europees niveau bestaat vooral 
behoefte aan uitwisseling over 
het nationale ruimtelijk beleid, de 
regelgeving en het verloop van 
besluitvorming in de 
verschillende landen. 

Publicaties 
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Publicaties 
Overzicht van de publicaties van 
Architectuur Lokaal in 2003. 

Projecten in opdracht 
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Ontoegankelijk en onbereikbaar 
Het is vaak slecht gesteld met de 
toegankelijkheid van de openbare 
ruimte, maar een goed ontwerp is 
het halve werk. De kwaliteit ver
betert ook door goede onderlinge 
afstemming van de partijen. 

Organisatie 
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Bestuur en bureau 
Bestuursleden en medewerkers. 
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Het 'stille' werk 
De belangrijkste taak van Archi 
tectuur Lokaal is misschien wel 
het zogenaamde 'stille werk', het 
beantwoorden van vragen. Een 
overzicht van de vragen uit 
binnen- en buitenland die in 2003 
aan het informatiecentrum van 
Architectuur Lokaal werden voor
gelegd. 
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Vernieuwing in de wederopbouwwijk 

Steunpunten 
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Hoera, 10 jaar OLA! 
Thema's en programmering kunnen 
per architectuurcentrum verschillen, 
maar er zijn overeenkomsten in 
bedrijfsvoering of uitwerking van 
het beleid. Architectuur Lokaal biedt 
sinds tien jaar ondersteuning aan 
het Overleg Lokale Architectuur
centra (OLA). 

De vernieuwing van de naoorlogse wijken in Nederland is niet het 
probleem van de opdrachtgever alleen . Juist een gezamenlijke 
inspanning van alle partijen leidt tot goede resultaten. Diverse betrok
kenen geven een statement. 

18 

Nieuwe opdrachtgevers, nieuwe kwaliteit 
De professionalisering van de kinderopvang brengt vele veranderingen 
met zich mee. Behalve aan nieuwe wetgeving is er behoefte aan meer 
kwaliteit van de gebouwen. Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft een 
prijs ingesteld voor de beste opdrachtgever voor kinderdagverblijven. 
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Arch itectu urcentra 
Adressenoverzicht van alle lokale 
architectuurcentra in Nederland. 
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Een Europese zoektocht 
Voor de selectie van ontwerpers 
en projectontwikkelaars zijn er in 
Nederland sinds enkele jaren 
handleidingen waarmee het pro
ces beter kan verlopen . In andere 
Europese landen zijn er wettelijke 
regelingen . Binnen Europa wordt 
gezocht naar afstemming. 
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Het landschap van de recon
structie 
Sinds 2002 is het landschapsont
wikkelingsplan (LOP) toegevoegd 
aan de gebruikelijke beleidskaders 
voor landschapsontwikkeling. 
Enkele gemeenten werken er nu 
mee. Een tussentijdse evaluatie. 

20 

Ruimte voor Morgen 
Kan van een commerciële 
opdrachtgever worden verwacht 
dat hij zich verantwoordelijk voelt 
voor de toekomst van de stad en 
de samenleving? 

De prijs van kwaliteit 
Soms wil een opdrachtgever van 
een bedrijfspand extra kwaliteit 
genereren. 
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Particuliere praktijken 
Hoe kan particulier opdrachtgever
schap vorm krijgen in stedelijke 
gebieden? Het magazine Steden
bouwlEigenbouw gaat in op prak
tijkvoorbeelden op het gebied van 
collectieve en stedenbouwkundige 
initiatieven. 
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Rijkswaterstaat zoekt nieuwe 
wegen 
Voor het Routeontwerp A 12 hebben 
Rijkswaterstaat en Architectuur 
Lokaal ervaringen bij andere pro
jecten die in schaal en ambitie 
vergelijkbaar zijn , geanalyseerd. 
De spanning tussen algemene 
doelstellingen en lokale uitwerking 
is op diverse terreinen merkbaar. 
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Uit de verdediging 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is 
een bovenlokale opgave. Dat biedt 
mogelijkheden, maar schept ook 
verwachtingen. Een ontwikkelings
programma geeft gemeenten 
houvast om de linie op te nemen 
in een groter geheel. 
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Het jaar 2003 
Om de gebouwde cultuur 

Machinegebouw Zonnestraal. Hilversum. 
ontwerp J. Duiker 
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Sinds de oprichting in 1993 probeert Architectuur 
Lokaal onder meer door het organiseren van stimu
leringsprogramma's, de kwaliteit van de gebouwde 
omgeving en de kwaliteit van het opdrachtgeverschap 
te bevorderen. Daarbij ligt de nadruk vooral op het 
belang van de culturele component van het opdracht
geverschap. Gemeenten zijn de belangrijkste doel
groep, maar door veranderingen in het opdrachtge
verschap is het veld van opdrachtgevers steeds 
breder geworden. De gemeente deelt haar rol van 
opdrachtgever meer en meer met andere partijen, 
zoals corporaties en ontwikkelaars, maar ook met 
schoolbesturen en individuele particuliere opdraCht
gevers. Deze krant geeft, aan de hand van ons werk 
in 2003, een beeld van de huidige dynamiek. De vra
gen die aan het informatiecentrum zijn voorgelegd, 
waren net zo gevarieerd als de projecten die wij 
hebben gerealiseerd - uit eigen middelen, dan wel in 
opdracht van derden. Het scala liep uiteen van een 
symposium over kwaliteit op een bedrijventerrein tot 
regiogebonden bijeenkomsten over specifieke regio
nale problematiek, van lokaallandschapsbeleid tot 
kwaliteit in de kinderopvang, van snelwegontwerp 
tot een privé-huis. Voor alle opdrachtgevers die bij 
deze opgaven betrokken zijn, fungeerde Architectuur 
Lokaal als aanspreekpunt. 

Opdrachtgevers krijgen te maken met architectuur
beleid. Op rijksniveau, op regionaal niveau, op lokaal 
niveau en vaak met een combinatie daarvan. Als er 
één gemeenschappelijke verzuchting klinkt in de 
bijeenkomsten van 2003 betreft het de plandichtheid 
- vaak vigeren per vierKante meter vier beleidsplannen. 
Voor opdrachtgevers is het soms moeilijk om de 
waarde en het doel van overheidsregulering te 
achterhalen en onderkennen. Het landschapsontwik
kelingsplan is hi .... een voorbeeld van. Wat voegt het 
toe aan het structuurplan, het bestemmingsplan, het 
structuurplan en de welstandsnota? Hoe kan het 
optimaal worden ingezet? 
Een andere probleem dat in 2003 wordt herkend op 
alle bestuursniveaus is de rol van de regio. Hoe kan 
landelijk én lokaal beleid worden gevoerd in de over
heersende dynamiek van de regio? Regio's fungeren 
in toenemende mate als zelfstandige entiteiten, in 
economisch, infrastructureel, recreatief of agrarisch 
opZicht. De regio Schiphol is van nationaal en zelfs 
mondiaal belang. In de Reconstructiegebieden is het 
verdwijnen van de traditionele veehouderij een punt 
van aandacht op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau. Het watervraagstuk is bovenal een vraagstuk 
van nationale veiligheid, maar lokale bestuurders 
hebben in eerste instantie te maken met de inpassing 

van soms ingrijpende maatregelen (dijkversterkingen) 
in hun karakteristieke dorpslandschap. 

Ruimtelijke kwaliteit ontstaat wanneer mensen met 
ambitie iets moois weten te creëren uit de componen
ten die deel uit maken van de (on)gebouwde omge
ving: architectuur, stedenbouw, openbare ruimte, 
landschap, landbouw, toerisme, recreatie, water
berging en infrastructuur. Een gemeente of private 
opdrachtgever heeft niet op alle ontwikkelingen en 
processen rechtstreeks invloed, maar binnen de 
gemeentegrenzen moet wel sprake zijn van inpassing 
in een lokale ontwerpopgave: alles krijgt uiteindelijk 
letterlijk vorm op een plek. Des te belangrijker is een 
overheidsbeleid dat oog heeft voor de complexe 
realiteit van alledag. Met de nota Ruimte zet de Rijks
overheid een nieuwe ontwikkeling in. 'Van bestem
mingsmacht naar ontwikkelkracht' is de slogan. 
Economische uitgangspunten lijken te prevaleren, 
gemeenten en provinCies krijgen meer beleidsvrijheid. 
Enerzijds is dat goed nieuws. Gemeenten en provin
cies weten vaak zelf het beste welke ruimtelijke pro
blemen om een oplossing vragen en hoe die tot 
stand zou kunnen komen. Aan de andere kant is 
onderlinge afstemming nu ook al moeilijk. Zonder 
duidelijke richtlijnen wordt dat wellicht nog moeilijker. 
Bovendien heeft een terugtredende overheid waar
schijnlijk ook betrekking op de financiering van flan
kerend beleid ten aanzien van de kwaliteit van de 
gebouwde omgeving. Wordt het expliciete, en zo 
succesvolle architectuurbeleid wel voortgezet? Kan 
het voortbestaan van lokale architectuurcentra worden 
gegarandeerd als gemeenten minder geld tot hun 
beschikking hebben? In het beleidsplan Om de 
gebouwde cultuur voor de periode 2005 - 2008 
onderscheidt Architectuur Lokaal concrete uitgangs
punten voor stimuleringsprogramma's waarmee we 
de opdrachtgevers in de komende jaren zullen 
ondersteunen. Want met alle onzekerheden die de 
nota Ruimte met zich meebrengt, is één ding duide
lijk. De behoefte aan een coördinerend orgaan, een 
informatiecentrum voor opdrachtgevers dat op onaf
hankelijke en kritische wijze de rol en de waarde van 
overheidsbeleid kan analyseren en op zijn gevolgen 
kan wijzen, zal alleen maar groter worden. 
Architectuur Lokaal is en blijft aanspreekpunt voor 
opdrachtgevers, neemt een unieke positie in als 
vertaler van beleid naar praktijk en blijft een kritische 
partner voor eenieder die de kwaliteit van de gebouw
de omgeving nastreeft. 

Cilly Jansen 
directeur Architectuur Lokaal 
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Noten: 
1. POKON. ~ In Nedertand. 19099, geactualiseerd 2003 (zie onder informatie) 
2. Actueel overzlcht lokale arch/teQtU\Ircentra In NeCle!fand: 
zie achterzijde van deZe krant. Deze adressen en die van arohltectuurcentra In het buitenland 
worden geactualiseerd op www.al.clHokaal.nl/lnternetionaallaclres_nederiand.html 
3. Spiegel van de cultuur. Advies Cuituumota 2005 -2008, #5 Architectuur en Stedenbouw & 
Monumenten en Archeologie. Raad voor Cultuur. 2004 
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Groningen. OlA 2003 

Informatie 
Overleg Lokale Architectuurcentra 
activiteit: steunpunt ter facilitering en 
coördinatie van de lokale architectuurcentra 
in Nederland in het Overleg Lokale Architec
tuurcentra OLA, op verzoek van de centra 
zel f. Het OLA is een informeel netwerk en 
biedt een platform voor ontmoeting en 
kennisuitwisseling. Samen én afzonderlijk 
zijn de lokale architectuurcentra een 
belangrijke speler in het architectuurdebat 
van stad en regio. Het OLA staat open voor 
alle organisaties die structureel en publieks
gericht aandacht besteden aan architectuur. 
kader: Trait-d 'Union, beleidsplan Architec
tuur Lokaal 2001-2004 - op verzoek van 
lokale architectuurcentra 
i.S.m.: de architectuurcentra 
publicatie: POKON #2, uitgave 
Architectuur Lokaal 
datum: structurele activiteit sinds 1993; 
jubileumbijeenkomst 29 januari 2003 
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Sinds 1997 is het Steunpunt 
"'"",rlAlrrlI'·n ... "'''''I'It bij Architectuur Lokaal. Het Steun-
punt is van wedstrijden 
om het selectieproces zo 
verlopen. Steeds actueler wordt de afstemming 
van de binnen 

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is ook in 2003 
vele uitschrijvers behulpzaam geweest bij het besluit 
om al dan niet te kiezen voor een wedstrijd als 
middel om een architect te selecteren, of een pro
jectontwikkelaar - al dan niet in combinatie met een 
ontwerp. 
Enkele wedstrijden die in 2002 waren uitgeschreven, 
werden in 2003 afgerond, en er gingen 9 wedstrijden 
van start waarvan het programma in 2002 was 
opgesteld. Van de 23 nieuwe wedstrijden die in 2003 
werden uitgeschreven, zijn er 18 door de uitschrij
vers zelf aangemeld bij het Steunpunt. De overige 
wedstrijden werden bij gemeld door de BNA, door 
deelnemers, of opgevraagd door het Steunpunt. Het 
ging vooral om ideeënprijsvragen, naast enkele meer
voudige opdrachten en ontwikkelingscompetities. 
Het Steunpunt werd onder meer geraadpleegd door 
de gemeenten Amsterdam, Den Helder, 
Eibergen, Enschede, Heerlen, Nieuw Lekkeriand, 

. Son en 
Westerveld, Wieringen, en 
De Wolden, en door de Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Gelderland. Op de website 
www.ontwerpwedstrijden.nl kunt u zien, tot welke 
selectieprocedures zij hebben besloten - en of zij de 
modellen uit Kompas (zie kadertekst) hebben 
gevolgd. Uiteraard zijn niet alleen gemeenten, maar 
ook andere organisaties wel eens op zoek naar een 
idee of een architect. Hierover raadpleegden bijvoor
beeld de architectuurcentra uit Nijmegen, [.;v .... rlllr ... um 

en Rijnland, net als culturele instellingen zoals Stroom 
HCBK, SKOR, Europan en Belvedere het Steunpunt. 

Bouwen is cultuur 
De Convenantpartijen (zie kader) hechten veel waar
de aan de melding van wedstrijden bij het Steunpunt 
- wat betekent, dat een uitschrijver zijn wedstrijdpro
gramma instuurt. Zo kan inzicht worden verkregen in 
de selecties die plaatsvinden, waarmee wordt bijge
dragen aan het doen ontstaan van een echte wed
strijdcultuur in Nederland. Zo'n wedstrijdcultuur is in 
de ons omringende landen heel gebruikelijk. 
Architectuur Lokaal wordt, sinds het Steunpunt er is 
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ondergebracht, regelmatig uitgenodigd door verschil
lende Europese buitenlanden om de omgang met 
wedstrijden in Nederland toe te lichten. Dit, om de 
regelingen met elkaar te vergelijken, en te bezien of 
en hoe ze aansluiten bij de Europese regelgeving. 
Immers, de bedoeling is dat vrij economische verkeer 
binnen de EU wordt bevorderd - vrij verkeer van 
goederen, diensten en mensen. Hoe selecteren de 
verschillende landen hun ontwerpers? Of de project
ontwikkelaars waarmee zij in zee zullen gaan? 
Uitwisseling van praktijkervaringen over deze vraag 
worden meestal ofwel door nationale overheden, of 
door ontwerpersorganisaties georganiseerd. De aan
wezige vertegenwoordigers van de verschillende 
landen zijn het er telkens over eens dat de betekenis 
van wedstrijden ligt in het benutten van freiraum: het 
ruimte bieden aan oriëntatie en ideeënontwikkeling. 
Bouwen is cultuur, zo wordt gesteld, en cultuur 
behoeft wedstrijden. De eigenlijke vraag is dan: hoe 
kunnen we het instrument wedstrijden inzetten om 
kwaliteitsbevordering te bewerkstelligen en vooraf
gaand daaraan, hoe kunnen we dat instrument 
verbeteren en op EU-niveau op elkaar afstemmen? 
Selecties van ontwerpers zijn in een aantal Europese 
landen wettelijk geregeld. Er wordt in Duitsland en 
Oostenrijk geen wedstrijd openbaar gemaakt zonder 
dat een Kammerberatung (overleg met de Architek
tenkammer) heeft plaatsgevonden. Alle wedstrijden 
in deze beide landen worden geregistreerd bij de 
Kammers en krijgen een registratienummer. Dat dat 
in Nederland niet zo is, wekt enerzijds telkens verba
zing, anderzijdS ook weer niet: het beeld bestaat dat 
er in Nederland nu eenmaal erg weinig wedstrijden 
zijn (in Duitsland: jaarlijks ongeveer 650, het Steun
punt kan er jaarlijks circa 50 (voornamelijk ideeënwed
strijden) achterhalen, juist omdát er geen wetgeving 
is. Hetgeen soms ook weer de uitspraak ontlokt dat 
het architectuurklimaat in Nederland - zo wordt dit 
door met name architecten ervaren - misschien 
daardoor zo gunstig is. 
Door afname van de bouwproductiviteit in Duitsland 
nemen steeds meer architecten deel aan wedstrijden, 
soms wel tot 1000 per opgave. Hierdoor dreigt het 
wedstrijdproces vast te lopen. Dus wijken steeds meer 
Duitse architecten uit naar Noord-Italië, waar de 
wedstrijd programma's Duitstalig zijn. Dit leidt ertoe, 
dat Italië overweegt hierin verandering te brengen 
om te voorkomen dat het wedstrijd proces ook hier 
vastloopt door bovenmatige deelnemersaantallen. 
Door de programma's uitsluitend in het Italiaans te 
publiceren, wordt alsnog een taalbarrière opgewor
pen en het aantal deelnemers misschien beperkt. 
De Nederlandse, niet-wettelijk verplichte regelingen 
zoals vastgelegd in de handleidingen Kompas lijkt 
voor deze landen aantrekkelijk. Maar met elke pro
cedure wordt op termijn problemen voorzien, omdat 
de selecties opengesteld dienen te worden. Daar zijn 
geen taalbarrières tegen opgewassen. 
AI met al zullen de selectieprocedures waarover de 
EU landen op termijn tot overeenstemming komen, 
belangrijke gevolgen hebben voor Nederland: voor 
de partijen die betrokken zijn bij het opdrachtgever
schap, voor het ontwerp en voor de bouw - en dat 
vraagt de komende jaren van de rijksoverheid en alle 
andere betrokken Convenantpartijen een stevige 
inzet bij de totstandkoming van de procedures. En 
bij de ontwikkeling van de huidige praktijk van de 
selecties via Kompas en Steunpunt Ontwerpwedstrij
den in Nederland. 

Monumf)nt Vuurw"rkramQ 
Het verdwenen huis tussen hemel en aarde, ontwerp Balta 
Amsterdam. Comité Monument Vuurwerkramp gemeente 
Enschede, openbare ideeënprijsvraag. 

Ontwikkeling Wieringerrandmeer 
Impressie van de jachthavens bij De Haukes, uit het winnende 
plan Lago Wirense, ontwerp Bureau Alle Hosper, Lo.v. de ont
wikke/combinatie Boskalis, Vo/kerWessels en Witteveen+Bos. 
Meervoudige ontwikkel/ontwerpopdracht Wieringerrandmeer, 
provincie Noord-Holland met de gemeenten Wieringen en 
Wieringermeer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorder
kwartier. 

Geest en Grond 
The Dutch bulbs, winnende inzending van de prijsvraag Bulb & 
Breakfast, ontwerp Caroline Wolf, Anna Ka/ve/age, Lorenz 
Schreiber en Attila Saygel (Berlijn, Duitsland). 
Projectbureau Geest en Grond van het Ertgoedhuis van de 
provincie Zuid-Holland, openbare ideeën prijsvraag. 

/nfm:m.<!1i" 
Steunpunt Ontwerpwedstrijden 
activiteit: ondersteuning voor uitschrijvers van ontwerpwed
strijden en ontwikkelingscompetities. Doel hiervan is. bij te 
dragen aan een c/oelmatlg en ordelijk verloop van wedstrijden 
vanuit de gedachte dat een goed georganiseerde wedstrijd 
een bijdrage kan leveren aan de culturele dimensie van de 
fysieke omgevincJ. De belangrijkste taken van het Steunpunt 
zijn (1) algemene vraagbaak en stimulenng. (2) adVisering en 
professionalisering. (3) documentatie. evaluatie en periodieke 
rapportage en (4, publiciteit en voorlichting. Het Steunpunt 
baseel1 de ondersteuning op de Ilandleidingen Kompas bij 
Prijsvragen & Meervoudige Opdrachten (1997) en Kompas 
biJ Ontwi/(kelingscompetities (2001). 
kader: Convenant Wedstrijden op het gebied van architectuur. 
stedenbouw. lanrjschapsarchitectuur en interIeurarchitectuur 
voor de periode 2001 - 200~ 

i.s.m.: Convenantpartijen: Aedes. AVBB. BNA. BNI. bnSP. 
NEPROM. NVTL.. ONRI. VNG. Ministeries VROM. OCenW. 
LNV. V&W. Defensie en Buitenlandse Zaken 
publicaties: www.ontwerpwedstrijden.nl. 
rappo/13ge /-Iet zesde jaar. uitgave Arcllitectuur Lokaal 
datum: structurele activiteit sinds 1997 
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Informatie 
Informatiecentrum EigenBouw ICEB 
activiteiten: oprichting en opening steunpunt, informatie- en 
documentatiecentrum ICEB 
activiteitenplan particulier opdrachtgeverschap 2003-2005 
studiedag en magazine Stedenbouw/Eigenbouw 
deelname aan de manifestatie Heilige Huisjes 111, Nederlands 
Architectuurinstituut, discussies bij de manifestatie Oost 
West Thuis Best 
kader: nota Ontwerpen aan Nederland, nota Mensen 
Wensen Wonen en motie Schoenmakers/Ravestein 2001, 
informatiecentrum ten behoeve van particuliere opdrachtge
vers, gemeenten, ontwerpers en andere betrokkenen bij parti
culier opdrachtgeverschap in de woningbouw 
i.s.m.: ICEB algemeen en website met Stuurgroep Experi
menten Volkshuisvesting SEV en Vereniging Eigen Huis VEH 
studiedag met het Nederlands Architectuurinstituut NAi 
publicaties: magazine Stedenbouw/Eigenbouw, uitgave 
Architectuur Lokaal, www.iceb.nl 
datum: 2003 

Informatie 
De Gouden Piramide 2003 
activiteit: medewerking aan de organisatie 
van De Gouden Piramide (microniveau), 
Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgever
schap in de architectuur, stedenbouw, land
schapsarchitectuur, infrastructuur en ruim
telijke ordening 
kader: opdracht Projectbureau Gouden 
Piramide 
datum: maart tot en met november 2003 
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Informatie 
Oost West Thuis Best 
activiteit: manifestatie t.b.v. deskundigheidsbevordering 
architectuurbeleid voor Nederlandse gemeenten, vijf bijeen
komsten op locatie, slotbijeenkomst 2004 
#1 Zuidoost/Venlo: Herbestemming 
#2 Zuidwest/Bergen op Zoom: Ontwikkeling aanwezige 
ruimtelijke kwaliteit 
#3 West! Haarlemmermeer: Vormgeving van de infrastruc
tuur 
#4 Noord / Leeuwarden: Wijs groeien, groeiwijzen van 
gemeenten 
#5 Oost / Deventer: Industrieel erfgoed 
kader: Trait-d'Union, beleidsplan Architectuur Lokaal 2001-
2004, professionalisering gemeentelijk architectuurbeleid 
publicaties: readers en verslagen, uitgave Architectuur Lokaal 
datum: 13 februari 2003 -13 februari 2004 
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Informatie 
Op rubberen laarzen. Landschapsontwik
keling in de reconstructiegebieden 
activiteit: studie, excursie en debat met het 
doel om bij gemeenten interesse te wekken 
voor landschapsontwikkeling 
kader: nota Natuur voor mensen, mensen 
voor natuur, nota Ontwerpen aan Nederland, 
actieprogramma Integraler werken be leids
thema Kwalitatief hoogwaardiger werken in 
het landelijk gebied 
publicatie: reader en verslag Op rubberen 
laarzen. Landschapsontwikkeling in de 
reconstructiegebieden , uitgave Architectuur 
Lokaal 
datum: 27 juni 2003 



Informatie 
Routeontwerp A12 
activiteit: onderzoek voorbeeldprojecten 
wegontwerp ten behoeve van het projectbu
reau Routeontwerp A 12 om te komen tot 
uitgangspunten voor het wegontwerp in 
relatie tot de ruimtelijke omgeving redactie 
publicatie 
kader: nota Ontwerpen aan Nederland I 
Omgevingseducatie, onderwijs en onderzoek 
publicatie: Waar een weg is, is een wil. 
Opdrachtgeverschap en opgave bij infra
structuur, vergelijkingsmateriaal voor het 
Routeontwerp A 12, Architectuur Lokaal 
i.S.m. Rijkswaterstaat, maart 2004 
datum: 2003 



Internationaal 
activiteit: kennisuitwisseling op internatio
naal, en met name Europees niveau, over 
architectuurbeleid. In 2003 werden lezingen 
gehouden in Frankrijk, België, Duitsland en 
Oostenrijk 
kader: nota Ontwerpen aan Nederland 
datum: 2003 



Informatie 
Toegankelijkheid van de openbare ruimte 
activiteit: discussie over de inrichting van de 
openbare ruimte ten behoeve van opdracht
gevers, beheerders, ontwerpers en gebruikers 
kader: opdracht gemeente Amsterdam 
datum: 2 oktober 2003 

--------------------------------------------------------~~~-=-=~"~~====~~-~, 







Informatie 
De prijs van kwaliteit 
activiteit: symposium over de kwaliteit van 
huisvesting en de overwegingen die daarbij 
voor opdrachtgever en architect relevant zijn 
kader: opdracht Van de Wiel Bouw 
m.m.v.: Kees de Graaf 
datum: 3 september 2003 

Informatie 
Ruimte voor Morgen 
activiteit: cursus (2 studiedagen en excursie) 
ten behoeve van medewerkers van Bouw
fonds Ontwikkeling 
kader: opdracht Bouwfonds Woningbouw 
publicatie: reader Cursus Architectuur en 
Stedenbouw, uitgave Architectuur Lokaal 
datum: 21 en 22 mei 2003 



Informatie 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
activiteit: twee excursies en twee discussies 
kader: opdracht Projectbureau Nieuwe 
Hollandse Waterlinie 
m.m.v.: Marinus Kooiman, Beek en Kooiman 
Cultuurhistorie 
publicaties: verslagen Nieuwe Hollandse 
Waterlinie: Lek acces en Gooi & Vechtstreek, 
uitgave Architectuur Lokaal 
datum: 11 juni en 26 november 2003 
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Cjlly'J~~$eh, q;(eçteur 
... T?nl~~in~al .. ~ellai~saqviseur 
~?~iqqe.Aart~e~;be?;ijls/eitJer 
;Dir~.Berg~~~1 ho()fdprM~cten 
Vib~l<eGI~sk~s~erolectfejder 

.. S~~h<lM\;Idd~; p;roJ~ctleJC{er 
S<l~kia\foest,prOJect/~{qer 
WendeJin~··.DJJkr:n~n'·B'JJeçtrn~dewetket 
M~r~()t deJag.er,p~oj~C1Jme~ewerKer 
JacqllellrWNVip~p,prpje~troe;(j~0tetker 
.Jann~ke~~n. derpÓel~ .. secre:tf~i~atlprojectmeqewerker 
r:ernke ~raas; se;c~etariaat (Q1!Oti.t~q1l12) 
Un~er Beer~nds, huishou(je/ljkmedewerker (tot 01/09) 

12004 23 



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-


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

