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Gerrit Schoenmakers nam op 24 juni, 
enkele weken na de nederlaag van 
zijn partij, de PvdA, bij de gemeente
raadsverkiezingen, officieel afscheid 
van zijn staat als Middelburgse 
wethouder, plechtig uitgezwaaid door 
geestverwanten als Felix Rottenberg 
en Adri Duivesteijn. Vanaf het begin 
van zijn carrière heeft hij het kunst
en cultuurbeleid van de gemeente aan 
de orde gesteld en veel gewonnen: de 
Vleeshal als expositieruimte voor 
installaties, Stichting Nieuwe Muziek 
(waarvan hij onlangs voorzitter 
werd), de architectuur van de 
Maisbaai en natuurlijk Museum 13-IX, 
een kunstenaarscentrum naar 
ontwerp van Aldo en Hannie van Eijck 
en Karel Appel. Van hem mag alles 
worden afgebroken als er maar iets 
fatsoenlijks voor in de plaats komt. 
Als hij de eerste steen legt voor een 
gebouw, is die gesigneerd met 'Gerrit 
S'. Een man, in de schaduw van 
Wibaut, die met graagte een inter
view geeft, maar met ergenis consta
teert dat hij niet langer wethouder is, 
dat kwaliteitsbeleid vaak van perso
nen afhankelijk blijkt en dat er een 
niet aflatende neiging bestaat om 
kwaliteit als luxe te beschouwen. 

Gerrit Schoenmakers 
foto: Foto Select, P. Davidse 

De kwaliteit van nieuwbouwwijken 
in Middelburg 
Wie is er nu wezenlijk geïnteresseerd? 

Je was 76 jaar lang wethouder, van 7978 tot 7994. Is 
dat niet wat veel? 
Nee, met jaloezie kijk ik naar John Wevers in Maas
tricht die 20 jaar volmaakte als wethouder van stads
vernieuwing en ruimtelijke ordening en pas nu con
stateert dat de stad 'aardig op orde begint te komen'. 
Daarentegen ben ik slechts acht jaar wethouder 
stadsververnieuwing geweest, waarvan de laatste vier 
jaar gecombineerd met ruimtelijke ordening. 
Nu zijn die twee weer gesplitst. Dat is vervelend; als 
wethouder ben je gedwongen te werken als de diri
gent die de partijen van het orkest in zekere mate sa
menbrengt en zorgt dat de solist onbelemmerd zijn 
beste prestatie kan neerzetten. Dat gaat nu veel min
der gemakkelijk. Die splitsing is bedoeld om een 
evenwichtige verdeling in het college te maken, want 
iedereen heeft wel in de gaten dat stadsvernieu
wing/ruimtelijke ordening een van de weinige zaken 
is waarmee je - als je wilt tenminste - je kunt profile
ren . Een goed beleid is dan alleen mogelijk wanneer 
beide wethouders inhoudelijk op één lijn zitten of 
wanneer een van de twee de ander qua persoon en 
karakter helemaal overheerst. Maar ook wanneer één 
persoon stadsvernieuwing en ruimtelijke ordening 
combineert, dan is er altijd het tegenspel van de col
lege en de raad. 

Hoe ga je daarmee om? 
Kijk, een goed plan bedenken en een goed idee heb
ben is niet zo moeilijk, maar om het een meerderheid 
te geven in het college en in de raad, dat is het pro
bleem. Want als men daar niet wil of niet geïnteres
seerd is in de vraag - dat zie je heel vaak - dan komt 
er dus niks van terecht. Wie is nou wezenlijk geïnte
resseerd in de kwaliteit van nieuwbouwwijken in 
Middelburg? Alleen als je ingrepen doet in het cen
trum, krijg je een beetje belangstelling . Bij uitbrei
d ingswijken is men slechts geboeid door het dreigen
de verlies van het grondbedrijf en/of het dreigende 
verlies van potentiële inwoners aan omliggende ge
meente, waar je zomaar kunt bouwen. Als grondex
ploitatie heilig wordt verklaard, het saldo op nul uit
komt, is dat een schande voor een stad met een rijke 
stedebouw en architectuur uit het verleden, zeker 
wanneer die thans omwille van het saldo-nul-syn
droom nalaat architecten met goud in de vingers uit 
te nodigen of via alchemistische ingrepen toelaat dat 
goud vervalt tot gietijzer. 

Denk je dat zulk verval te voorkomen is, in een demo
cratisch model als de gemeenteraad? 
Ik heb me in het ruimtelijke ordeningsbeleid nooit la
ten chanteren door omliggende gemeenten die met 
een onverantwoordelijke snelheid bouwgrond op de 
markt brengen of door de vrijheid-b lijheid-filosofie 
die daar gangbaar is. Hoe vaak word je niet verweten 
dat Middelburg niet dezelfde mogelijkheden biedt 
als Arnemuiden of Oostkapelle? Maar een stad is nu 

Woningen 't Zand, ontwerp P.H .N. Briët, ca . 1941, gemeentearchief 
Middelburg 

Johan de Koning 

eenmaal bewijsbaar anders. Zo'n soort grondexploita
tie (zoals op de dorpen), dat is echt de dood in de 
pot. Een stad moet veel meer kijken naar de totale 
kosten en opbrengsten van een bestemmingsplan. 

Wat levert dat op? 
Een nieuwbouwwijk levert altijd veel meer op dan je 
op het eerste gezicht zou denken. Een goed voor
beeld daarvan is het Maisbaaigebied. Ik ging er van 
uit dat de woningbouw geld moest opleveren om het 
nieuwe museum van Van Eyck te kunnen bekostigen. 
Dat leek krap te kunnen. Nu de wijk eenmaal be
woond is, moet je concluderen dat hij zoveel oplevert 
dat het museum wel een aantal verdiepingen hoger 
had kunnen worden. 

Mooi uitgangspunt voor het uitbreidingsplan Veerse 
Poort? 
Nou, inderdaad. Hoewel de problematiek een geheel 
andere is. De Nationale Woningraad heeft ons er on
langs nog eens op gewezen dat vrijwel alle Nederlan
ders bezeten zijn van de idee huis met een tuintje. 
Maar een nieuwbouwwijk kun je niet plannen op ba
sis van een woonwensenonderzoek. Dat levert een 
sociaal eenzijdige en dus onverantwoordelijke wijk 
op. Daar zijn meerdere indicatoren voor nodig. De 
demografische ontwikkeling bijvoorbeeld; de vergrij
zing of de vergroening, de gezinsverdunning, of de 
socia le indicatie. Dat is een politieke afweging die 
mede het programma voor de nieuwe wijk bepaalt. 

Wat is daarvoor jouw ideaal? 
Het is het beste voor de stad om te streven naar een 
flink inwoneraantal om activiteiten te genereren en 
naar multifunctionaliteit, ook in woningtypes. De ou
de binnensteden zijn daar een prachtig voorbeeld 
van, zeker ook de Middelburgse. Die ziet er prima uit. 
Mensen zijn er ook trots op en werken er hard aan 
om dat zo te houden. Dat is in nieuwe situaties lastig 
te realiseren, omdat het beste altijd meer risico 
schijnt in te houden dan het gemiddelde. De politiek 
neemt niet graag risico's, vandaar de opportunistische 
liefde voor het gemiddelde. 

Als de uitbreidingswijken worden zoals de oude bin
nensteden, gaat dat dan ten koste van de wervende 
werking van die centra? 
Dat hangt van de economische activiteit af. Middel
burg is te klein om in een uitbreidingswijk bijvoor
beeld een V&D te vestigen. Voor dat soort zaken blijft 
men toch op de binnenstad aangewezen. Voor een 
uitbreidingswijk is het desondanks van levensbelang 
dat een groot deel van de stadsbewoners op enigerlei 
moment in de nieuwe wijk zijn moet, bijvoorbeeld in 
een sportvoorziening. Volkstuinen vervullen zo'n zelf
de functie of een (ecologisch) wandelpark, bedrijfs
ruimte voor allochtonen, clubhuizen van de scouting 
enzovoort. En niet te vergeten architectonische bij-

Uitbreidingsplan Middelburg, dienst gemeentewerken, 1946 
A = 't Zand, B = Griffioen 



zonderheid als attractie voor een specifieke groep 
van belangstellenden. 

Deze opvatting over het functioneren van een uit
breidingswijk heeft geleid tot de vraag aan Theo 
Bosch en Alle Hosper voor een stedebouwkundig ont
werp? 
Wat geldt voor de wijk, dat die een meerwaarde 
moet geven aan de stad als geheel, geldt eveneens 
voor de ontwerpers. Ik vind dus dat plaatselijke ont
werpers moeten werken aan zo'n wijk. Daarenboven 
zochten we een aansprekende architect die als super
visor op zou kunnen treden en desgewenst als mede
ontwerper. Met Theo Bosch hebben we het eerst con
tact gehad en hij kon zich vinden in de uitgangspun
ten die wij toen op tafel legden. Wij wilden ook een 
ontwerper uit de school van Van Eyck, waarmee we 
goede ervaringen hadden in de Maisbaai en waarvan 
we vonden dat daar een architectuur uit voortkwam 
die past bij de Middelburgse sfeer. Het is een eigen
tijdse manier van bouwen, met veel aandacht voor de 
details. En dat is van grote waarde. Want een multi
functionele wijk met veel verschillende woningtypes 
kan nog altijd mislukken als er onvoldoende aan
dacht is voor zorgvuldige architectuur en details. 

Hoe functioneert een supervisor? 
Het kiezen van een supervisor is een democratisch 
proces. Veel mensen doen er hun zegje over. Maar als 
hij eenmaal gekozen is, dan is hij de dictator, die zegt 
hoe het moet. Dat vind ik heel belangrijk. Een goede 
architect is uiteraard niet zo verwaten dat hij ander
mans mening niet respecteert; goed ontwerpen blijft 
toch een workshop waar velen aan deelnemen, maar 
de supervisor is de autoriteit die alles in de gaten 
houdt en het plan behoedt voor ontwikkelaars en uit
voerders die nu eenmaal belangen hebben, waar het 
plan meestal niet van opknapt. De deelnemende ar
chitecten worden gekozen door de supervisor, niet 
door de gemeente. Gemeentes zijn meesters in het 
koppelen van niet bij elkaar passende architecten. Ik 
ken die wereld goed genoeg om te weten dat een er
gere slangenkuil niet denkbaar is. Het resultaat van 
zo'n slagveld achtervolgt je nog jaren. 

Kan een stadsarchitect enige leiding geven in zo'n si
tuatie? 
We hebben een stadsarchitect, maar één zonder in
structie, en dat maakt hem in feite machteloos. Nu is 
hij één van de vele ambtenaren, die zich nu eenmaal 
loyaal en anoniem moet opstellen . Het hangt dus he
lemaal af van de persoon, hoeveel gewicht zijn opvat
ting in de schaal legt. Zou er een gedegen instructie 
onder zijn functie liggen, dan zou het vast goed wer
ken. In het verleden hebben we het zonder gedaan 
en in die tijd zijn wel de mooiste wijken ontstaan : 
Nieuw Middelburg door J.e. van Epen (1921), 't Zand 
door H. Briët (1937) en de Griffioen door A. Rothui-

Maisbaai Middelburg, Van Eijck (Kunstenaarscentrum Museum 13-IX 
en stedebouwkundig plan) en Lafour & Wijk. Maquette: dienst 
stadsontwikkeling, gemeente Middelburg. 

zen (1951). Pas in de jaren 60 werd geëxperimenteerd 
met een supervisor, toen Berghoef gevraagd werd 
een masterplan te maken voor de wijk Dauwendaele. 
Daarna kwam het ontwerp van Van Eyck voor de 
Maisbaai, waarbij uiteindelijk een groep van architec
ten, zeg maar de paladijnen van Van Eyck, in dienst 
van de gemeente kwam om problemen met de ont
wikkelaar te beslechten - een constructie die overi 
gens heel goed gewerkt heeft - en nu het plan Bosch 
en Hosper voor de wijk Veerse Poort. 

De kans voor het plan van Bosch en Hosper is voorbij; 
het College van B&W heeft het plan veroordeeld. Is er 
nog kans voor een nieuwe supervisor? 
Het is een schande dat het college alle adviezen, ook 
van de eigen diensten, waaronder de welstandscom
missie, aan de kant heeft geschoven en eigenmachtig 
besloten heeft niet met Bosch en Hosper verder te 
gaan. Het college zal nu zelf een architect kiezen die 
een 'Middelburgse' (7) wijk moet gaan ontwerpen. 
Op dit moment wordt door gemeentelijke adviseurs 
met grote hardnekkigheid gewezen op het vermeen
de verschil tussen stedebouwers en architecten. Ik heb 
nooit een dergelijk noodlottig onderscheid willen ma
ken; het is toch zo logisch dat ze bij elkaar horen. Het 
lijkt me ook onmogelijk een supervisor te vinden voor 
een stedebouwkundig plan, waarover hij niet de vol
ledige zeggenschap heeft gehad. Helaas bestaat nog 
de kans dat het hele gebied in verschillende kavels 
wordt uitgegeven aan verschillende arch itecten. Dan 
krijgen we in Veerse Poort net zo'n rommeltje als in 
de wijken uit eind jaren 70 begin jaren 80. Dat was, 
afgezien van een paar aardige, plichtsgetrouwe ont
werpjes, pas echt puur slecht. Zeer teleurstellend. Als 
je geld zou hebben, brak je het af. Eén handschrift, 
consistent op erkend goed niveau, dat is wat de stad 
nodig heeft. De keus is nu gevallen op de zg. Structu
ralisten en dat heeft ons een beeld opgeleverd dat de 
moeite waard is om op terug te kijken. In dat rijtje 
heb ik, na het overlijden van Theo Bosch, ook aan 
Herman Herzberger gedacht, maar voorlopig heb ik 
niks meer te denken. 

Zie je al een nieuwe functie voor jezelf, misschien bin
nen de architectuur? 
Ik behoor niet tot degenen die gedreven door valse 
bescheidenheid dankbaar zijn dat ze iets doen moch
ten. Ik heb de dingen wel gedaan omdat ik ze bij ge
brek aan beter, doen moest. En vanuit die 
bescheidenheid vind ik dat ik sommige dingen beter 
kan dan iemand anders. De arch itectuur heeft een 
grote invloed op de maatschappelijke ontwikkeling, 
dus lijkt het me zeer de moeite waard om in die rich
ting te denken. Tot nu heeft zich echter nog niets 
aangediend, waarvan ik vind dat ik het doen moet. 
En dat terwijl er toch zoveel te doen is. 

Kunstenaarscentrum Museum 13-IX, Aldo en Hannie van Eyck 
Maquette: bureau Van Eyck, foto: Wim Riemens 
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Plan en computerimpressie voor de Veerse 
Poort, Theo Bosch en Alle Hosper, afgewe
zen door het College van B&W 



Onafhankelijk stadsarchitect, coördi
nerend architect in gemeentelijke 
dienst, stadsontwerper, gemeentelijk 
architectenbureau, supervisor, coördi
nator architectuurbeleid, structureel 
coördinerend architect, incidenteel 
coördinerend supervisor, (maar ook 
restaurateur, verleidelijk showmaster 
van beelden, avant-gardist, criticus, 
waakhond en superarchitect): een 
scala van functiebenamingen (en 
typeringen) voor even zovele functie 
omschrijvingen voor een taak die 
volgens Thijs Asselbergs, stadsarchi
tect van Haarlem, van grote betekenis 
kan zijn bij de ontwikkeling van 
gemeentelijk architectuurbeleid. 
Is de titel 'architect' beschermd, de 
benaming 'stadsarchitect' komt niet 
voor in het architectenregister en ook 
de beroepsorganisatie van architecten 
heeft geen speciale bemoeienis met 
de functie. De betrokkenen zelf 
hebben verschil/ende ideeën over hun 
werk. Die ideeën variëren van de 
vraag of stadsarchitecten - bij toene
mende uitbesteding van opdrachten 
aan ontwikkelaars - hun functie nog 
wel kunnen uitoefenen, tot opvattin
gen over de moderne stadsarchitect 
als regisseur bij beleidsontwikkeling; 
een soort super-stadsarchitect. Los 
hiervan heeft het bureau 
Rijksbouwmeester eerder dit jaar een 
voorstel voor 'bouwmeesters voor 
kleinere gemeenten' gelanceerd1• 

AI met al reden voor Architectuur 
Lokaal, de stadsarchitect van Haarlem 
(ter afsluiting van zijn functie, die hij 
per oktober neerlegt) en ARCAM in 
Amsterdam (waar een reeks bijeen
komsten over het fenomeen stadsar
chitect geprogrammeerd is) om 
gezamenlijk een workshop met de 
huidige Nederlandse 'stadsarchitec
ten' te organiseren. Doel van de 
workshop is, duidelijkheid te verkrij
gen in hun actuele activiteiten en hun 
opvattingen over de taken die er voor 
stadsarchitecten in de toekomst zijn 
weggelegd - wellicht bij de ontwikke
ling van gemeentelijk architectuurbe
leid. De workshop heeft op 8 
september, terwijl deze krant bij de 
drukker lag, in het ABC Haarlem 
plaats gevonden en zal op 20 oktober 
in ARCAM Amsterdam, openbaar 
worden voortgezet, als de derde en 
afsluitende bijeenkomst in de 
ARCAM-serie De Samenhang 11. 

De stadsarchitect: 
relikwie uit het verleden of superman 
voor bestuurlijk onvermogen 
Ci/ly lansen, Vincent Kompier 

Twee jaar geleden verscheen de architectuurnota 
waarin, zoals intussen wel bekend is, het rijk aankon
digde diverse initiatieven op architectuurgebied te 
stimuleren . Vooral op gemeentelijk niveau viel er veel 
te verbeteren. Veel gemeenten beschikken, zo werd 
gesteld in de nota, niet over de kennis en mogelijkhe
den om architectuurbeleid concreet tot uitvoering te 
brengen. Toch hebben gemeenten wel een aantal in
strumenten zoals de welstand of het bestemmings
plan. Vaak wordt aan de werkbaarheid van bestem
mingsplannen echter getwijfeld : in toenemende mate 
worden ze door juristen, en niet door vakmatige ont
werpers beoordeeld; voor de begeleiding bij uitwer
king is er geen duidelijk aanspreekpunt meer en de 
afstand tussen stedebouwkundig ontwerpers en ar
chitecten is vaak groot. In de enquete gemeentel ijk 
architectuurbeleid van Architectuur Lokaal werd een 
stadsarchitect als centrale figuur weliswaar hoog ge
waardeerd2, maar weinig gemeenten beschikken over 
een stadsarchitect. Ambtenaren in Den Haag en Eind
hoven overwegen om het gemeentebestuur voor te 
ste llen, op termijn een stadsarchitect aan te stellen . 
Met welke taakomschrijving is nog niet du idelijk. 

Is de moderne stadsarchitect denkbaar? 
Een eerste inventarisatie onder de weinige Neder
landse stadsarchitecten en de ontwerpers die verge
lijkbare taken uitoefenen, maakt duidelijk dat de ta
ken en de opvattingen over de taakstelling zeer ver
schillend zijn3 . De aanleiding voor de workshop waar
toe Thijs Asselbergs het initiatief nam is de vraag wat 
de exacte positie en invulling van de functie stadsar
chitect in de jaren 90 zou moeten zijn . Bovendien is 
het onduidelijk of er na het vertrek van Asselbergs uit 
Haarlem nog wel een nieuwe stadsarchitect zal ko
men. Redenen om van een opvolger af te zien zijn 
niet van beleids-inhoudelijke maar van pragmatische 
aard : bezuinigingen en de terugtredende overheid, 
die geen opdrachten in de publieke sector meer ver
strekt. 
Bij de voorbereidende inventarisatie voor de work
shop bleek dat de situatie in Haarlem niet op zichzelf 
staat. De functie van stadsarchitect in Leeuwarden is 
onlangs opgeheven. Hans Heijdeman, laatste stadsar
chitect van Leeuwarden, zegt hierover: 'In het kader 
van de eigen winkelnering mogen de gemeentelijke 
diensten zaken doen met particuliere bureau's. Het 
privatiseren van uitvoerende taken heeft geleid tot 
het opheffen van het eigen bouwbureau waarmee de 
bouwtechnische discipline is weggevallen . In de laat
ste bezuiniging is het te voeren architectuurbeleid 
wegbezuinigd. Daarmee zijn de twee belangrijkste fi
nanciële dragers onder de functie weggevallen'. 
Ook in andere gemeenten worden de stadsarchitec
ten en supervisoren geconfronteerd met veranderin
gen die recent zijn doorgevoerd of veranderingen die 
op til zijn . Ook daar zijn bezuinigingen, privatisering 
van gemeentelijke diensten, uitbesteding van op
drachten aan ontwikkelaars of leasen van overheids
gebouwen telkens de redenen die worden genoemd 
4 

voor de functie-uitholling en ontbreekt een inhoude
lijke discussie over de functie - terwijl de gemeente 
nog steeds de belangrijkste verantwoordelijke is voor 
het bouwen en onderhouden van alle openbare voor
zieningen. 
De constatering van Paul Groenendijk in 1991, nog 
voor het verschijnen van de Architectuurnota, dat er 
'in Nederland in middelgrote gemeenten een toene
mend aantal stadsarchitecten actief is'4, is niet meer 
in overeenstemming met de werkelijkheid van 1994. 
De actuele veranderingen in het gemeentelijk bouw
proces lijken nu gemakkelijk tot de conclusie te lei 
den dat de stadsarchitect een relikwie uit het verle
den en daarmee achterhaald is in de moderne stede
bouw en architectuur. Maar de vraag is of de stadsar
chitect als een kind met het badwater van het jonge 
architectuurbeleid moet worden weggegooid of dat 
hij in de toekomst een denkbaar instrument kan zijn 
voor gemeenten, die behalve de verantwoordelijk
heid ook de ambities hebben om de kwaliteit van de 
gebouwde omgeving te bevorderen . 

Tanende onafhankelijkheid 
In Architectonische kwaliteit als opdracht voor open
baar bestuur onderscheidt Thijs Asselbergs een aantal 
aspecten van de functie . Een stadsarchitect moet vol
gens hem een adviserende, een initierende, een kwa
liteitsbevorderende, een begeleidende en een verbin
dende rol spelens. Vijf rollen in een bovenal onafhan
kelijke regie, direct gekoppeld aan het College van 
B&W. 
Onafhankelijkheid is van belang voor directe advise
ring aan wethouders en biedt de gelegenheid om in 
beleidsmatige discussies een bijdrage te leveren. 
Maar alleen in Haarlem is er (in ieder geval tot eind 
dit jaar) nog sprake van een onafhankelijke positie. In 
Leeuwarden is de stadsarchitect 13 jaar geleden van 
een directeursfunctie bij de Dienst Stadsontwikkeling 
teruggeschoven naar het ambtenarenapparaat (tot 
inmiddels totale opheffing), in Nijmegen ging de 
stadsarchitect van begin zeventiger jaren tot 1980 
deel uitmaken van de welstandscommissie en ook in 
de overige situaties zijn de stadsontwerper, gemeen
telijke stedebouwkundige etc. in gemeentedienst
met als gevolg dat zij zich loyaal en anoniem moeten 
opstellen 6. 

Met name de stadsarchitecten in gemeenten waar 
sprake is (geweest) van een onafhankelijke positie, 
leggen nadruk op het belang hiervan voor een initië
rende rol bij de ontwikkeling van architectuurbeleid. 
Zo hebben enkelen van hen een architectuurnota 
voor hun gemeente geschreven. 
Ir. P. Hoeke, stadsarchitect van Nijmegen, ziet een ver
klaring voor de huidige ontwikkelingen in het stads
arch itectschap in veranderde opvattingen over over
heidstaken. Hij stelt dat de overheid in de wederop
bouwperiode de taken van 'beschermer van welzijn' 
en 'ontwikkelaar van welvaart' nog als vanzelfspre
kend in samenhang vervulde. Sinds de tachtiger jaren 
is de overheid echter niet meer de vanzelfsprekende 



beschermer van het algemeen welzijn ('steeds vaker 
zelfs komt de overheid in conflict met haar eigen re
gels') en doet zij als ontwikkelaar ook steeds minder 
('steeds vaker neemt de overheid deel aan PPS-con
structies met particuliere ontwikkelaars waardoor zij 
nog meer dan vroeger -contractueel gebonden- partij 
wordt'). 
Hoeke vindt dat deze ontwikkeling duidelijk van in
vloed is op een te voeren architectuurbeleid: 'Als on
derdeel van kwaliteitsbeleid hoort het architectuur
beleid thuis in het geheel van 'welz ijn' en daarom zal 
er altijd een spanning zijn tussen architectuurbeleid 
en bouwproduktie'7. 

Coördinatie vanuit praktijkervaring 
Een (particuliere) praktijkbeoefening als ontwerper 
wordt hoog gewaardeerd door de betrokkenen om 
hun functie goed te kunnen uitoefenen. Dat wordt 
onder meer van belang geacht om de bouwopgave 
door en door te kennen, om een positie in nieuwe 
bouwkunstontwikkelingen te kunnen innemen, van
wege de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van 
de vormgeving van alle objecten, projecten en ge
bouwen die door een gemeente worden gerealiseerd 
waar te kunnen maken en om de bouwkundige ken
nis op peil te houden. Ir. J. Snoey, stadsarchitect van 
Middelburg merkt daarbij op dat stadsarchitecten uit
sluitend voor de openbare sector moeten werken, om 
collega-architecten geen concurrentie aan te doen. 
Een probleem is dat het aantal opdrachten terug
loopt. Het gemeentelijk architectenbureau van Rot
terdam bijvoorbeeld (een afdeling van het gemeente
lijk ingenieursbureau), kreeg tot voor kort alle open
bare, bouwkundige opdrachten . Daar is verandering 
in gekomen doordat de gedwongen winkelnering is 
afgeschaft, door privatisering van gemeentelijke 
diensten, door toenemende leasing van overheidsge
bouwen en door meer belangstelling voor vormge
ving van infrastructurele werken. De Rotterdamse ar
chitect Marja Haring ziet vooral in het laatste toe
komstmogelijkheden voor het architectenbureau: 
'het tot stand komen van infrastructurele werken is 
een gecompliceerd proces waarbij een vormgever van
af het begin in teamverband bij betrokken moet zijn' . 
Ook Hans Heijdeman ziet vormgeving als onderdeel 
van een proces en hij benadrukt dat vormgeving 
nooit een doel op zich mag zijn. Hij noemt architecto
nische inbreng 'de belangrijkste taak in het werkveld 
van de dienst stadsontwikkeling' en vindt dat deze in
breng bestaat 'uit een uitvoerende taak zoals die van 
stedebouwkundige plannen en civieltechnische wer
ken en uit een beleidstaak in het richting geven aan 
ruimtelijke ontwikkeling zoals stedebouw, monumen
tenzorg, welstandszorg. In de functie van stadsarchi
tect vond men een herkenbaar architectuurbeleid en 
daarmee aanspreekpunt binnen het gemeentelijk ap
paraat. In de ruimtelijke vormgeving zorgt een waak
hond voor architectonische kwaliteit daar waar dat 
binnen de mogelijkheden haalbaar gemaakt kan wor
den'. 

Een betrokken gemeentebestuur 
Maarten Struijs (gemeentelijk architectenbureau Rot
terdam) meent dat een stadsarchitect goed inzicht 
moet hebben in de architectenstand, in het actuele 
architectuurdebat, hij moet ontwerpervaring hebben 
en strateg isch kunnen denken. Tegelijkertijd kan hij 
zich nauwelijks voorstellen dat zo'n architect kan be
staan en dat wijt hij aan gebrekkige opleidingen zon
der aandacht voor overheidsopdrachten, aan een toe
nemend specialistische en daardoor (ook door de BNA 
gepropageerde) beperkte beroepspraktijk, aan be
perkte deelname aan het architectuurdebat en slech
te informatie over het werk van collega's. Gerrit 
Schoenmakers, voormalig wethouder van Middel
burg, vindt dat in de vermeende machteloosheid van 
stadsarchitecten verandering kan worden gebracht 
door een gedegen instructie onder de functie te leg
gen. Of dat voldoende is kan worden betwijfeld. De 
betrokkenen zelf benadrukken dat politieke wil een 
vereiste is voor een goed architectuurbeleid. Herman 
Mens: 'Een stadsontwerper zal zelden en zeker niet in 
zijn eentje een metamorfose in de stad aanbrengen. 
Een algehele verbetering van het stadsbeeld is meest
al te danken aan langdurig enthousiasme en inzet 
van bestuurders, ambtenaren en particulier initiatief'. 
En Thijs Asselbergs tenslotte: 'De stadsarchitect is de 
motor achter een gemeentelijke architectuurnota die 
dankzij de wethouder met ruimtelijke orden ing en 
welstand in de portefeuille goedkeuring heeft gekre
gen in de gemeenteraad'. 

noten: 
(1) Architectuur Lokaal voor ondersteuning gemeentelijk beleid, 
Guus Enning, in: Bouw 9-10,13 mei 1994, p. 17-19. 
(2) Enquête gemeentelijk architectuurbeleid. De praktijk: actief be
leid voeren zonder toekomstvisie, Pieter de Mos, in Bouw, 9-10, 13 
mei 1994, p. 9-11. 
(3) Dit artikel is gebaseerd op beschikbare publikaties en op de in
formatie van stadsarchitecten en ontwerpers met vergelijkbare func
ties uit Haarlem, Helmond, Leeuwarden, Middelburg, Nijmegen en 
Rotterdam. Bij de workshop in Haarlem zijn ook betrokkenen uit de 
gemeenten Amersfoort, Breda, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, 
Enschedé, Groningen en Schiedam uitgenodigd, naast vertegen
woordigers van de rijksoverheid. 
(4) Stadsarchitecten in Nederland, Paul Groenendijk, in: Arch itectoni
sche kwaliteit als opdracht voor openbaar bestuur, NA i, -Rotterdam, 
p.48-51. 
(5) De stadsarchitect van Haarlem, Thijs Asselbergs, in: Architectoni
sche kwaliteit als opdracht voor openbaar bestuur, NAi, Rotterdam 
1991, p. 48-55. 
(6) De kwaliteit van nieuwbouwwijken in Middelburg. Wie is er nu 
wezenlijk geïnteresseerd? interview met Gerrit Schoenmakers, Johan 
de Koning, in: Architectuur Lokaal 5, september 1994 p. 2/3 (in deze 
krant) . 
(7) De nota architectuurbeleid wordt uitgevoerd door de ministeries 
van VROM en WVc. Inmiddels is bij de recente kabinetsformatie be
kend geworden dat de relatie welzijn-architectuurbeleid eerder ver
der gescheiden dan dichter bij elkaar is gekomen. Cultuur, waaron
der bij WVC architectuurbeleid werd begrepen, is overgeheveld van 
het ministerie van WVC naar het ministerie O&W, voortaan OCW; de 
post wordt beperkt tot slechts een onderdeel van de portefeuille 
va n de staatssecretaris. Een staatssecretaris zit niet in de minister
raad. 

Informatie 

Op 20 oktober worden de resultaten van de 
workshop voor stadsarchitecten die op 8 
september in Haarlem is gehouden, in een 
openbaar debat getiteld De moderne stads
architect aan de orde gesteld in de lezin
genreeks De Samenhang 11, georganiseerd 
door ARCAM. De discussie vindt plaats in de 
Academie voor Bouwkunst, Waterlooplein 
211, Amsterdam, 20.00 uur. Inlichtingen bij 
ARCAM, tel. 020 - 6204878 (voor informatie 
over de gehele reeks: zie Agenda). 



In de krant van Architectuur Lokaal 
wordt de lezer regelmatig op de 
hoogte gehouden van rapporten en 
activiteiten die voortvloeien uit het 
rijksbeleid op het terrein van de archi
tectuur. 
Zo werd in het vorige nummer van 
Architectuur Lokaal stil gestaan bij het 
rapport Het Cultuurlandschap -
een terreinverkenning over land
schapsarchitectuur en cultuur
beleid. 
In dit nummer wordt de aandacht 
gevraagd voor een ander onderwerp 
van het rijksbeleid: de architectuur 
van sportaccommodaties. Binnenkort 
verschijnt er over dit onderwerp het 
in opdracht van de ministeries van 
VROM en WVC uitgevoerde onder
zoek Sportaccommodaties en 
Architectuur. Vooruitlopend daarop 
signaleert drs. M. van Heek, beleids
medewerker sector bouwkunst van 
het ministerie van WVC, een voorals
nog onderbelicht architectonisch 
thema. 

Informatie 

Het rapport Sportaccommodaties en Archi
tectuur (Amsterdam, juli 1994, Alex Sievers, 
Hans van Rossum en Jeroen Neeie) is vanaf 
eind oktober te bestellen bij de sector 
Bouwkunst van het Ministerie van WVC 
(OCW), tel. 070 - 3406114. 

Enkele gemeenten, zoals Tilburg en Den 
Bosch, ontwikkelen al initiatieven om te ko
men tot een gericht beleid. In laatst ge
noemde gemeente wordt gedacht aan het 
opstellen van een rapport m.b.t. de moge
lijkheden tot realisatie van architectonische 
kwaliteit op het gebied van sportaccommo
daties. 

Sportaccommodaties en architectuur 
Mareel van Heek 

Wie de moeite zou nemen om over de laatste 5 jaren 
Nederlandse architectuurtijdschriften door te blade
ren op zoek naar onderwerpen met betrekking tot 
het thema sportaccommodaties en architectuur komt 
hierover mondjesmaat artikelen tegen. Ondanks het 
feit dat Nederland ruim 1000 sporthallen rijk is en de 
gebouwen steeds groter van omvang worden, be
steedden de vaktijdschriften Archis, De Architect, 
Bouwen Architectuur/Bouwen over genoemde perio
de aan niet meer dan vijf overdekte sportaccommo
daties enige aandacht. 
Ook bij architectuurprijzen scoren sportaccommoda
ties niet hoog. Neem als voorbeeld de rijksprijs De 
Bronzen Bever die in 1994 werd uitgereikt voor het 
meest geslaagde voorbeeld van utiliteitsbouw. Alle 
tussen 1989 en 1993 gerealiseerde gebouwen, met 
uitzondering van woongebouwen, kwamen in begin
sel voor deze prijs in aanmerking. Een eerste inventa
risatie van bouwwerken leidde tot een voorselectie 
van 109 gebouwen; geen van de 109 uitverkoren ge
bouwen is een overdekte sportaccommodatie. 
De keren dat er in de bladen wél over sportaccommo
daties wordt geschreven, bevestigt het vermoeden 
dat architectuur en sportaccommodaties twee ge
scheiden werelden zijn. In het themanummer 53 van 
De Architect over Body-building nr 53, noemt de au
teur Bart Lootsma ' .. de belijning op de vloer als het 
fascinerendste architectonische element aan een 
sporthal .. :. De architect Jouke Post omschrijft de 
meeste sporthallen als 'horizonvervuiling' en de serie
bouw van sporthallen noemt hij 'veredelde schuren
bouw'. (In : Deze gebouwen zijn ontoelaatbaar, uitga
ve van de Landelijke Contactraad voor Sport en Re
creatie 1990). 
Wie, net als ik, vanuit Heemstede in noordelijke rich
ting de Westelijke Randweg afrijdt, kan ook nog eens 
persoonlijk constateren dat we hier van doen hebben 
met 2 gescheiden circuits. Links en rechts wordt de 
nietsvermoedende automobilist getrakteerd op in het 
oog springende dozen d ie bij nadere inspectie sport
complexen blijken te zijn. De één ben je nog niet ge
passeerd of de volgende doos, weliswaar in een ande
re kleur jasje gestoken, doemt al weer op. Hier is 
mooie taak weggelegd voor de architecten en voor 
het architectuurbeleid, denk je dan onwillekeurig. 
Uiteraard is het in eerste instantie aan architecten en 
opdrachtgevers om iets beters te maken dan de huidi
ge produktie van sportaccommodaties. Maar ge
meenten en het rijk kunnen ook iets doen. 
Nu is het rijk niet rechtstreeks betrokken bij de tot
standkoming van de overdekte sportaccommodaties 
in Nederland. Maar daar waar het niet direct als op
drachtgever bij de bouw betrokken is, wordt in het 
kader van het architectuurbeleid toch gestreefd naar 
beïnvloeding van het architectonisch klimaat. Bij wij
ze van flankerend beleid kan het rijk op een welis
waar bescheiden wijze, maar toch, een rol spelen bij 
het bevorderen van een gunstig architectuurklimaat. 

Het project architectuur en sportaccommodaties 
In het licht hiervan heeft het WVC-VROM Architec
tuurPlatform in samenwerking met de Directie Sport
zaken van WVC een project onder de titel Sportcen
trum De Scheg, Deventer 1993, Alberts en Van Huut 
gestart. De Directie Sportzaken heeft hiertoe het ini
tiatief genomen. Door deze directie worden ter on
dersteuning van het sportbeleid van sportorganisaties 
en gemeenten vernieuwende ontwikkel ingen gesti
muleerd, zoals het scheppen van een klimaat waarin 
de architectonische kwaliteit van sportaccommodaties 
word nagestreefd . 
Het doel van het project is het nader verkennen en 
uitdiepen van het begrip architectonische kwaliteit 
van sportaccommodaties. Voor dit onderzoeksonder
deel van het project is het Research Instituut Ge
bouwde Omgeving RIGO ingeschakeld . De resultaten 
van het onderzoek zullen vervolgens aan gemeenten, 
nog steeds de belangrijkste opdrachtgevers voor 
sportvoorzieningen in ons land, voorgehouden wor
den. Aldus zou een groter bewustzijn kunnen ont
staan van de noodzaak om bij de bouw van nieuwe 
sportaccommodaties rekening te houden met de cul
ture le dimensie. 
Het onderzoek van het RIGO is in oktober beschik
baa r. Het eerste meer oriënterende deel r icht zich op 
een verkenning van de ontwikke lingen bij de bouw 
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Sportcentrum De Scheg, Deventer 1993, Alberts en Van Huut 

van sportaccommodaties. Doel van de verkenning is 
bouwstenen te leveren voor een gerichter beleid ter 
stimulering van architectonische kwaliteit bij ge
noemde accommodaties. In deze oriëntatiefase is ar
chitectonische kwaliteit het kernbegrip. 
Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit een 
analyse van 9 hoog aangeschreven projecten die een 
voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Van elk van de 9 
projecten zal een beschrijving worden gegeven van 
het bouwproces: van initiatief tot en met gebruik. De 
9 voorbeelden worden gebruikt als toets voor en ver
dere ontwikkeling van het kwaliteitsbegrip. Tot de 
geselecteerde projecten behoren het sportcentrum 
van Karelse Van Der Meer in Groningen, het sportcen
trum De Scheg in Deventer van Alberts & Van Huut, 
Sporthal Loosduinen van architect Jan Brouwer en 
ook een gymzaal in Amersfoort-Kattenbroek van de 
architecten Meulenbelt en Weerstra. Zoals gebruike
lijk bij onderzoeken worden ook hier aanbevelingen 
gedaan voor de wijze waarop de culturele dimensie 
van accommodaties beter gewaarborgd kan worden . 
Bovendien rekent het onderzoek af met de stereotie
pe redenering dat architectuur persé duur zou zijn. 
Een beperkt budget hoeft geen struikelblok te zijn 
voor het realiseren van kwalitatief goede projecten. 
Niet de omvang van de financiële middelen is maat
gevend, maar wel de inzet en de kennis waarover de 
bouwpartijen beschikken en de wil om een bijzonder 
eindresultaat te bewerkstelligen . Binnen de sportsec
tor zal hiervoor het nodige zendingswerk moeten 
worden verr icht. Het onderzoek is een goede eerste 
aanzet. 



De verborgen opgave Fred Feddes 

Langs een goederenspoor in het havengebied van 
Bangkok staat een lange rij bedrijfjes waar houten 
pallets uit elkaar worden gehaald en de losse planken 
worden verkocht. Achter de bedrijfjes is een doolhof 
van stegen en huisjes, gebouwd op palen met eron
der drassige grond, afval en een vermoeden van rat
ten . 
In de Derde Wereld (Azië, Afrika, Latijns-Amerika) le
ven honderden miljoenen mensen in dergelijke om
standigheden. Ieder jaar trekken meer dan twaalf 
miljoen huishoudens naar de steden, die explosief uit
groeien tot 'megasteden' . In 2000 zal Mexico-stad 
25,6 miljoen inwoners hebben, Sao Paulo 22,1 mil
joen, Sjanghai 17 miljoen en Jakarta 13,7 miljoen, om 
maar enkele te noemen. 
De groei is bijzonder onevenwichtig . Grote investerin
gen zorgen voor aansluiting van de 'nieuwe wereld 
steden' op de wereldeconomie. Tegelijkertijd worden 
miljoenen arme stedelingen nauwelijks of niet als 
stadsbewoners erkend. Zij kwamen in de afgelopen 
decennia van het platteland naar de stad en bij ge
brek aan huisvesting bouwden ze hun eigen onder
dak op stukjes overgeschoten land. Hoe lang de 
grondeigenaar hen nog gedoogt is onzeker. Elemen
taire voorzieningen als water en .electriciteit zijn 
schaars en duur. Altijd is er gevaar van epidemieën. 
De kinderen hebben meestal geen onderwijs en velen 
van hen bestaan officieel niet eens. 
Het gevolg is - of: lijkt - bekend van foto's en docu
mentaires. Krottenwijken, schrijnende armoede, een 
uitzichtloos bestaan, zielige mensen en al met al een 
zó groot wereldprobleem dat een oplossing onbe
gonnen werk is. 
Maar dat beeld is oppervlakkig. De tentoonstelling 
De verborgen opgave, Thuis in de stad in het Neder
lands Architectuurinstituut toont dat er wèl iets kan 
worden gedaan aan de huisvesting van de nieuwe 
stedelingen. De bewoners van de 'zelfbouwwijken' 
werken zelf al met grote inzet aan de verbetering 
van hun woonomstandigheden. Ze stuiten echter 
voortdurend op de kloof tussen de 'informele stad' 
waartoe zij noodgedwongen behoren en de 'formele 
stad' die hen niet erkent. De tentoonstelling laat zien 
hoe architecten en stedebouwkundigen vanuit hun 
vak kunnen helpen om deze kloof te overbruggen, en 
daarmee de héle stad te verbeteren. 
'Het wereldprobleem is tegelijk en op iedere plek een 
lokaal probleem, een vormgevingsvraagstuk van de 
materiële voorwaarden voor de samenleving, van ste
den, wijken, buurten, straten, woningen - en dus een 
kwestie binnen het vakdomein van architecten en ste
debouwkundigen', schrijft scheidend NAi-directeur 
Adri Duivesteijn in de catalogus. De verborgen opga
ve, zijn afscheidstentoonstelling, is tegelijkertijd een 
pleidooi aan de westerse architecten om zich 'met al 
hun visionaire en ambachtelijke kracht' met dit vraag
stuk te engageren. 
Vijf voorbeeldprojecten, in Bangkok, Lima, Sao Pau
lo/Santos, Yogjakarta en Grahamstad, zetten de op
roep kracht bij. Ze zijn zeer uiteenlopend in omvang 
en in benaderingswijze. Zo biedt Villa EI Salvador -
een voorstad van Lima en zusterstad van Amstelveen 
- huisvesting aan 400.000 mensen, terwijl de kam
pong Kali (ho-de in Yogjakarta slechts enkele tiental
len huizen telt. 
Wat ze echter gemeen hebben is de samenwerking 
tussen bewoners, ontwerpers en (soms) lokale be
stuurders. Ze laten zien dat een optimistische benade
ring van de stedelijke opgave in de nieuwe wereldste
den mogelijk is. En af toe blijken, ondanks de sch ijn 
van het tegendeel, de problemen en de oploss ingen 
verrassend verwant te zij n aan die in eigen land. Zo
als ook de mensen dat zijn . 

Beschilderde huizen in de kampong Kali (ho-de, Yogjakarta 
foto: Yori Antar 

Stedebouwkundig plan Villa EI Salvador 
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Informatie 

De tentoonstelling De Verborgen Opgave 
duurt van 17 september 1994 tot januari 
1995. Begin oktober belegt het NAi samen 
met de TU Delft en het ministerie voor Ont
wikkelingssamenwerking een internationaal 
congres over dezelfde thematiek, terwijl 
jonge Europese architecten zich erover bui
gen tijdens een workshop aan de TU. Voor 
het publiek is er, naast de tentoonstelling 
en de catalogus, op 2 oktober een muziek
festival in het Rotterdamse Museumpark en 
een filmprogramma in de week erna. De ca
talogus van De verborgen opgave verschijnt 
bij NAi Uitgevers en kost 49,50 gulden. Na
dere informatie: 
NAi 
Museumpark 25 
301 5 CB Rotterdam 
tel. 010 - 4401200 



Riviersteden moeten meer gebruik 
maken van hun ligging aan het water. 
Het spannende, dynamische karakter 
van een rivier trekt mensen aan en 
stimuleert het functioneren van een 
stad. Te vaak vormt de dijk een barriè
re die de stad van het water isoleert. 
Dijkversterking is dan een uitdaging 
voor gemeentebesturen, waterschap
pen, stedebouwkundigen en architec
ten. Deze stelling is het onderwerp 
van een nationale studiedag op vrij
dag 28 oktober in Zaltbommel. De 
studiedag, Dijkversterking in oude 
steden: kansen voor versterking 
van hun cultuurhistorische waar
de, wordt georganiseerd door de 
jonge Kring Vrienden van Zaltbommel 
en hier toegelicht door Abele Reitsma, 
bureau Jargon, Nijmegen. 

In de overgangszone naar de rivier is de 
stad niet meer compact bebouwd. Grote bo· 
men wisselen de vrijstaande bebouwing af. 
De vraag is nu of hier een traditioneel dijkli
chaam vóór moet komen te liggen 
foto: Hein Kurvers 

De Zaltbommelse Emmy Verheystraat ein
digt in een brede trap op de dijkhelling, die 
de stad begrenst en het open landschap 
ontsluit 
foto: Hein Kurvers 

De voormalige veerstoep markeert de Zalt
bommelse gemeentehaven, waarvan de ka
de vooral functioneert als parkeerterrein . 
foto: Simon Mostert 

Thuis in de stad aan het water 
Studiedag over dijkversterking in oude steden aan de rivier Abele Reitsma 

Spanning 
De Kring Vrienden van Zaltbommel ziet graag een le
vendige kadestad. 'Oude riviersteden ontlenen hun 
potentie aan een waardevolle erfenis: hun ligging 
aan het water. Die ligging moet uitdagen tot het 
scheppen van nieuwe condities voor een stedelijke 
ontwikkeling gekoppeld aan het water.' Dijkverster
king biedt dan de mogelijkheid te zoeken naar een 
interactief contact tussen mens en rivier. Plannenma
kers moeten daarom de dynamiek van de rivier op
zoeken en beleven. 'Essentieel is het contact met de 
bewegingen van de waterhoogten, de spanning en 
uitdaging van het verder stromende water, de voeling 
met de mogelijke dreiging, het verkeren in en aan 
het water - niet veilig achter een statische waterke
ring, die weliswaar een fraai uitzicht biedt maar tege
lijkertijd afstand schept en isoleert.' 

Integrale visie 
Om geen kansen verloren te laten gaan, is een visie 
op de ontwikkeling van de stedelijke kwaliteiten vol
gens de initiatiefnemers een eerste vereiste. Deze vi
sie is al noodzakelijk bij de start van de plan- en be
sluitvorming over dijkversterking (de startnot itie van 
de milieueffectrapportage). De ontwikkeling van his
torische en cu lturele kwaliteiten moet voortborduren 
op het in de loop der eeuwen ontstane fijnmazige en 
grillige bebouwingspatroon. Sporen uit het verleden 
moeten niet alleen zichtbaar blijven, maar ook een 
herkenbare betekenis houden. Als het aan de beden
kers van de stellingen ligt, krijgt niet het waterschap, 
maar het gemeentebestuur de primaire verantwoor
delijkheid voor het uitwerken van de visie in een inte
graal plan. Traditioneel is dit nog de bevoegdheid van 
het waterschap. 

Specifieke problematiek 
De afgelopen jaren is veel gesproken en geschreven 
over rivierdijken in het landelijke gebied. Na de pro
testen tegen de schaduwzijden van dijkversterking 
kwam de commissie Boertien in 1993 met aanbevelin
gen om voortaan meer rekening te houden met de 
aanwezige landschappelijke, ecologische en cultuur
historische kenmerken . De Technische Adviescommis
sie Waterkeringen (TAW) kwam op verzoek van de 
minister van Waterstaat met aangepaste 'handreikin
gen' voor het ontwerpen van rivierdijken. Intussen 
legde bijvoorbeeld de provincie Gelderland goede 
voornemens vast in het Gelders Rivierdijkenplan 
(GRIP). 
Bij alle belangstelling voor de dijk in het landelijke 
gebied is echter nauwelijks aandacht voor de dijk in 
de historische riviersteden. Daar betreft het vaak een 
beschermd stadsgezicht. De initiatiefnemers van de 
studiedag vinden het niet terecht de nieuw ontwik
kelde aanpak voor het landelijke gebied zonder meer 
te projecteren op stedelijke situaties. 'De relatie van 
de stad met de rivier vraagt om een eigen benade
ring', zo luidt de centrale stelling van de Kring Vrien
den van Zaltbommel. 

Ruimtelijk-functionele betekenis 
De Kring gebruikt voor een rivierstad liever het be
grip waterkering dan het begrip dijk. 'De dijk is 
slechts één mogelijke variant voor de bescherming te
gen wateroverlast van de rivier en is nadrukkelijk ver
bonden met niet-stedelijke situaties. De stedelijke 
waterkering heeft een andere ruimtelijk-functionele 
betekenis.' De stad stelt zijn eigen functionele rand
voorwaarden van onder andere bedrijvigheid, handel 
en vervoer over water. Eeuwenlang waren in veel ste
den bijvoorbeeld de functies van waterkering en ves
tingwerk geïntegreerd. 
Het unieke karakter van een stad moet volgens de 
Kring tot uiting komen in een specifieke cu ltuurhisto
rische beschrijving en waardering: archeologisch, his
torisch-geografisch, sociaal -geografisch, stedebouw
kundig en bouwhistorisch. 

Sprekers 
Verschillende sprekers op de studiedag werpen hun 
licht over de stellingen van de initiatiefnemers. Ze be
s 

handelen de volgende onderwerpen: 
- een historische-geografische schets van nederzet

tingen aan de Nederlandse rivieren; 
-de cu ltuurhistorische uitgangspunten voor ontwik

kelingsplannen van de oude steden; 
- de mogelijke waterkeringstechnische alternatieven 

bij een analyse van de veiligheidsdoelstelling; 
- de stedebouwkundige uitdaging; 
- de kansen van een samenspel tussen waterschap, 

gemeente en burgers (competenties, financiële mo
gelijkheden); 

- de vertaalslag naar het niveau van concrete projec-
ten. 

De organisatie streeft er naar de studiedag een ver
volg te geven in de vorm van een workshop, die het 
ontwerpen op projectniveau moet stimuleren. Dit 
vervolg moet de uitkomsten van de stud iedag zo veel 
mogelijk in de praktijk verzilveren . 

Doelgroepen 
De nationale stud iedag is bedoeld voor gemeenten, 
waterschappen, bewonerscomités, stedebouwkundi
gen, architecten, (civiel)technici, (amateur)historici, 
ondernemersverenigingen, projectontwikkelaars, 
kunstenaars, stadsecologen, landschapsdeskundigen, 
welstands- en monumentencommissies, studenten en 
haringverkopers. 

Informatie 

Zaltbommel 
Inlichtingen en aanmeldingen voor de studiedag Dijkversterking in 
oude steden: kansen voor versterking van hun cultuurhistorische 
waarde, Zaltbommel, vrijdag 28 oktober 1994. Kosten f 75,- per per· 
soon. 
Vereniging Kring Vrienden van Zaltbommel 
Kerkstraat 33 
5301 EG Zaltbommel 
tel. 04180 - 16518 
b.g.g. tel/fax 080 - 230009 

Dordrecht 
Kijk op de dijk: 50 ontwerpen voor Dordrecht 
Dijkbebouwing is in meerdere gemeenten een actueel thema . In 
Dordrecht is begin september een tentoonstelling gehouden van 50 
plannen die in het kader van de Europan 3 - prijsvraag zijn ontwor
pen en voor Den Bosch werd een Europan-ontwerp Structural Dyke 
ingezonden. 
De prijsvraaglokatie van Dordrecht ligt in de Noordflank, het noor· 
delijke deel van de binnenstad en de 19de eeuwse schil. De Noordf
lank is één van de gebieden waar de ontwikkeling en de vernieu
wing van de stad concreet vorm krijgen. De opgave voor de Euro
pan-prijsvraag was om binnen dit gebied een nieuwe invulling te 
geven aan een zone langs de Noordendijk. De Europan-deelnemers 
werd gevraagd zich te buigen over een groter studiegebied dat 
wordt begrensd door de rivier het Wantij, de Riedijkshaven en de 
Oranjelaan. Het gaat dus niet alleen om voorstellen voor een nieuw, 
aantrekkelijk dijkmilieu maar tevens om verbetering van de relatie 
tussen het achterliggende gebied en de stad. 
Voor de Dordtse lokatie zijn 50 plannen ingestuurd, waarvan meer 
dan de helft uit het buitenland. De eerste prijs is toegekend aan het 
team van Tom Jefferies, Adrian Evans en Dominic Wilkinson (Groot· 
Brittannië). Andrew Taylor (Groot-Brittannië) ontving een eervolle 
vermelding. 
Dienst Stadsontwikkeling, gemeente Dordrecht, Plangroep De Stad, 
tel. 078· 116534 

Publikaties en ontwerpen 
Over het rijksbeleid met betrekking tot dijken is het een en ander 
gepubliceerd in de Nota Landschap, regeringsbeslissing Visie Land
schap, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (infoma· 
tie: tel. 070 - 3793911), okt. 1992, over het rivierengebied (p.30), li· 
neaire elementen (p.43), bijzondere dijken (p.51), cascobenadering 
rivierengebied (p.88), aandachtspunten rivierengebied (p . 104) en 
aandachtspunten voor dijken/dijkverzwaring (p. 115). De scherpe 
grens (in de reeks Bouwen aan levend landschap) is een recente stu· 
die, op te vragen bij het Informatie· en Kenniscentrum, Directie Mi· 
nisterie LNV te Wageningen. In De Blauwe Kamer/Profiel is een 
reeks artikelen verschenen. Dit tijdschrift wordt uitgegeven door 
Uitgeverij Thoth, tel. 02159 - 44144. Ontwerpen voor de eigentijdse 
dijkwoning zijn opgenomen in de recente uitgave Ontwerpend aan 
Holland, STAWON, mei 1994, tel. 020 - 5553666. Het Gelders Ge
nootschap heeft plannen een prijsvraag uit te schrijven voor het ont· 
werpen van hedendaagse dijkwoningen waarin o.a. aandacht wordt 
gevraagd voor gevolgen van dijkverzwaring. Informatie: Anne van 
Kuijk of Jan Wabeke, Gelders Genootschap, tel. 085 - 421742. 
De bibliotheek van de Landbouwuniversiteit Wageningen heeft lite· 
ratuur over dijkverbeteringen en de rol van dijken in het landschap. 
Men kan er zelf heen om literatuur te zoeken en in te zien, maar 
het is ook mogelijk om een literatuurlijst te laten samenstellen. Dat 
duurt ongeveer een week en kost f. 25,'. Informatie: tel. 08370· 
84440 (uitleenbalie). 



Discussie over architectuur in relatie 
tot de actualiteit 
Stand van zaken in Breda 

In 1993 is het Architectuurplatform opgericht waarin 
alle betrokkenen in het bouwproces, inclusief bewo
ners, zijn vertegenwoordigd. In gezamenlijk overleg 
bepalen deze partijen voor een fors deel de dagelijk
se gang van zaken in de bouwen geven zo veel meer 
vorm aan de stad dan vaak verondersteld wordt. Het 
platform vormt het complement van de (betrekkelij 
ke) invloed die de gemeente heeft op het uiterlijk van 
de stad. Binnen het platform wil de gemeente de dis
cussie over een aantal onderwerpen bevorderen met 
als doel, betere voorwaarden voor kwaliteit te schep
pen. Vier debatten zijn geprogrammeerd voor de dis
cussie: 
De positie van de architect in het bouwproces: (te) 
veel architecten werken onder de S.R. en besteden zo 
onvoldoende aandacht aan de opgave. Ze voeren 
vaak geen directie en hebben geen greep op de uit
eindelijke kwaliteit. Steeds vaker werken ze in dienst 
van een 'bouwmanager', een soort projectleider/cal
culator die - niet gehinderd door ontwerptalent - de 
dienst uitmaakt in een bouwproces waar scoren de 
plaats heeft ingenomen van respect en fatsoen. Of is 
er juist sprake van een nuttige ontwikkeling? 
Kwaliteit als selectiecriterium: bouwers krijgen hun 
certificaat, architecten hun titel. Levert dit de bewo
ner meer garanties? Of is er binnen die 'erkenden' 
nog sprake van grote verschillen? Mag daarop gese
lecteerd worden, hoe? En wie selecteert? 
De positie van de koper in het bouwproces: geeft de 
'markt' een goede behartiging van de bewonersbe
langen? Wie controleert de bouwfouten? Hoe zit het 
met de bruikbaarheid van woningen (draairichtingen, 
aanrechthoogte, inrichtingsmogelijkheden, enzo
voorts), wie bepaalt het uiterlijk? Gastsprekers van de 
Vrouwen Advies Commissie VAC en de Vereniging Ei 
gen Huis leveren argumenten in de discussie, die gaat 
over het proces. 
Eigen mensen eerst? Zijn de betrokkenen in het 
bouwproces gebaat bij enige afscherming van concur
renten 'van buiten' en wat levert dit de klant op? Of 
is die concurrentie geen gevaar maar juist een uitda
ging? 

Lezingenprogramma 
Met een lezingenprogramma probeert Breda de dis
cussie over architectuur in de stad te bevorderen door 
aansluiting te zoeken bij de actualiteit. De lezingen 
vinden om de twee maanden plaats. Het programma 
loopt tot medio 1995 en is begroot op 88.950 gulden. 
Daar zijn tevens een aantal publikaties bij inbegre
pen. 
De lezing Beneden de Moerdijk gaat over het bestaan 
van 'scholen' van ontwerpstijlen en de vraag of er on
derscheid bestaat tussen architecten boven en bene
den de Moerdijk. Of is er een ander verschil dat Breda 
een eigen gezicht geeft? Onder de titel Twee Hoge
scholen wordt gediscussieerd over het vak naar aan
leiding van twee hogescholen, de Hogeschool West
Brabant en de Nederlandse Hogeschool voor Toeris
me. Eén van de grote complexen wordt dit jaar vol
tooid en de ander is met de tweede fase gestart. Uit 
beide gebouwen blijkt een zorgvuldige aandacht 
voor ontwerp en detaillering maar verder lijken ze in 

Willem Oomens 

niets op elkaar. Bij de lezing Stadsplan zal worden ge
sproken over de stadsontwikkeling in relatie tot (de 
visie op) de toekomst van Breda. De vakdirectie Stads
ontwikkeling wil alle beleidsvoornemens, visies en 
plannen over de stad inventariseren, bundelen en be
spreken om te komen tot een stadsplan als kader 
voor een dynamiek. Architectuur en markt is de titel 
van de lezing over de vraag of de markt de mode 
volgt. Is de projectontwikkelaar bij de tijd, of volgt de 
mode de markt? Het beeld van de projectontwikke
laar is sterk veranderd. De grote ontwikkelaars lijken 
elkaar te bestrijden op het vlak van de architectuur. 
Net als in een aantal andere plaatsen wordt ook in 
Breda een nieuw stadion, voor het NAC, gebouwd. 
Hieraan wordt een lezing over voetbal en architec
tuur gewijd. De gemeente heeft een supervisor aan
gesteld om het ontwerp van het stadion en van de 
omgeving te begeleiden. Daarnaast voldeed de oude, 
geliefde schouwburg niet meer en is een nieuwe, 
naar ontwerp van Hertzberger, in uitvoering. Terug
grijpen of ingrijpen is de titel voor een gesprek over 
het oude gebouwen de ontwikkeling van het terrein 
erachter aan de hand van de plannen van de plaatse
lijke architect Jan Oostveen en de Belg Charles Van
denhove . Hoe kan worden omgegaan met karakteris
tieke 1ge eeuwse architectuur in Breda? Tegelijk 
wordt er een zeer eigentijds groot winkelcentrum in 
het hart van de stad ontworpen, een conserverend 
nieuwbouwplan voor Peek & Cloppenburg, een groot 
complex nabij het Valken berg en twee gebouwen 
aan de stadsring. Een discussie over behoudrecht of 
vernieuwingsdrift in de historische binnenstad. 

Andere activiteiten 
Mag het ietsje meer zijn? De gemiddelde kwaliteit 
van bouwplannen voor de woningbouw is niet hoog 
in Breda . Zo was er niet één plan dat kon worden in
gezonden voor de Rijksprijs voor bouwen en wonen, 
de Bronzen Bever. De BNA West-Brabant en de ge
meente zullen documentatie verzamelen van archi
tecten, het werk tentoonstellen en de documentatie 
bundelen ten behoeve van opdrachtgevers, aan de 
vooravond van de ontwikkeling van nieuwe lokaties. 
Mooi of lelijk in Breda is een samenwerkingsproject 
met dagblad De Stem. Aan de lezers wordt gevraagd 
wat ze het mooiste en het lelijkste gebouw in Breda 
vinden en van de reacties wordt een publikatie ge
maakt. De selectie die inmiddels is gemaakt voor de 
architectuurgids van Breda wordt gelijktijdig gepre
senteerd door de wethouder. 
Om de discussie ook binnen de g~meente beter te 
kunnen voeren als het gaat om zowel perifere loka
ties als interventies in bestaand stedelijk gebied zijn 
er drie excursies voorgesteld voor raadsleden, ambte
naren en opdrachtgevers. Verder is een stadsatlas in 
de maak met als doel, bij te dragen aan de ontwikke
ling van een ruimtelijke visie op de stad als geheel, 
wordt het welstandbeleid besproken en worden prijs
vragen en studieopdrachten als middel ingezet om 
goede analyses te maken en sterke ontwerpoplossin
gen te vinden. Als eerste activiteit is de Ontwerpcom
petitie Chassé-terrein inmiddels in volle gang (zie 
pag. 25). 
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De nota's 

Het architectuurbeleid in Nederland 
begint vorm te krijgen op lokaal ni
veau. Met ingang van dit nummer 
start een reeks publikaties over de no
ta's die in de gemeenten worden op
gesteld om de voornemens voor het 
ruimtelijk beleid vast te leggen en 
over hetgeen er terecht komt van die 
voornemens. Het eerste artikel uit de
ze reeks komt uit Breda, waar inmid
dels wordt gewerkt aan de uitvoering 
van de nota Architectuurbeleid Bre
da die in januari 1993 door de ge
meenteraad werd vastgesteld. In deze 
nota ligt een aantal beleidsuitgangs
punten vast die voorwaarden creëren 
voor een goed architectuurklimaat. 
Een van de onderdelen van dat beleid 
is een goede communicatie over archi
tectuur. Als vervolg op de nota is een 
Plan van aanpak Architectuur-be
leid 1994-1995 opgesteld, dat een 
een aantal elementen bevat die aan
haken aan actuele ontwikkelingen in 
de stad en die de discussie bevorde
ren. Het gaat daarbij om een samen
hangend programma voor evenemen
ten, lezingen, debatten, excursies, pu
blikaties, studies, prijsvragen, meer
voudige opdrachten, een architectuur
prijs, tentoonstellingen enz. Om deze 
activiteiten te bekostigen stelt de ge
meente jaarlijks 75.000 gulden uit de 
grondexploitatie beschikbaar. Willem 
Oomens, als beleidsmedewerker ar
chitectuurbeleid werkzaam bij de 
dienst Ruimtelijke Ordening van Bre
da, over de stand van zaken. 

Informatie 

Inlichtingen over het Plan van Aanpak 
Architectuurbeleid 1994-1995 zijn verkrijg
baar bij Willem Oomens, dienst ROEZ/vSO, 
afdeling welstand, acrhitectuur en monu
menten, Postbus 3920, 4800 DX Breda, tel. 
076 - 293808. 



Impressie van de plannen voor de 
Hof van Zuid, Rotterdam 

Annius Hoornstra, werkzaam bij het 
projectbureau Vaillantlaan, Den Haag 
onderzocht kwaliteitsmanagement bij 
stedelijke vernieuwingsprojecten. In 
een vierdelige artikelen reeks haalt hij 
een achttal stedelijke vernieuwings
projecten voor het voetlicht. Daarbij 
wordt steeds een kenmerkend 
element in de aanpak van de desbe
treffende projecten nader toegelicht. 
In zijn eerste artikel besteedde 
Hoornstra aandacht aan het succes 
van de samenwerking tussen 
gemeente, belegger en architect 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); daarna 
volgden beschouwingen over 
welstand en communicatie (IJ-oevers 
Amsterdam en Verbindingskanaal
zone Groningen). In het laatste artikel 
wordt de inzet van juridische en 
beleidsmiddelen gedemonsteerd aan 
het Oostelijk Havengebied in 
Amsterdam en de Rotterdamse Kop 
van Zuid, gevolgd door algemene 
aanbevelingen voor kwaliteitsbeleid. 

K WAL T E T S BEL E D B J S T EDE L J K E 

Van ambitie tot allure: 1 + 1 3 Annius Hoornstra 

Het is met kwaliteitsbeleid als met kwaliteit: het is 
ongrijpbaar, afhankelijk van de omstandigheden en 
uiteindelijk onbereikbaar. Het is slechts te benaderen 
door hard werken. Sommigen reppen van 'integrale 
aanpak', maar hoewel dat begrip zijn waarde inmid
dels heeft verloren 
zal in deze laatste aflevering over kwaliteitsbeleid bij 
stedelijke vernieuwingsprojecten blijken dat een suc
cesvol kwaliteitsbeleid uit meer bestaat dan de som 
der delen. 
Nadat in de vorige drie afleveringen de inzet van or
ganisatie, welstand, communicatie en privaatrechtelij
ke en financiële middelen aan de orde is geweest, 
worden in de vierde en laatste aflevering juridische 
en beleidsmiddelen als instrumenten besproken . Dit 
aan de hand van twee geslaagde projecten : De Kop 
van Zuid in Rotterdam en het Oostelijk Havengebied 
in Amsterdam. Dit zijn twee projecten die hun succes 
ontlenen aan hard werken en een samenhangende 
aanpak; een waardig slot. 

Het Oostelijk Havengebied, Amsterdam 
Het Oostelijk Havengebied is een verzameling schier
eilanden in het IJ . De eilanden liggen nabij het Cen
traal Station en zijn van de binnenstad gescheiden 
door het spoor. Waar voorheen schepen af en aan 
voeren en hun lading uit verre oorden losten, verrijst 
nu een nieuw woon- en werkgebied. 
Het programma bevat onder andere 8.500 woningen, 
19.000 m2 kantoren, en 38.000 m2 voorzieningen. 
Delen van het project zijn reeds gerealiseerd, andere 
delen wachten op uitvoering. 
Wanneer het succes van het project zou moeten wor
den afgemeten aan de hoeveelheid positieve publici
teit, verdient het zeker een prijs. Zo zeer zelfs dat de 
bewonersorganisatie op het KNSM-eiland zich tegen 
de overlast van architectuurtoeristen probeert te we
ren. Ook de pakhuizen in het Entrepötdok, de slin
gervorminge woningbouw van PRO-architecten, de 
plannen van de New Deal voor de ontwikkeling van 
grondgebonden woningen in extreme dichtheden en 
het stedebouwkundig plan van architect Sjoerd Soe
ters voor het JAVA-eiland hebben de pers gehaald. 
Waar even verderop, lángs het IJ, het planproces nog
al wat tegenwind heeft ondervonden, lijkt hier een 
eensgezindheid onder de betrokken partijen te lei
den tot een opeenvolging van spraakmakende bouw
projecten . De gelijkgestemde ambities zijn één van de 
verklaringen voor het succes; vooruitstrevende corpo
raties die hun nieuwe verantwoordelijkheden groots 
aanpakken, politici die geschiedenis willen maken in 
een lange traditie van stadsontwikkeling en ontwik-

kelaars die, na een aarzelende start, nu staan te trap
pelen om hun rendement te halen. Deze ambities zijn 
vertaald in commitment en geld, heel veel geld, van 
alle partijen. 
Andere verklaringen zijn een slagvaardige projector
ganisatie, de inzet van goede architecten, het inscha
kelen van gerenommeerde architecten als supervis
oren en de geleidelijke ontwikkeling van plannen . 
Dit laatste is één van de leerzame aspecten van het 
project . Van nota van uitgangspunten tot architecto
nisch ontwerp is er sprake geweest van een geleidelij
ke kristallisatie van ideeën. Het planproces is in stuk
ken gehakt, waarbij het schaalniveau de inhoud van 
de discussie bepaalde. De uitkomsten van elke discus
sie vormden telkens het startpunt voor de volgende 
stap. Dus nadat het programma was vastgesteld, 
kwam pas het stedebouwkundig plan aan de orde. 
De architectuur kwam dan ook, anders dan vaak ge
beurt, pas in de laatste fase aan de beurt. Door deze 
aanpak werden discussies op het goede moment ge
voerd en was er tijd om ideeën tot ontwikkeling te la
ten komen. 
In het algemeen kan gesteld worden dat beleidsmid
delen meer moeten zijn dan slechts de weergave van 
het programma. Ze moeten enerzijds inspiratiebron, 
communicatiemiddel en verleidingsmiddel zijn; an
derzijds moeten de beleidsmiddelen een kwaliteits
standaard bevatten en dienen als onderzoeks-, uit
voerend en coördinerend instrument. 

De Kop van Zuid, Rotterdam 
Waar Amsterdammers vertrokken naar de Oost, 
scheepte men in Rotterdam in voor de West. Ook de 
Kop van Zuid bestaat uit een groot havengebied dat 
de komende jaren wordt omgetoverd tot een woon
en werkgebied. Het gebied ligt op de zuidelijke 
Maasoever, grenzend aan de Afrikaanderbuurt, Feye
noord en Katendrecht. Het project omvat 5.300 wo
ningen, 400.000 m2 kantoren en 95.000 m2 voorzie
ningen. 
In de succesverhalen van de Kop van Zuid wordt vaak 
met smaak de anekdote opgedist over Riek Bakker, 
directeur stedebouw en volkshuisvesting, die in haar 
kamer een geheime maquette van het project had 
staan. De directeuren van de diensten en de politici 
werden bij haar ontboden. Even later verlieten zij 
verrukt de ruimte en stroopten hun mouwen op .. . 
Het succes was geboren. Maar er is meer. 
Bij de Kop van Zuid is de projectorganisatie er in ge
slaagd betrokkenen enthousiast te maken voor een 
ambitieus project, maar bovenal wist men zichzelf in 
een positie te manoeuvreren waar men eisen kon 



VER N E U W NGSPROJECTEN 4 

~~ 

stellen, eisen met betrekking tot kwaliteit. 
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De tijden zijn voorbij dat gemeenten hun plannen 
eenzijdig op konden leggen. Daarvoor ontbreekt het 
geld en het politieke klimaat. Gemeente moeten met 
andere middelen hun gelijk zien te halen. Dit heeft 
men in Rotterdam goed aangevoeld. Met verschillen
de instrumenten heeft men een ijzersterk verhaal in 
elkaar gezet waarmee men een goede onderhande
lingspositie heeft gecreëerd: 
- organisatorisch: door de instelling van een slagvaar

dige projectorganisatie met directe lijnen naar de 
politiek en samengesteld uit gemandateerde amb
tenaren uit de verschillende diensten; 

- op het gebied van de welstand: door de oprichting 
van een internationaal Q-team, dat toezicht houdt 
op de kwaliteit van de ontwerpen; 

- juridisch: door een creatieve inzet van het bestem
mingsplan; 

- planmatig: door een heldere uitwerking van het 
stedebouwkundig plan in referentiebeelden, de zo
genaamde kwaliteitsboeken. Het aardige is dat de
ze kwaliteitsboeken via de zogenaamde beschrij
ving in hoofdlijnen van het bestemmingsplan, juri
dische status hebben gekregen. De gemeente heeft 
daarmee de eisen van welstand nader omschreven 
en zo een instrument in handen om de ontwerpen 
tegen het licht te houden. 

Deze succesvolle inzet van een schijnbaar versleten 
planvorm, het bestemmingsplan, bewijst dat dit in
strument niet over het hoofd moet worden gezien . 
AI te vaak wordt het bestemmingsplan beschouwd als 
noodzakelijk kwaad en op het laatst door de juridi
sche afdeling in elkaar gezet. Zo wordt voorbijge
gaan aan de communicatieve waarden van het plan 
en de positie die het in de ruimtelijke ordening heeft 
veroverd. Zowel intern als extern heeft het bestem
mingsplan een status. Het is een geaccepteerd mid
del, bruikbaar om de positie van de gemeente te ver
sterken in het gevecht om kwaliteit. Het is dan ook 
de vraag, of beeldkwaliteitplannen de oplossing zijn 
voor de lacune die door de huidige inzet van het be
stemmingsplan ontstaat - maar dat terzijde. 

Conclusie 
Op basis van de analyse van deze en de eerder be
sproken projecten zijn de volgende belangrijke ver
eisten voor een succesvol kwaliteitsbeleid aan te ge
ven: 
- bestuurlijk en ambtelijk draagvlak (ook wel gedefi

nieerd als 'klimaat'); 
- een realistische en tegelijkertijd tot de verbeelding 
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sprekende visie, die duidelijk de gemeentelijke am
bities tentoonspreidt; 

s< 

- capaciteit van de ontwerpers om niet alleen een 
goed ontwerp te maken (wat ook een belangrijke 
factor is), maar met dit ontwerp ook actoren weten 
te overtuigen en enthousiast te maken voor de mo
gelijkheden van het project; 

- een kleine gemandateerde projectgerichte organi
satie met korte lijnen naar politiek en de verschil
lende diensten; 

- een constante en heldere communicatie met der
den, waarbij de gemeente streeft naar een consen
sus (niet te verwarren met compromissen); 

- het besef dat het creëren van een goede onderhan
delingspositie ten opzichte van derden ten allen tij
de een voorwaarde voor succes is en dat een sa
menhangende en afgewogen inzet van middelen 
hierbij van doorslaggevend belang is. 

Dergelijke rijtjes hebben altijd het gevaar in zich dat 
ze niet meer zijn dan open deuren. Om te bewijzen 
dat ze toch een kern van waarheid bevatten, is het 
aardig af te sluiten met de succesfactoren. Zo wees 
Fraenkel (1974) op de monumentale kwaliteiten van 
het stedebouwkundig plan, de aanwezigheid van rui
me subsidiestromen in de beginjaren en de persoon
lijke inzet van Gratama, architect en lid van een aan
tal in het plan Zuid werkzame commissies (1). Volgens 
Beek (1992) is het succes van het plan terug te voeren 
op: 'het stedebouwkundig plan dat uitging van dui
delijke principes waar de beleidmakers zich in konden 
vinden, een slagvaardige commissie, nauw gelieerd 
aan de gemeentelijke diensten, capabele architecten 
die de ideeën begrepen en zich er in grote lijnen naar 
voegden . En dat alles bewaakt door de politiek en de 
ambtelijke diensten en gedragen door de publieke 
opinie' (2). 
Hoewel de aanpak in het Plan Zuid van Berlage des
tijds niet benoemd is als een 'integrale aanpak' of 
een succesvol kwaliteitsbeleid - laat staan kwaliteits
management - is er niets mooiers te eindigen met een 
bewijs uit een roemruchte geschiedenis, dat kwaliteit 
meer vraagt dan een goed ontwerp of veel geld. 

noten: 
(1) Fraenkel, F., Berlage's Plan Zuid (1905-1917) en de daaraan voor
afgaande 1ge eeuwse uitbreidingsplannen, in: Nederlands Kunsthis
torisch Jaarboek 1974, d1.25, p.181-277; H.P.Berlage 1856-1934, een 
bouwmeester en zijn tijd; Bussum 1975. 
(2) Beek, M., Ambtenaren en architecten, een schoonheidscommissie 
als kunstenaar; in: Berlage en Amsterdam Zuid, Gaillard, K. en Dok
ter, B. (red.), Amsterdam/Rotterdam 1992, p. 26-46. 
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Vogelvlucht KNSM-eiland met op de achter
grond de eerste ideeën voor het Java-eiland 
en de Oostelijke Handelskade, Amsterdam 

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 (f. 35,
incl. verzendkosten) . 
Zie over het Rotterdamse beleid ook het ar
tikel van Janny Rodermond en Harm Tilman, 
Het planproces als voertuig voor succes in: 
De Architect nr.5 1993, p. 74-91. 



Het subsidie-instrumentarium voor de 
volkshuisvesting is in ruim tien jaar 
drastisch gewijzigd. Objectsubsidies 
zijn vanaf 1995 geheel verdwenen en 
slechts hier en daar kan nog een 
beroep worden gedaan op een enkele 
financiële bijdrage van de overheid. 
Dr. ir. Noud de Vreeze, directeur van 
het Stimuleringsfonds voor 
Architectuur, schets desondanks een 
optimistisch toekomstperspectief voor 
woningbouwcorporaties met culturele 
ambities (1). 

Informatie 

Stimuleringsfonds voor Architectuur 
Schouwburgplein 30-34 
3012 CL Rotterdam 
tel. 010 - 4330525. 

Woningcorporaties: een kleurrijk 
verleden, een kansrijke toekomst 
Noud de Vreeze 

Veertien jaar geleden, toen het regeringsbeleid in Be
stek '81 werd geformuleerd, had niemand nog kun
nen vermoeden dat de volkshuisvesting het zo kort 
daarna al het geheel zonder objectsubsidies zou moe
ten ste llen. Hier en daar nog een 'lokatie-gebonden' 
subsidie en voor huishoudens met lage inkomens nog 
een individuele huursubsidie, maar de crux van het 
na-oorlogse huur- en subsidiebeleid, de objectsubsi
die, bestaat vanaf begin 1995 niet meer. Daarmee 
vervalt in feite de term 'woningwetwoning'. Woning
corporaties zullen voortaan zelf moeten zorgdragen 
voor een verantwoorde woningexploitatie op lange 
termijn. 
Deze politieke aardverschuiving in de volkshuisves
ting heeft niet geheel onverwachts plaatsgevonden. 
Over een periode van veertien jaar volgden steeds 
verdergaande beleidsoriëntaties en beleidsbijstellin
gen elkaar op. Interne departementale heroverwe
gingen, het Actieprogramma Goedkoper Bouwen, 
een experimenteel budgetteringssysteem voor de wo
ningbouw, het Normkostensysteeem en het daarop
volgende Besluit Woninggebondensubsidies markeer
den het pad van een terugtredende overheid, die 
haast maakte met bezuinigingen en met succes lokale 
organisaties liet wennen aan nieuwe verhoudingen in 
volkshuisvesting, stadsontwikkeling en ruimtelijke or
dening. 

Men zou kunnen verwachten dat het volkshuisves
tingssysteem, dat vanaf 1902 onder de Woningwet 
tot stand kwam, door de hoge mate van overheidsbe
moeienis we l enige inertie zou vertonen. Toch is het 
in de loop der jaren buitengewoon flexibel gebleken . 
In termijnen van 10 à 15 jaar kon het beleid volledig 
van kleur verschieten. Beleidsdoelstellingen, verhou
dingen tussen partijen, het subsidiebeleid, het coördi
nerende gedrag van ambtelijke diensten en de inter
ne en externe beleidsdoelstellingen van de lokale in
stel lingen, waaronder de woningcorporaties; dat alles 
kon steeds vol ledig worden aangepast en ingezet ten 
behoeve van nieuwe maatschappelijke priorite iten. 
Zo werd tussen 1920 en 1922 een buitengewoon radi
cale liberalisatie ingezet na een periode van intensie
ve financiële ondersteuning van de sociale woning
bouw in en vlak na de Eerste Wereldoorlog. Vervol
gens werd na de Tweede Wereldoorlog in korte tijd 
een omvangrijk stelsel van huur- en subsidiebeleid, 10-
katiebeleid, ruimtelijke ordening en industriepolitiek 
ontwikkeld om de woningbouw te stimuleren en in 
goede banen te leiden. Tussen 1968 en 1974 verscho
ven de beleidsdoelste ll ingen weer om ruim baan te 
geven aan stadsvernieuwing en de huisvesting van al
leenstaanden en tweepersoons huishoudens. Vanaf 
1981 werden drastische maatregelen ingevoerd om 
de subsidies voor de volkshuisvesting, als volledig uit 
de hand lopende belasting op de Rijksbegroting, te 
beperken. En vanaf eind jaren tachtig werd in hoog 
tempo werk gemaakt van de zogenaamde verzelf
standiging van de woningcorporaties. 
Deze beleidsontwikkelingen zijn, ondanks de vanzelf
sprekende traagheid van overheidsbeleid, toch steeds 
verrassend radicaal geweest en ze werden ook steeds 
goed afgestemd op nieuwe maatschappelijke en poli
tieke inzichten. In feite is er steeds een groot maat
schappelijk draagvlak en een verrassende consensus 
geweest over de prioriteiten in het volkshuisvestings
beleid. Dat er de laatste jaren gewerkt wordt aan een 
financieel -economische verzelfstandig ing van de wo
ningcorporaties en dat dat beleid gepaard gaat aan 
een zekere verschu iving in de richting van de bouw 
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van een groter percentage koopwoningen werd vrij
wel algemeen ondersteund als verstandig en verant
woord beleid. 

Maar ook de uitwerking van het hierboven geschet
ste beleid in allerlei bele idsinstrumenten veranderde 
de 'cultuur' van de volkshuisvestingssector steeds in 
hoog tempo. Zo is de belangstelling voor architecto
nische en stedebouwkundige kwaliteit de laatste ja
ren onmiskenbaar opnieuw gegroeid in alle geledin
gen van de woningbouw-organisatie. In de jaren vijf
tig en zestig lag de nadruk op een rationele en indus
triële bouwproduktie en terwijl in de jaren zeventig 
het accent overal nog lag op inspraak en democrati
sche besluitvormingsprocessen, verschoof in de jaren 
tachtig de aandacht naar een efficiënte besluitvor
ming en een systematische beheersing c.q. beperking 
van de kosten van bouwprojecten en de kosten van 
beheer en onderhoud. Deze achtereenvolgende 'be
leidsmodes' werden vrijwel algemeen gevolgd door 
gemeentelijke diensten, opdrachtgevers, architecten 
en adviesbureaus. 

Tegelijk met de verzelfstandig ing van de woningcor
poraties ontstond vanaf het eind van de jaren tachtig 
een nieuwe en vrijwel algemene belangstelling voor 
de architecton ische en stedebouwkundige kwaliteit 
van de woningbouw-produktie. Typologische vraag
stukken rond het woningontwerp en stedebouwkun
dige ingrepen werden weer als relevante ontwerpop
gaven onderkend en van architecten en stedebouw
kundigen werd opnieuw gevraagd in de sfeer van ty
pologische differentiatie en uiterlijke verschijnings
vorm een prestatie te leveren. Architectuur en stede
bouw werden weer als culturele ambitie erkend. De 
Rijksoverheid ondersteunde en stimuleerde deze ont
wikkeling met een beleidsnota onder de veelzeggen
de t itel Ruimte voor Architectuur; een opvallend ini
tiatief als men bedenkt dat het Ministerie van Volks
huisvesting hierbij voor het eerst samenwerkte met 
het Ministerie van Cultuur. 

Tegelijk met de radicale veranderingen in de politieke 
en organisatorische ordening van volkshuisvesting en 
stadsontwikkeling ontstond onmiskenbaar een groei
ende belangstelling voor architectonische en stede
bouwkundige tradities. De laatste jaren zijn veel 
diepgravende kunsthistorisch georiënteerde studies 
verschenen met betrekking tot belangrijke stromin
gen in de Nederlandse woningbouw en stedebouw. 
Met deze studies binnen handbereik drong de intri
gerende vraag zich op hoe de architectonische en ste
debouwkundige kwaliteit van de actuele bouwpro
duktie zich verhoudt tot de prestaties uit het verle
den. Is er sprake van onnodige middelmatigheid en 
bureaucratische banaliteit of zijn we in staat een cul
tureel niveau in stand te houden, te koesteren en ver
der te ontwikkelen? Kan de bouwproduktie daarmee 
een inspirerende context kan zijn voor woningen, 
woongebouwen, buurten en wijken die werkelijk van 
belang zijn, niet alleen als antwoord op de individu
ele behoefte van woonconsumenten maar ook als uit
drukking van een inspirerende architectonische en 
stedebouwkundige cultuur? 

In de organisatorische en financieel -economische con
text van won ingcorporaties als zelfstandige opdracht
gever en beheerder van woningcomplexen voor huis
houdens met lage inkomens is deze benadering na
tuurlijk altijd kwetsbaar. Ze wordt maar al te gemak-



kei ijk ondergeschikt gemaakt aan harde, meetbare 
en objectiveerbare categoriën in de bedrijfsvoering 
zoals stichtingskosten-budgetten, onderhoudsprog
noses, verhuurbaarheid, exploitatie op de lange ter
mijn en ontwikkeling van de algemene bedrijfsreser
ve. 
Daar staat tegenover dat oriëntatie op het belang 
van architectuur en stedebouw juist bij deze instellin
gen enigszins gewaarborgd is vanwege hun rijke tra
ditie op deze terreinen en vanwege hun sociaal-cultu
rele achtergrond. Het zijn maar vage noties en de be
langstelling voor architectuur en stedebouw moet 
steeds worden bepleit en bevochten. Maar wie de 
huidige praktijk van de 'woningcorporaties-nieuwe
stijl ' overziet kan volgens mij niet anders dan optimis
tisch zijn . De laatste jaren zijn diverse nieuwe gebou
wen en stedebouwkundige interventies door woning
corporaties tot stand gekomen die onmiskenbaar bij
dragen aan een nieuwe woningbouwcultuur. Deze 
cultuur geeft blijk van een geïnspireerde ambitie om 
met bouwwerken een prestatie te leveren die verder 
gaat dan het enkelvoudige antwoord op woningbe
hoeften en marktoriëntaties. Het ontwikkelen van 
kennis en inzicht op het gebied van architectonische 
en stedebouwkundige tradities bij medewerkers van 
woningcorporaties is vermoedelijk één van de midde
len om een klimaat te scheppen waarin dergelijke 
ambities gewaarborgd kunnen worden . Het stimule
ren van enthousiasme voor de wereld van architecto
nische en stedebouwkundige prestaties zou in de be
drijfsontwikkeling van woningcorporaties een vaste 
plaats moeten kunnen krijgen. 

Bij veel woningcorporaties lijkt de laatste jaren in 
toenemende mate belangstelling ontstaan voor deze 
'culturele' kant van projectontwikkeling en woning
beheer. Architectonische en stedebouwkundige ambi 
ties hebben weer een plaats gekregen in het beleid. 
In jaarverslagen wordt trots melding gemaakt van de 
architectonische kwaliteit van pas gerealiseerde pro
jecten. Via meervoudige studie-opdrachten worden 
de mogelijkheden van lokaties serieus verkend en bij 
architectenselecties mag de ontwerpkwaliteit van ar
chitectenbureaus weer een doorslaggevende rol spe
len, nadat jarenlang vooral gelet werd op zaken als 
kostendeskundigheid en ervaring met inspraakproce
dures. 

Vroeger was het wellicht voldoende als woningcorpo
raties in staat waren hun afzonderlijke projecten ade
quaat te programmeren, de kosten te bewaken, de 
technische kwaliteit te waarborgen en via inspraak
procedures of woningmarktonderzoek de aanstaande 
bewoners serieus te nemen. In de huidige woning
markt is dat niet meer voldoende. In toenemende 
mate moet de woningbouwopgave ook geformu
leerd worden in termen van stedebouwkundig con
cept, karakter, architectonische schoonheid en allure. 
De rijke traditie van woningcorporaties op dit gebied 
kan een vitale inspiratie zijn voor een kansrijke en 
kleurrijke toekomst. Met de architect als bondgenoot 
in plaats van tegenstander is er van woningcorpora
ties ook in een subsidieloos tijdperk nog veel te ver
wachten. 

noot: 
(1) Een deel van deze tekst werd eerder gepubliceerd als voorwoord 
in de publikatie van de Stichting Delftse Studenten Huisvesting bij 
de presentatie van de resultaten van drie ontwerpen voor een 
woongebouw voor studenten aan de B. van der Polstraat in Delft. 

Tussentijdse balans 
architectuurbeleid 
VROM/WVC 

'Het architectuurbeleid zal in de komende jaren voor
al gericht zijn op verbetering van het vakgebied zelf, 
de ontwikkeling van de omgevingseducatie en op de 
internationale uitwisseling van de architectuur. 
Dit schrijven de ministers d'Ancona en Alders in hun 
brief aan de Tweede Kamer, waarin zij de Voort
gangsrapportage architectuurbeleid aanbieden. Deze 
voortgangsrapportage is een tussentijdse balans van 
wat er ter uitvoering van de nota Ruimte voor Archi
tectuur tot stand is gekomen. Deze nota werd in juni 
1992 door de Tweede Kamer als uitgangspunt van het 
architectuurbeleid aanvaard. Het voortgangsrapport 
werpt een blik terug op de periode 1992-1994 en een 
blik vooruit op de periode 1994-1996. 

Een vooruitblik 
In de periode 1995-1996 zal de rijksoverheid naast de 
bovengenoemde omgevingseducatie en het interna
tionaliseringsbeleid vooral een kwaliteitsbewust op
drachtgeverschap stimuleren, zowel bij opdrachten 
van de overheid als bij particuliere opdrachtgevers. 
Op een aantal gebieden, zoals de grote stedelijke 
ontwikkelingslokaties en de grote infrastructurele 
werken, doen zich actuele ontwerpvraagstukken voor 
die een stimulerend beleid van de rijksoverheid be
hoeven. Met het oog daarop kondigen beide minis
ters aan dat aan ontwikkelingen in de historische om
geving en aan de stedebouw en landschapsarchitec
tuur de komende jaren extra aandacht gegeven zal 
worden. Tevens zal waar nodig de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening door de ontwerpers worden be
vorderd. 

Een terugblik 
In de terugblik worden de beleidsvoornemens van de 
nota Ruimte voor Architectuur getoetst aan de ont
wikkeling in het arch itectuurbeleid op vier hoofdpun
ten: 
1 directe invloed van de rijksoverheid 
2 verbetering van het architectuurklimaat 
3 het architectuuronderwijs 
4 internationalisering 
Het voortgangsrapport beschrijft in de afgelopen pe
riode de voorbeeldfunctie van het rijk, de rol van de 
rijksbouwmeester en de invloed van het rijk op de ar
chitectonische kwaliteit wanneer de overheid zelf als 
subsidiegever optreedt, zoals bij de bouw van scholen 
en sportaccomodaties. 
Ter verbetering van het architectuurbeleid meldt het 
rapport onder andere de oprichting van het Stimule
ringsfonds voor Architectuur in 1993. Architectuurbe
leid op lokaal niveau werd met name bevorderd door 
de stichting Architectuur Lokaal, die eveneens in 1993 
werd opgericht. 
Het onderwijs voor architectuur werd onder andere 
gestimuleerd door de voorbereiding van een post-ini
tiële beroepsopleiding architectuur en stedebouw. 
Het Berlage Instituut, dat in 1991 werd opgericht, 
verzorgt een internationale post-doctorale werk
plaatsopleiding in architectuur, stedebouw en land
schapsarchitectuur voor talentvolle ontwerpers. 
Bij het internationaliseringsbeleid valt op dat Neder
landse architecten in toenemende mate in het buiten
land actief zijn en dat de Rijksgebouwendienst sinds 
enkele jaren op bescheiden schaal gebruik maakt van 
diensten van buitenlandse architecten. 
De voortgangsrapportage heeft in de bijlagen het ad
vies van de Raad voor de Kunst, Bouwen aan cultuur, 
de architectonische kwaliteit van gebouwen voor de 
rijksoverheid van 21 februari 1994 opgenomen en de 
reactie van 17 mei 1994 van de ministers van VROM 
en WVC op dit advies' . 
(persbericht VROM/WVC, 14 juli 1994) 
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Informatie 

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij 
Henriëtte Broekema, tel. 070 - 3406006. 
De Voortgangsrapportage Architectuurbe
leid kan worden aangevraagd bij de afde
ling Publieksvoorlichting, tel. 070 - 3406015. 



Door de uitgeverij 010 is een fraai 
boek uitgegeven over de woning
bouw van de laatste 15 jaar in de stad 
Groningen. Het boek is gemaakt in 
opdracht van de dienst ruimtelijke 
ordening en economische zaken van 
de gemeente en geschreven door Jan 
Duursma, als architectuurhistoricus 
verbonden aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Het boek heeft een nogal 
neutrale titel: Woningbouw in 
Groningen, 1978-1993, die de kwali
teit en intentie van de inhoud niet 
verraad. Het is niet, zoals de titel 
suggereert, een documentatie van alle 
gerealiseerde gebouwen, zoals er 
indertijd door de stad wel van alle 
stadsvernieuwingsprojecten (1985) en 
restauratie-projecten (1986) documen
tatie is uitgegeven. Er is voor gekozen 
om in dit boek een selectie van zowel 
gerealiseerde als ongerealiseerde 
projecten utgebreid in beeld te bren
gen en te bespreken. Johan van de 
Beek, docent en coördinator van de 
Academie van Bouwkunst Groningen 
en een van de redacteuren van de 
Architectuurgids Groningen 1900-
1990, relateert het boek aan het 
Groninger architectuurbeleid. 

Woningbouw als architectuur Johan van de Beek 

Tussen stadsvernieuwing en VINEX-Iokaties 
Het materiaal van het boek Woningbouw in Gronin
gen, 1978-1993 is een typisch voorbeeld van lokaal ar
chitectuurbeleid. Plaats van onderwerp is duidelijk, 
hoewel het misschien goed is om eraan te herinneren 
dat Groningen met ongeveer 170.000 inwoners in de 
klasse direct achter de vier grote gemeentes valt . Nu 
nog de tijd waarin het speelt: waarom van 1978 tot 
1993? Het zijn in de eerste plaats drie bestuursperio
des, die grotendeels zijn volgemaakt door Ypke Gie
tema als wethouder van ruimtelijke ordening. Dat 
wordt in het boek niet vermeld. 
De periode kunnen we ook beschouwen als een wat 
ruime invulling van het begrip 'tachtiger jaren', een 
decennium dat ook in woningbouw-architectuur een 
eigen gezicht heeft gekregen. De voorafgaande pe
riode wordt gekarakteriseerd door buurtgebonden 
stadsvernieuwingsarchitectuur. Van dat soort zeventi
ger jaren architectuur probeerde Groningen zich in 
de jaren 80 los te maken, terwijl beleidsmatig de 
stadsvernieuwing natuurlijk bleef doorgaan. 
Het einde van deze periode, die samenvalt met het 
aantreden van de opvolger van Gietema, wethouder 
Willem Smink, wordt gekenmerkt door de taakstel
ling die voortvloeit uit het VIN EX-beleid. De nieuwe 
wethouder, die als PvdA wethouder moet werken 
vanuit een minder dominante positie binnen het co
alitiecollege, moet alle zeilen bijzetten om de voor de 
taakstelling benodigde bouwlokaties beschikbaar te 
krijgen . Een nieuw structuurplan is in procedure en 
met aangrenzende gemeentes wordt diplomatiek 
overlegd. De wethouder weet dat hij een groot deel 
van de lokaties met 'marktpartijen' zal moeten reali
seren en dat zijn grootste invloed in de stedebouw
kundige sturing zit. 

Woningbouw als architectuur 
Reagerend op de economische dip heeft de prioriteit 
van het gemeentebestuur in de jaren 80 gelegen bij 
het stimuleren van de economie. Daarbij paste in de 
ruimtelijke ordening een accentverschuiving van 'be
schermend naar buiten' naar 'wervend voor de stad 

Woningbouw Slachthuisterrein, Cees Nagelkerke 

als geheel'. Het struktuurplan 1986 was daarbij een 
middel. De centrale doelstellingen waren 'versterking 
van de centrumfunctie en verbetering van het woon
milieu'. 
Groningen liep voorop bij het introduceren van ge
zichtsbepalende architectuur als wervend middel. Dat 
had ook zijn uitstraling naar de woningbouw, maar 
daar was al eerder aandacht voor vormgeving begon
nen. De boodschap van dit boek en van de jaren 80 is: 
woningbouw als architectuur. De keuze van de schrij
ver, architectuurhistoricus, past daarbij. Het boek is 
een impliciete verdediging van deze benadering. Het 
effect van deze invalshoek is dat het spanningsveld 
tussen volkshuisvesting en architectuur, ooit bondig 
'architecture versus housing' betiteld, niet geschetst 
wordt. 

Veertien woningbouwprojecten 
Er wordt van de veertien projecten alleen gezegd dat 
ze op de een of andere manier karakteristiek voor de 
Groningse inspanning zijn, maar niet waarom of zelfs 
wie de selectie gemaakt heeft. Daardoor blijft het 
een weliswaar aantrekkelijke, maar nogal losse verza
meling. In de selectie zijn alle projecten van buiten
landse architecten opgenomen. Hoe komen zij in Gro
ningen aan het werk? De Amerikaan Hejduk, de Itali
aan Grassi en de Duitser Müller zijn relaties van Klei
hues die in Groningen als supervisor optrad . Alleen 
Ciriani is rechtstreeks uit het buitenland 'geplukt'. De 
vier gepubliceerde projecten van buitenlandse bu
reaus zijn architectonisch uitstekend, maar hebben 
een laag rendement qua realisering. De woning
bouwprojecten van Hejduk, Grassi en Ciriani zijn 
(nog) niet gerealiseerd. Alleen Thomas Müller heeft, 
in samenwerking met het Groningse bureau Oving 
Architecten, een zeer interessant hergebruik-project 
getiteld Albion gerealiseerd en een nieuwbouwpro
ject in de Hoornse Meer is in vergaande staat van 
voorbereiding. Dat is een lager rendement dan bij de 
openbare gebouwen: de openbare bibliotheek van 
Grassi, het Waagstraatproject van Natalini en het Gro
ninger Museum van Mendini en de zijnen . Maar we 



moeten niet alleen realisatie als criterium nemen. De 
ontwerpen gaan architectonisch als referentiekader 
werken. 
Het enige project waar ik aan twijfel of het qua eind
resultaat in deze selectie hoort in de Wilhelminakade 
van Hein Vermeer. Projecten die mijns inziens niet in 
de selectie hadden misstaan zijn de flats van Kees 
Christiaanse in het Hoornse Meer, het invul project 
aan de Achterweg van Oving Architecten en de gebo
gen flat van Holvast & Van Woerden aan de Oliemul
dersweg. Van Karelse Van der Meer had in plaats van 
het project in de Oosterpoort ook de woningbouw 
aan de Nieuweweg en Oudeweg opgenomen kunnen 
worden. De namen zeggen u, lezer, misschien niet 
veel, maar het is vooral een suggestie voor het geval 
u wordt verleid om woningbouw in Groningen te 
gaan bekijken. Achterin het boek staat trouwens een 
uitgebreide lijst van woningbouwprojecten. 
Bij de niet-gerealiseerde projecten was er steeds spra
ke van een open vraag aan de architecten. Mijn idee 
is dat de beste resultaten bereikt worden als meedere 
partijen met welbewuste opvattingen - en een weer
barstige lokatie kan ook zo'n partij zijn - met elkaar 
in gesprek raken. 

Gedrevenheid in de praktijk 
Wat heeft Groningen gedaan om deze sprekende ar
chitectuur van de grond te krijgen? Architectuur als 
doelstelling leent zich slecht voor normen en checklis
ten. Is er procedure aan te bevelen? 'Gedrevenheid' 
noemt Niek Verdonk het in zijn voorwoord: 'Een 
grondhouding die onze gesprekspartners in verbale 
gevechten om het gelijk in de woningbouw weleens 
als 'hardnekkigheid' omschrijven'. Niek Verdonk is al 
die tijd stuwend binnen de afdeling volkshuisvesting 
geweest en later was hij actief bij de afdeling bou
wen en wonen. 
Maar wat is er aanwijsbaar vanuit de gemeente ge
daan? Ik ben geen insider, maar van wat er naar bui
ten is gekomen kan ik noemen: een architect vanuit 
de gemeente pushen bij woningbouwvereniging of 
belegger; een meervoudige opdracht organiseren, 

daar jonge architecten of architecten van elders bij 
uitnodigen, soms architecten ongevraagd aan elkaar 
koppelen; met opdrachtgevers in de bus door Neder
land reizen om inspirerende projecten te bekijken; 
een workshop organiseren; zelf opdracht aan een ar
chitect geven en het project daarna proberen te 
plaatsen; eigen ontwerpkennis in een project stoppen 
en een lokatie voor de Europan-prijsvraag bieden . 

Een boek 
Het boek van Jan Duursma heeft het karakter van 
een verzameling tijdschriftartikelen, met verwijzin
gen naar voorbeelden of teksten die het een plaats in 
het architectuurbetoog moeten geven. Het boek is 
geen geschiedschrijving, de projecten zijn niet in 
chronologische volgorde gezet. Globaal is de volgor
de een accentverschuiving van de vormgeving van de 
openbare ruimte, woningbouwcomplexen, nieuw 
beeld in de stadsvernieuwing, herintroductie van bij
zondere gebouwtypen zoals hoogbouw, urban villa's 
en patiobungalows, woongebouwen als stedelijke te
kens, en als tegendeel wooncomplexen die helemaal 
naar binnen gekeerd zijn, verbouwing van bestaande 
gegevens. 
Het boek als geheel is een enthousiaste presentatie, 
zeker een weggever, maar het richt zich op geen en
kele doelgroep specifiek, architecten, woningbouw
verenigingen, beleggers, gemeentebestuur. Op wo
ningplattegronden wordt slechts een enkele maal in
gegaan. De plattegronden zijn niet op standaard
schaal afgedrukt. Op volkshuisvestingsbeleid wordt 
weinig ingegaan. Je zou graag willen weten hoe deze 
bijzondere projecten zijn gefinancierd . Misschien dat 
mensen die beter in de volkshuisvesting ingevoerd 
zijn dan ik, hier kunnen uitrekenen wat de bijdrage 
uit het stadsvernieuwingsgeld naar de projecten is 
geweest. Tenslotte zou je willen weten wat de in
vloed van deze projecten op de rest van de woning
bouwproduktie is. Want het gaat in de architectuur, 
om Aldo van Eyck te citeren, niet alleen om de kwali
teit, maar om de kwantiteit van de kwaliteit . 

Ontwerptekening van het tweede ontwerp, Brinkflats OosterhavenNerbindingskanaal, OMA 
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Graanpakhuis Albion, Noorderhaven, 
Müller, Reimann Scholz Architekten 
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Woningbouw in Groningen 1978-1993, Jan 
Duursma, is uitgegeven door Uitgeverij 010 
te Rotterdam en voor f. 65,- verkrijgbaar in 
de boekhandel, ISBN nr. 90-6450-198-X. 



In Leeuwarden waren onlangs de 
lokale architectuurcentra bijeen: archi
tecten, ambtenaren en andere mede
werkers van de instellingen. Een heel 
divers gezelschap uit onder meer uit 
Breda, Groningen, Almere, Den Haag, 
Utrecht, Arnhem en Amsterdam, in 
een omgeving die zo tot de verbeel
ding sprak dat deze plaats tot en met 
de slotdiscussie op de Nacht van de 
Architectuur onderwerp van gesprek 
bleef. Het verblijf in het glooiende 
stadspark Prinsentuin werd ervaren 
als een terugblik in de geschiedenis; 
de datering van de terugblik werd, 
met een geringe marge, in gemeen
schappelijk overleg bepaald tussen 
1890 en 1910. Niet alleen vanwege 
nostalgische inschattingen van tuin, 
vijver en struweel of van de kronkel
paadjes die het zicht op het park niet 
in één blik mogelijk maakten. Ook 
niet alleen vanwege het fagot-ensem
ble dat in de muziektent Mozart ten 
gehore bracht: het eigentijdse Friese 
publiek en de moderne uitbouwen 
inrichting van het paviljoen De 
Koperen Tuin zelf maakten immers 
ook deel uit van de entourage. 
Kennelijk kan een oud park, mits 
zorgvuldig ingericht en onderhouden, 
bij hedendaags gebruik op een 
zomerse zaterdagmiddag een erva
ring teweegbrengen die door een 
uiteenlopend gezelschap uit heel 
Nederland wordt gedeeld: een aange
name verrassing. 

Op nog geen 100 km. ten zuiden van 
De Koperen Tuin ligt Huize het Laar 
op een steenworp afstand van de 
Overijsselse Vecht in Ommen. In 
gebruik als conferentieoord, met 
daarachter een -althans van 
oorsprong- baroktuin die uitloopt in 
een oud Grand Canal dwars door het 
Laarbos, een natuurmonument in 
matige staat, dat tenslotte begrensd 
wordt door het riviertje de Regge. Op 
een niet eens zo oude toeristenkaart 
in het portaal van het gemeentehuis 
van Ommen wordt slechts een plaatje 
van het hertenkamp vóór het Huis 
afgebeeld; waar huis, tuin en bos 
gesitueerd zijn is de kaart niet inge
vuld. Bewegwijzering ter plaatse is er 
nauwelijks. Het bos met zijn vijvers, 
waterlopen, open weiden en enorme 
oude bomen is er kennelijk alleen 
voor wie het kent. Bij een wandeling 
op een zomerse middag, eind juli, 
biedt het bos een koele omgeving 
voor slechts een handvol bewoners 
van Ommen. 
Het rijke bezit leek tot voor kort niet 
openbaar te worden erkend, maar de 
toekomst ervan staat nu ter discussie 
bij zowel bestuurders als bewoners. 
Met de burgemeester van Ommen als 
de centrale figuur in de discussie 
worden voorstellen besproken waar
bij de Grontmij, de Culturele Raad 
Overijssel en de kunstenaar Niek 
Kemps betrokken zijn. Inzet is een 
plan waarbij natuur, cultuur, kunst en 
landschap worden samengebracht om 
een economisch doel te dienen: 
cultuurtoerisme met aangename 
verrassingen. 
De aanleiding voor de pIanontwikke
ling van Het Laar is toevallig; de 
burgemeester is enthousiast maar 
pragmatisch en de ontwikkelingen 
zijn voorzichtig in een terughoudende 
gemeenschap die haar eigen bezit lijkt 
te onderschatten. Ter Avest, burge
meester, halverwege de gemeentelij
ke besluitvorming: 'Om iets te 
bereiken moet je eigenlijk altijd twee 
stappen vooruit doen en één achter
uit'. 

Concert met violen 
plannen voor synthese van natuur, kunsten toerisme in Ommen Cilly lansen 

Overzichtskaart van Het Laar, huidige situatie. Links de rivier de Regge, onder de spoorlijn, rechts Huize het Laar, boven de weg naar Dalfsen. 

Cultuurtoerisme zou in de toekomst het visitekaartje 
van de gemeente Ommen kunnen worden. Men komt 
er voor rust, voor natuur, voor de bossen. Toch wordt 
hetgeen Ommen te bieden heeft door haar burge
meester een 'verouderd' toeristisch produkt ge
noemd, terwijl het toerisme uitermate belangrijk is 
voor de stad . Het toerisme behoeft nog verbetering 
en uitbreiding. Het seizoen kan worden verbreed, het 
landschap biedt veel mogelijkheden. Maar burge
meester Ter Avest is wars van 'Valkenburgse toestan
den'; de rust is een kwaliteit. Hoewel bestemmings
plannen mogelijkheden bieden om te reguleren kan 
bijvoorbeeld niet worden vastgelegd welke soort ho
reca er komt. Het is moeilijk om ongewenste ontwik
kelingen in de hand te houden. De invloed van de ge
meente is beperkt, je bent ook afhankelijk van ande
ren in de toeristische markt. Uiteraard is voor een ge
meente een basisvoorwaarde dat zij beschikt over 
duidelijke plannen en daar wordt op verschillende 
fronten aan gewerkt. 
Zo is het Inrichtingsplan Vechtoevers opgesteld, waar
in wordt beoogd het oude centrum weer in contact te 
brengen met de Vecht en de relatie met het land
schap te herstellen . Die relatie is in het verleden ver
broken toen de rijksweg 34 dwars door de oude han
zestad is getrokken en de brug naast het voormalige 
raadhuis werd verlegd. Dat raadhuis ligt er nu enigs
zins verloren bij, aan de doorgaande verkeersweg die 
de Vecht van de stad scheidt. Het inrichtingsplan gaat 
ervan uit dat de rijksweg wordt omgelegd. De omleg
ging is een plan op zich en van die gedachte maakt 
het inrichtingsplan gebruik. Iets voorbij de molen 
richting Vilsteren komt een fiets- en voetgangersbrug 
waardoor het contact tussen stad en rivier wordt ver
beterd. 
De plannen reiken verder. Niet alleen in de tijd, met 
de Ontwikkelingsvisie 2010 die dit najaar aan de ge
meenteraad wordt gepresenteerd, maar ook letterlijk 
verder dan Ommen zelf. Ter Avest ziet de stad in de 
toekomst als voortrekker van een grensoverschrij
dend basisplan, waarbij een lint van Nederlandse en 
Duitse Hanzesteden langs de Vecht worden verbon
den in een wandeltocht 'van bron naar mond' en 
waarin cultuur een rol speelt. De communicatielijnen 
lopen van oudsher meer oost-west dan noord-zuid. Er 
ligt langs de route wel ergens een museum, maar qua 
cultuur is er eigenlijk niet veel. Contacten met cultu
rele organisaties in de zuidelijk aangrenzende provin
cie, bijvoorbeeld met Diepenheim of met het Kröller 
Müller-Museum, zijn er niet. 
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Belevingswaarde 
Aan het einde van de 16de eeuw bezat Ommen 8 'ha
vezathen' -buitenplaatsen van diplomaten- waarvan 
alleen Eerde en Het Laar nog bestaan. Huize Het Laar 
en het aangrenzende Laarbos van 80 ha omvang 
kwamen in bezit van de gemeente nadat baron Van 
Pallandt zich een halve eeuw geleden gedwongen 
zag te verkopen door verlies van zijn vermogen . De 
gemeentelijke aankoop verkeerde in verwaarloosde 
staat. Met enig voorstellingsvermogen is nog te zien 
dat huis, tuin en bos ongetwijfeld planmatig zijn ont
worpen: lanen, vijvers, een Grand Canal en weiden 
kunnen nog wel worden onderscheiden. Aangeno
men wordt dat het ontwerp van de formeel georga
niseerde, maar vrij eenvoudige baroktuin gelieerd 
zou zijn aan de tuinen van Marot bij het Deldense 
kasteel Twickel. 
In 1990, het jaar dat Ter Avest als burgemeester aan
trad, bestond de Grontmij 75 jaar. Bij die gelegenheid 
bood de Grontmij ongevraagd een ontwikkelingsrap
port voor de baroktuin van Huize het Laar aan de ge
meente aan, in samenwerking met de Culturele Raad 
Overijssel. Op grond daarvan besloot de gemeente 
nadere studie te laten verrichten waarin ook aan
dacht werd besteed aan de culturele aspecten van de 
tuinen die weliswaar aanwezig zijn, maar niet tot een 
cultuur-toeristisch produkt zijn ontwikkeld; een soort 
cultuurhistorische verkenning. 
Aan de Grontmij werd de opdracht verstrekt een her
structureringsplan op te stellen voor de tuinen achter 
Huize Het Laar, inclusief het Grand Canal, en een on
derhoudsplan voor het aanwezige bos. De kosten van 
het plan van de Grontmij werden geraamd op 2 mil
joen gulden. 
Naast de Grontmij werd ook de kunstenaar Niek 
Kemps uitgenodigd een voorstel te doen. Kemps be
perkte zich echter niet tot de tuinen maar betrok ook 
het Laarbos in zijn plan om te kunnen voldoen aan de 
vraag, een park met bijzondere cultuur-toeristische 
betekenis voor te stellen. Voor Ter Avest bood de 
kunstenaar een nieuwe visie op het gebied: Kemps 
beschouwde het landschap op zichzelf als kunst. Hij 
stelde een bijzonder gebied voor, dat door een 'slan
genmuur' van beplanting (een gegeven uit de barok
tuin-ontwerpen) afgesloten zou worden en waarbin
nen een aaneenschakeling van verrassingen mogelijk 
zou zijn. In het ontwerp zijn de landbouwstructuren 
in het bos omgevormd tot een parkachtige omge
ving, verrassingen in de padenstructuur bieden afwis
seling op korte en op lange wandelingen, een as over 
de breedte versterkt de maat van het bos overdwars, 
de rechte kanalen zouden meanders worden, het 
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Schetsontwerp voor de herinrichting van het Laarbos, inclusief de tuinen, Niek Kemps, november 1993 

Grand Canal wordt gehandhaafd en doorgetrokken 
tot in het uiterste. De hoofdtoegang wordt, ook in 
verband met parkeerruimte voor de te verwachten 
bezoekers, aan de andere kant voorgesteld: vanuit 
een weidse toegang tot een steeds intiemer park, 
met als apotheose het Huis (waaraan, vanwege de 
symmetrie, dan nog wél een vleugel zou moet wor
den aangebouwd). In het plan zijn 'verborgen' pavil
joens opgenomen, waar internationaal vermaarde 
kunstenaars voor kunnen worden uitgenodigd. Inter
nationaal, vanwege het voornemen van de gemeente 
werkelijk iets bijzonders te ontwikkelen waardoor 
ook buiten het land belangstelling wordt getrokken. 
Daar komt bij dat de gemeente op deze manier een 
eigen, voor de lokatie ontworpen collectie kan op
bouwen in het park; een vrij unieke situatie in Euro
pa. Eén zo'n paviljoen staat er eigenlijk al: de oude 
ijskelder van Huize het Laar. Het Huis kan dienst doen 
als restaurant, terras en wellicht als tentoonstellings
ruimte. De barokstijl van de tuin is eigentijds geïnter
preteerd. Voor bruggen en fonteinen stelt Kemps 
voor, jonge ontwerpers in te schakelen. 
In antwoord op de wens, landbouw, recreatie en na
tuur samen te laten gaan en daarbij het eco-toerisme 
te stimuleren, antwoordde Kemps met een integraal 
voorstel tot beleving van de ruimte, de natuur en de 
kunst op elk persoonlijk niveau. 

Besluitvorming 
De samenwerking met de kunstenaar, evenals zijn 
plan, zijn Ter Avest goed bevallen. De uitvoering is 
begroot op 16 miljoen gulden, maar dat is niet het 
eerste waar de burgemeester zich zorgen over maakt: 
'het geld komt er wel'. Zorgelijker was het uitlekken 
van de eerste discussies van het College over de, nog 
vertrouwelijke, studie in de plaatselijke pers. Sinds dit 
incident is de pers een apart aandachtspunt gewor
den voor Ter Avest. Achteraf noemt de burgemeester 
het moment van presentatie van de voornemens aan 
het College, vlak voor de gemeenteraadsverkiezin
gen, wellicht niet zo gelukkig. 
Er ontstond onmiddelijk commotie onder de bevol
king. De discussie was gebaseerd op vermeende plan
nen. De bewoners waren, 'zoals altijd wanneer er ver
anderingen worden voorgesteld', van mening dat er 
niets mocht veranderen; het bos werd geacht van de 
gemeenschap en niet van de gemeente te zijn . Het 
belangrijkste dat men had opgevangen was de afslui
ting van het terrein. Ter Avest geeft aan dat voor be
woners een pasje overwogen is voor het openlucht
museum. De bevolking bl ij kt zich vooralsnog wein ig 
bewust van de kwalite iten van het landschap va n 

Ommen en het uitdragen daarvan. Ter Avest vindt dat 
begrijpelijk: 'In Ommen staan landbouw, recreatie en 
natuur centraal. Men ziet elkaar altijd als concurren
ten, maar in de praktijk kunnen deze sectoren niet 
zonder elkaar'. Er is tijd nodig om een draagvlak te 
bereiken voor een, voor Ommen ongewone, verande
ring . 
Ter Avest besloot het plan ('Ik vind het al mooi als ik 
verbaasd wordt, maar in Ommen zegt men dan: Hoe
zo?') even te laten rusten, tot het nieuwe College het 
onverwacht opnieuw ter tafel bracht. Een aantal pun
ten werden ter heroverweging aangedragen: de af
slu iting, de waterhuishouding en het onderhoud van 
het bos. De burgemeester manoevreert tussen een 
ambitieus idee voor de toekomst van Ommen en de 
terughoudendheid van de bevolking. Aan de kunste
naar zal hij vragen om aanpassingen, misschien kan 
een gedeelte van het bos worden afgezonderd voor 
de kunst, en hij wil een gewijzigd voorstel opnieuw 
aan het College voorleggen. Ter Avest stelt zich voor 
dat de gemeente zich terugtrekt na de besluitvor
ming op hoofdlijnen. 'Anders gaat het te traag. Er 
zou een kleine beheersstichting moeten komen met 
onafhankelijke deskundigen voor de kunst en de fi
nanciën'. 

De gemeente Ommen heeft hoog ingezet door een 
plan met een zware culturele lading te laten ontwer
pen en daar hoge toeristische verwachtingen aan te 
verbinden. De ambities lijken in de overlegfase al te 
worden teruggeschroefd met inleveren op het ont
werp. Men kan zich afvragen of de hoge verwachtin
gen die zijn gesteld aan de toeristische aantrekkings
kracht ook waargemaakt kunnen worden met een 
middelmatig resultaat, alle inspanningen en investe
ringen ten spijt. Ommen heeft van de kunstenaar ei
genlijk gevraagd om een kunstwerk te maken van het 
landschap. Ze moet zich, al vooraf, realiseren dat dit 
een ander soort opgave is dan een normaal inrich
tingsplan. In een kunstwerk kan niet worden gescho
ven zoals in een inrichtingsplan nog weleens mogelijk 
is. Het ontwerp van Niek Kemps is een totale compo
sitie; wanneer de violen uit het orkest worden ge
weerd is er geen concert. Als men in Ommen werke
lijk bereid is om een cultuurbeleid van hoge kwaliteit 
te bereiken vereist dat politieke moed. Of het moge
lijk is om bij dit ontwerp voor Het Laar de drie ele
menten die in Ommen van belang zijn (landbouw, re
creatie en natuur) in harmonie samen te brengen, zo
als Ter Avest beoogt, staat nu ter discussie in de be
leidsontwikke ling . 
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Begin 1993 is het OLA, Overleg 
Lokale Architecfuurcentra opge
richt. De verschillende, particuliere of 
lokale, initiatiefnemers van tentoon
stellings- 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. Aan het overleg 
nemen die instellingen deel, die struc
tureel publieksgericht aandacht 
vragen voor architectuur en architec
tuurbeleid. Wanneer er in een 
gemeente meerdere centra zijn geves
tigd, neemt de best gein formeerde 
instelling aan het OLA deel. In de vori
ge kranten van Architectuur Lokaal 
kwamen centra in Amsterdam, 
Haarlem, Rotterdam, Groningen, 
Eindhoven, Den Haag, Diepenheim en 
Zeeland aan bod. Ook in Almere, 
Maastricht en Arnhem/Nijmegen leeft 
de discussie over architectuurbeleid, 
aangezet door een uiteenlopend 
gezelschap van onder anderen archi
tecten en ambtenaren. 

foto's Almere: Cilly Jansen 
foto's Arnhem: Hans van Loon 

Lokale architectuurcentra 

Filmwijk Almere, woningbouw, Loof en Van Stigt 

QQ in de nieuwe stad Almere 
Hans Spaans 

In haar nog zo jonge en prille geschiedenis heeft de 
nieuwe stad Almere zich een redelijke (inter)nationa
Ie bekendheid verworven met baanbrekende initia
tieven op het gebied van de architectuur en stede
bouw. Niet in de laatste plaats is dit te danken aan de 
bijzondere onderneming die A lmere is: ook op mon
diaal niveau is het tot ontwikkeling brengen van een 
geheel nieuwe stedelijke gemeenschap uit het hele
maal niets een unieke onderneming. Ten onrechte 
vaak worden snel groeiende gemeenten elders 'new 
town' genoemd, maar deze plekken kunnen altijd 
wel teruggrijpen op een oude boom of kerk of een 
bestaand landschap. Op de voormalige zeebodem in 
Almere was helemaal niets. Alle referentiepunten die 
een zo snel groeiende gemeenschap in een toch al 
turbulente maatschappij enig houvast zouden kun
nen bieden, moeten in Almere nog gerealiseerd wor
den. 
Tegen deze achtergrond is het des te opmerkelijker 
dat err in Almere in zo'n korte tijd al zoveel grensver
leggende initiatieven zijn gerealiseerd. Immers, het 
zou beslist geen schande zijn geweest te hebben vol
staan met het aanwenden van alle energie ten be
hoeve van de noodzakelijke grote woningbouwpro
duktie, daarbij slechts de kwaliteiten van de innova
tieve meerkernige stedebouwkundige opzet uitbui
tend . De bijzondere woningbouwprojecten de Fanta
sie en de Realiteit en de twee buitenexposities van de 
NWR-BouwRAI in respectievelijk de Muziekwijk 
(1990) en de Filmwijk (1992) zijn de meest bekende 
voorbeelden van grensverleggende woningbouw. 
Eigen aan een dergelijke jonge gemeenschap is dat 
netwerken waarin initiatieven voor nieuwe activitei
ten tot ontplooing komen nog nauwelijks bestaan . 
Dit betekent dat veel initiatieven nu nog moeten ont
spruiten aan de schoot van het gemeentelijk appa
raat. Vandaar ook dat initiatieven om te komen tot 
een lokaal architectuurcentrum bij de gemeente van
daan komen . Niet als exclusieve activiteit, maar wel 
met de gemeente als initiatot. 
Zo organiseren de gemeente, de drie Almeerse wo
ningbouwcorporaties en de lokale Kring van de BNA 
al een aantal jaren geeenschappelijk een activiteit 
naar aanleiding van de Dag van de Architectuur. 
Vanuit deze drie partijen wordt er nu hard gewerkt 
aan de stichting QQ, die zijn naam ontleent aan de 
nieuwe stad Qaraqorum, die in de Middeleeuwen 
werd gesticht door Gengis Khan als administratief 

Filmwijk Almere, woningbouw ArchitectenCie 

Filmwijk Almere, woningbouw Lafour en Wijk 

centrum voor het Mongoolse Rijk. De ambitie van de 
stichting QQ is in eerste instantie niet meer dan het 
organiseren van maandelijkse lunch-bijeenkomsten, 
om zo een lokaal platform te bieden voor en ieder 
die in Almere betrokken is bij architect uur, stede
bouw en ontwerp. Tevens ligt het in de bedoeling van 
de stichting QQ van het Architectuur Ontbijt op de 
zaterdag voorafgaande aan de eigenlijke Dag van de 
Architectuur een jaarlijks terugkerende trad itie te 
maken. 
Op dit moment is een nieuw voorbeeldplan in voor
bereiding, de Regenboogbuurt in Almere Buiten. 
Door het definieren van eisen met betrekking tot het 
toepassen van kleur op stedebouwkundig niveau 
wordt getracht harmonie en homogeniteit te creëren 
tussen de 25 verschillende projecten in deze 2000 wo
ningen tellende buurt. Mogelijkheden om deze buurt 
als buitenexpositie van de NWR-BouwRAI in 1996 te 
laten fungeren worden op dit moment bestudeerd. 
Dit voorbeeldplan wordt gedocumenteerd in een pu
blikatie welke mogelijk wordt gemaakt door een sub
sidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Het 
eerste exemplaar van deze publikatie wordt bij de 
start van de bouw in het voorjaar van 1995 aangebo
den. Een expositie over Kleur en Stedebouw , van 15 
december 1994 tot 29 januari 1995 in de Paviljoens 
van Almere-Stad, zal de toepassing van kleur in de 
stedebouw inhoudelijk en vanuit een historisch per
spectief legitimeren en becommentariëren. 
Op geheel eigentijse wijze zal Almere nog een inhou
delijke bijdrage leveren aan het debat over de kwali
teit van grootschalige stedebouwkundige stedelijke 
uitbreidingen. Gedurende zes zondagochtenden zuI
len Daniel Libeskind, Mark Wigley, Jan Gehl, Len de 
Klerk, Gerrit Janssen en Noud de Vreeze hun licht la
ten sch ijnen over het centrale thema Stedelijkheid 
van een Nieuwe Stad. Deze bijeenkomsten vinden 
plaats in de Paviljoens te Almere-Stad en worden om
lijst met passende muziek en afgerond met een 
lunch-buffet, gevolgd door een begeleidende wande
ling door Almere. 

Architectuurcentrum Arnhem! 
Nijmegen ACAN 
Ap van Dam 

Door de eeuwen heen hebben Arnhem en Nijmegen 
weinig met elkaarv van doen gehad. Arnhem lag bo
ven de Rijn, Nijmegen beneden de Waal, er waren 
geen bruggen, alleen pontveren . Er lag een hele we-

Filmwijk Almere, woningbouw, Sjoerd Soeters 



Filmwijk Almere, dakopbouw lagere school, Herman Hertzberger 

reld tussen beide steden, die zich dan ook volleedig 
onafhankelijk van elkaar ontwikkelden. Was het vroe
ger een dag reizen van Arnhem naar Nijmegen, nu is 
de afstand vlot overbrugbaar. Reistijd is al lang geen 
item meer. 
Arnhem en Nijmegen voelen zich in dat opzicht niet · 
meer gehinderd om gezamenlijk plannen te maken. 
Arnhem heeft de stap over de Rijn richting Nijmegen 
allang gezet en is inmiddels opgerukt tot haar stads
grenzen. Nijmegen zal zeer binnenkort haar histori
sche stap over de Waal richting Arnhem inzetten. De
ze fysieke toenadering draagt op een bepaalde ma
nier bij aan de gevoelsmatige beleving van het stede
lijk knooppunt. 
De oprichting van een gezamenlijk architectuurcen
trum sluit logisch aan op de vorming van het knoop
punt. In het voorjaar zijn de eerste stappen gezet. 
Schoorvoetend is een begin gemaakt met het publie
ke debat, met het organiseren van architectencafe's, 
met een speurtocht naar goed architectuurbeleid. Het 
Architectuurcentrum Anrhem/Nijmegen, ACAN, is een 
particulier initiatief en draait nog steeds zonder fi
nanciële steum van de kant van de gemeenten en het 
knooppunt. Er is goede hoop dat daarin binnenkort 
verandering komt. Dat moet ook wel, want voor het 
komend halfjaar staat een hele reks van activiteiten 
op stapel. De belangrijkste daarvan is 50 jaar Weder
opbouw, gewijd aan het herstel van Arnhem en Nij
megen na de Tweede Wereldoorlog. Op dit moment 
wordt vooral stilgestaan bij de oorlogsperiode zelf, 
maar vanaf september kan alle aandacht gaan naar 
de na-oorlogse periode. Hoe belangrijk kennis en be
grip van de Wederopbouw zijn, blijkt telkens weer 
wanneer het in het stadsdebat gaat over de toekomst 
van die gebieden, bijvoorbeeld over de stationsgebie
den en de na-oorlogse woningbouw. Wat natuurlijk 
heel interessant is, is hoe andere steden de Wederop
bouw belichten, Rotterdam bijvoorbeeld, of Dresden. 
50 jaar Wederopbouw zal worden aangegrepen voor 
een intensieve samenwerk ing tussen ACAN en de bei
de streek-VVV's. Gezamenlijk willen wij de mensen 
confronteren met het rijke architectuurverleden van 
Arnhem en Nijmegen, de prachtige parken en land
goederen. Maar ook de Wederopbouw is de moeite 
van het bekijken en beluisteren waard. 
Voor het ACAN is een stichtingsvorm gekozen. Het 
bestuur wordt onder meer gevormd door (ambtelijke) 
vertegenwoordigers van de beide gemeenten, be
stuursleden van de BNA-kringen en vertegenwoordi
gers van de provinciale welstand, het Gelders Genoot
schap. Het bestuur wordt ondersteund door een pro-

Stadhuis Arnhem 

Filmwijk Almere, won ingbouw, Arne van Herk en Sabien de Kleyn 

grammaraad waarin architecten, stedebouwers, beel
dend kunstenaars en landschapsarchitecten zitting 
hebben. Een breed gezelschap dus. Het Architectuur
centrum is bezig met het opzetten van een twee
maandelijks bulletin bij wijze van spreekbuis voor in
stellingen in de regio die zich met architectuur bezig
houden. In de loop van het jaar zullen de overige 
plannen duidelijker vormen gaan krijgen. Het ACAN 
hoopt dan ook over een eigen accomodatie te kun
nen beschikken. 
Maar zover is het nog niet. ACAN komt langzaam op 
gang, en dat is goed. Wat langzaam komt is in de re
gel en lang(er) leven beschoren. 

Vitruvianum in Heerlen 
Vo/mar De/heij 

In 1991 publiceerde de gemeente Heerlen de Nota 
Architectuurbe/eid. Daarin werd de wenselijkheid van 
een nieuw studiecentrum voor moderne architectuur 
in Heerlen uitgesproken. Het stadsbestuur heeft per 
1 januari 1994 opdracht gegeven een onderzoek te 
laten doen met als doel de realisatie van dit studie
centrum per 1 januari 1995. Inmiddels is vastgesteld 
dat de Euregio Maas-Rijn het doelgebied van het In
stituut wordt. 
Het Vitruvianum, zoals het studiecentrum zal heten, 
richt zich enerzijds op de kennisoverdracht van de ar
chitectuurhistorie van de Euregio door middel van be
heer en ontsluiting van belangrijke archieven, docu
mentatie, publikaties, tentoonstellingen en symposia. 
Daartoe is een netwerk opgezet met de bouwkunde
instituten van Maastricht, Aken, Diepenbeek en Luik. 
Anderzijds richt het zich op de architectuurpraktijk 
door een adviserende en stimulerende functie te ver
vuilen. Het Vitruvianum zal onder andere vanaf 1995 
in samenwerking met het MECC Maastricht en de 
BNA Kring Zuid-Limburg de sinds 1991 uitgereikte Eu
regionale Ontwerpprijs organiseren . 
Het Vitruvianum wordt gevest igd in het gebouw van 
het Thermenmuseum en Stadsarchief van de gemeen
te Heerlen. Ter ondersteuning van het belang en ver
dere informatie wordt op 14 oktober in het Thermen
gebouw, Coriovallumstraat 9 te Heerlen een besloten 
conferentie gehouden over dit euregionale steun
punt voor architectuur. Op die dag zal tevens een be
zoek gebracht worden aan d etentoonstelling beho
rende bij de Euregiona le Ontwerpprijs in het MECC te 
Maastricht. Informatie hierover kan gevraagd worden 
bij Volman Delheij (zie adreslijst OLA). 

Arnhem Malburgen 
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Adressen Overleg Lokale Architectuurcentra 

ALKMAAR, Gemeente 
E. Diepenmaat, sector RO 
Postbus 773 
1800 AA Alkmaar 
tel. 072 - 191873 

ALMERE, Stichting QQ 
Hans Spaans 
Postbus 200 
1300 AE Almere 
tel. 036 - 5399558 

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

ARNHEM/NIJMEGEN, ACAN 
Ap van Dam, Frank Ritmeester 
Coehoornstraat 2 
6811 LA Arnhem 
tel. 085 - 512346 

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

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

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

DEN HAAG, Wils & Co 
Victor Freijser 
St. Jacobsstraat 129 
2512 AN Den Haag 
tel. 070 - 3625948 

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

EINDHOVEN, Stichting Q 
Cees Donkers, Ton Langenberg 
St. Odulphusstraat 35 
5614 AN Eindhoven 
tel. 040 - 386403 / 117084 

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

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

HEERLEN, Vitruvianum 
Volmar Delheij 
Stadsarchief, gem. Heerlen 
Postbus 1 
6400 AA Heerlen 
tel. 045 - 604404 

LEEUWARDEN, de Bouw/Kunst 
Hans Heijdeman, Bauke Tuinstra 
Arnold Feijstraat 21 
8921 SJ Leeuwarden 
tel. 058 - 157172 

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

MIDDELBURG, ZAF 
Joos Nijsse, Johan de Koning 
Bleek 26 
4331 EL Middelburg 
tel. 01180 - 11106 

ROTIERDAM, RKS 
Anne-Mie Devolder 
Mauritsweg 35 
3012 JT Rotterdam 
tel. 010 - 4141666 

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

Coördinatie OLA: 
Architecuur Lokaal, Cilly Jansen 
tel. 010 - 4332859 



Ag end a Architectuurprogramma's in Nederland, oktober tlm december 1994 

ALMERE 

15/12 - 29/1 
Kleur en stedebouw 
Tentoonstelling over de toepassing van 
kleur in stedebouwkundig ontwerp naar 
aanleiding van het voorbeeldproject Regen
boogbuurt, waar 2000 woningen worden 
gebouwd in 25 verschillende projecten. Met 
publikatie. Paviljoens, Almere-Stad. Voor in
formatie en openingstijden: Dienst RVM, 
Hans Spaans, tel. 036 - 5399558. 

nov/april 
Stedelijkheid van een nieuwe stad 
Discussiebijeenkomsten op zes zondagoch
tenden over stedelijkheid van grootschalige 
stedelijke uitbreidingen in de Paviljoens, 
Almere-Stad, met muziek en lunch . 
6/11 
Len de Klerk, de betekenis van een stedelijk 
verleden 
11/12 
Daniel Libeskind, de betekenis van kunst 
15/1 
Mark Wigley, de betekenis van architectuur 
19/2 
Noud de Vreeze, de betekenis van wonen 
26/3 
Gerrit Janssen, de betekenis van evenemen
ten 
30/4 
Jan Gehl, de betekenis van ruimte 
Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een 
begeleide wandeling over het subthema 
van die zondagochten. paviljoens open om 
10 uur, aanvrang presentatie 10.30, toegang 
incl. lunch f. 10,-, start wandeling 13 uur. 
Informatie: Hans Spaans, tel. 036 - 5399558. 

AMSTERDAM 

Een uitgebreide Amsterdamse architectuur
agenda wordt gepubliceerd in het ARCAM
bulletin, tel. 020 - 6204878 

10/9-15/10 
Waterloo International Terminal 
In het kader van een gezamenlijk architec
tuurproject van de Amsterdamse buiten
landse culturele instellingen stelt ARCAM de 
galerie ter beschikking aan The British 
Council. Tentoongesteld wordt het ontwerp 
van het Londense bureau Nicolas Grimshaw 
& Partners voor Waterloo International Ter
minal in Londen. ARCAM, Waterlooplein 
213, tel. 020 - 6204878, di-za 13-17, toegang 
vrij. 

va 16/9 (permanent) 
Noord-Zuidlijn & Ringlijn 
Expositie over de aanleg van de Noord-Zuid
lijn, de nieuwe metro-verbinding onder de 
binnenstad en het Centraal Station door, en 
de Ringlijn, de nieuwe sneltramverbinding 
rondom de stad. 
Voorts permanente exposities over het Oos
telijk Havengebied, U-boulevard, Nieuw-Slo
ten, Vendex-Driehoek en de Nieuwezijds 
Kolk. Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, tel. 
020 - 6222962, ma-vr 12-17, do tot 20, 
toegang vrij. 

oktober 
De samenhang 11 
Bijeenkomsten over het fenomeen Stadsar
chitect, georganiseerd door ARCAM: 
6/10 
De stadsarchitect en zijn plaats in de Neder
landse architectuurgeschiedenis 
13/10 
Ben Merkelbach, stadsarchitect van Amster
dam (1956-1961) 
College van Juliette Roding, architectuurhis
toricus 
Ben Rebel, architectuurhistoricus, en 
Maarten Kloos, architect 
20/10 
De moderne stadsarchitect 
Presentatie van het slotdocument van de 
workshop van Nederlandse stadsarchitec
ten, die op 8 september werd georgani
seerd door de Stadsarchitect van Haarlem, 
Architectuur Lokaal en Arcam (zie pag . 4). 
De bijeenkomsten worden gehouden in de 
Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 
211. Alle avonden beginnen om 20 uur, 
toegang vrij. 

7/10-4/11 
Brussel in kaart 
Expositie over de evolutie van het stedelijk 
weefsel van de Brusselse binnenstad van 
1550 tot 1992 aan de hand van 9 grote 
stadsplattegronden in kleur waarop de ste
debouwkundige ontwikkeling is aangege
ven. Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, 
tel. 020 - 6222962, ma-vr 12-17, do tot 20, 
toegang vrij. 

22/10-3/12 
Merkelbach 
Tentoonstelling in de ARCAM-galerie met 
presentatie van het boek Ben Merkelbach, 
architect en stadsbouwmeester. 
ARCAM, Waterlooplein 213, tel. 020-
6204878, di-za 13-17, toegang vrij. 

10/11-6/1 
Graansilo 
Foto-exposit ie over de Graansilo bij de Ou
de Houthaven langs het U. Zuiderkerk, Zui
derkerkhof 72, tel. 020 - 6222962, ma-vr 12-
17, do tot 20, toegang vrij . 

17 en 18/11 
Ruimte en milieu in de stad 
Tweedaags congres over integratie van 
muimtelijke en milieu-planning in de comp
acte stad, ism met de gemeenten Amster
dam en Rotterdam. Informatie, ook over de 
plaats van het congres in Amsterdam/Rot
terdam: NIROV, Yolanda Wagter, 
tel. 070 - 3469652 

DELFT 

25/11 
Art Nieuwpoort 
Atelierbezoek, Oude Delft 38,17.00 uur. 
Aanmelding bij Delft Design, Martine Mul
der, tel. 015 - 132981, toegang vrij . 

DEN HAAG 

Een uitgebreide Haagse architectuuragenda 
wordt gepubliceerd door Wils & Co, 

. tel. 070 - 3625948 

2/11 
Schakelen en schakeren 
Over ideeen voor nieuwe stedelijkheid tus
sen steden. Eindmanifestatie en prijsuitrei
king. NIROV ism de provincie Zuid-Holland, 
Rijks Planologische Dienst en Delft Design. 
Ministerie van VROM bij het CS Den Haag, 
12 uur. Informatie: NIROV, Jaap Modder, 
tel. 070 - 3469652. 

EDE 

7/10 
Van plannen, projecten en de praktijk 
Beraad over randvoorwaarden voor verstan
dige ruimtelijke ordening naar aanleiding 
van het advies van de evaluatie-commissie 
WRO, NIROV ism de Rijks Planologische 
Dienst. Congrescentrum Reehorst. Informa
tie: NIROV, Robert Sabee, tel. 070 - 3469652. 

2/11 
Stadsvernieuwen na Belstato 
Studiedag van het NIROV ism Werkgroep 
2000, Congrescentrum Reehorst. Informatie: 
NIROV, Robert Sabee, tel. 070 - 3469652. 

EINDHOVEN 

1/10-22/10 
Frank Havermans 
Architectonisch vormgever 
Motta lab, Bergstraat 35 
di-vr 11-16, za 11-17, toegang vrij 

11/10 
Geurst & Schulze 
Architecten uit Den Haag presenteren eigen 
werk. Eindhoven Connectie in de Kovos 
ruimte, Dommelstraat 11, 20 uur. Informa
tie: Tinus Roothans, tel. 040 - 410100, 
Peer van Ling, tel. 040 - 122454. 

29/10-19/11 
Jan Hermkes 
conceptuel architect 
Motta lab, Bergstraat 35 
di-vr 11-16, za 11-17, toegang vrij 
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8/11 
Mathieu Bru is 
Architect uit Maastricht presenteert eigen 
werk. Eindhoven Connectie in de Kovos 
ruimte, Dommelstraat 11, 20 uur. Informa
tie: Tinus Roothans, tel. 040 - 410100, 
Peer van Ling,tel. 040 - 122454. 

14/11 
Qafe 
Architectencafé, Stichting Q, Plaza Futura, 
Leenderweg 65, 20 uur, toegang vrij. 

13/12 
Hilde Blank 
Hilde Blank, stedebouwkundige in Eindho
ven vertelt over plannen en ontwikkelingen 
in Eindhoven. Eindhoven Connectie in de 
Kovos ruimte, Dommelstraat 11, 20 uur. In
formatie: Tinus Roothans, tel. 040 - 410100, 
Peer van Ling, tel. 040 - 122454. 

GRONINGEN 

Een uitgebreide Groningse architectuur
agenda wordt gepubliceerd door het CAS, 
tel. 050 - 673558/672199 

7/10-6/11 
Querschnitt Johannes Moehrlein 
Samengevat in 10 projecten maakt de van 
oorsprong duitse architect de balans op van 
ruim 3 jaar bouwen in Nederland aan de 
hand van recente ontwerpen. Galerie Punt
gaaf, Stoeldraaiersstraat 56a, di-vr 13-18, 
za 11-17. Opening door wethouder Willem 
Smink op 7/1 0, 16 uur. 

30/10-31/12 
Atelier Mendini 
Overzichtstentoonstelling, in het kader van 
de opening van het nieuwe Groninger Mu
seum, van de verschillende terreinen waar
op Mendini en zijn medewerkers zich bege
ven. Zowel de oplagen (voor de Design Gal
lery Milano en Mendini's eigen produzione 
Storico) als de massaprodukten (voor indus
trieën als Laminati, Artemide, Alessi, Philips 
en Swatch) zijn te zien. Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan Mendini's architecto
nische projecten van de laatste 4 jaar. 
Groninger Museum, Museumeiland 1, 
di-za 10-17, zo 13-17. 

11/10 
Oving Architecten BV 
Lezing. Het Groninger bureau Oving Archi
tecten heeft in de loop der jaren een zeer 
omvangrijk en divers oeuvre opgebouwd . 
Die diversiteit slaat ook op de verschillende 
architecten van het bureau, die de ontwer
pen nadrukkelijk een eigen stempel geven. 
De architecten lichten het werk van het bu
reau aan de hand van recente ontwerpen 
toe. Academie van Bouwkunst, Gedempte 
Zuiderdiep 158, 20 uur, toegang vrij . 

9//11 
Herman Hertzberger 
Lezing . Hernieuwde kennismaking met het 
werk van Hertzberger, dat na een relati ef 
stille periode de afge lopen jaren sterker 
dan voorheen lijkt te zijn teruggekomen . 
Academie van Bouwkunst, Gedempte Zui
derdiep 158, 20 uur, toegang vrij . 

31/10-23/12 
De passant 
De Gemeentelijke Fotografie-opdracht 1993 
is verstrekt aan de Amsterdamse fotograaf 
Siebe Swart. Als een passant, als een ter
loopse bewoner en waarnemer van de stad, 
heeft hij de afgelopen maanden gezocht 
naar de meerwaarde van Groningen. De fo
to's op deze tentoonstelling tonen het re
sultaat van deze speurtocht. CAS, Gedemp
te Zuiderdiep 98, geopend tijdens kantoor
uren, toegang vrij. 

HAARLEM 

2/9-11/10 
Zeger Woudenberg 
Tentoonstelling. Architect van de maand : 
Zeger Woudenberg, landschapsarchitect, 
ontwerper van o.m. het schoolplein van de 
1 e Christelijke Lyceum aan de Leidsevaart 
en uitgenodigd voor een face-lift voor Artis. 
Op 11/9 om 14 uur licht Zeger Woudenberg 
de tentoonstelling toe in een lezing. ABC, 
Groot Heiligland 47, di tlm za 12-17, 
zo 13-17, toegang vrij. 

2/9-6/11 
Europan Haarlem 
Ontwerpen voor de punt van het Rozen
prieel bij de in aanbouw zijnde Langebrug 
voor de internationale manifestatie Euro
pan 3, waaronder het winnende ontwerp 
van de Engelse architecten Gary Young en 
Gabrielle Higgs. ABC, Groot Heiligland 47, 
di tlm za 12-17, zo 13-17, toegang vrij . 

2/9-9/10 
Barry van Waveren 
Eindexamenproject over de invulling van 
het terrein bij de Ripperdakazerne. ABC, 
Groot Heiligland 47, di tlm za 12-17, 
zo 13-17, toegang vrij. 

2/9-9/10 
Molenaar en Van Winden 
Ontwerpen van het Delftse bureau van Joris 
Molenaar en Wilfried van Winden voor wo
ning- en kantoorbouw in Delft en omge
ving. ABC, Groot Heiligland 47, di tlm za 12-
17, zo 13-17, toegang vrij. 

2/9-9/10 
Bastiaan Knuyt 
Tentoonstelling. Architect van de maand. 
A8C, Groot Heiligland 47, di tlm za 12-17, 
zo 13-17, toegang vrij. 

15/1 0-20/11 
Architecten CIE 
waarvan deel uitmaken prof.ir. Pi de Bruijn, 
ir. F.J. van Dongen, ir. J.D. Peereboom Voller 
en prof.ir. Carel Weeber. ABC, Groot Heilig
land 47, di tlm za 12-17, zo 13-17, toegang 
vrij . 

13/11-15/1 
J.B. van Loghem 
de Haarlemse voorloper van het Nieuwe 
Bouwen, ontwerper van o.m . Tuinwijk Zuid 
(Zonnelaan e.o.) en Tuinwijk Noord (Klever
Iaan en Kleverparkweg). Ook meubelont
werpen worden getoond. ABC, Groot Hei
lig land 47, di tlm za 12-17, zo 13-17, 
toegang vrij. 

ROTTERDAM 

tlm 2/10 
De bouwkunst van MBM: constructie, sa
menleving en omgeving 
MBM is het architectenbureau dat in 1951 
door Ohriol Bohigas en Josep Martorel in 
Barcelona is opgericht. Later traden de ar
chitecten David Mackay, Albert Puigdo
menech en L1uis Pau toe. In veertig aar is 
een omvangrijk oeuvre tot stand gekomen 
met een uitstraling op de ontwikkeling van 
de architectuur in Europa. NAi, Museum
park 25, di-za 10-17, zo 11-17, 
tel. 010 - 4401200. 

17/9 tlm jan.95 
De verborgen opgave, thuis in de stad 
Afscheidstentoonstelling van Adri Duiveste
ijn, directeur van het NAi. Vijf projecten in 
evenzovele steden tonen de ervaringen va n 
bewoners, de betrokkenheid van professio
nele ontwerpers en de resultaten van hun 
samenwerking . Ze laten een grote verschei
denheid zien in omstandigheden, proble
men, strategien en oplossingen (zie p. 7). 
Het culturele programma is geconcentreerd 
in de week van 2-9/9 begint met een mu
ziekfestival in het Museumpark en bestaat 
voorts uit onder meer lezingen en films. 
Over het gehele programa heeft het NAi 
een informatiebrochure uitgebracht. NAi, 
Museumpark 25, di-za 10-17, zo 11-17, 
tel. 010 - 4401200. 

9 en 10/11 
Orde en chaos in de stadsontwikkeling 
Congres in de Kunsthal over de stedebouw
kundige opgaven voor de komende decen
nia, georganiseerd door het Stimulerings
fonds voor Architectuur ism het NIROV, de 
BNS en de RPD (zie p. 27). Informatie: 
Simone Rots, tel. 010 - 4330525. 



17/9-4/12 
Thuis in de stad, ontwerpen voor het wo
nen in de Europese stad 
Europese overzichtstentoonstelling expo
seert 52 lokaties waarvoor ontwerpen zijn 
ingediend in het kader van de prijsvraag 
Europan 3. Tevens worden de 84 winnende 
plannen voor deze lokaties getoond. De 
tentoonstelling geeft vooral een beeld van 
de verscheidenheid aan oplossingen die er 
voor de lokaties is gekozen (zie p. 22). NAi, 
Museumpark 25, di-za 10-17, zo 11-17, 
tel. 010 - 4401200. 

23/9 
Ontwerpbureau Landmark 
Atelierbezoek, Van Vollenhovenstraat 15, 17 
uur. Aanmelding bij Delft Design, Martine 
Mulder, tel. 015 - 132981, toegang vrij. 

27/9 
Locatiekeuze Floriade 2002 
Congres, georganiseerd door de NVTL ism 
de Nederlandse Tuinbouwraad. In het pro
gramma zal de relatie tussen de Floriade en 
de land- en tuinbouw, de toeristenindustrie 
en de tuin- en landschapsarchitectuur aan 
de orde worden gesteld. Daaropvolgend 
zullen de vier genomineerde kandidaten, 
Haarlemmermeer, Midden Delfland, 
Utrecht/Houten en Tilburg hun plannen 
voor de Floriade presenteren. Aan het einde 
van het programma wordt de winnaar be
kend gemaakt. Informatie: Erasmus Forum, 
Joyce Bokhoven, tel. 010 - 4082302/1098; 
lokatie: Erasmus Expo & Congrescentrum, 
Erasmus Universiteit, Burg. Oudlaan 50, 
3062 PA Rotterdam; kosten: f. 175,- (f. 125,
voor leden NVTL). 

3/10 
Filmfestival De Verborgen Stad 
Het International Film Festival Rotterdam 
presenteert een filmprogramma met speel
films en documentaires over het leven in de 
steden van De Verborgen Opgave (zie onder 
17/9). Informatie: Carlie Janszen, 
tel. 010 - 4118080. 

15/10-8/1 
Collectie Baljeu - studies in een nieuwe tra
ditie 1955-1974 
Architectuurmodellen, modellen van wand
schilderingen, tekeningen en litho's. Baljeu 
sloot, evenals Dick van Woerkom, aan bij 
het werk van Van Doesburg en Van Eesteren 
uit de jaren twintig. De collectie Baljeu is 
onlangs verworven door het NAi. NAi, 
Museumpark 25, di-za 10-17, zo 11-17, 
tel. 010 - 4401200. 

24/11 
Het HST-symposium 
Symposium over de hoge snelheidstrein ism 
de Vereniging Natuur en Milieu. Thema's: 
politieke besluitvorming, ruimtelijke effec
ten, strategische keuzes en aandacht voor 
alternatieven zoals gebuirkmaking van het 
bestaande spoor of ondergrondse lijnen. 
Informatie, ook over de plaats van het sym
posium in Rotterdam: NIROV, Yolanda 
Wagter, tel. 3469652. 

17/12-12/3 
Arata Isozaki 
Tentoonstelling van de Japanse architect in 
de grote zaal van het NA i, Museumpark 25, 
di-za 10-17, zo 11-17, tel. 010 - 4401200. 

UTRECHT 

5/10 
Leidsche Rijn 
Architectencafé/Aorta, eerste woensdag van 
elke maand in Pol mans Café, Keistraat 2, 
20.30, toegang vrij, informatie: tel. 030 -
310192. 

6 en 13/10; 3,10,17 en 24/11; 1,8 en 15/12 
Planologie en ruimtelijke ordening 
9-delige NIROV-cursusreeks voor hen die 
niet specifiek in planologie zijn opgeleid 
maar die in hun werk met ruimtelijke orde
ning te maken krijgen. Doel is de deelne
mers inzicht te geven van het ruimtelijk af
wegingsproces en de factoren die daarin 
een rol spelen. 
6/10 
introductie, inleiding planologie en schets 
ruimtelijke probleemvelden; 
13/10 
bestuurlijk-juridisch kader en nationaal 
ruimtelijk beleid; 

3/11 
provinciaal en lokaal ruimtelijk beleid; 
10/11 
participatie in de ruimtelijke ordening en 
demografie; 
17/11 
mobiliteit, recreatie en toerisme; 
24/11 
economie en milieu; 
1/12 
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in 
het landelijk gebied; 
8/12 
ruimtelijke ordening in het stedelijk gebied; 
15/12 
excursie. 
Kasteel Oudaen, Oudegracht 33, 13-16.30, 
informatie: NIROV, Yolanda Wagter, 
tel. 070 - 3469652. 

7/10 
Overleggen of actievoeren? 
Discussie-middag over de rol van bewoners 
bij de herstructurering van na-oorlogse 
woonwijken. Informatie, ook over de plaats 
van de bijeenkomst in Utrecht: NIROV, 
Annemiek Zoontjes, tel. 070 - 3469652. 

11 en 12/10; 16 en 17/11; 13, 14 en 15/12 
Volkshuisvestingsbeleid 
7-del ige NIROV-cursusreeks voor degenen 
die werkzaam zijn in de volkshuisvesting en 
een breder inzicht willen verkrijgen. 
11/10 
algemene economische grondslagen van de 
volkshuisvesting; 
12/10 
juridische en bestuurlijke grondslagen in de 
vo lkshuisvesting; 
16/11 
beleidsontwikke ling op lokaal en regionaal 
niveau; 
17/11 
beleidsontwikkeling op lokaal en regionaal 
niveau (vervolg); 
13/12 
voorraadbeheer en eigendomsverhoudin
gen; 
14/12 
beheer en aanpak van de na-oorlogse 
woonwijken; 
15/12 
afsluiting. 
Societeit De Vereeniging, Mariaplaats 1, 
9-16.30, informatie: NIROV, Yolanda 
Wagter, tel. 070 - 3469652. 

2/11 
Architectencafé 
Aorta organiseert op de eerste woensdag 
van elke maand een architectencafe in Pol
mans Café, Keistraat 2, 20.30, toegang vrij, 
informatie: tel. 030 - 310192. 

2/12 
Arch itectuurcentrum Utrecht 
Discussiemiddag over de haalbaarheid en 
mogelijkheden van een centrum voor archi
tectuur, stede bouw, landschap en design in 
Utrecht. Een gesprek over strateg iën en 
werkza me modellen voor een vaste plek 
met een veelzijdig en flexibel gebruik. Stich
ting Post Planjer, 14 uur, informatie en re
serveringen tel. 030 - 936129. 

7/12 
Architectencafé 
Aorta organiseert op de eerste woensdag 
van elke maand een architectencafe in Pol
mans Café, Keistraat 2, 20.30, toegang vrij, 
informatie: tel. 030 - 310192. 

ZALTBOMMEL 

28/10 
Thuis in de stad aan het water 
Nationale studiedag over dijkversterking in 
oude steden aan de rivier, georganiseerd 
door de Kring Vrienden van Zaltbommel 
(zie pag. 8). Informatie en aanmeldingen: 
tel. 04180 - 16518, bgg 080 - 230009 

ZUTPHEN 

26/8 -6/1 1 
Architectuur + Kinderen 
Hoe komt het dat een gebouw blijft staan, 
hoe teken en lees je een plattegrond, wat 
voor beeldtaal stat een architect tot zijn be
schikking? Tentoonstelling aan de hand van 
kindertekeningen en door kinderen ge
bouwde maquettes. Stedelijk Museum 
Zutphen, Rozengracht 3, di-vr 11-17, za,zo: 
13.30-17. Informatie: Stcithing Kunstprojec
ten, Peter de Rooden, tel. 010 - 4146767. 

ZWOLLE 

16/11 
Omgevingsplannen op provinciaal en regio
naal niveau 
Studiedag en workshops voor ruimtelijke 
ordening op regionaal niveau (datum onder 
voorbehoud). Informatie, ook over de loka
tie in Zwolle: NIROV, Robert Sabee, 
tel. 070 - 3469652. 

EXCURSIE BRAZILIË 

26/11-3/121995 en 11 -18/3 1995 
Duurzame ontwikkeling en de praktijk van 
de stedelijke en ecologische vernieuwing in 
Brazilië 
NIROV-studiereizen ism The Urban Fabric 
naar Curitiba, Brazilie voor ruimtelijke en 
vervoersplanners, milieu-adviseurs, experts 
op het terein van integrale ontwikkelings
strategien en zeker ook voor gedreven be
stuurders. Curitiba, met 1,5 miljoen inwo
ners, kan worden beschouwd als de ecolo
gische hoofdstad van het zuidelijk halfrond. 
Hier is gelukt wat elders in de wereld nog 
voor onmogelijk wordt gehouden: een ver
mindering van milieubelasting en een snelle 
groei van de leefbaarheid van de stad, bo
vendien gebaseerd op een breed draagvlak 
onder de bevolking. Interessant is de sa
menhang tussen het stedebouwkundig 
plan, de vervoersplanning, de ecologische 
strategie en de sociale vernieuwing . Kosten: 
ca. f. 3.900,-. Een informatiepakket a f. 25, 
is verkrijgbaar bij het NIROV, 
tel. 070 - 3469452. 

Architectuur Lokaal nr.6 verschijnt medio 
december. De sluitingsdatum voor inzen
ding van programma's voor de periode 
januari, februari en maart 1995 is 
3 november. 

Nicholas Grimshawen Partners (in ARCAM, Amsterdam) ontwierp ook het Liverpool St reet 
Station in Londen 

Toegang van het NAi, Museumpark Rotterdam 
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Europan is een samenwerkingsver
band van 21 Europese landen die 
tweejaarlijks een architectuurprijs
vraag uitschrijven voor jonge architec
ten. Ieder land biedt een aantal 
lokaties voor woningbouw aan, gere
lateerd aan het thema van de prijs
vraag. Voor Europan 3 was het thema: 
Thuis in de stad, verstedelijking 
van woongebieden. In september 
wordt de derde Europan afgesloten 
met een internationale eindmanifes
tatie, bestaande uit een tentoonstel
ling en een forum in het Museumpark 
Rotterdam. De tentoonstelling expo
seert alle 52 lokaties in Europa die aan 
de deelnemende architecten zijn voor
gelegd, en de 85 winnende ontwer
pen voor deze lokaties. Daarnaast 
wordt de stand van zaken rondom de 
uitvoering van Europan 1 en 2 
getoond. 
Het forum bestaat uit vier parallel 
geprogrammeerde onderdelen. Eén 
van deze onderdelen is Idee & 
Praktijk, waarin de realisatie van 
projecten van eerdere Europan prijs
vragen in Nederland wordt belicht. 
Aan bod komt onder meer het onder
handelingsproces tussen architect, 
gemeente en opdrachtgever. 

Informatie 

Van alle gerealiseerde Europan-projecten 
wordt een boekje uitgegeven (Engels/Ne
derlandstalig). De eerste twee boekjes, van 
de projecten in Arnhem en Amsterdam
Noord, verschijnen dit najaar. Van alle prijs
vraag-rondes, Europan 1 (1989), 2 (1991) en 
3 (1993) zijn catalogi uitgebracht. Voor deze 
publikaties kunt u zich richten tot NAi· 
Uitgevers, tel. 010 - 4401200. 

Thuis in de stad, ontwerpen voor het wo
nen in de Europese stad 
Europan Nederland verzorgt dit jaar de in
ternationale eindmanifestatie, die vooraf is 
gegaan aan de lokale presentaties van de 
ingezonden plannen. Eerdere eindmanifes
taties vonden plaats in Parijs (Europan 1) en 
Madrid (Europan 2). De Europese overzicht
stentoonstelling wordt vanaf 17 september 
tot 4 december in het NAi te Rotterdam ge· 
houden (zie Agenda, p. 20). 
De internationale tentoonstelling laat de 52 
lokaties zien waarvoor ontwerpen zijn inge
diend. Tevens worden de 84 winnende plan
nen voor deze lokaties getoond. De ten
toonstelling geeft vooral een beeld van de 
verscheidenheid aan oplossingen die er voor 
de lokaties is gekozen. 
De lokaties zijn gerangschikt volgens acht 
thema's die in bijna elke gemeente actueel 
zijn: 
wonen in een historische omgeving 
wonen bij het park aan het water 
rehabilitatie van oude buurten 
versterking van stadscentra 
herbebouwing van verlaten terreinen 
wonen bij spoorlijnen en grote wegen 
verdichting en verbetering van naoorlogse 
wijken 
wonen aan de rand van stad en dorp 

OPROEP VOOR DEELNAME EUROPAN 4 
De stichting Europan Nederland roept 
Nederlandse gemeenten op die wil/en deel
nemen aan Europan 4, die in 1995 wordt 
gehouden. Belangstellende gemeenten 
kunnen zich richten tot: 
Stichting Europan Nederland 
Postbus 2182 
3000 CD Rotterdam 
tel. 010 . 4401238 
fax. 010 - 4360090 

Europan levert op 
Vincent Kompier 

Sinds enkele maanden zijn in Amsterdam-Noord en in 
Arnhem de eerste tastbare resultaten te zien van de 
eerste Europan-prijsvraag uit 1989. Europan, een van 
oorsprong Frans initiatief, vond in 1989 voor het eerst 
in Nederland plaats. Negen landen uit Europa organi
seerden een architectuurprijsvraag voor jonge, pas af
gestudeerde architecten. Zij konden voor een van de
ze negen landen en woningbouwontwerp maken 
rond het thema veranderingen van leefpatronen en 
de woningbouw. Over heel Europa deden ruim twee
duizend teams mee en dat leverde uiteindelijk 84 
winnaa rs op. Van de 84 winnende plannen zijn er 
thans 40 in aanbouw. 
De oplevering van de eerste twee Europan projecten 
in Nederland voldoet exact aan het doel van Europan: 
jonge Europese architecten in staat te stellen vernieu 
wende ideeën op het gebied van architectuur en ste
de bouw te lanceren en hen een concrete bouwop
dracht te bezorgen. 

Maar het winnen van een prijs of een eervolle ver
melding is nog slechts een eerste stap op een lange 
weg om tot realisatie te komen. Dat er tijd overheen 
gaat voordat de gebouwde resultaten van de prijsvra
gen uit 1989 en 1991 te zien zijn heeft verschi llende 
oorzaken. Zo kan de wisseling in politieke kleur het 
uitvoeringsproces sterk beïnvloeden. Wethouders die 
zich persoonlijk inzetten voor de realisatie verdwij
nen soms na verkiezingen en hun opvolgers hebben 
niet altijd evenveel persoonlijke affiniteit met Euro
pan. De wisseling van wethouders en veranderingen 
in de grondpolitiek in Den Haag hebben er bijvoor
beeld toe geleid, dat tot uitvoering van het ontwerp 
voor de lokatie Ammunitiehaven nooit is overgegaan 
Het winnen van een prijs door buitenlandse deelne
mers kan barrières opleveren. Taalprob lemen, maar 
ook verschillen in regels en verordeningen maken het 
noodzakelijk dat buitenlandse winnaars begeleid 
worden. Voor de lokatie Caritas-terre in in Amster
dam-Noord werden de Oostenrijkse winnaars bijge
staan door de Nederlandse architect Hans Wagner. 
Door bodemvervuiling moest in sommige gevallen 
een vervangende lokatie gezocht worden, onder 
meer in Arnhem . Na verloop van tijd en met veel in
zet van de wethouder kon hier een andere, vervan
gende lokatie gevonden worden. De toenma lig wet
houder Velthuizen doet verslag van zijn ervaringen 
met Europan op pagina hiernaast. In Zaanstad werd 
het probleem van de vervuilde grond op een andere 
manier aangepakt: de lokatie Zaanoevers werd voor
beeldproject voor het ministerie van VROM, waar
door de sanering van de bodem financieel haalbaar 
werd . Na sanering kan het Frans/Nederlandse team, 
dat net als het Britse team een winnend ontwerp 
voor de lokatie leverde, gaan bouwen. Voor de Brit
ten is in Zaanstad een andere lokatie gezocht (1). 
In Amsterdam-Noord en in Arnhem zi j n de eerste pro
jecten opgeleverd en in Nijmegen zijn er twee in ont
wikkeling. Bij deze projecten geldt dat aan het twee
ledige doel van Europan, het genereren van nieuwe 
ideeën op het gebied van architectuur en stedebouw, 
gekoppeld aan een bouwopdracht, volledig tege
moet gekomen is. Opvallend is ook dat bij de gerea li 
seerde projecten de veranderingen in het originele 
concept beperkt zijn gebleven. 
Na een soms langdurig proces zijn zowel de gemeen
te Arnhem als de stadsdeelraad Amsterdam-Noord 
zeer tevreden te zijn met het uiteindelijke resultaat. 
Maar niet alleen deze twee gemeenten zijn tevreden . 
Andere deelnemende gemeenten bevestigen dat 
meedoen aan Europan de horizon verbreedt. De mo
gelijkheid om door inschakeling van architecten, die 
niet bekend zijn met de plaatselijke cultuur, een on
bevangen en verfrissende blik op de gestelde proble
matiek te verkrij gen, maakt het voor gemeenten inte
ressant deel te nemen aan Europan. 
Het tweeledige doel lijkt te kunnen slagen mits alle 
betrokken partijen, architect, opdrachtgever en ge
meente, zich blijven inzetten. Europan toont aan wat 
eigenlijk voor alle bouwprojecten geldt: inzet en ent
housiasme bi ijven de belangrijkste hoofdbestandde
len in het recept voor goede architectuur en stede
bouw. 

noot: 
(1) Britse architecten bouwen in Zaanstad, wethouder Margreet 
Horselenberg in: Architectuur Lokaal nr. 1 , oktober 1993, p.3-4. 

Singelstraat Arnhem, Köther & Salman Architecten 
foto's: Köther en Salman Architecten 

Singelstraat Arnhem, Köther & Salman Architecten 
foto: René de Wit 



Het wordt warmer in Arnhem Gerard Velthuizen 

Over het onderwerp architectuur heb ik in Arnhem al 
eens gewezen op een aantal misverstanden. Eerste 
misverstand: Architectuur is het terrein van architec
ten en hun opdrachtgevers, daar heeft de gemeente 
niets mee te maken. Nog zo'n misverstand: Je kunt als 
gemeente niet aan architectuurbeleid doen want wat 
mooi of lelijk is, is toch maar subjectief. Of: Ik ben 
maar een leek, ik heb van architec.tuur geen verstand. 
Dat laatste is zeker van toepassing op de meeste 
raadsleden en wethouders, maar de gebouwen die 
architecten met hun opdrachtgevers maken staan 
langs de Arnhemse straten, pleinen en parken. Zij be
palen mede het karakter an de aantrekkelijkheid van 
onze stad . En dat doen ze tientallen jaren lang. Als al
les goed gaat zullen ze pas door onze achter-achter
kleinkinderen worden afgebroken en door nieuwe 
gebouwen worden vervangen . Alle reden dus om als 
gemeente te zorgen dat het onderste uit de kan 
wordt gehaald. 
Natuurlijk is het eenvoudiger om over kwaliteit te 
praten als die kwaliteit meetbaar is, als die in cijfers 
uitgedrukt kan worden. Je kunt criteria ontwikkelen 
waaraan goede architectuur zou moeten voldoen, 
maar toch zal een deel van de beoordeling subjectief 
blijven en daardoor voor leken een lastig onderwerp 
zijn. Dit betekent niet dat je dan maar de discussie uit 
de weg moet gaan, integendeel: je moet de discussie 
juist zo breed mogelijk voeren. En wat is er nu mooier 
dan een prijsvraag om discussie op gang te krijgen? 

Tegen deze achtergrond, en daarnaast de geboden 
mogelijkheid om de Arnhemse Rijnoeverplannen on
der de aandacht te brengen, moet de deelname aan 
de eerste ronde van de Europan-prijsvraag in 1989 
worden gezien. 
Door deelname aan deze prijsvraag had 'Arnhem' 
zich verplicht de architecten Pim Köther en Ton Sal
man, die als winnaar uit de bus kwamen, ook aan een 
opdracht te helpen. 'Arnhem' was in dit geval de wet
houder, die zich persoonlijk zou inspannen, zo hielp 
de voorzitter van Europan Nederland, Bob Geerling, 
mij fijntjes herinneren. Daarvoor had ik immers een 
persoonlijke verklaring ondertekend. 
De planontwikkeling voor de lokatie van de prijs
vraag liep aanmerkelijke vertraging op vanwege mi
lieuproblemen. 'Dan hebben we een extra probleem', 
zei Bob Geerling, 'Nu moeten we een andere goede 
en interessante lokatie vinden, voorwaar geen een
voudige opgave' . Geerling kent onze stad als geen 
ander, hij is jarenlang directeur stedebouw in Arnhem 
geweest. 
In Arnhem werd weliswaar volop gebouwd in de af
gelopen jaren maar de nadruk van de bouwactivitei
ten lag in de nieuwbouwwijk Rijkerswoerd. Van deze 
wijk wilde het gemeentebestuur iets bijzonders ma
ken. Daartoe was onder meer ruimte gesch~pen voor 
de ontwikkeling van bijzondere woonvormen, voor 
de integratie van beeldende vormgeving met archi
tectuur en voor het toelaten van experimentele vor
men van architectuur en vormgeving. Bovendien 
werd er in 1988 een geslaagde prijsvraag gehouden. 
Deze prijsvraag was een uitnodiging aan iedereen, 
leek of professional, die weleens dacht over het bou
wen van een droomhuis. In september 1988 zijn 79 ei
genzinnige en experimentele ontwerpen de Eusebius
kerk binnengedragen en hebben daar, onder grote 
publieke belangstelling, enkele weken staan pron
ken. Zonder te worden gehinderd door bouwverorde
ning en dergelijke is het vervolgens tot realisatie van 
een groot aantal winnende ontwerpen (droomhui
zen) in Rijkerswoerd gekomen. 
'Voor Köther en Salman is een nieuwbouwwijk geen 
interessante lokatie, hoe ambitieus de gemeente die 
wijk ook w il vormgeven', zo sprak Bob Geerling. Ik 
was het geheel eens met de Europanvoorzitter, die 
vond dat het allemaal wel erg lang duurde en mij 
wees op de ondersteuning die de beide prijswinnaars 
zouden krijgen bij hun komende opdracht. Natuurlijk 
zit er enig risico aan het bouwen met architecten die 
nog niet eerder een opdracht gerealiseerd hebben. 
Maar het gegeven dat Europan en een plaatselijke ar
chitect voor de eventuele coaching beschikbaar wa-

ren zouden voor mij een steun moeten zijn bij het 
zoeken van een lokatie en een opdrachtgever. 
Na een aantal 'omzwervingen' door de stad, waarbij 
soms de omvang van de lokatie en soms de te ver
wachten bestemmingsplan- of milieuproblemen aan
leiding vormden naar een andere plek uit te kijken, 
viel het oog op de Singelstraat in de wijk Spijkerkwar
tier. 
Als opdrachtgever was de stichting Volkshuisvesting 
voor de nieuwbouw op deze lokatie de eerst aange
wezene. Een probleem vormde mijn verleden, als (kri
tisch) raadslid had ik mij een aantal jaren geleden uit
gesproken voor de autonome bevoegdheid van de 
toegelaten instellingen bij de keuze van een architect 
en aannemer. En nu diende ik een lokatie en een ar
chitectenkeuze die al gemaakt was, te slijten. 'Deze 
lokatie is er alleen met deze architecten', zo hield ik 
de corporatie voor. Na enige discussie was de stich
ting Volkshuisvesting bereid mij te helpen met het in
lossen van mijn verplichting in het kader van Euro
pan, en gaf de corporatie opdracht aan Kother en 
Salman, onze prijswinnaars. Een deskundige jury kan 
dan wel een oordeel over de kwaliteiten hebben uit
gesproken en een wethouder kan enthousiast zijn, 
een woningbouwvereniging wil bij voorkeur zelf een 
oordeel uitspreken, zelf kiezen. 
Uiteindelijk is de stichting Volkshuisvesting zelf ook 
zeer enthousiast geworden, externe begeleiding in 
niet noodzakelijk geweest. Als beide architecten dat 
al nodig hadden, voorzag de opdrachtgever daar zelf 
in . 
Om tot voldoende draagvlak in de wijk te komen is 
een speciaal overleg met de werkgroep Spijkerkwar
tier opgestart, waarbij de plannen stap voor stap zijn 
besproken. Dit was vooral noodzakelijk omdat eerde
re plannen voor deze lokatie al waren gesneuveld. 
Het feit dat er twee 'prijswinnaars' voor de wijk aan 
de slag gingen was een enorm voordeel, men vond 
het prachtig . 
Niemand kan er iets aan doen dat het project in fi 
nanciële zin niet is geworden wat ervan werd ver
wacht. Het kon niet budgettair neutraal worden ge
realiseerd. Er moest een onvoorziene verplaatsing van 
een trafo worden bekostigd, een poort worden gere
aliseerd om het parkeren aan de achterzijde mogelijk 
te maken, een duur stukje aangrenzende grond wo
den aangekocht om het plan beter af te ronden en er 
waren zoals gebruikelijk problemen met vervuilde 
grond. AI met al viel het bedrag van 900.000 gulden 
dat op de grondexploitatie moest worden toegelegd, 
nog mee. Ja, en de woningen werden natuurlijk ook 
iets duurder dan verwacht, maar daar heb je dan ook 
iets moois voor. Of, zoals ik bij het feestelijke slaan 
van de eerste paal heb gezegd: 'Arnhem heeft nog 
nooit in het Architectuur Jaarboek gestaan. Het is ui
teraard maar zeer de vraag of dit project die eer zal 
krijgen. Maar er is wel een kentering in het architec
tuurklimaat in Arnhem, het wordt er warmer. Wel
licht komen architectuurliefhebbers binnenkort niet 
alleen naar de Brusselse huizen, maar ook naar deze 
Europaneze huizen in het Spijkerkwartier kijken'. 

In de gemeentelijke organisatie, met name bij de 
dienst stadsontwikkel ing, is een warm architectuurkli
maat ontstaan. Er is inmiddels een nieuwe, geïnte
greerde welstandscommissie benoemd met mede als 
doel te komen tot een betere architectuur. Daarnaast 
is Hennie Pries binnen de gemeente belast met het 
architectuurbeleid, zij heeft mij zeer geholpen met 
het nakomen van mijn verplichting jegens de Euro
pan-prijswinnaars Köther en Salman. 
Op 1 oktober vorig jaar is voor het eerst de Arnhemse 
architectuurprijs de Heuvelinkprijs toegekend, nadat 
tijdens een aantal openbare discussies is gestoeid met 
het onderwerp architectuur. De deelname aan de dis
cussiebijeenkomsten kwam vooral van architecten en 
opdrachtgevers en belangstellenden. Politiek bestuur
lijk blijft de interesse tot enkelingen beperkt. Mee
doen aan de prijsvraag van Europan was voor mij ra 
zend interessant, veel persoonlijke inzet van enkelin
gen en sterk afhankelijk van persoonlijke contacten . 
Architectuur blijft een lastig onderwerp voor politici. 
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In Arnhem werd onlangs het woning
bouwproject Singelstraat opgeleverd, 
in vervolg op de eerste Europan-prijs
vraag. Gerard Velthuizen was bij de 
deelname van de gemeente Arnhem 
aan de wedstrijd en vervolgens bij de 
realisatie van een ontwerp van de 
prijswinnaars, nauw betrokken als 
wethouder van volkshuisvesting, 
stadsvernieuwing, monumenten, 
woonwagenzaken, vredesvraagstuk
ken en ontwikkelingssamenwerking 
(1986-1994). Daaraan vooraf, van 
1978 tot 1986 was hij lid van de 
Arnhemse gemeenteraad. Deelname 
aan de prijsvraag zag Velthuizen als 
een goede gelegenheid om discussie 
over het gemeentelijke architectuur
beleid op gang te brengen: 
'Architectuur blijft een lastig onder
werp voor politici'. 

Informatie 

Inlichtingen over het Europan-project Sin
gelstraat zijn verkrijgbaar bij Hennie Pries, 
gemeente Arnhem, tel. 085 - 773633. 

Het Architectuur Jaarboek waarnaar Gerard 
Velthuizen verwijst is een uitgave van het 
Nederlands Architectuurinstituut waarin, 
sinds 1987, jaarlijks een selectie van de in 
dat jaar gerealiseerde bouwprojecten is op
genomen. De selectie wordt gemaakt door 
een jury; de projecten worden zijn in tekst 
en beeld gedocumenteerd. Architectuur in 
Nederland, jaarboek 1993-1994 is voor 
f. 75,- verkrijgbaar in de boekhandel of bij 
het NAi. Ook enkele voorgaande jaargan
gen zijn nog verkrijgbaar. 



Herbestemming militaire 
kazernes in Breda en 
Zuidlaren 

In het kader van de Defensienota 
besloot de rijksoverheid het leger 
vergaand in te krimpen. Als gevolg 
hiervan komen er kezerne-terreinen 
vrij, vaak op bijzondere lokaties in de 
steden, waarvoor herbestemmingen 
worden gezocht. 

In Breda werd de Chassé-kazerne, 
gelegen in de binnenstad op de voor
malige stadswallen, aan de gemeente 
te koop aangeboden. De gemeente 
heeft de kazerne gekocht met de 
bedoeling het terrein, dat meer dan 
een eeuw niet toegankelijk is geweest 
voor de Bredase burgers, te verbinden 
met de historische structuur van de 
binnenstad. Dat hoeft niet te leiden 
tot historiserend bouwen maar het 
betekent wel dat op een organische 
wijze verbindingen tot stand moeten 
worden gebracht met het stadshart 
en met de omgeving van het terrein. 
Begin dit jaar bracht de gemeente 
Breda een omvangrijk programma van 
eisen uit. De gemeenteraad besloot 
tot een ontwerpwedstrijd zonder 
daarbij vooraf te kiezen voor een 
specifieke architectuur-opvatting: 5 
teams van ontwikkelaars en (geren 
ommeerde) ontwerpers werden uitge
nodigd hun, zeer uiteenlopende, visie 
te geven op de herbestemming van 
het kazerne-terrein. 

De Adolf van Nassaukazerne in 
Zuidlaren werd in apri/1992 defini
tief verlaten door de militaire bewo
ners. Inmiddels is een deel van de 
kazerne, het poortgebouw, verkocht 
aan het waterschap De kazerne is nu 
nog in gebruik als centrum voor asiel
zoekers. Het contract met WVC loopt 
eind dit jaar af. De gemeente heeft de 
daardoor ontstane kans het kazerne
terrein en het aangrenzende sport
complex, een nieuwe ruimtelijke 
structuur te geven met beide handen 
aangegrepen en schreef begin dit jaar 
een ideeënprijsvraag uit; een aanpak 
die voor een gemeente als Zuidlaren 
nogal ongebruikelijk is. 

Informatie 

De tekst van bovenstaand artikel is mede 
ontleend aan het juryrapport Kazerneter
reinen Zuidlaren, geschreven door Herma 
Hekkema en aan informatie van Witlem 
Bouma, gemeente Zuidlaren. Bij de heer 
Bouma zijn verdere inlichtingen over de 
prijsvraag verkrijgbaar, tel. 05905 - 96862. 
Het juryrapport Kazerneterreinen Zuidlaren 
is (nog) verkrijgbaar voor f 25,- bij de sector 
grondgebied, Havenstraat 6, 9471 AM Zuid
laren, maar het kan ook worden toegezon
den: door overmaking van f. 30,- op post
banknr. 84361, tnv gemeente Zuidlaren ovv 
juryrapport prijsvraag. 
De Ontwerp structuurschets gemeente 
Zuidlaren, juli 1991, is niet meer verkrijg
baar, maar infomatie over dit plan is even
eens bij dhr. Bouwma te verkrijgen. Voor de 
bewoners van Zuidlaren is een samenvat
ting van de structuurschets uitgegeven in de 
vorm van een informatiebrochure. 

Adolf van Nassaukazerne in Zuidlaren 

Een prijsvraag als die voor het voormalige kazernete
rein van de Adolf van Nassaukazerne in Zuidlaren is 
verre van gebruikelijk. Het rurale gebied komt er im
mers in Nederland en daarbuiten in de vakmatige dis
cussie over stedebouw en architectuur doorgaans be
kaaid af. 
De prijsvraaglokatie betrof een relatief groot terrein, 
15 ha . tussen oude dorpskom en de nieuwbouw van 
het dorp aan de zuidzijde. De ligging van het gebied 
en zijn gedeeltelijke militaire bestemming is van gro
te invloed geweest op de lokatiekeuze voor de uit
breiding van Zuidlaren voor dit terrein, evenals de be
slissing de zuidelijke es vrij te houden van bebou
wing. De es wordt als cultuurhistorisch waardevol ge
bied gekoesterd. 
Het kazernecomplex zorgde met zijn hermetische ka
rakter voor een breuk tussen het oude en het nieuwe 
Zuidlaren. Uitgebreid wordt er in Zuidlaren nog 
steeds. De aanleg van de nieuwbouwwijk Zuidesch 
nadert zijn voltooiing en in de door de gemeenteraad 
in ontwerp vastgestelde Structuurschets (1991) is een 
aantal lokaties aangegeven als mogelijke uitbreiding 
voor woningbouw, bedrijvenlokaties, sport- en ver
keersvoorzieningen . Het kazerneterrein is bij de 
planopzet van de Structuurschets niet expliciet be
trokken, omdat toendertijd nog is uitgegaan van van 
gebruik ten behoeve van defensie-doeleinden. 
Met het vrijkomen van het kazerneterrein is de mo
gelijkheid ontstaan de samenhang te herstellen. De 
prijsvraag die voor de lokatie is uitgeschreven, had 
dan ook als hoofddoel het verkrijgen van ideeën en 
ruimtelijke voorstellen voor het plangebied om te ko
men tot een goede binding van oud en nieuw Zuidla
ren. 

Programma en beoordeling van de plannen 
De gemeente Zuidlaren heeft voor het kazerneterrein 
Zuidlaren een openbare stedebouwkundige ideeën
prijsvraag uitgeschreven, die voldoet aan de Algeme
ne Nederlandse Prijsvraagregelen voor gebonden, 
toegepaste en vrije kunsten. Het programma omvat 
woningbouw (10 ha., verdeeld over sociale koop- en 
vrije sector koop- en huurwoningen), ouderenhuisves
ting (1,5 ha ., geschikt voor verschillende inkomens
groepen), ruimte voor kantoorbebouwing (2 ha .) en 
een hotel (1 ha.). Daarnaast moest worden voorzien 
in een busstation voor 4 bussen bij de dorpskom. De 
voorkeur van de gemeente ging uit naar behoud van 
de oorspronkelijke, karakteristieke kazernebebou
wing uit 1930, maar wanneer dat de gewenste plan
ontwikkeling in de weg zou staan, kon sloop worden 
voorgesteld. 
Met burgemeester Wilpstra als voorzitter bestond de 
jury verder uit Alle Hosper (landschapsarchitect), Gun
nar Daan (architect), Frits Palmboom (stedebouwkun
dige) en Niek Verdonk (gemeentelijk directeur Bou
wen en Wonen in Groningen). Deze jury bekeek 122 
plannen die werden ingezonden, nadat 420 bureau's 
een informatie over deelname aan de prijsvraag had
den opgevraagd. De jury veronderstelde dat de verre
gaande mate, waarin een ontwerp uitgewerkt moest 
worden, met een structuurvisie, een bebouwingsplan 
én een exploitatieverkenning, daarbij zeker een rol 
heeft gespeeld. En daarnast was de opdracht gecom
pliceerd: het betrof een gevoelige en complex gesitu
eerde lokatie die om doordachte uitspraken vroeg op 
zowellandschapppelijk, stedebouwkundig als archi
tectonisch gebied. 
Bij de beoordeling van de ontwerpen betrok de jury 
onder meer de manier waarop in de ontwerpen een 
schakel tussen oud en nieuw Zuidlaren werd voorge
steld, de originaliteit en de herkenbaarheid van het 
ruimtelijk concept, de uitvoerbaarheid, de inrichting 
van de openbare ruimte, de sociale veiligheid en 
eventueel ook de wijze waarop een aanzet is gege
ven tot mil ieubewust bouwen. In het juryrapport is 
vermeld dat de kwaliteit van de plannen voor de jury 
teleurstellend was en dat ook de toelichtingen en 
tekst vaak onder de maat waren . Uit verschillende be
oordelingsrondes zijn 21 ontwerpen geselecteerd en 
daaruit werden er 6 genomineerd. 
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Gefaseerde uitvoering 
In het prijsvraagprogramma is aangegeven dat de 
mogelijkheid bestaat de ontwerper van het plan dat 
voor uitvoering gekozen wordt, een vervolgopdracht 
te verstrekken. De volgende stap in de prijsvraagpro
cedure zal, zo mogelijk in het najaar, een voorstel van 
het College van B&W zijn aan de commissie Grondge
bied en vervolgens aan de gemeenteraad, om met de 
ontwerper van het winnende plan verder te gaan. 
Vizier is het motto van het winnende plan, ontwor
pen door OLGA Architecten bv, Johan Matser Project
ontwikkeling BV en Heling Krop Bekkering Stede
bouwkundigen en Architecten uit Groningen. In dit 
plan wordt de gemeente geadviseerd bij de uitwer
king van het ontwerp tot een vermenging van ver
schillende financieringscategoriën te komen . Zo kan 
de categorie van sociale huur- en koopwoningen in 
samenhang met woningen in de vrije sector ook een 
prettige uitstraling komen . De jury vond dat het win
nende plan zich goed gefaseerd laat uitvoeren. Voor
gesteld wordt daarom, de uitvoering van het ont
werp in handen te geven van verschillende architec
ten en opdrachtgevers. De prijswinnaar neemt in dat 
geval de architectonische uitwerking van een deel 
van het plan voor zijn rekening en heeft voorts gedu
rende het gehele bouwproces een belangrijke taak 
als supervisor. 

Plangebied Kazerneterrein Zuidlaren met rechts de oude dorpskom 
en links de nieuwbouwwijk Zuidesch. 

Vizier, het winnende plan van OLGA Architecten bv, Johan Matser 
Projectontwikkeling bv en Heling Krop Bekkering Stedebouwkun
digen en Architecten 
foto: Duncan Wijting, Marum 



Chassé-kazerne in Breda Willem Oomens 

De Bredase binnenstad is na een aantal jaren van re
latieve rust sterk in ontwikkeling. De economische ba
sis van de binnenstad ligt van oudsher primair in haar 
sterke regionale verzorgingsfunctie. Het Structuur
plan Binnenstad 1992-2007 schetst daarnaast voor het 
stedelijke knooppunt Breda een meer Euregionaai 
perspectief met een totaal van 1.500 miljoen gulden 
aan investeringen in de binnenstad. Aan ambities dus 
geen gebrek. Vastgesteld kan worden dat in 1994 
reeds voor ruim 750 miljoen gulden aan investeringen 
is ingevuld. Het gaat goed met de uitvoering van het 
Structuurplanbeleid . Het hoge aspiratieniveau is een 
bron van vernieuwing gebleken en leidt tot impulsen 
op het sociaal economisch vlak, op cultureel gebied 
en tot innovaties in de relatie tussen bestuur en bur
gers. Dit komt mede tot uitdrukking in de planont
wikkelingsfilosofie van het Chassé-terrein. 
In het Structuurplan heeft de gemeenteraad vastge
legd dat in de randen van dit 18 hectare grote ka
zerneterrein stedelijke en bovenstedelijke voorzienin
gen gevestigd mogen worden. Hierbij kan gedacht 
worden aan kantoren en sociaal culturele voorzienin
gen, zoals het Stadskantoor en het in aanbouw zijnde 
Chassé-theater, en aan een uitbreiding van een hotel
accommodatie. In het resterende deel van het terrein, 
circa 13 hectare, is een stedelijke woonfunctie ge
pland (overwegend in de vrije sector) als een strategi-

Situatie 

sche aanvulling op de bestaande woningvoorraad in 
de binnenstad. Het monumentale hoofdgebouw van 
de Chassé-kazerne zal worden verbouwd tot stedelijk 
museum. 
De gemeenteraad heeft gekozen voor een aanpak 
die moet leiden tot een hoogwaardige invulling. In 
dit verband is besloten tot de organisatie van tot een 
meervoudige ontwerpopdracht aan vijf ontwikkelaars 
met ontwerp-teams. De ontwerp-teams bestaan uit 
een coördinerend stedebouwkundige, architecten, 
landschapsarchitecten en kunstenaars. Deze teams le
veren een integrale visie op de invulling van het Chas
sé-terrein en de studiegebieden in de directe omge
ving: het Chasséveld, het Nonnenveld en het gebied 
Achter de Lange Stallen. Onder integrale visie wordt 
begrepen 'een financieel-technisch onderbouwd ont
wikkelingsvoorstel op het niveau van een voorlopig 
ontwerp van stedebouw, architectuur en inrichting 
van cL:=! openbare ruimte van het Chassé-terrein en de 
studiegebieden' . Het programma voor het Chassé-ter
rein omvat minimaal 600 woningen, een ondergrond
se parkeergarage van 600 plaatsen en een museum. 
Daarnaast wordt gevraagd om ideeën te leveren voor 
het gebied 'Achter de Lange Stallen' dat ruimte biedt 
aan 10.000 m2 winkels, 500 parkeerplaatsen en wo
ningen. Op het Nonnenveld is circa 3.400 m2 cen
trumfuncties geprojecteerd. Het Chasséveld, groot 2 
hectare, is nu nog een parkeerplaats maar heeft po
tenties als entree naar de binnenstad. Uitgangspunt is 
een budgettair neutrale ontwikkeling. 

De kwaliteit van de besluitvorming 
De besluitvorming verloopt in twee fases. In fase 1 
vraagt het college advies aan betrokkenen uit Breda 
over de vijf plannen. Het gaat om adviezen van de 
bewonersorganisaties in de binnenstad, de onderne
mersorgan isaties, de Commissie Welstand, Architec
tuu r en Monumenten en de Vrouwenadvies-commis-

sie voor de woningbouw. Daarnaast is aan drie voor
aanstaande deskundigen op het gebied van stede
bouw, architectuur en inrichting van de openbare 
ruimte verzocht een inhoudelijke bespreking te leve
ren van de vijf plannen. Deze zogeheten Commissie 
van Drie fungeert niet als een jury; dat zou de rol van 
overige betrokkenen overbodig maken. Zij heeft tot 
taak de inhoudelijke discussie met haar rapportage te 
stimuleren en daarmee de kwaliteit van de besluitvor
ming te verhogen. Vervolgens doet het college de 
raad op basis van de ingewonnen adviezen een voor
stel voor een voorlopige keuze voor één van de plan
nen. In fase 2 wordt met de aldus gekozen project
ontwikkelaar overlegd over de inhoud van een sa
menwerkingsovereenkomst die erop gericht is het 
volledige plan gefaseerd te realiseren . Indien over
eenstemming wordt bereikt zal de samenwerkings
overeenkomst ter finale goedkeuring aan de raad 
worden voorgelegd. 
De kwalitatieve doelstelling krijgt vorm in een aantal 
maatregelen. In de eerste plaats heeft de gemeente 
een programma van eisen geschreven dat inhoudelijk 
consistent en scherp is, maar voldoende ruimte laat 
voor het creatieve proces. 
Gekozen is voor een competitievorm met vijf plannen 
omdat daarmee voldoende waarborgen ontstaan op 
het creatieve en zakel ijke vlak. De gemeente wil kun
nen kiezen voor wat wel genoemd wordt een monu
ment voor de toekomst. De keuze voor één plan im
pliceert dat de ontwikkelaars in hun voorstel realis
tisch moeten zijn volgens het principe: What you see 
is what you get 
In de tweede plaats hebben de ontwikkelaars via de 
kwaliteit van de samenstelling van hun teams kunnen 
solliciteren naar een plaats in de ontwerpcompetitie. 
Deze procedure heeft de stad inmiddels verzekerd van 
een competitie op niveau met gerenommeerde (inter
nationale) ontwerpers. Voorts zal de gemeente de ste
debouwkundige en de landschapsarchitect van het 
winnende ontwerp-team inhuren voor de coördinatie 
van de planuitwerking met de bedoeling het kwali
teitsniveau van de competitie in de te houden. Vanuit 
de Welstandscommissie is een supervisor aan gesteld 
die het gehele ontwerp-proces inhoudelijk begeleid . 
Het winnende plan wordt uitgewerkt via een traject 
van toetsing van het voorlopig en definitief ontwerp 
aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de samen
werkingsovereenkomst. De ontwikkelaar mag in eer
ste instantie 30% realiseren, gebeurt dit volgens de 
afspraken en het vastgelegde kwaliteitsniveau dan 
mag de volgende 30% worden gebouwd. Nadat het 
definitief ontwerp van de openbare ru imte is vastge
steld, start een prijsvraag onder alle Nederlandse kun
stenaars voor het ontwerpen van kunstwerken voor 
de openbare ruimte van het Chasséterrein. De win
nende ontwerpen zullen worden geplaatst. 

Communicatie met de belanghebbenden 
Een belangrijk element in het planproces is de com
municatie met de stad en de direct belanghebben
den. De vijf plannen zijn in juni gepresenteerd in de 
Stadsschouwburg aan alle betrokkenen en werden 
tentoongesteld in het Stadskantoor. De presentatie 
werd begeleid door een huis-aan-huiskrant van de 
gemeente, een artikelen-reeks in het plaatselijk dag
blad, een videopresentatie van de plannen en een lo
kaal architectuurdebat. 
Ter voorbereiding van de discussie zijn alle betrokke
nen -bewoners, ondernemers, raadsleden en ambte
naren- gezamenlijk op excursie geweest. De eerste fa
se werd eind augustus afgesloten met een openbaar 
debat in het Turfschip en vervolgens kreeg het colle
ge de verschillende adviezen toegezonden . Op 22 no
vember zal de raadscommissie een hearing organise
ren van alle partijen die een advies hebben uitge
bracht. De competitie wordt in april 1995 afgesloten 
met een symposium, de uitgave van een boek met de 
vijf plannen en een terugblik op de competitie. 
De ontwerp-teams en ontwikkelaars zijn enthousiast 
over de aanpak. Wij zijn ervan overtuigd dat met de
ze competit ie de basis gelegd is voor een feeste lijke 
invull ing van het Chassé-terre in en zijn omgeving. 
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Voorstel Proper - Peter Stok groep BV : 
Kuiper Compagnons, Dam en Partners, 
Van Aardenne Partners, Min 2 produkties en 
Wim Korvinus. 

Voorstel Geerlings Vastgoed BV / Wilma 
Bouw BV : OMA, West 8, Buro Kolhoff 
Berlijn, MAP Architects Barcelona, Atelier de 
Portzamparc Parijs en Alfred Eikelenboom. 

Voorstel Johan Matser Projectontwikkeling 
BV.: Dirrix Van Wylick Architecten, Van 
Sambeek, Buro Lubbers en 
Moniek Toebosch. 

Voorstel Hopman Groep BV.: Bureau voor 
stadsontwerp Khandekar, Topos Architec
ten, Henk Klunder Architecten, Bureau B + B 
Stedebouw en Landschapsarchitectuur en 
Kees Verschuren. 

.~ 

Voorstel Heijmans projectontwikkeling.: 
Karelse Van der Meer Architecten, Kleihues 
Architecten, Gunnar Daan, Architectenburo 
Wintermans, CH & Partners en 
Peter Struycken. 

Informatie 

Het Programma van Eisen Ontwikkeling 
Chassé-terrein werd in januari 1994 uitge
geven door de gemeente Breda en omvat 
drie deelnota 's in een cassette: (1) pIanont
wikkeling, procedure en planning; (2) ruim
telijk-functioneel programma en (3) ont
werpnormen, bouwrijp maken. Voor de ge
hele nota kunt u terecht bij de gemeente 
Breda, dienst RO/EZ: Jan Govers, hoofd vast
goed; tel. 076-293600 Willem Oomens, 
coördinator welstand, architectuur en mo
numentenbeleid, tel. 076-293808 Hans van 
de Ven, consultant, projectmanager binnen
stad Breda, tel. 076-293920. 
De plannen zelf zijn gedocumenteerd in de 
map Chassé-terrein, presentatie 5 ontwer
pen, uitgave gemeente Breda, en in het ar
tikel Breda recruteert ontwikkelaars voor 
Chassé-terrein, Kees de Graaf in: Bouw, juli 
1994, nr. 14/15, p. 8- 10. 



De toekomst van de het stedelijk 
landschap in Nederland, de omslag in 
het volkshuisvestingsbeleid en de 
gewijzigde financiering van de stads
uitleg vragen om een nieuwe aanpak 
van de stedebouw. Openen stedebou
wers originele perspectieven met hun 
aanpak van de grote VINEX-woning
bouwlokaties? Bouwt men voort op 
traditionele modellen of verliest men 
zich in de problemen van de kleine 
schaal? De Hoog I ontwerp + onder
zoek verrichtte een studie naar de 
planinzetten van acht VINEX-Iokaties. 

Informatie 

Een brochure van de publikatie Contouren 
van de nieuwe stadsuitleg in de Architect, 
1994-7/8 p. 42-59 is tegen onkostenvergoe
ding verkrijgbaar bij: 
De Hoog/ontwerp + onderzoek, bureau 
voor stad- en regiostudies 
w.G. Plein 112 
1054 SC Amsterdam 
tel. 020 - 6166766 
fax. 020 - 6185578 

In Hengelo wordt momenteel hard 
gewerkt aan de ontwikkeling van de 
volgende fase van de VINEX-Iokatie 
Vossenbelt. Het plan Vossenbelt 
omvat de bouw van 3000 woningen 
op een lokatie ten noorden van 
Hengelo, Overijssel. De bouw van de 
eerste woningen ging begin 1994 van 
start; de laatste fase is voorzien rond 
het jaar 2000. Bij de bespreking van 
de VINEX-Iokaties in De periferie 
centraal, een onderzoek van het 
Stimuleringsfonds voor Architectuur, 
Architectuur Lokaal en Architectuur 
MANAGEMENT (februari 1994) klon
ken nogal wat ongeruste geluiden. 
Monique van Eechoud, ontwerper van 
het kleurplan voor de Vossenbelt, 
vindt dat de strijd om kwaliteit in 
Hengelo toch winst heeft opgeleverd. 

Contouren van de nieuwe stadsuit leg 
Diana Vernooy 

Om zicht te krijgen op wat stedebouwers concreet 
vernieuwen is een scherpe analyse nodig van de hui
dige praktijk. De plan inzetten voor de grote VINEX
woningbouwlokaties tonen waar stedebouwkundi
gen mee bezig zijn, waar ze aan ontwerpen en hoe 
hun ontwerpbenaderingen zich verhouden tot de 
nieuwe wetten van de planningspraktijk. 

De Hoog / ontwerp + onderzoek heeft, met subsidie 
van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, de plan
nen van een achttal grote VIN EX-lokaties bestudeerd 
en vervolgens uitgebreid gesproken met de ontwer
pers. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in 
de Architect, augustus 1994. De acht bestudeerde lo
katies zijn : Amsterdam Nieuw-Oost, Leidsche Rijn 
(UtrechWleuten de Meern), het HAL-gebied (Heerhu
gowaard, A lkmaar, Langedijk), Ypenburg bij Den 
Haag, Stadshagen in Zwolle, Meerhoven bij Eindho
ven, het Land over de Waal bij Arnhem/Nijmegen, en 
Noordrand Breed in Rotterdam. 

De VINEX wijst het formuleren van verstedelijking
principes toe aan het niveau van het stadsgewest. 
Daarmee is de VIN EX-operatie onderdeel geworden 
van het delicate bestuurlijke spel rond de regiovor
ming. Dat bestuurlijke en ruimtelijke ambities niet al
tijd sporen heeft flinke consequenties voor de plan
vorming. 
Op de lastige bestuurlijke situatie sluit een zekere 
desoriëntatie aan in de stedebouwdiscip l ine. Het gaat 
dan om begrippen en concepten die bruikbaar zijn 
om de planningsoperatie op de schaal van de regio 
cq. het stadsgewest te structureren. Deels wordt te
ruggegrepen op traditionele verstedelijkingsmodel
len, deels is er een meerduidige benadering en meer
duidig concept: de lokaties worden gezien als onder
deel van een 'stedelijk landschap'. 

De ontwerpinzetten in de bestudeerde plannen lopen 
sterk uiteen. Er tekenen zich twee duidelijk verschil
lende benaderingen van de opgave af. Enerzijds de 
architectonisch geïnspireerde benadering van Bhalo
tra en Architectonica, anderzijds de meer stedebouw
kundige benadering van jonge 'Delftse' ontwerpers 
als Frits Palmboom, Ron van Genderen en Jake Wiers
ma. De twee 'hoofdstromen' kiezen expliciet positie 
ten aanzien van de uitvoeringspraktijk. 
Met het principe van een ontworpen raamwerk 
wordt een poging gedaan de woningbouwtaakstel
lingen opnieuw te verbinden met het brede vraag
stuk van de regionale ontwikkeling . Een raamwerk 
wordt in de meeste plannen allereerst gevormd door 
infrastructurele lijnen, die zijn opgenomen in het ste
delijk netwerk van de regio. Het wordt aangevuld 
door landschappelijke zones, met een recreatieve of 
ecologische functie, die vaak onderdeel uitmaken van 
grotere landschappelijke structuren. 
In de plannen wordt de ontwerpenergie vooral ge
richt op deze hoofdstructuur en de vormgeving daar-

van door de schalen heen. Ten aanzien van de invul
ling van de gebieden binnen het raamwerk is men 
meer terughoudend. Hier gaat het om het scheppen 
van condities en wordt veelal voor een thematische 
aanpak gekozen. 

Om de beoogde kwaliteit van de architectonisch 
geïnspireerde ontwerpen te kunnen garanderen is 
een sterk auteurschap nodig gedurende de uitvoe
ring. Het is de vraag of de lange adem, die daarbij 
hoort gezien de omvang van de opgaven en het jaar
lijkse bouwtempo, opgebracht kan worden in de hui
dige praktijk. 
De 'raamwerk'-plannen kennen een veel grotere 
flexibiliteit. De architectuur van de woningproduktie 
is straks een bewerking, een nieuwe laag. Dat lijkt 
een kansrijker principe. Tegelijkertijd betekent het 
een acceptatie van de huidige programmatische ar
moede. Vernieuwing wordt in de 'raamwerk'-benade
ring vooral gezocht in het verbinden van de interne 
structuur van de woongebieden met lijnen en ele
menten op een hoger schaalniveau. Woning- en blok
typologie blijven buiten beeld. Probleem is de vast
stelling van nieuwe gemeentegrenzen, waar nauwe
lijks op te anticiperen valt, hoe neutraal of vanzelf
sprekend ruimtelijke voorstellen ook zijn. 

Met de introductie van het principe van een neutraal 
raamwerk, ingebed in regionale structuren, is een 
flinke stap gemaakt in de vernieuwing van de stede
bouwdiscipline. De stuurkracht van het raamwerk kan 
voluit worden benut op het moment dat er bestuurlij
ke consensus bestaat op meerdere niveaus. Het pro
ces van regiovorming komt weliswaar moeilijk op 
gang, maar lijkt onvermijdelijk. 
Het zou goed zijn als het rijk de fixatie op het voor
schrijven van categorieën en stapelingspercentages 
loslaat en zich concentreert op bovenregionale af
stemming inclusief de doorgroeimogelijkheden en 
nationale infrastructuur. 
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Het groene raamwerk in het plan voor de Noordrand van R'dam 

Kansen kleurregie in de VIN EX-lokatie Vossenbelt in Hengelo 
Monique van Eechoud 

Ook in Twente zijn met name particuliere opdracht
gevers altijd zeer terughoudend geweest ten opzich
te van externe bemoeienis met de eigen visie. Toch is 
de aanstelling van een coördinerend architect voor de 
lokatie Vossen belt, Rein van Wylick (Dirrix Van Wylick 
Architecten), door alle partijen met enthousiasme be
groet. Samen met de gemeentelijke stedebouwkundi
ge Bert Boots boog Van Wylick zich over de architec
tonische vertaling van het stedebouwkundig plan. In 
plenaire zittingen met alle betrokken architecten en 
opdrachtgevers werden kansen en knelpunten be
sproken. Overlegrondes met de welstand en met in
terne medewerkers leidden tot een beeldkwaliteit
plan met richtlijnen om de link tussen stedebouw en 
architectuur te verzekeren. Deze richtlijnen zijn in 
een lange reeks individuele gesprekken in de plannen 
verwerkt. Daarmee is een inspirerend traject gestart 
op weg naar meer samenhang in de stedebouwkun
dige context ten gunste van de individuele woning en 
van de wijk als geheel. 

Maar Hengelo ging nog een stap verder. Naast de 
coördinerend architect werd ook deskundigheid op 
het gebied van kleur ingeschakeld . Er is een kleurplan 
gemaakt, waarin kleur een integraal onderdeel van 
het stedebouwkundig ontwerp vormt. Kleur als mid
del om de hoofdstructuur te onderstrepen. De ruim
telijke werking van kleur als middel om de vorm van 
verschillende straten en pleinen te ondersteunen en 
te nuanceren. En de verschillende sferen die kleur 
met zich meebrengt, als middel om de straten hun ei
gen karakteristiek te geven. 
Een nieuwbouwlokatie biedt een goede kans om ook 
de bestrating in het kleurplan op te nemen. Op die 
manier kan een samenspel ontstaan tussen vloer en 
wanden van de stedebouwkundige ruimtes. Voor de 
hoofdlaan in de Vossenbelt zijn bijvoorbeeld lichtgele 
en anthracietgrijze stenen gekozen. Daardoor vor
men het wegdek, de trottoirs en de gevelwanden een 
contrastrijk lint van lichte en donkere banen, die de 
gebogen lijnen van de lange laan versterken. 



Maar ook in Hengelo blijkt de praktijk enige afstand 
tussen droom en daad te scheppen. Zo wordt de 
bouw momenteel geconfronteerd met problemati
sche levertijden voor baksteen . Dit zou de eenheid in 
de hoofdlijn van het plan in gevaar kunnen brengen. 
Want juist aan deze lange laan werken meerdere pro
jectontwikkelaars, die in achtereenvolgende fasen 
hun bestellingen met lange tussenpozen moeten 
plaatsen. Bij de keuze van de steen moet daarom gro
te nadruk liggen op voldoende zekerheid voor leve
ranties op termijn. Bovendien kan extra zekerheid 
worden ingebouwd binnen het project zelf door 
eventuele uitruil te voorzien met onderdelen van het 
plan waar de kleurkeuze aan minder nauwe marges 
gebonden is. Behalve een vooruitziende blik vergt dit 
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Schets hoofdstructuur Plan Vossen belt, Beekpark Noord en 
Beekpark Zuid 

continue aandacht en een adequate reactie op kriti
sche momenten. Een vlekkeloze terugkoppeling met 
welstand en alle gemeentelijke informatiekanalen is 
hiervoor onontbeerlijk. De gemeentelijke stedebouw
kundige, die de dagelijkse contacten onderhoud, be
kleedt daarin een spilfunctie. 

Pas wanneer in december het stof op de bouwplaats 
van de eerste fase begint op te trekken zal blijken hoe 
het droombeeld in dit krachtenveld de strijd met de 
praktische bezwaren heeft doorstaan. Dan is ook het 
moment aangebroken om de ervaringen uit het begin 
ten behoeve van de volgende fasen in te zetten. In 
het volste vertrouwen om daarmee de droom een 
paar flinke stappen dichterbij te kunnen brengen . 

Informatie 

Woongebied Vossen belt, beeldkwaliteit
plan, modern wonen in het groen, Beek
park Zuid fase 1, mei 1994 en Beeldkwali
teitplan Vossen belt, uitwerking woonge
bied Beekpark Zuid fase 2, juni 1994 zijn 
verkrijgbaar bij Bureau Voorlichting van de 
gemeente Hengelo, tel. 074 - 459249. 
Ook in Almere is kleur en stedebouw 
actueel: zie Agenda 
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De regelmatige hoofdstructuur als basis voor een ritme in kleur 

Orde en chaos in de stadsontwikkeling 
Noud de Vreeze 

Het congres Orde en Chaos in de Stadsontwikkeling 
zou niet zomaar het zoveelste congres in een lange 
reeks van congressen moeten zijn. Daarom is het idee 
ontstaan om de voorbereiding van het congres op te 
tuigen tot enkele zelfstandige activiteiten, die op 
zichzelf al een resultaat genoemd kunnen worden in 
het perspectief van de stimuleringsfunctie van het 
Sf A. 
Over dit plan hebben diverse besprekingen plaatsge
vonden met diverse partijen die betrokken zouden 
kunnen worden bij zowel de voorbereiding van het 
congres als bij het congres zelf. Centraal staat een 
bindend thema, dat alle vragen die aan de orde zijn, 
alle voorbereidende activiteiten en alle congres-on
derdelen aan elkaar verbindt. Dat thema is: de keuze 
die men vanuit de stedebouwkundige discipline bij 
verschillende typen stedebouwkundige opgaven 
maakt in het toelaten, manipuleren en vormgeven 
van 'orde en chaos' in de ruimtelijke ontwikkeling 
van de gebouwde omgeving. 

Projecten ter voorbereiding op het congres 
Het lijkt erop dat stedebouwkundige ambities en de 
stedebouwkundige prestaties die daaruit voortkomen 
en de waardering die men daarvoor kan hebben be
schreven kunnen worden in termen van toelaten, ma
nipuleren en vormgeven van orde en chaos in de ge
bouwde omgeving. In het continuüm van chaos naar 
orde (en terug!) speelt de stedebouwkundige op een 
of andere wijze zijn rol, interpreteert hij een pro
bleemstelling, definieert hij zijn ambities, gaat hij om 
met maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen 
en komen ook oordelen tot stand; soms omdat orde is 
afgedwongen in een chaotisch veld van ontwikkelin
gen en soms omdat chaos juist gecultiveerd kon wor
den. Het Stimu leringsfonds voor Architectuur stelt zich 
voor dat het problematiseren van deze twee begrippen 
alle mogelijke stedebouwkundige opgaven en ambities 
daarbij op alle niveaus kunnen verbinden, en kunnen 
leiden tot een vruchtbare oriëntatie op een (nieuwe) 
definitie van de stedebouwkundige discipline. 
Daartoe zijn zes gesprekken gevoerd onder leiding 
van het stedebouwkundig adviesbureau BVR van 
R. Bakker en de fil osoof J. Kessels van Dialogue Con
sultants. Tijdens deze gesprekken werden verschillen
de concrete stedebouwkundige opgaven op verschil
lende niveaus besproken met direct betrokkenen. Het 
volgende onderscheid is gemaakt: 

- ruimtelijke ordening van Nederland in Europees 
perspectief: VINEX, infrastructuur, verstedelijking, 
werkgelegenheid en recreatie; planologie en vorm
geving op landelijke schaal; 

- ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling op ste
delijk en regionaal niveau, planologie en stede
bouw op het niveau van regio's: het structuurplan 
Groningen; 

- stadsontwikkeling en stedebouwkundige praktijk 
op het niveau van grote lokaties: het Teleportge
bied in Amsterdam-West en het Prinsenland in Rot
terdam; 

- stedebouwkundige praktijk op het niveau van mi
cro-milieu en openbare ruimte: ontwerpinitiatieven 
voor de openbare ruimte in Rotterdam en het Java
eiland in Amsterdam. 

Vervolgens hebben, als voorbere iding op het congres, 
enkele kunstenaars een opdracht gekregen om een ei
gen interpretatie te geven van orde en chaos in de 
stad . Tenslotte zal door G.B . Urhahn een tentoonstel
ling gemaakt worden over stedebouwkundige tradities 
en actuele opgaven in de stedebouw, op basis van zijn 
studies voor de RPD in het kader van het VINEX-beleid. 
Het gaat er daarbij om de stedebouwkunde als disci
pline van referenties en ambities in beeld te brengen. 
De tentoonstelling kan na het congres worden uitge
leend aan gemeenten waar VINEX-opgaven aan de or
de zijn, aan Academies van Bouwkunst en Bouwkunde
faculteiten, en aan lokale architectuur-centra. 

Met deze projecten (de inventarisatie van de stede
bouwkundige discipline, de opdrachten aan kunste
naars en de tentoonstelling) is het congres Orde en 
chaos in de stadsontwikkeling voorbereid. In novem
ber worden bij dit congres de stedebouwkundige op
gaven voor de komende decennia aan de orde ge
steld en geproblematiseerd. 

Informatie 

Stimuleringsfonds voor Architectuur 
Simone Rots 
Schouwburgplein 30-34 
3012 CL Rotterdam 
tel. 010 - 4330525. 
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Het Stimuleringsfonds voor Architec
tuur organiseert op 9 en 10 november. 
in de Kunsthal te Rotterdam een 
congres over het functioneren van de 
stedebouwkundige discipline in de 
context van actuele stedebouwkundi
ge ontwikkelingen en opgaven, in 
samenwerking met het NIROV. de BNS 
en de RPD. Dit congres sluit aan op de 
Van Eesterenlezing die de BNS op dins
dagavond 8 november organiseert. 
Het congres zou antwoord moeten 
geven op de volgende drie vragen: 
1 Wat zijn op dit moment de opgaven 
waarvoor stedebouwkundigen 
worden ingezet, wat zijn daarbij de 
'vakinhoudelijke' ambities van de 
stedebouwkundige discipline, welke 
kwalitatieve uitgangspunten worden 
bij de vakuitoefening gehanteerd, wat 
zijn de paradigma's waarop de disci
pline zich baseert? Bestaat daarover 
overeenstemming of zijn er juist grote 
verschillen in opvattingen tussen 
verschillende groepen, scholen en 
generaties van stedebouwkundigen? 
2 Welk instrumentarium (pIanconcep
ten, convenanten en wettelijke rege
lingen) hanteren stedebouwkundigen 
bij de uitoefening van het vak, bij het 
realiseren van hun planconcepten en 
bij het begeleiden van stedebouw
kundige ontwikkelingen op langere 
termijn? Bestaat daarover overeen
stemming of zijn er tussen verschillen
de partijen en afhankelijk van wie de 
opdrachtgever is, verschillende visies 
op realisatie-strategiën? 
3 In welke context van sociaal-econo
mische, maatschappelijke, politieke en 
ruimtelijke ontwikkelingen wordt de 
stedebouwkundige ingezet om ruim
telijke processen vorm te geven c.q. te 
begeleiden. Zijn in de context van 
deze ontwikkelingen de antwoorden 
die in de praktijk op de twee hiervoor 
gestelde vragen nog actueel en 
adequaat? 
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Bestuurders, 

Architectuur Lokaal en het Stimuleringsfonds voor Architectuur de
den onderzoek naar het paradepaard van de actuele ruimtelijke or
dening. Achttien VINEX-Iokaties werden geanalyseerd. Een conclu
sie: Nederland ontwikkelt zich sterk uniform. Waar je ook komt, in 
Amersfoort, Groningen of Rotterdam, overal verrijzen dezelfde wo
ningen in uniforme verkavelingen en identieke dichtheden. De kwa
liteiten van de lokatie worden zelden gebruikt. Dat was al zo, ... en 
het blijft zo. Een macaber perspectief. Binnenkort kunnen we ver
huizen zonder het te merken. Worden we wakker en is alleen de 
postcode veranderd. 

De tuin- en landschapsarchitectuur kan helpen dit tij te keren door 
de inzet van de kennis om de kwaliteit van het verstedelijkend land
schap Nederland te bewaren en te ontwikkelen. Deze kennis bestaat 
uit: kennis van de ruimtelijke kwaliteit en het ontwikkelingsproces 
van het verstedelijkend landschap, kennis van duurzame structuren, 
kennis van de kansen van natuurontwikkeling. In het kort: kennis 
van mogelijkheden en lokaties. 
De tuin- en landschapsarchitectuur beschikt daarnaast intrinsiek 
over een belangrijk instrument: het vermogen (en de wil) om deze 
kennis - integraal, in overleg met anderen - te verbeelden in een 
ontwerp als basis voor verdere ontwikkeling. Juist de tuin- en land
schapsarchitectuur bezit het vermogen om op alle schaalniveaus 
(van structuurplan tot woonomgevingsplan) op alle momenten in 
het ontwerpproces (van lokatiekeuze tot uitvoering) de kennis van 
het landschap én de verstedelijking toe te passen bij stedebouwkun
dige opgaven. 
Fundamentele inzet van deze kennis en dit instrument hoort hoog 
op de agenda van lokale bestuurders. Zeker wanneer het om stede
lijke uitbreiding gaat. Deze inzet kost tijd, geld en vooral moeite. Te 
vaak blijft de landschappelijke basis nu een restprodukt van het ste
debouwkundige ontwikkelingsproces. De resultante van een bizar 
achterhoedegevecht om de laatste landschappelijke restanten. Res
tanten die in de eerste structuurschets arcadische proporties had
den. 
Fundamentele inzet vergt durf en een flexibele geest. 
Het vereist - met alle respect voor de bestuurlijke obstakels - denken 
op een regionale schaal, omdat alleen op die schaal de kwaliteiten 
van een gebied optimaal kunnen worden ontwikkeld. De mogelijk
heden voor de keuze van een lokatie worden groter. Voorbeelden 
te over. De resultaten van de laatste EO-Wijers prijsvraag voor de re
gio rond Breda staan hiervoor minimaal borg. 
Het vereist de wil los te komen van die bloedeloze, welgestelde 
standaardconsument die alleen op een rij in een weiland lijkt te wil
len wonen en ook los te komen van het ideaal van 35 woningen per 
hectare met de bijbehorende rijtjeswoningen van de ontwikkelaar. 
Zo ontstaat een voorgeprogrammeerde ruimtelijke armoede, die ie
dere interne discussie op voorhand doodslaat. Een glimp van de 
ideeën van bijvoorbeeld de verstedelijkingsconcepten die door West 
8 Landscape Architects voor de STAWON en AIR-Alexander zijn ont
wikkeld haalt iedere discussie over stedelijke uitbreiding uit het wei
land en brengt de kansen - in plaats van de beperkingen - van het 
verstedelijkend landschap in beeld. 

Het bovenstaande geldt natuurlijk niet alleen voor de VINEX-Ioka
ties. Het geldt overal. De uniformiteit treft elke gemeente bij iedere 
uitbreiding of ontwikkeling. De lokale bestuurder moet voor het 
versterken van de lokale kwaliteit z'n verantwoordelijkheid nemen 
en proberen de uniformiteit te doorbreken en om te zetten in een 
nieuwe werkelijkheid. Ook hiervoor zijn goede voorbeelden. De 
Stichting Q heeft deze duidelijk gemaakt. Het lokale bestuur moet 
daarbij kunnen steunen op een team hardnekkige creatieve ontwer
pers (ambtenaren en adviseurs), die zich door de markt geen oor la
ten aannaaien. En dit team is geen team zonder de tuin- en land
schapsarchitect. 

Harm Post 
voorzitter Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur NVTL 
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