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Het lijkt erop dat de projectontwikke
laars Friesland hebben ontdekt. Aan 
elke plas water verschijnen bunga
lowparken, onder andere in boerde
rette- en Rietveldstijl. Het toerisme, in 
het bijzonder de watersport, vervangt 
de landbouw als belangrijkste bron 
van inkomsten. Het merengebied in 
de Zuidwesthoek zal in de toekomst 
via het Snekermeer verbonden 
worden met het Pikmeer bij Grou, het 
Princenhof bij Earnewald en het 
Bergummermeer. Dit gebied zal 
worden uitgebreid met een nieuw 
aan te leggen merengebied ten 
oosten van Leeuwarden en later 
wellicht verder tot het Lauwersmeer
gebied en de Waddenzee. Sneek is de 
enige stedelijke kern in het meren ge
bied. Daar zijn nu bouwplannen in 
ontwikkeling. Reden voor Bauke 
Tuinstra om burgemeester Hartkamp 
van Sneek te vragen naar zijn visie op 
architectuurbeleid. 

S.J. Hartkamp, burgemeester van Sneek 
foto: Ger Dijs 

Verkoop je huid maar duur 8auke Tuinstra 

Sneek is één van de Friese elf steden en heeft zo'n 
30.000 inwoners. De stad is landelijk bekend om haar 
Waterpoort, Tonnema's KING en RANG en de Sneek
week. Het is het watersportcentrum van Friesland. Op 
enige afstand van de stad ligt het Snekermeer. Daar 
worden tijdens de Sneekweek de zeilwedstrijden ge
houden, met als hoogtepunt de race tussen de Re
genbogen. Ook eindigt hier elk jaar het skûtsjesilen. 
Sneek is in Friesland de enige plaats met een eigen 
welstandscommissie, de rest van de provincie wordt 
bestreken door de provinciale welstandscommissie 
van Friesland, Hûs en Hiem. 
Net als veel andere Nederlandse steden is Sneek tege
lijk gelegen aan en afgekeerd van het water. En ook 
net als veel andere Nederlandse steden (onder andere 
Harlingen, Rotterdam en Amsterdam) gaat Sneek 
werken aan haar waterfront. Aan de Houkesloot, de 
verbinding tussen het centrum en het Snekermeer, 
heeft de industrie plaats moeten maken voor stedelij
ke woningbouw. De Houkesloot zal in de richting van 
het meer verbreed worden en er zullen eilandjes in 
aangelegd worden. Daar zal dan in een groene zone 
een gebied ontstaan voor kleinschalige waterrecre
atie. Aan het eind van de Houkesloot, bij het Sneker
meer, komen recreatiewoningen. 

Mr. S.J. Hartkamp (Alphen aan de Rijn, 1938) studeer
de rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 
1971 tot 1993 was hij burgemeester, eerst voor de 
ARP, later voor het CDA, van twee achtereenvolgende 
gemeenten met de naam Franekeradeel, vóór en na 
de herindeling. Nu is hij burgemeester van Sneek. 
Hartkamp heeft vele landelijke en provinciale neven
functies, waaronder een aantal in de culturele hoek. 
Hij was tot voor kort voorzitter van de stuurgroep 
ruimtelijke kwaliteit van Hûs en Hiem, voorzitter van 
de Friese Stichting Monument van de Maand en lid 
van de Raro (Raad van Advies voor de Ruimtelijke Or
dening) . Hij schrijft columns, voorheen voor het politi
cologen-tijdschrift Namens en momenteel voor 
CD/Actueel en NG-Magazine over verschillende on
derwerpen. 

We beginnen ver van huis. In uw column 'Wende' in 
NG-Magazine van 21 augustus 1992 vertelt u over uw 
bezoek aan het oosten van Duitsland, net na de Wen
de. 
'Het gevoel dat ik in Oost Duitsland kreeg was aan 
één kant een aangename verassing. Doordat de wel
vaart daar was uitgebleven was de structuur en de ar
chitectuur van de oude binnensteden geen geweld 
aangedaan . Door geldgebrek waren die binnenste
den wel verlopen . Ik had het gevoel : het staat er nog 
net, vlug kijken . Bij doorzetting van het oostblokregi
me waren de steden verder verloederd, in elkaar ge
zakt en vervangen door iets héél ergs, vrees ik. Nu de 
muur was gevallen zou er 'kapitalistisch' geïnvesteerd 
worden, waardoor het vrij jachtterrein zou zijn ge
worden voor ontwikkelaars, banken en winkelketens. 
Ik wist niet wat ik het meest moest vrezen. Ik zag ge
lukkig wel dat men vanuit het westen inmiddels vrij 
energiek aan het restaureren sloeg.' 

Friesland lijkt op het ogenblik ook vrij jachtterrein 
voor ontwikkelaars. Overal schieten de bungalowpar
ken uit de grond. Toeristen lijken onder andere af te 
komen op het speciale karakter van de provincie. Zou 
het toerisme, als belangrijke bron van inkomsten, het 
motief kunnen zijn om ànze verloedering tegen te 
gaan? 
'Je moet de economische waarde van het toerisme 
niet overschatten. Er is geen streek, of het moet Ter
schelling of Valkenburg zijn, die echt een volledige 
boterham heeft aan het toerisme. Het is, naast de an
dere sectoren die er zijn, een hele goede aanvulling. 
Natuurlijk grijpt men, met de neergaande perspectie
ven in het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw, 
gretig naar de mogelijkheden om het toerisme te 
ontwikkelen. Maar tegelijkertijd moet men zich reali-
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seren, en dat doet men te weinig in Friesland, dat 
wat wij te bieden hebben aan stilte en landschap een 
schaars goed is. Verkoop je huid maar duur. Dat ge
beurt tot nog toe door ons als gemeenten te weinig. 
Dat begrijp ik heel goed: je zit in een streek die ont
volkt en het draagvlak voor school, bus en winkel 
wordt kleiner. Iedere impuls wordt aangegrepen en 
niet al te kritisch tegemoet getreden. 
Er is een onevenredige krachtsverhouding tussen ge
meenten en ontwikkelaars. Gemeenten hebben tien
tallen jaren de boel zien teruglopen . Zelfs toen er in 
de rest van Nederland een hoogconjunctuur was, was 
er in Friesland een werkloosheid van 8% . De Friese 
gemeenten zijn een gemakkelijk prooi voor project
ontwikkelaars die opeens een nieuw te ontwikkelen 
recreatiegebied ontdekken. Die springen op Friesland 
wanneer provinciaal bestuur en gemeenten te weinig 
ruggegraat vertonen. Dan krijg je een ontwikkeling 
van veel te grootschalige bungalowparken die noch 
kwalitatief, noch in inpassing in het landschap, noch 
in stedebouwkundige opzet, noch in architectuur de 
toets der kritiek kunnen doorstaan.' 

De ontwikkeling die u beschrijft is pas van de laatste 
jaren. In de jaren zeventig liepen zulke plannen vast. 
Heeft u enig idee waarom dat veranderd is? 
'Ik denk dat er een paar factoren zijn die daarmee te 
maken hebben. De 'verelendung' was waarschijnlijk 
ver genoeg doorgeschreden om te ontdekken dat 
men moest grijpen naar het toerisme als economisch 
reddingsplan. Tegelijkertijd is het beleid van het pro
vinciaal bestuur natuurlijk behoorlijk omgegaan. Men 
heeft meer ruimte gegeven aan toeristische projecten 
op de schaal waar we nu mee te maken hebben. Dat 
ging vroeger mondjesmaat. 
Ook het consumentenpatroon is gewijzigd en het is 
een mode geworden. In één jaar had je opeens Port 
Lemmer, het havenfront van Harlingen en nog 6 of 7 
grote recreatieprojecten in het merengebied . Dat was 
allemaal tegelijk aan de orde. Men praat elkaar ook 
na of wordt onder politieke druk gezet: daar kan het 
wel, waarom gebeurt er hier niets? En vervolgens be
gint men kritiekloos achter grote recreatieprojecten 
aan te rennen. Er komt nu wel kritiek en ik denk dat 
dat net op tijd is. We moeten het anders gaan doen.' 

Hoe stelt u zich dat voor? 
'Je kunt van gemeentebesturen niet steeds verwach
ten dat zij de druk weerstaan. Het gaat om hun eigen 
ontwikkeling en groei . De provincie moet de ruimte
lijke ordening van Friesland sterker handhaven en 
dan zullen wij als gemeentebesturen eerst wel moord 
en brand schreeuwen, maar uiteindelijk zullen we de 
provincie dankbaar zijn. 
Het is natuurlijk niet zo dat er niets kan in Friesland. 
Je moet wel aangeven waar je ontwikkelingen wenst 
en je moet gebieden aanwijzen waar je het stil laat 
wezen . Ook in het klein: ik dat bijvoorbeeld dat het 
hoog tijd wordt dat de drie Snekermeergemeenten 
(Skarsterlfm, Boarnsterhim en Sneek) de koppen eens 
bij elkaar steken om een ruimtelijk plan voor het Sne
kermeer te maken. Anders gaan alle drie gemeenten 
hun eigen gang en denken: 'Die 100 bungalows van 
mij, wat geeft dat nou?'. Maar aan het eind zegt ie
dereen: 'Wat hebben we in vredesnaam met dat meer 
gedaan?' . 
Terug naar de provincie. Ik denk dat je in de planolo
gie veel duidelijker moet clusteren. Je moet veel 
scherper zijn ten aanzien van bungalowparken, de in
passing daarvan in het landschap, èn ten aanzien van 
de kwaliteit van de afzonderlijke bouwsels. Je zou 
ook met afzonderlijke beeldkwaliteitplannen voor 
bungalowparken moet gaan werken. Anders vrees ik 
dat er een moment komt waarop de bungalowpar
ken zelfs geen economisch belang meer hebben; een 
moment waarop de toerist zegt: 'Het Friesland waar 
ik voor kwam is er niet meer.' 

Een andere aantasting van dorpen én steden zijn de 



uitbreidingswijken. Die bestaan vaak uit een strooisel 
van puntdakjes en wolfskappen, zonder enige struc
tuur. 
'Toen er nog een groot aandeel sociale woningbouw 
was, was er een vorm van regie. Toen de ergste wo
ningnood na de jaren vijftig en zestig over was en er 
meer oog kwam voor kwaliteit, was er toch een mo
gelijkheid om iets vorm te geven - wat je ook van het 
resultaat vindt. 
Vroeger zochten mensen een huis. Nu hebben zij een 
huis, in een folder in hun tas, en zoeken ze een kavel. 
En als ze dat niet bij jou kunnen vinden, gaan ze naar 
de buren. Het grondbedrijf maakt zich zorgen; iedere 
kavel die verkocht wordt is er immers één. En dan ko
pen mensen ook nog een te kleine kavel, daar moet 
dan een duur huis op, dat maakt het allemaal ook 
niet fraaier. Ik zou wel willen aannemen dat die hui
zen er stuk voor stuk er mee door kunnen, maar de 
bestemmingsplannen lopen op een volstrekt onsa
menhangende wijze vo l en het eindresultaat mist ie
dere individualiteit. Je weet niet meer waar je bent in 
Nederland. Het is allemaal uitwisselbaar. Wij zijn niet 
alleen verantwoordelijk om mensen aan een prettige 
woning te helpen, wij voe len ons ook verantwoorde
lijk voor die mensen die daar nog 100 jaar langs moe
ten lopen. Wij voelen ons voor een deel verantwoor
delijk voor de vormgeving van de stad of het dorp 
van de toekomst. 
De stedebouwkundige diensten zouden meer eisen 
moeten stellen. In de praktijk zie je dat veel mensen 
dat willen, maar die worden kritisch gevolgd door de 
afdeling Financiën en het grondbedrijf of projectont
wikkelaars. De huizen moet wel verkoopbaar zijn.' 

Ligt er hier ook een taak voor de provincie? 
'Ik weet niet of de provincie van bovenaf kwaliteitsei
sen kan opleggen. Bovendien hebben 30 van de 31 
gemeenten een vrijwillig gemeenschappelijk instituut 
in Hûs en Hiem. Maar dan praat je over de kwaliteit 
van een object, misschien in relatie met de omgeving. 
Daarna komen de beeldkwaliteitplannen.' 

Er zit ook een principiële kant aan. Als mensen nu 
een vrijstaand huis met een puntdak willen? 
'Er zit een democratische spanning in. Als die mensen 
dat nou mooi vinden, wie ben ik dan om ze er van af 
te houden. Het is een eeuwig spanningsveld, maar je 
hoopt tóch dat kwaliteit wint. Daar moet je wel aan 
blijven werken. Als je gemeente zo groot is dat je wat 
meer wijken tegelijk kunt gaan ontginnen, maak dan 
maar een terrein vrij voor de aannemerswoningen. 
Die wijk krijgt dan óók zijn karakter en dan probeer 
je een andere wijk meer allure te geven. Mensen zijn 
tenslotte ook snobisten. 
Je moet onderzoeken of er wel een tegenstelling is. 
Een betere woning is niet duurder. Ik zie vreselijk du
re lelijke huizen. Daar zitten dan alle toeters en beI
len die men mooi vond bijelkaar. 
Er moet overleg met de buren komen . Alle gemeen
ten moeten ontdekken dat ze, als ze het zo laten, 
met elkaar de totale provincie aan het verzieken zijn.' 

Aan de andere kant zie je dat de overheid zich juist 
minder met de gebouwde omgeving gaat bemoeien. 
Zo is er nu alleen maar een meldingsplicht voor dak
kapellen, schuttingen en schuurtjes. 
'Een paar jaar geleden hield ik mijn hart vast. Het 
idee, dat je op rijksniveau decreteert dat de gemeen
te die bemoeienis moet loslaten, vind ik in mijn hart 
borrelpraat. Men kankert over zijn eigen ervaringen, 
die schutting die 5 centimeter te hoog was. Het lijkt 
zo fris om die ambtenarij af te schaffen. Tegelijkertijd 
zet je een poort open en je ontkent het belang om 
zorgvuldig naar dat soort details te kijken. We heb
ben het gehad over het totaalbeeld. Stel je voor dat 
je dat gaat regisseren en je laat intussen alle carports, 
schuttingen en bergingen toe. Het is alsof je vreselijk 
zorgvuldig over de vormgeving en de kleur van een 
muur praat en vervolgens mag iedereen erop plakken 

wat hij wil. Dat is gekkigheid. Het is anti-overheids
denken geweest. Alsof België ons ideaal is. 
Er zit ook een politiek-ideologische onderstroom in . 
De laatste tien jaar zijn we grootgebracht met een 
overheid die zich terugtrok. Het waren echt niet al
leen de oud-liberalen die dat wilden maar je komt 
het kamerbreed tegen en het begint overal in door te 
werken. Je hoort je niet meer met van alles en nog 
wat te bemoeien . Het wordt tijd dat je dat weer eens 
kritisch bekijkt want je hebt wèl met het algemeen 
belang te maken.' 

Wat is in dit geheel de kracht van de eigen welstand 
van Sneek? 
'Ik zie tot nog toe slechts kleine verschillen. Sneek 
kan iets sneller en flexibeler werken. De achillespees 
van Hûs en Hiem is de wisselende samenstelling . Er is 
kritiek op het feit dat er bij verschillende zittingen 
een verschillend oordeel kan zijn. Maar iedere archi
tect die zijn ontwerp afgekeurd ziet legt de schuld 
natuurlijk bij die club.' 

Hoe verhoudt uw voorzitterschap van de stuurgroep 
ruimtelijke kwaliteit van Hûs en Hiem zich tot uw 
burgemeesterschap in Sneek? 
'Die stuurgroep heeft zijn werkzaamheden net beëin
digd. Het was een tijdelijke groep die tot taak had 
het fenomeen van de beeldkwaliteitplannen bij ge
meentebesturen te introduceren. Bij Hûs en Hiem was 
men daar op een behoorlijk abstract niveau mee be
zig, maar om verder te komen moest men toch bij de 
aangesloten gemeenten zijn . Ik zat in de komische si
tuatie voorzitter te zijn van deze stuurgroep en tege
lijk burgemeester van de enige gemeente die niet bij 
Hûs en Hiem is aangesloten. Objectiever kan niet.' 

En de toekomst van Sneek? 
'Sneek is eigenlijk de enige stad in het merengebied 
en is daarmee op bovenlokaal niveau hèt watersport
centrum. Dat leidt tot een aantal specialismen op het 
gebied van de watersport. We gaan nu een bedrijven
terrein aanleggen, specifiek voor watersport-gebon
den bedrijven. Dat kun je hier doen. Dat is anders dan 
de typisch toeristische watersportdorpen. Die zullen 
zich omgeven met jachthavens en verhuurbedrijven . 
Hier zijn meer werven en hoogwaardiger watersport
bedrijven. Voor alles wat er op watersportgebied is 
kun je in Sneek terecht. Mijn grootvader, en die zat in 
Amsterdam, betrok zijn touw al bij Lankhorst in 
Sneek. 
In de ontwikkelingsvisie van Sneek proberen wij de 
stad, die nu nog met de rug naar het water is ge
keerd, dichter bij het meer te helpen. De kunst is om 
dat zorgvuldig te doen. De gemeenteraad heeft am
bitie en zal niet klakkeloos ja en amen roepen.' 

Sneek en het Snekermeer 
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De KING-fabriek, land mark vanuit de 
richting Joure 

Nieuwbouw aan de Houkesloot 

Voetbalstadion LSC in Amsterdamse 
School-stijl 
foto's: Bauke Tuinstra 

Informatie 

Gemeente Sneek 
Marktstraat 15 
8601 CR Sneek 
tel. 05150 - 85555 



Op 10 november hield de Federatie 
Welstandstoezicht een themabijeen
komst te Velsen over stedebouw en 
welstand. Ir. E.A.M. Croonen, stede
bouwkundige en vennoot van 
BOOKELMAN/CROONEN stedebouw
kundigen te Utrecht is voorzitter van 
de welstandscommissie van Almere 
en lid van het algemeen bestuur van 
de Federatie, pleitte in Velsen voor 
afbakening én wisselwerking tussen 
stedebouw en welstand. 

Stedebouw en welstand, een paar apart 
Evert Croonen 

De taak van de welstandscommissie is wettelijk vast
gelegd: het beoordelen van bouwplannen op hun vi
suele kwaliteit, op zichzelf en in relatie tot hun om
geving. Daar is het algemeen belang mee gediend 
want de buitenkant van het gebouw is de binnenkant 
van de stad. Maar de visuele kwaliteit wordt niet al
leen door gebouwen bepaald . De basis ervoor wordt 
gelegd in de planologische programmafase en het 
stedebouwkundig plan . En het uiteindelijk resultaat 
wordt mede bepaald door de inrichtingsplannen en 
toevoegingen als nutsvoorzieningen. 
De kwaliteitszorg voor de openbare ruimte, waarvoor 
Welstand zich mede verantwoordelijk voelt, wordt 
dus aan beide zijden ingeklemd door plannen die bij 
uitstek tot het domein van het openbaar bestuur be
horen. Het programma en het stedebouwkundig plan 
begrenzen de financiële en ruimtelijke mogelijkhe
den en leggen daarmee, indirect en vaak ongeweten, 
de ambities al voor een belangrijk deel vast. Ook de 
aanleg, het onderhoud en beheer van de openbare 
weg en de groenvoorzieningen zijn onderwerp van 
politieke besluitvorming. Daartussen bevinden zich 
de talloze bouwplannen, voor woningbouw en kan
toren tot bushuisjes en dakkapellen . 

. Het kan niet anders, en dat is mijn eerste stelling voor 
vandaag, of de publieke zaak vormt de ondergrond 
voor welstandsbeleid. 

Stedebouw 
Wat is de betekenis van die stelling voor de relatie 
tussen stedebouw en welstand? Wordt het tijd voor 
welstandsbeoordeling van stedebouwkundige plan
nen? Moeten inrichtingsplannen en straatprofielen 
straks om advies worden voorgelegd? Moeten bouw
plannen worden teruggestuurd omdat ze naar oor
deel van Welstand de verkeerde bestemming hebben 
op de verkeerde plaats met de verkeerde bouwhoog
te? 
Het lijkt me dat dat allemaal niet moet. Daar moet, 
zou ik zeggen, het gemeentebestuur maar voor zor
gen. En ik heb ook, als stedebouwkundige, wel enige 
tips voor bestuurders die zich afvragen hoe ze zich 
van die taak moeten kwijten. 
De plannen, die u maakt zijn naar inhoud een afspie
geling van de belangenafweging die eraan vooraf be
hoort te gaan. Als het kan met een hoog democra
tisch gehalte. Maar een plan of ontwerp is ook als 
een boek dat, om leesbaar te blijven, liever niet meer 
dan één auteur moet hebben. Daaraan schort het 
nogal eens in de praktijk. 
Wethouders, raadscommissies, pressiegroepen en 
ambtenaren van alle soort brengen niet alleen hun 
wensen in maar hebben ook vaststaande ideeën over 
de inwilliging daarvan. Als na afloop van het bijeen
schudden van al die (sectorale) ideeën het resultaat 
wat tegenvalt, kijkt iedereen de andere kant op: 'het 
succes heeft vele vaders en de mislukking is een 
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wees' . Daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat dat 
de enige oorzaak is van rammelende stedebouwkun
dige plannen . Er wordt veel afgeklungeld in dit land 
zolang iedereen op de achterkant van een sigaren
doos een plan mag tekenen of veranderen . Daar 
helpt ook de titelbescherming niet tegen. 
Het is een pleidooi voor de integriteit van pIanvor
ming, voor herstel van het auteursrecht van het ste
debouwkundig plan . Ook een matig plan is erbij ge
baat dat het integer wordt uitgevoerd en niet van 
losse eindjes aan elkaar hangt of gaat hangen. Daar
voor, en nu sla ik even een zijweg in, kan ik me goed 
voorstellen dat er een commissie zou bestaan, die ste
debouwkundige plannen na hun vaak lange demo
cratische omzwervingen en de vele bestuurlijke over
leggen, op verzoek van het gemeentebestuur nog 
eens zou toetsen op hun vakmatige consistentie. Ont
werper en opdrachtgever zouden daar baat bij kun
nen hebben. 
Maar misschien vindt u het gewoon geen leuk boek 
dat de auteur geschreven heeft. Zeg wat u er niet aan 
bevalt en vraag om een ander boek. Bij iedere ont
werpopgave horen duizend mogelijke ontwerpen. 
Zodra het u wel bevalt beschikt u in ieder geval over 
een samenhangende en eenduidige start voor de 
tweede stelling: het stedebouwkundig plan is de on
misbare plaatsbepaling voor welstandsbeoordeling. 

Context 
Hoewel ik eerst van plan was mijn inleiding geheel 
zonder lichtbeelden of andere illustraties te houden, 
ontkom ik er nu toch niet aan om u een streep te la
ten zien. Deze streep werd, naar een anekdote van 
professor van Ginkei (1), door een indisch wijsgeer 
aan zijn publiek voorgehouden met het verzoek deze 
wat in te korten (uiteraard zonder een gum te ge
bruiken). Nadat actie uit het gehoor uitbleef, trok hij 
er zelf een tweede, langere lijn naast en zei: nu is hij 
korter. De tweede lijn plaatste de eerste in zijn con
text. Daarmee is geïllustreerd dat wij niet kunnen 
zien, en dus niet kunnen oordelen als we niet weten 
hoe we moeten kijken . We denken wel dat we weten 
hoe dat moet, omdat we een min of meer gezamen
lijke achtergrond hebben, die we cultuur noemen. 
Maar cultuur is zeer tijdgebonden: het is onze ge
meenschappelijke collectie verzwegen veronderstel
lingen, die slechts, en dat maar af en toe, door de 
kunst doorbroken wordt (2). 
Als stedebouw een kunst is, en dat is het ook, is het 
haar taak de genoemde collectie te doorbreken of te 
verrijken met nieuwe of vernieuwde concepten, met 
ruimtelijke strategieën of denkwijzen die een ant
woord geven op maatschappelijke vragen of op vra
gen die de aarde zelf ons begint te stellen als gast
heer met veel maar geen oneindig geduld. En daar
mee zijn we eindelijk aan het onderwerp toe: hier be
gint welstand . Welstand begint, en dat lijkt op een 



derde stelling, waar stedebouw ophoudt. Als de con
text bekend is. 

Welstand 
De welstandscommissie werkt, in deze visie, tegen de 
achtergrond van het ruimtelijk beleid van de ge
meente. Dat heeft niet alleen met de plaats van wel
stand te maken maar ook met de inhoud. Kwaliteits
zorg heeft meer met samenhang en zorgvuldigheid 
te maken dan met mooi of lelijk. Het is de zorg, die 
door alle betrokkenen aan de dag moet worden ge
legd als het gaat om de belevingswaarde, de bruik
baarheid en de toekomst van stad en land . Het is dan 
niet van belang of de ontwerpopvattingen van de 
vormgevers stroken met die van de welstandscommis
sie maar of uit het ontwerp een inzet spreekt, die zo
wel voor het gebouw zelf als voor de omgeving het 
onderste uit de kan haalt. Wie iets van de stad wil 
moet ook iets aan de stad teruggeven . 

Werkwijze 
Zoiets moois krijgt een welstandscommissie op haar 
eentje niet voor elkaar. Daarvoor is welstandsbeleid 
nodig. Als dat ontbreekt is het welstandstoezicht niet 
veel meer dan een vorm van crisisbeheersing waar
mee de ergste rampen worden voorkomen en de 
middelmaat wordt bevorderd. Dat zal de ambitie van 
de meeste commissies niet zijn. 
Voor we lstandsbeleid is een klimaat nodig waarin de 
zorg voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving 
tot een ieders zorg wordt gerekend, binnen en bui
ten het gemeentehu is. Dat beg int intern met een 
vroegtijdig overleg over de stedebouwkundige p lan
vorming . Door afspraken vooraf kunnen f rustraties 
en blokkades worden voorkomen. Het gemeentebe
stuur stelt in overleg met Welstand het ambitieniveau 
vast, bijvoorbeeld in de vorm van een kwaliteitskaart 
waa rop een gedifferentieerd beleid in hoofdlijnen af
leesbaar is. 
Ook de kleine bouwinitiatieven, grote zorg voor de 
burger die het aangaat, verdienen beleid . Het is mijn 
overtuiging dat ook hier kwaliteit ka n worden nage
streefd door duide lijkheid en eenduid igheid . Ook is 
een ruimhart iger be leid mogelij k wanneer dat een ty
pisch en frequent beeld oplevert voor de gemeente. 
'Zo doen we dat hier en dat doen we hier niet' is ook 
cultuur. Extern is het van belang dat daarover de pu
blieke discussie wordt gevoerd. Het bele id moet wor
den verantwoord en het moet beïnvloedbaar zijn 
('Een ander weet ook weleens wat', zegt onze jurist 
Abel de Jong) . 

Tot slot 
Ik heb in mijn betoog gepleit voor een strakke afba
kening van terreinen. Welstand heeft alles te maken 
met stedebouw maar is op dat terrein onbevoegd. 
Het woord architectuur heeft u mij al helemaal niet 

horen noemen, welstand is geen architectuurdiscus
sie. Toch zijn we in de welstandscommissie van Alme
re, over welke ervaringen ik nu praat, voortdurend en 
intensief bezig met de stedebouwkundige plannen 
en plannenmakers, in een coöperatieve maar wel kri
tische wisselwerk ing . Er wordt veel tijd besteed aan 
het ontwikkelen en formuleren van beleid of richtlij
nen op allerlei deelterreinen. En zelfs wordt de dag 
weleens besloten met iets wat op een verhitte archi 
tectuurdiscussie lijkt, enige ontspanning moet er toch 
ook zijn. Dat is allemaal minder met elkaar in tegen
spraak dan het op eerste gezicht lijkt. 
In Almere, dat is bekend, zit men niet stil. Op iedere, 
veertiendaagse zitting van de welstandscommissie 
worden tegen de honderd bouwplannen aangebo
den. Daar zitten kleintjes bij maar ook zeer omvang
rijke. Heeft u enig idee hoe we dit aanbod verant
woord zouden kunnen verwerken zonder een gefor
muleerd beleid? Zonder criteria en afspraken om 
bouwplannen op elkaar en op het stedebouwkundig 
plan te laten aansluiten? Zonder richtlijnen voor re
clameborden en nutsvoorzieningen, dakkapellen en 
schuurtjes? Wij niet. 
Maar het is niet alleen onmogelijk, het is ook onge
wenst. De deskundigheid die voor Welstand wordt in
gehuurd behoort er op toe te zien dat wat in het 
bouwplan pas uiteindelijk zichtbaar wordt, de uit
drukking is van de ambitie van alle betrokkenen . Van 
het publiek bestuur, de gemeentel ijke plannenma
kers, de stedebouwkundige, de bouwer en de burger 
en, niet te vergeten de ontwerper van het gebouw, 
zonder op iemands anders stoel te gaan zitten en met 
behoud van prestige en respect voor alle partijen. Als 
het is, zoals Rem Koplhaas zegt, dat stedebouw de 
condities schept, die door architectuur moeten wor
den benut, dan moet welstand zorgen dat ze worden 
benut maar niet noodzakelijkerwijs hoe dat gebeuren 
moet. 
Dit is niet alleen een stelling, het is ook een persoon
lijk standpunt. 
Graag breng ik dit standpunt in bij de discussie die in 
de Federatie gevoerd gaat worden over het onder
werp. Ongetwijfeld zullen daarbij vee l nuances aan 
het licht komen en tegenstrijdigheden moeten wor
den opgelost. Deze ochtend zult u al meemaken dat 
er verschillend en vooral genuanceerd tegenaan ge
keken kan worden . 
Maar het kan geen kwaad om, voor de discussie uit, 
naar duidelijkheid te streven : Stedebouw & Welstand, 
als een paar apart! 

Noten 
1 prof. dr. J.A. van Ginkei, Functione le verbanden en ruimtelijk be
leid in het stadsgewest Utrecht, inleiding STOGO-congres, Utrecht 
28 oktober 1994. 
2 prof. dr. ir. T.M . de Jong, Deblokkerende toekomstbeelden in: 
J. den Draak (red), Van blauwdruk naar draaiboek, Delft 1993. 
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Kwaliteit op VIN EX-locaties 

In samenwerking met NIROV, SEV 
en Novem is het ministerie van 
VROM het project 'Kwaliteit op 
Locatie' gestart. Het project richt 
zich op de kwaliteit van de VINEX
locaties en wil door de uitwisse
ling van kennis en ervaringen de 
betrokken partijen stimuleren en 
ondersteunen. In het onlangs ver
schenen werkboek is een inventa
risatie gemaakt van verschillende 
kwaliteitsaspecten die bij de ont
wikkeling van de VINEX-Iocaties 
aan de orde komen . 

Bovendien zal binnenkort het eer
ste nummer van een periodiek, 
dat de titel draagt 'Kwaliteit op 
locatie 1', verschijnen . Hierin komt 
wethouder Rijckenburg aan het 
woord over de ambitie d ie de ge
meente Utrecht heeft met Leidse 
Rijn. Amersfoort en SEV belichten 
de succesfactoren van Nieuwland. 

Informatie 
Werkboek en periodiek zijn t e bestellen bij 
het distributiecentrum VROM 
tel. 079 - 449449 

Informatie: 

Ir. E.A.J. Croonen 
BOOKELMAN/CROONEN stedebouw
kundigen Utrecht 
tel. 030 - 541144 



Het project aan de Buiksloterweg in 
Amsterdam Noord is ontstaan uit de 
eerste internationale Europan-prijs
vraag voor jonge architecten (tot 40 
jaar) welke in 1989 op een van 
oorsprong Frans initiatief werd uitge
schreven. Het stadsdeel Amsterdam 
Noord had hiervoor reeds in 1988 de 
locatie (Caritas terrein) langs het 
Noord Hollands Kanaal ter beschik
king gesteld. Het doel van dit initia
tief met het thema 'nieuwe 
woonvormen op stedelijke lokaties' 
was het realiseren van sociale huur
woningen met een experimenteel 
karakter. Nadat het plan van de 
Oostenrijkse architecten Prietl/Sacher 
door de jury met een eervolle vermel
ding was bekroond werd de 
Protestantse Woningbouw- Vereniging 
via de Federatie van Amsterdamse 
Woningcorporaties aangewezen als 
opdrachtgever. Tom Heemskerk, direc
teur van de PWII, over zijn ervaringen 
als opdrachtgever met de realisatie 
van een winnend Europan-plan. 

Informatie 

Het project omvat 75 appartementen aan 
de Buiksloterweg, Amsterdam Noord. Op
drachtgever/directie: Protestantse Woning
bouwvereniging, Rengerskerkestraat 5, 
1069 HT Amsterdam. Architect: Bureau Cast, 
Feuerbachgasse 5, Graz, Oostenrijk, i.s.m. 
buro Hans Wagner, Buyskade 39c, 1051 HT 
Amsterdam. Aannemer: Vermeulen Urbi 
Bouw, Zandpoort 24, 7411 BM Deventer. 
Constructeur: Heijckmann Adviesburo voor 
Bouwkonstrukties, Julianastraat 9, 6951 KJ 
Huissen. 

Stichting Europan Nederland 
Postbus 2182 
3000 CB Rotterdam 
tel. 010 - 4401238 
fax. 010 - 4360090 

Van prijsvraag tot duurzaam wonen 
Europan 1 in Amsterdam Noord 

Overleg in de uitwerking 
Nadat de Protestantse Woningbouw-Vereniging als 
opdrachtgever was aangewezen voor het winnend 
Europan-ontwerp voor Amsterdam Noord is in nauw 
overleg met de architecten Prietl/Sacher, de door Eu
ropan toegevoegde mentor, het Stadsdeel en de op
drachtgever het plan getoetst. Hierbij zijn de 'Richtlij
nen Programma van Eisen Nieuwe Woningen' als mi
nimum eis gehanteerd. Maar al snel bleek dat het 
ontwikkelde plan op een groot aantal punten niet 
voldeed aan de genoemde eisen. De noodzakelijke 
aanpassingen van de plattegronden leidden uiteinde
lijk tot een grotere bloklengte en een aanpassing van 
de woningdiepte van 9 naar ruim 11 meter. 
Ook in de indeling van de plattegronden werden di
verse wijzigingen doorgevoerd. Het aanpassen van de 
woningplattegronden had echter tot gevolg dat de 
overblijvende ruimte tussen de woonblokken proble
men opleverde ten aanzien van de bezonning, zodat 
van de oorspronkelijke zes woonblokken met in elk 
blok 12 woningen, één woonblok moest komen te 
vervallen. 
Als gevolg van deze noodzakelijke aanpassing ont
stond vervolgens een probleem in de grondexploita
tie . Inmiddels bleek het plan bij financiële toetsing 
door de dienst Volkshuisvesting ondanks de reeds 
doorgevoerde wijzigingen veel te duur. Dit werd gro
tendeels veroorzaakt door de bijzondere (ruit)vorm 
van de woonblokken, het relatief kleine aantal wo
ningen per blok, de vrijstaande gevelschermen en de 
dubbele entreegevels. 
Bij het te dure plan en het tekort in de grondexploi
tatie moest naar andere oplossingen worden gezocht. 
Inmiddels bleek indiening voor het contingent 1991 
door vertragingen in de besluitvorming bij het Stads
deel in verband met bovengenoemde problematiek 
niet meer mogelijk . Uiteindelijk is de oplossing ge
vonden door en vijfde bouwlaag toe te voegen, met 
HAT-Z en HAT-G2 woningen, waarbij het aantal wo
ningen is gehaald en de dubbele kopkostentoeken
ning voor de G2 woningen het plan mede haalbaar 
hebben gemaakt, en vervolgens werd het plan in ok
tober 1992 ingediend. 
AI met al een langdurig proces, wat aanmerkelijk zou 
kunnen worden bekort door ook bij een prijsvraag plan 
de architect duidelijke financiële kaders mee te geven. 
Tevens zou een ruimer budget beschikbaar moeten 
zijn bij experimentele ontwerpen. Een ontwerp met 
een bijzonder karakter financieel toetsen op het 'Stan
daard Referentieplan' levert bij een gemaximeerd 
huurniveau bovengenoemde problemen op. 

Samenwerking 
De beide Oostenrijkse architecten, in het begin bijge
staan door de via Europan toegevoegde mentor 
S. Schamhart, waren van mening het project in zijn 
totaliteit, te weten vanaf voorlopig ontwerp tot en 
met de aanbesteding zelfstandig te kunnen voorbe
reiden. Dit was echter niet acceptabel voor de op
drachtgever. 
De taalbarrière, de onbekendheid met de regelge
ving, noodzakelijke contacten met diensten en bedrij
ven waren voldoende aanleiding om een samenwer
kingsovereenkomst af te laten sluiten met een Am
sterdamse architect . Deze werd gevonden in de per
soon van Hans Wagner, waarmee vervolgens een goe
de verdeling van werkzaamheden werd overeengeko
men. Gedurende het gehele proces bleek dit een goe
de oplossing, met name op de momenten waarop 
forse aanpassingen moesten worden doorgevoerd om 
het plan haalbaar te maken. Voor de Oostenrijkse ar
chitecten bleef het moeilijk te begrijpen waarom een 
prijswinnend ontwerp achteraf op zoveel onderdelen 
moest worden aangepast. Overigens is het zo dat 
over alle aanpassingen uitvoerig overleg met de ar
chitecten heeft plaatsgevonden en uiteindelijk over
eenstemming is bereikt. 
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Tom Heemskerk 

Meerwaarde voor opdrachtgever 
Na een gunstig verlopen aanbesteding, waarbij de fa. 
Vermeulen Urbi Bouw uit Deventer de laagste in
schrijver bleek te zijn, werd in april 1993 gestart met 
de bouw. Na een voorspoedig verlopen bouwproces 
vond de oplevering in de zomer van dit jaar plaats. 
Ondanks de problemen tijdens het voorbereidingstra
ject kan achteraf toch worden geconcludeerd dat alle 
inspanningen de moeite waard zijn geweest. De ex
perimentele elementen in het plan (de vormgeving 
van de blokken en de bijzondere plattegronden van 
de meeste woningen) zijn ondanks alle bezuinigingen 
en aanpassingen duidelijk herkenbaar overeind ge
bleven. Dit is te danken aan de inzet van alle betrok
ken partijen die elk binnen de eigen mogelijkheden 
en verantwoordelijkheden het uiterste hebben ge
daan om dit project haalbaar te maken. 
Voor de opdrachtgever is de opgedane ervaring bij 
dit project een stimulans om ook bij nieuw te ontwik
kelen bouwplannen experimentele elementen en ver
nieuwende ideeën niet uit de weg te gaan. 
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Opwaardering van de kwetsbare stedelijke stadsrand 
Bronzen Bever 1994 

In november is de vierde Bronzen Bever, rijksprijs voor 
bouwen en wonen uitgereikt. 
'De Bronzen Bever is een prijs voor inspirerend en be
vlogen opdrachtgeverschap. Een opdrachtgeverschap 
dat heeft geresulteerd in een project waarvan het 
kwalitatief gehalte onomstreden is. Afwisselend zijn 
de aandachtsgebieden utiliteitsbouw, woningbouw 
en ruimtelijke inrichting aan bod. Dit jaar de woning
bouw, voor de tweede keer. Eén van de indienings
voorwaarden was ditmaal, dat ten minste een deel 
van een in te zenden project in de marktsector of met 
een eenmalige bijdrage moest zijn gerealiseerd. 
Nieuw was bovendien het toetsingscriterium, dat de 
projecten een positieve bijdrage moesten leveren aan 
het actuele volkshuisvestingsbeleid . 51 projecten heb
ben meegedongen naar de prijs; 9 zijn na een gede
gen beoordeling door de jury, tot de laatste selectie
ronde doorgedrongen. ( .. ) De selectie geeft een re
presentatieve en positieve indruk van hetgeen heden 
ten dage in kwalitatief opzicht kan worden bereikt 
binnen de sector woningbouw', schreef staatssecreta
ris Tommei van VROM in de catalogus. Hij reikte de 
prijs uit aan de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor 
de Bouwnijverheid. Deze stichting fungeerde als op
drachtgever bij de bouw van 123 woningen naar ont
werp van de architect Rudy Uytenhaak, aan het Ko
ningin Wilhelminaplein in Amsterdam. 

De jury sprak waardering uit voor de stedebouwkun
dige 'setting' van het project, voor de parkeeroplos
sing, de plattegronden en de detaillering. De huren 
van de woningen, uiteenlopend van f. 938,- tot 
f. 1.187,- vond de jury niet hoog in relatie tot de kwa
liteit: 'De opdrachtgever bewijst daarmee voor rende
ment op lange termijn te kiezen'. Ook meende de ju
ry, onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester, 
dat het project 'bijdraagt aan de ontwikkeling van 
een nieuw marktsegment, namelijk het segment vlak 
boven het prijspeil van de oudere particuliere huur
woningenvoorraad . Dit is positief voor de doorstro
ming, juist van die doelgroepen die in deze woning
markt sterk vertegenwoordigd zijn . Het project past 
in het VIN EX-beleid gericht op verdichting en terug
dringing van auto-mobiliteit (nabij openbaar ver
voer). Tenslotte draagt het project bij aan de opwaar
dering van een kwetsbare stadsrand in de overgang 
tussen de 'oude' stad en de nieuwe na-oorlogse uit
breidingsgebieden' . 

De andere genomineerde projecten waren 
Centrum Emiclaer, Amersfoort (Mij. voor bedrijfs
objecten, architect: Atelier PRO), 
Park Haagseweg, Amsterdam (Bohemen Vastgoed
ontwikkeling, architect: Mecanoo Architecten BV), 
Stevenshof, Leiden (gemeente Leiden, architect: Ce es 
Nagelkerke), 
De Compagnie, Middelburg (Walcherse Bouw Unie 
BV, architectenbureau L. Lafour en R. Wijk), 
Stadshuizen Hollandia, Sch iedam (Gemeente 
Schiedam, architect: Kees Christiaanse), 
De Vaart, Vlaardingen (Eurowoningen BV, architect 
BOG/Kokon; Herman Zeinstra en Rudy Uyt~nhaak), 
Zandershof, Ijmuiden (Stichting Woningbedrijf 
Velsen, Architectengroep Loerakker, Rijnboutt, 
Ruijssenaars, Hendriks BV), 
en Schellerbroek, Zwolle (SAVO Woningbouw
vereniging, architect Buro Op ten Noort-Blijdenstein). 
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Winnend project van opdrachtgever Stichting Bedrijfspensioenfonds Bouwnijverheid, ontwerp Rudy Uytenhaak, Ko
ningin Wilhelminaplein/Fregelaan Amsterdam, opgeleverd februari 1992. 

Genomineerd: opdrachtgever gemeente Leiden, met 251 huur
w oningen naar ontwerp van Cees Nagelkerke, Stevenshof, Leiden, 
opgeleverd december 1993. 
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Informatie 

De catalogus is verkrijgbaar bij het jury
secretariaat, tel. 020-6766902 
Bij de volgende Bronzen Bever is de ruimte
lijke ordening weer aan bod. Informatie: 
Wim de Visser, ministerie VROM, Rijksplano
logische Dienst, tel. 070 - 3393175. 



De nota's 

De tweede aflevering in de serie 'De 
Nota's' gaat over een gemeente die 
haar architectuurbeleid niet in een no
ta heeft vastgelegd. Het lijkt contro
versieel, maar het verhaal uit Schie
dam maakt duidelijk dat gemeentelijk 
architectuurbeleid ook kan worden 
ingezet zonder nota. Er zijn 'architec
tuursteden ' die nooit een integraal ar
chitectuurbeleid zwart op wit hebben 
gezet, maar wel uit hun houding laten 
blijken dat architectonische kwaliteit 
belangrijk is bij alle ingrepen in de ge
bouwde omgeving. Er zijn ook steden 
die vooral een inhoudelijk architec
tuurbeleid voeren, door middel van 
beeldmateriaal, beeldonderzoek en 
bijvoorbeeld structuurplannen. 

Er waait een frisse wind door bou
wend Schiedam. De marktpartijen sla
ken een zucht van verlichting. 'Bou
wen op het zuiden' is in Schiedam 
geen dogma meer. Niet dat de ge
meente van haar streven naar ener
giezuinige huizen af wil (dat kan de 
stad haar prestige niet aandoen), 
maar de denkbeelden erover zijn ge
rijpt. Tenslotte had het voor ontwer
pers zo z'n beperkingen, dat elke 
woonkamer op de zon geörienteerd 
moest zijn om 's winters optimaal na
tuurlijke warmte te vangen - en dus 
ook met een flinke bomen haag langs 
de zuidelijke gevels, om 's zomers de 
felste zonneschijn af te schermen. 
Terugdringen van energieverbruik in 
nieuwbouwwoningen was de maat
staf in Schiedam. Een prima uitgangs
punt, maar dermate dominant, dat de 
kwaliteit van de woonomgeving, het 
comfort in huis en de esthetische as
pecten van de architectuur er gere
geld aan ondergeschikt raakten. On
der verantwoordelijkheid van wet
houder drs. Adri Reijnhout is een be
leidswijziging ingezet, die meer recht 
moet doen aan architectuur als scho
ne kunst. 'Is het ook mooi? Is het fijn 
om te wonen? Die vraag is te lang 
niet gesteld. Daar gaan we bij het 
bouwen weer nadrukkelijk aandacht 
aan besteden,' kondigt Reijnhout aan. 
Platte daken zijn voortaan uit den bo
ze. 'Schoenendozen komen Schiedam 
niet meer in,' neemt Reijnhout zich 
voor. En met bezuinigingen op archi
tectuur is het afgelopen. De journalist 
Kor Kegel, die dagelijks als columnist 
over de regionale politiek in het Rot
terdams Nieuwsblad publiceert, over 
het nieuwe beleid in Schiedam. 

Informatie 

Gemeente Schiedam 
Afd. Stadsvernieuwing 
Jules Peppelaar 
Postbus 1501 
3100 EA Schiedam 
tel. 010 - 2465436 

Schoon & intiem: de nieuwe koers van 
het Schiedamse bouwen Kor Kegel 

'Je kunt helaas stellen dat er de afgelopen jaren te 
weinig aandacht is geweest voor architectuur in deze 
stad: zegt Adri Reijnhout. 'Schiedam was daar niet 
uniek in. Gelukkig merk je in steeds meer gemeenten 
langzamerhand een kentering, waarbij architectuur 
niet langer wordt beschouwd als een stiefkindje van 
het bouwbeleid door de overheid. Als ik naar Schie
dam kijk, is het resultaat van die geringe aandacht 
heel erg zichtbaar. Dat wis je niet in één keer uit. 
Daar hebben we wel even tijd voor nodig. Bouwen is 
een proces: 
Reijnhout zoekt geen zondebokken. Erwasdeve~ 
zachtende omstandigheid dat veel politieke aandacht 
wel móest opgaan aan de ombuigingen onder oud
staatssecretaris Heerma, aan de schaarser wordende 
budgetten voor stadsvernieuwing en de privatisering 
van gemeentelijke woningbedrijven, om maar een 
greep te doen uit al die zaken die de energie van ge
meentebestuurders verslinden. 
Maar een feit is - en het werd in het septembernum
mer van Architectuur Lokaal al geconstateerd door de 
Middelburgse oud-wethouder Gerrit Schoenmakers -
dat kwaliteitsbeleid vaak afhankelijk is van persoon
lijke voorkeuren. En in die context wil Reijnhout nog 
wel even herhalen dat de gemeente Schiedam erg 
weinig aandacht had voor architectuur. 'Aan de amb
tenaren ligt het niet. Je kunt het ambtenaren niet 
aanrekenen, als het de bestuurders zijn die het lieten 
liggen: 

Slechte voorbeelden in oud Schiedam 
Een wandeling door Schiedam doet soms pijn aan je 
ogen. Het stadskantoor uit 1970 is een door de ge
meenteraad betreurd gebouw, dat door de toekom
stige ontwikkeling van de binnenstad gelukkig gro
tendeels met bebouwing rondom zal worden geca
moufleerd. 
Erger nog dan het stadskantoor was de Bols-silo, die 
vorig jaar met grote euforie werd neergehaald . De 
betonnen reus had dertig jaar het aangezicht van de 
historische Brandersbuurt gedomineerd. De omstre
den silo was een windvanger, die verdwijnen moest 
om de herbouw van molen De Palmboom zinvol te 
maken. 
Het nostalgische stadscentrum kent vandalistische 
trekjes. Aan de Korte Haven staat een complex, dat 
door de omwonenden nog altijd spottend De Ont
heffing wordt genoemd. De bouw ervan was vijftien 
jaar geleden alleen mogelijk door de ene na de ande
re ontheffing van allerlei bepalingen uit vigerende 
plannen van de gemeente. De hedendaagse genera
tie bestuurders spreekt van een miskleun, die het his
torische aanzien van de Korte Haven blijvend onder
mijnde. 'Net zo'n ramp als Carel Weeber in Delfsha
ven: zeggen ze. 
Nog een voorbeeld van aanstootgevende eigenzin
nigheid: in Schiedam-Zuid werd na een vlotte in
spraakprocedure gebouwd langs de buitenwaterke
ring . De omwonenden konden billijken dat ze hun tij
delijk uitzicht op de Nieuwe Maas erdoor kwijtraak
ten, en hun aanstaande buren maakten zich tevreden 
op voor de verhuizing . Bij de oplevering dit jaar werd 
het blok voorzien van een opdringerig paarse kleur. 
Kwaad was iedereen. 'Daar is nooit over gesproken! 
Het vloekt met onze wijk. We hebben ons soepel op
gesteld, maar nu worden we plotseling gestraft met 
een verschrikkelijke aanblik: 

'Als je de kleuren van de stadsvernieuwing ziet, heb 
ik daar wel vraagtekens bij: zegt Reijnhout. Het was 
ooit een PPR-raadslid, Herman Noordegraaf, die in 
Schiedam pleitte voor meer kleur in de gebouwde 
omgeving, maar diens voorkeur was uitgegaan naar 
elementaire kleuren en niet naar de zeer afwijkende, 
modernistische pasteltinten waar menigeen zich sma
lend over uitlaat. 
'Tegenwoordig ziet alles er als een schuimpje uit: kla
gen wijkbewoners, die vinden dat het uiterlijk van de 
nieuwbouw spot met het karakter van hun buurt. 
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Reijnhout kan daar inkomen. 'Een goed complex 
heeft het niet nodig om met schreeuwerige, opdrin
gerige kleuren zogenaamd herkenbaar te worden ge
maakt. In het algemeen vind ik: een architect die 
kleur nodig heeft om op te vallen, behoort niet tot 
de grote: 

Extra kwaliteit mag geen franje heten 
Kleur, zegt de wethouder, is niet los te zien van vorm
geving en landschap. Die elementen behoren te har
moniëren, willen de bewoners zich er veilig en com
fortabel voelen. Een al te brutale verfstreek kan als 
ordeverstorend worden ervaren. Wethouder Reijn
hout heeft liever te maken met architecten en stede
bouwkundigen met een totaalvisie op esthetica en 
natuurlijke balanzen dan met grillige denkbeelden. 
Er breken voor Schiedam andere tijden aan, waarin 
milde, rustgevende architectuur hoog in het vaandel 
staat. 

'In perioden van bezuinigingen zag je dat als een 
bouwplan te duur uitviel, het eerst de franje eraf 
werd gehaald . Dan was het de architect die moest 
versoberen. Maar dat doen we dus niet meer. Alleen 
al het idee om de extra kwaliteit van architectuur 
'franje' te noemen! Nee, dat is een verkeerde weg. 
De volkshuisvesting moet betaalbaar blijven, maar 
niet door het mes te zetten in de bouwkunst: zegt 
Reijnhout resoluut. Om die reden is hij bezig een be
zuiniging op een project aan de Dr. Boslaan in wijk 
Nieuwland terug te draaien. 
Architectuur is een oude liefde van de wethouder. 
Sinds een half jaar zit 't in zijn portefeuille. De D66-
wethouder runde al vier jaar stadsvernieuwing, volks
huisvesting en wijk- en buurtbeheer (in Schiedam 
heet dat beleidsveld wonen & wijken), maar nu hij 
zich als eerstverantwoordelijke met (stede)bouwkun
dige ontwerpen mag inlaten, is de vreugde en bezie
ling nog groter geworden. 
'Ik ben een leek: zegt Reijnhout, 'maar ik heb hart 
voor architectuur. Ik ben geen architect, maar als lief
hebber en geïnteresseerde heb ik er wel een mening 
over. Ik vind ook dat een bestuurder met dit beleids
veld er een mening over móet hebben. Te lang heeft 
er in Schiedam een situatie bestaan, dat de bestuur
ders er zich nauwelijks mee bemoeiden omdat ze le
ken waren . Onzin. Je bent net zo goed inwoner van 
je stad en bij architectuur komt altijd iets subjectiefs 
om de hoek kijken: de één vindt iets mooi dat de an
der niet mooi vindt. Dus waarom zal ik dan niet zeg
gen wat ik mooi vind? Architectuur is kunst. Daar w il 
ik van genieten, daar wil ik discussie over. Maar archi
tectuur is ook de gebouwde omgeving, waar de be
woners middenin zitten . Het is dus geen taakveldje 
dat je maar even kunt veronachtzamen: 

Energiezuinig niet 't enige criterium 
Voorheen was het een weloverwogen strategie van 
de gemeente Schiedam om architecten te selecteren 
op wie het meest energiezuinig kon ontwerpen. 
Reijnhout wil daar in het geheel niet denigrerend 
over doen: hij wil het beleid van milieuvriendelijk 
bouwen optimaal continueren . 'Anders gooi je het 
kind met het badwater weg: zegt Reijnhout. Niette
min : een minstens even gezaghebbend selectiecriteri
um wordt wie er ook móói kan bouwen. 
Jules Peppelaar, hoofd van het bureau wonen van de 
gemeente Schiedam en adviseur van de wethouder, 
beaamt dat energetisch bouwen belangrijk blijft. 
'Maar de esthetica is een tijd onderbelicht gebleven. 
Reijnhout wil dat weer de plaats geven die het ver
dient. Er zal een goed evenwicht tussen energiever
bruik in de woningen en de vormgeving ervan nage
streefd moeten worden . Dat zal kunnen leiden tot af
wijkingen van de regel dat de richting van de zon be
palend moet zijn voor een ontwerp. De marktpartijen 
willen dat ook. Ik denk dat de overheid zich in de pu
bliek-private samenwerking eveneens flexibel moet 
opstellen: 



Een milieubewuste architect die zich uitleeft in esthe
tica krijgt een streepje voor. Gelukkig heeft Schiedam 
daar ook voorbeelden van, vindt wethouder Reijn 
hout. Het project-Schuttersveld is zo'n voorbeeld: 
leefbaar en prettig om te zien . 
Maar in het nabije verleden zijn ook plannen ontwik
keld, zoals in de w ijken Woudhoek en Spaland en in 
de stadsvernieuwing (met name Singelkwartier), die 
Reijnhout laatdunkend afdoet als 'schoenendozen'. 
Huizen met platte daken, uitzonderingen daargela
ten zijn dat voor de wethouder huizen zonder dak. 
'Het wooncomfort daargelaten, het is gewoon geen 
gezicht.' Dat mag dus niet meer. Schuine daken, 
speelse gevels, afwisseling en variatie, intieme hoek
jes, vrolijkheid, harmonie - met die begrippen kunnen 
de vormgevers van 'Het Nieuwe Schiedam' voortaan 
aan de slag . Een eerste resultaat zal over enige tijd te 
zien zijn in Schiedam-Oost, nabij het stadscentrum. In 
de omgeving van de Tuinsingels en de Marconistraat 
verrijst een woonzorgcomplex (wozoco) naar een ont
werp - één van diens laatste - van de onlangs overle
den Theo Bosch. De voormalige voorzitter van de 
welstandscommissie in Den Haag is in Schiedam zo
wat heilig verklaard. Jules Peppelaar was zeer verrast 
over het 'binnenhalen' van Bosch . De gemeente 
Vlaardingen was ook jarenlang helemaal lyrisch over 
Bosch, maar is er nooit in geslaagd hem voor een ont
werp te interesseren. Het lukte Schiedam wel. 

Ralph Erskine in Spa land-Oost 
Hoge verwachtingen hebben Reijnhout en Peppelaar 
van de toekomstige nieuwbouwwijk Spaland-Oost, de 
laatste stadsuitbreiding van Schiedam, waarvoor de 
toonaangevende architect/stedebouwkundige Ralph 
Erskine wordt ingeschakeld (zie voor Erskine het juni
nummer van Architectuur Lokaal) . 
Tijdens een studiereis door Zweden heeft Reijnhout 
vruchtbare gesprekken gehad met de Schotse, in 
Stockholm werkzame architect wiens visie op de inti
miteit van de gebouwde omgeving volledig door 
Reijnhout onderschreven wordt. 

De gemeente Schiedam zal hoogstwaarschijnlijk Ers
kine vragen een totale wijkopzet te maken, die het 
polderlandschap van Midden-Delfland als het ware 
naar binnen trekt, zodat een synthese van weidege
bied en bebouwde kom ontstaat. Reijnhout kende de 
naam Erskine door een televisieprogramma. Toen had 
hij de architectuur nog niet in zijn portefeuille, maar 
de naam en de denkbeelden bleven manifest in zijn 
gedachten aanwezig. Via dr. Piet Zelissen, burgemees
ter van de Erskine-minded gemeente Grave en voor
zitter van Architectuur Lokaal, kwam Reijnhout met 
de bouwheer uit Stockholm in contact. 
'Nu heb ik toch al een voorliefde voor het Zweedse 
bouwen: zegt Reijnhout, die er al zestien keer met 
vakantie is geweest, 'want het stijlvolle naar buiten 
werken van entrees, de ruimtewinst die dat binnen 
oplevert, de schuine daken en het gevoel voor detail, 
het van de straat terugdringen van de auto en het 
beheerste omgaan met groen, dat zijn vondsten die 
ik bijzonder knap vind. Dit wordt nog benadrukt 
door een fantastisch kleurgebruik, met veel tintver
schillen die een boeiende variatie opleveren en toch 
afgewogen en harmonieus zijn. Briljant afgewerkt. 
De voegen zijn zelfs niet zichtbaar, omdat deze de 
kleur van de gebruikte steen hebben. Zelfs lantaarn
palen zijn zo ontworpen dat het logisch combineert.' 
'Er zitten tamelijk veel garages in, wat een complex 
weliswaar duurder maakt, maar het gevolg is dat je 
minder straat nodig hebt. Dat maakt een hogere wo
ningdichtheid mogelijk en dat compenseert de kos
ten. Het geeft ook een rustiger straatbeeld, intiemer, 
met meer veiligheid voor voetgangers en spelende 
kinderen . Die rustige aanblik komt overigens ook 
door een uniforme erfafscheiding en door een be
daard toepassen van openbaar groen. In Nederlandse 
ontwerpen zie je vaak een grote verscheidenheid aan 
bomen en vuilvangend struikgewas, maar ik heb in 

Zweden wijken gezien met uitsluitend witte berken . 
Dat was toch een wonderlijke ervaring. Een goed ont
werp levert verwondering op. Bij Erskine zie ik ook 
dat hij groenvoorzieningen en kleurgebruik inte
greert in de totaalbeleving . Het is echt het bouwen 
van een synthese.' 
In het programma van eisen komt behalve de open 
relatie met Midden-Delfland ook het creëren van een 
flinke waterplas voor. Persoonlijk hoopt Reijnhout dat 
Erskine speciale aandacht schenkt aan hofjes, vanwe
ge hun besloten karakter, en aan houtskeletbouw. Hij 
bladert om zijn enthousiasme kracht bij te zetten 
door een fotoboek met projecten van het Riksbyggen 
Konsult en van Rolf Bergsten, HJS Arkitektkontor AB, 
en zegt dat het hem voor het samenspel een uitda
ging lijkt, als Erskine als coördinerend stedebouwkun
dige ook zulke Zweedse architecten en wellicht ook 
een enkele Nederlandse, liefst Schiedamse architect 
zou inschakelen. 
Aan Erskine zal waarschijnlijk ook worden verzocht of 
hij zich als architect wil buigen over een precaire uit
loper van de historische binnenstad. Het Spinhuispad 
en omgeving is, ook toeristisch bezien, een gevoelige 
plek. Er is reeds te veel gesloopt en er staat nieuw
bouw in de Brandersbuurt, maar het gebied kan niet 
veel meer hebben: onaangepast bouwen zou de nog 
voelbare sfeer met zijn molens, het Zakkendragers
huisje en voormalige distilleerderijen ernstig onder
mijnen . 

Prijsvraag voor Westmolenstraat 
De nieuwe aanpak in het Schiedamse architectuurbe
leid spreekt ook uit een prijsvraag, die is uitgeschre
ven voor het laatste grote stadsvernieuwingsgebied : 
de omgeving-Westmolenstraat. een door molens en 
grachten beheerst deel van de historische stadskern . 
Een dierbaar stukje Schiedam, dat beperkingen op
legt, maar waar vanuit een 'reëel respect' toch best 
vernieuwing kan plaatsvinden. Kunstenaars, historici, 
omwonenden zijn bij het stadsvernieuwingsplan be
trokken . Woningen, een ondergronds weggewerkte 
parkeergarage: het ontwerp hoeft niet historiserend 
te zijn, maar moet de ziel van de Westmolenstraat 
e.o. onaangetast laten. Het materiaalgebruik moet 
van dien aard zijn, dat de nieuwbouw 'mooi verou
dert' . Dat is één van de opdrachten in de prijsvraag . 
Een verfrissend element is dat van de winnende archi
tect wordt verlangd dat hij er zelf een projectontwik
kelaar bij vindt, die het betaalbaar wil uitvoeren zoals 
de architect het wil. Volgens Reijnhout valt daarmee 
het risico weg, dat na de aannemersselectie toch 
weer bezuinigd moet worden op de architectuur. Het 
Nederlands Architectuurinstituut (NAi) heeft Reijn
hout laten weten dat deze werkwijze beslist uniek is. 

De architecten, die zijn geselecteerd om aan de prijs
vraag te mogen meedoen, zijn HM Architecten te 
Amsterdam in combinatie met BAM Vastgoedontwik
keling, architectenburo Kuhne Jansen Schoonhoven 
te Rotterdam in combinatie met Muwi Vastgoed, 
Charles Vandenhove et Associés uit Luik in combinatie 
met projectontwikkelaars Leyten & Partners, en de 
Delftse architecten Molenaar & Van Winden in combi
natie met SSN Project, uit Schiedam. 
In de jury voor de Westmolenstraat zitten prof. dr. 
N.J.M. Nelissen van de faculteit beleidswetenschap
pen van de Katholieke Universiteit Nijmegen (als 
voorzitter), prof. dr. H.J .M . Ruijssenaars van de Am
sterdamse architectengroep Loerakker, Rijnbout, 
Ruijssenaars en Hendriks, en de stadsingenieur-direc
teur van Brugge, J.W.M. Gorissen. 'Omdat dit stukje 
binnenstad best Brugse aspecten mag hebben: zegt 
Reijnhout. 
Ongeveer op het moment dat deze Architectuur Lo
kaal verschijnt, wordt bekend wie de prijsvraag ge
wonnen heeft. 
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Schiedam, stad van soms al te grote 
contrasten 

Maquette woonzorgcomplex aan de Marco
niweg van Theo Bosch: op architectuur 
wordt niet meer beknibbeld 

Blik op de historische binnenstad van 
Schiedam 

Zo wil Schiedam het niet meer: 
Schoenendozen 
foto's: Jan van der Ploeg 

Kijk op het gezicht rond de Westmolen
straat; het laatste grote stadsvern ieuwings
gebied waar mooie architectuur gaat tellen 
foto: Menno Janssen 

Adri Reijnhout, wethouder Stadsvernieu
wing en Volkshuisvesting van Schiedam 



Lokale architectuurcentra 

De verspreiding van kennis over architectuur en het vermo
gen om architectonische waarden te herkennen kan de 
vraag naar architectonische kwaliteit doen vergroten. De 
rijksoverheid heeft in haar nota Ruimte voor architectuur 
nadrukkelijk de wens te kennen gegeven de ontwikkeling 
van gemeentelijk architectuurbeleid te ondersteunen. In 
het OLA komen de lokale architectuurcentra van Nederland 
tweemaandelijks bijeen. Wanneer er meerdere centra in 
één gemeente actief zijn, is doorgaans de 'best geïnfor
meerde' instelling vertegenwoordigd in het Overleg. 
In Utrecht wordt geijverd door de oprichting van een lokaal 
architectuurcentrum, waarbij Post Planjer de instellingen 
via een gezamenlijk bulletin bijeen brengt. Onder die 
instellingen is ook Aorta actief in Utrecht. 
In Amsterdam is ARCAM vertegenwoordigd in het OLA, 
maar er is ook een voorlichtingscentrum van de gemeente 
in de Zuiderkerk gevestigd, waar onder meer tentoonstel
lingen worden georganiseerd. 

Post Planjer in Utrecht 
Daphne Kaffka 

Utrecht: bekend als de stad met de vele mooie monu
menten, grachten en werfkelders. Berucht om de ste
debouwkundige ingrepen in de zestiger- en zeventi
ger jaren met het dempen van grachten, de Neude
flat en Hoog Catharijne. Maar ook beroemd om het 
werk van Rietveld . Utrecht: gonzend van activiteiten 
op het gebied van stedebouw en architectuur. 
De afgelopen jaren hebben groepen inwoners en des
kundigen zich ingezet om het architectuurklimaat in 
Utrecht zichtbaar te maken, te stimuleren en te bekri
tiseren . Zo ontstonden stichtingen als De Rietveld
prijs, Dag van de Architectuur, Aorta en Herstel Leef
baarheid. En werden er open of besloten discussies 
georganiseerd door BNA, Architectencafé, Bouw
kunstcafé, Universiteit, Hogeschool voor de Kunsten, 
De Salon en de gemeente. 
In 1993 werd de Stichting Post Planjer opgericht. De 
naam is ontleend aan de architect Planjer die de poli
tiepost aan de Tolsteegsingel heeft ontworpen . Stich
ting Post Planjer heeft tot doel de kwaliteit en het 
debat over de kwaliteit van de gebouwde omgeving 
te stimuleren. Hiertoe wordt viermaal per jaar het ge
lijknamige bulletin uitgegeven, dat zich onderscheidt 
van de vakbladen door aandacht te schenken aan 
kleine, minder in het oog springende projecten. Voor
beelden zijn de nieuwbouw van Albert Heijn aan de 
Twijnstraat en de woningbouw aan het Minervaplein . 
Daarnaast worden aan grootschalige projecten the
manummers gewijd, zoals de Oostkant en de stadsuit
breiding richting Vleuten-De Meern . 
Tevens wordt een agenda opgenomen met een over
zicht van geplande activiteiten van de diverse instel 
lingen in Utrecht en omgeving. De functie hiervan is 
informatieverstrekking en coördinatie; door bekend
heid te geven aan de veelal versnipperde initiatieven, 
is het mogelijk samenwerking te bevorderen tussen 
de diverse organisaties en interesse te ontwikkelen bij 
het publiek. 
Het bulletin wordt gratis verspreid in de stad Utrecht 
via openbare instellingen en enkele café. Geïnteres
seerden, architecten, stedebouwkundigen, vormge
vers en beleidmakers krijgen het rechtstreeks toege
zonden. Hierdoor wordt een platform geschapen 
voor een groot en breed publiek, zodat een levendi
ge discussie mogelijk wordt. 
Daarnaast wordt geijverd voor het oprichten van een 
architectuurcentrum voor Utrecht en omgeving. Dit 
instituut moet gedragen worden door de diverse in
stellingen, stichtingen en de gemeente, en biedt 
ruimte aan stede bouwers, architecten, vormgevers en 
landschapsinrichters om hun werk te tonen en met el
kaar in gesprek te raken. Ook dient het als ontmoe
tingsplaats voor burgers, bewoners, geïnteresseerden 
en plannenmakers. 
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De diverse organisaties kunnen zelf gebruik maken 
van de faciliteiten die geboden worden, zoals verga
der- en tentoonstellingsruimte, fax/telefoon/kopieer
apparaat en de mogelijk tot een centraal informatie
punt. Zou de politiepost Tolsteeg te midden van het 
museumkwartier niet bij uitstek geschikt zijn voor 
zo'n architectuurcentrum? 
In oktober heeft een eerste ontmoeting tussen diver
se instellingen plaats gevonden om de behoefte aan 
coördinatie te peilen. De geluiden waren positief en 
in een vervolgbijeenkomst zal verder gesproken wor
den over de invulling daarvan. 
Als aan het eind van het jaar de Architectuurnota ver
schijnt, zal daar ook de ai;lnbeveling instaan voor in
vestering in een architectuurcentrum. Want Utrecht 
heeft, zeker met de VIN EX-lokatie Leidsche Rijn, een 
extra impuls nodig voor een sterk architectuurkli
maat. 

Het Utrechtse initiatief Aorta 
Jaco de Visser 

In 1986 verenigde zich een aantal mensen van ver
schillende organisaties zich in de Werkgroep Om
bouw Panden (WOP). De grootschalige sloop-opera
ties van het midden van de jaren tachtig waarbij 'co u
leur locale' vervangen werd door 'global architecture' 
was van doorslaggevend belang voor de oprichting 
van de WOP: een beleidsvoorbereidend platform van 
mensen die elkaar uit hoofde van hun beroep ont
moeten zoals architect, gemeenteambtenaar, journa
list, medewerker van een woningcorporatie of wel
zijnsinstelling. 
De doelstellingen van de WOP waren kort gezegd: in
formeren, stimuleren en initiëren door het organise
ren van zeer uiteenlopende activiteiten zoals lezin
gen, studiemiddagen, architectuurwandelingen, fiets
tochten, filmweek. 
Waar anderen de strijd aanbonden met de politiek uit 
oogpunt van sociale aspecten, veiligheid of milieu 
richtte het WOP zich meer op de beleving van de 
stad. Hierdoor kwam het accent steeds meer te liggen 
op stedebouwkundige belangen. 
Om krachten en energie te bundelen met betrekking 
tot andere reeds bestaande initiatieven en de opge
dane ervaring niet verloren te laten gaan leek 
de WOP in 1993 een perfecte basis voor een coördine
rend vervolg: de stichting Aorta, architectuurcentrum 
Utrecht. Om alvast warm te lopen nam Aorta-in-op
richting eind 1993 de expositie Borek Sipek over van 
het ABC in Haarlem en bij afwezigheid van een eigen 
ruimte werd een woningspeciaalzaak bereid gevon
den een verdieping te ontruimen de de kosten te dra
gen. 
Sinds april 1994 is de stichting Aorta een heuse nieu
we levensader voor het hart van Nederland met als 



doel een paraplu te zijn voor bestaande en te ontwik
kelen initiatieven, organisaties en instellingen die 
zich bezighouden met aspecten van de gebouwde 
omgeving door naast te coördineren, activeren, sti
muleren en intiëren ook voorwaardenscheppend en 
facilitair te werken. 
De activiteiten zijn gericht op het leggen van dwars
verbanden, op samenwerking en confrontatie tussen 
verschillende instellingen en vakgebieden, tussen gis
teren en vandaag, tussen Utrecht en de buitenwereld. 
Drie kernbegrippen vormen de leidraad: de Etalage 
(tentoonstellingen), de Ronde Tafel (uitwisseling van 
denkbeelden) en het Laboratorium (ontwikkeling van 
inhoud van en visie op het vak) . 
Aorta wil vanuit haar doelstellingen een centrale 
functie vervullen in het stedelijke landschap. Daar
voor is huisvesting een essentiële voorwaarde. In het 
verlengde hiervan ligt het kunnen aanstellen van een 
coördinator. Als lokaal initiatief is de realisatie van 
stichting Aorta afhankelijk van gemeentelijke instem
ming en ondersteuning. Daarvoor is Aorta onder 
meer in overleg met de desbetreffende wethouders 
en gemeentelijke diensten, waarbij het verheugend is 
te constateren dat het politieke draagvlak groeiende 
is. 
Als eerste heeft het Utrechts Architectencafé het be
lang van een Architectuurcentrum onderschreven. 
Overleg met een tiental andere initiatieven en orga
nisaties over afstemming van activiteiten is gestart 
(zie het artikel van Daphne Kaffka) en lijkt zijn vruch
ten te gaan afwerpen. Verschillende werkgroepen 
zijn reeds begonnen met het voorbereiden van activi
teiten. Exposities over 'recent werk van Utrechtse ar
chitecten' en '100 jaar bouwen voor de universiteit' 
zijn in voorbereiding. Aorta peilt waar de behoeften 
liggen en vult de gaten in kennis op met verschillen
de middelen en media. 
In de komende jaren moet voor Utrecht en omgeving 
een infrastructuur zijn opgebouwd, als wegen naar 
een verkeersplein . De wegen zijn de talloze initiatie
ven en activiteiten op het gebied van de gebouwde 
omgeving; het plein is de stichting Aorta . 

Informatie 
Aorta, Buurkerkhof 7, 3511 KC Utrecht, 030 - 319892 

De Zuiderkerk in Amsterdam 
Gerrit van der Plas 

Sinds 1988 is het informatie- en exposit iecentrum 
voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting van de 
gemeente Amsterdam gevestigd in De Zuiderkerk. 
Twee gemeentelijke d iensten, de dienst Ruimtelijke 
Ordening en de Stedelijke Won ingdienst, geven in De 
Zuiderkerk informatie over nieuwe huur- en koopwo
ningen, bestemmingsplannen, structuurplannen, bij-

Theo Bosch, Voordorp Utrecht, winnend ontwerp Rietveldprijs 1993 
foto : Post Planjer, Utrecht 

Rein van Wylick, Koningslaan Utrecht, dubbel herenhuis 1993 
foto : Post Planjer, Utrecht 

De Zuiderkerk, Amsterdam, met een deel va n de moderne inbouw van Hans Hagenbeek 
f oto: Fotobureau van de dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam . 
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De toren van De Zuiderkerk tussen de 
nieuwbouw op het metrotracé langs de 
Sint Antoniesbreestraat. Het poortje geeft 
toegang tot het Zuiderkerkhof. 
foto: Fotobureau van de dienst Ruimtelijke 
Ordening Amsterdam. 

Informatie 
De Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, tel. 020-
6222962, open ma-vr 12.00-17.00 uur, do. 
12.00-20.00 uur, toegang vrij. Op afspraak 
zijn rondleidingen en voorlichting voor 
groepen ook mogelijk buiten de openings
uren. 

zondere bouwprojecten, huisvestingsregels en over 
allerhande andere zaken die betrekking hebben op 
bouwen en wonen in Amsterdam. Dat gebeurt niet 
alleen door voorlichters achter een informatiebalie, 
of via brochures en rapporten, maar ook door middel 
van geautomatiseerde informatie over huur- en koop
woningen en zelfs door middel van een laserstraal die 
door een computer over een grote maquette van Am
sterdam gestuurd kan worden, terwijl op twee beeld
schermen informatie verschijnt in tekst en beeld. 
Maar ondanks deze automatisering wordt ook nog 
regelmatig van houten blokken een woningmodel op 
schaal 1:1 in de kerk opgebouwd. 

De Zuiderkerk, gelegen in de Nieuwmarktbuurt, is 
tussen 1603 en 1614 gebouwd door de Amsterdamse 
bouwmeester Hendrick de Keyser. Het was de voorlo
per van de Westerkerk en de eerste protestantse kerk 
van Amsterdam. Het was ook de eerste kerk in Am
sterdam die -in 1929- leeg kwam te staan bij gebrek 
aan kerkgangers. Middenin de toen bloeiende joden
buurt gelegen was dat niet zo verwonderlijk. In de 
hongerwinter heeft de kerk de droevige functie van 
dodenbewaarplaats gehad. 
Na de oorlog is het gebouw steeds verder afgetakeld 
en hield maar ternauwernood stand tijdens de metro
rellen in de Nieuwmarktbuurt in de jaren zeventig. 
Maar uiteindelijk is de kerk fraai gerestaureerd en 
staat nu als eeuwenoud monument tussen de nieuw
bouwwoningen van onder andere Theo Bosch en 
Hans Hagenbeek, die rond het Zuiderkerkhof op het 
metrotracé zijn gebouwd. 
Het moderne, stalen interieur van de kerk is eveneens 
door Hans Hagenbeek ontworpen . Omdat de ruimte 
van het gebouw vooral open is gelaten vinden de 
meeste activiteiten in de kerk niet gescheiden van el
kaar plaats. De informatiebalie staat middenin de ex
positieruimte, waar ook groepen worden rondgeleid 
of exposities worden geopend. Dat levert regelmatig 
een 'georganiseerde chaos' op, die bijdraagt aan de 
ambiance en levendigheid van De Zuiderkerk. Hoog 
boven al deze activiteiten rust, op twee rijen van ie
der 7 kolommen, het buitengewoon mooie 'hemel
blauwe' tongewelf. 
Hoewel er nooit grote publiciteitscampagnes zijn ge
voerd is sinds 1988 het bezoekers aantal toch gestaag 
toegenomen. In 1994 zullen zo'n 65.000 bezoekers De 
Zuiderkerk weten te vinden . Dat zijn niet allemaal 
Amsterdammers. Er komen ook heel wat mensen van 
buiten de stad kijken naar de geëxposeerde stede
bouwkundige plannen, en er komen -meestal onder 
leiding van een van de voorlichters van de Stedelijke 
Woningdienst of de dienst Ruimtelijke Ordening- vele 
buitenlandse groepen naar De Zuiderkerk om een 
beeld van de stadsontwikkeling van Amsterdam te 
krijgen. 
Bovendien vinden er jaarlijks in De Zuiderkerk heel 
wat vergaderingen, planpresentaties en discussiemid
dagen plaats. De gemeenschappelijke noemer is dat 
het altijd gaat over zaken met betrekking tot stede
bouw, volkshuisvesting, architectuur en ruimtelijke 
ordening. 
Door zijn ligging is De Zuiderkerk een ideaal start
punt voor excursies door de stad of naar bijvoorbeeld 
het Oostelijk Havengebied. Routebeschrijvingen zijn 
te koop in De Zuiderkerk. 

Een woning kun je niet kopen in De Zuiderkerk en 
voor het toewijzen van een woning moet je bij Her
huisvesting zijn. Maar in De Zuiderkerk kun je je wel 
op de hoogte stellen van welke regels er zijn of wie 
bijvoorbeeld de makelaars zijn die je kunt benaderen 
en je kunt je er door middel van maquettes, tekenin
gen en plattegronden een beeld vormen van hoe de 
woonomgeving er uit komt te zien, welke voorzienin
gen er komen en hoe de ontsluiting van de nieuwe 
wijk wordt. 
Naast deze informatie en exposities die direct betrek
king hebben op de woonfunctie, zijn er in De Zuider
kerk ook geregeld exposities te zien over bijvoor
beeld infrastructuur. Zo staat er sinds enige tijd een 
expositie die de aanleg van de Noord/Zuidlijn en de 
Ringlijn op de voet volgt. 
Maar de architectuur wordt niet vergeten. Een heel 
geslaagde expositie vond plaats begin 1994. Het 
stadsdeel Bos en Lommer toonde toen de resultaten 
van een uitvoerig architectuuronderzoek in deze vlak 
voor en na de oorlog gebouwde wijk. 
In januari 1995 zal de expositie 'Altijd op reis' te zien 
zijn met werk van migrantenarchitecten in Neder
land. 
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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 - 293B08 

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 - 362594B 

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 Delhey 
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 

ROTTERDAM, 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: 
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen 
tel. 010 - 4332859 
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Agenda Architectuurprogramma's in Nederland, januari tJm maart 1995 

ALMERE 

tlm 29/1 
Kleur en stede bouw 
Tentoonste ll ing 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. 

15/1 tlm 26/3 
Stedelijkheid van een nieuwe stad 
Discussiebijeenkomsten op zondagochten
den over stedelijkheid van grootschalige 
stedelijke uitbreidingen in de Paviljoens, Al
mere-Stad, met muziek en lunch. 
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 
El ke bijeenkomst wordt afgesloten met een 
begeleide wandeling over het subthema 
van die zondagochtend. Paviljoens open om 
10 uur, aanvrang presentatie 10.30, toegang 
incl. lunch f. 10,-, start wandeling 13 uur. In
formatie: Noud van de Haterd, tel. 036 -
5399211, reserveren tel. 036 - 5399221 . 

AMSTERDAM 

Een uitgebreide Amsterdamse architectuu r
agenda wordt gepubliceerd in het ARCAM
bullet in, te l. 020 - 6204878 

10/12 tlm 14/1 
De Cineac van Duiker, verleden, heden én 
toekomst van een jong monument 
AI jaren staat een van de meest markante 
gebouwen van Jan Du iker, de Cineac, er ver
loederd bij. M. Caransa, de nieuwe eige
naar, wil er een 'restaurant in de filmsfeer' 
openen . Nadat eerder d it jaar al de aan
dacht werd gevestigd op de slechte staat 
van het gebouwen zorgen omtrent de toe
komst ervan werden geu it, wil ARCAM in 
samenwerking met anderen die zich het lot 
van het gebouw aantrekken, het zoeken 
naar de juiste toekomstige bestemm ing on
dersteunen. Getoond worden origineel ma
teriaal, maquettes en nieuwe ideeën. 
ARCAM galerie, Waterloople in 211-213, te l. 
020 - 6204878, di-za 13-17 (24 en 31/12 ge
sloten), toegang vrij. 

21/1 tlm 4/3 
Hergebruik van Amsterdamse terreinen 
(voorlopige t itel) 
Een exposit ie over het hergebruik van die 
terreinen die zijn 'teruggegeven' aan de 
stad nadat ze lange t ijd van de stad waren 
afgesloten, bijvoorbeeld het Binnengast
huisterrein, het WG-terrein en het voormali
ge Abattoirterrein . 
ARCAM ga lerie, Waterlooplein 211-213, 
tel. 020 - 6204878, di-za 13-17, toegang vrij . 

tlm 6/1 
De silo bewoond 
Foto-expositie over de Graansilo bij de Ou
de Houthaven langs het IJ . Zuiderkerk, 
Zuiderkerkhof 72, ma-vr 12-17, do tot 20, 
toegang vrij, informatie B. Polak, 
tel. 020 - 5964582. 

ARNHEM 

19/1 
Ontwikkeling van stationslokaties 
NIROV discussie over de voorbee ldplannen 
voor de stationslocaties Leiden, Hengelo en 
Den Bosch, Hotel Haarhuis, Arn hem, 
informatie: Frank Evers, tel. 070 - 3469652 

DEN HAAG 

Een uitgebre ide Haagse arch itectuuragenda 
wordt gepubliceerd door Wils & Co, 
tel. 070 - 3625948 

EINDHOVEN 

(voorjaar 1995) 
Meeneemstad: vanuit de architectuur 
15 ontwerpers geven in drie reeksen hun vi
sie op een hernieuwde omgang met heden-

daagse stedelijkheid. Na de reeksen media 
en beeldende kunst, in het voorjaar 1995 de 
visie van architecten op de verbinding archi
tectuur, programma en openbare ruimte. 
Met Marx & Steketee, Ton Ven hoeven, 
Pieter Feenstra, Martine de Maeseneer en 
Pnina Avidar. Motta Lab, Bergstraat 35, 
tel. 040 - 465087, toegang vrij. 

GRONINGEN 

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

tlm 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 Ga l
lery Milano en Mendini's eigen produzione 
Storico) als de massaprodukten (voor indus
trieën als Laminati, Artemide, Alessi, Phi lips 
en Swatch) zijn te zien. Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan Mendini's architecto
nische projecten van de laatste 4 jaar. 
Groninger Museum, Museumei land 1, 
di-za 10-17, zo 13-17. 

HAARLEM 

tlm 8/1 
Ripperda 
Het schildersbedrijf Ripperda viert zijn 75-ja
rig bestaan met een tentoonste lli ng over de 
functie van kleur in de architectuur. ABC, 
Groot Heiligland 47, di tlm za 12-17, 
zo 13-17, toegang vrij. 

tlm 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 
Heiligland 47, di tlm za 12-17, zo 13-17, 
toegang vrij. 

tlm 22/1 
Haarlemse stadsarchitecten 
Van Lieven de Key in de 16de eeuw tot en 
met de één na laatste stadsarchitect Wiek 
Rö li ng. ABC, Groot Hei ligland 47, di tlm za 
12-17, zo 13-17, toegang vrij . 

tlm 22/1 
Thijs Asselbergs, stadsarchitect van 
Haarlem 1990-1994 
De tentoonstelling geeft een beeld van het 
aandeel dat de laatste stadsarchitect heeft 
gehad in de vormgev ing van Haarlem 
(met publikatie) . ABC, Groot Heiligland 47, 
di tlm za 12-17, zo 13-17, toegang vrij. 

ROTTERDAM 

tlm 8/1 
Collectie Baljeu - studies in een nieuwe 
traditie 1955-1974 
Arch itectuurmodellen, modellen van wand
sch ilderingen, tekeningen en litho's. Ba ljeu 
sloot, evenals Dick van Woerkom, aan bij 
het werk van Van Doesburg en Van Eesteren 
uit de jaren twint ig. De collectie Baljeu is 
on langs verworven door het NAi. NAi, 
Museumpark 25, di-za 10-17, zo 11-17, 
te l. 010 - 4401200. 

tlm 15/1 
De verborgen opgave, thuis in de stad 
Afscheidstentoonstel li ng van Adri Duive
steijn, directeur van het NAi . Vijf projecten 
in evenzovele steden tonen de ervaringen 
van bewoners, de betrokkenheid van pro
fess ionele ontwerpers en de resultaten van 
hun samenwerk ing. Ze laten een grote ver
scheidenheid zien in omstandigheden, pro
blemen, strategien en oplossingen. 
NA i, Museumpark 25, di-za 10-17, zo 11-17, 
te l. 010 - 4401200. 

tlm 15/1 
Randstad Holland-variaties op het thema 
stad 
Debat van NAi Uitgevers naar aanleiding 
van het essay van Vincent van Rossum over 
de grootstedelijke problematiek van de 
Randstad. NAi, Museumpark 25, 14.30 uu r. 
Informatie: tel. 010 - 4401265. 

17/12-12/3 
Arata Isozaki 
Overzichtstentoonstelling van de Japanse 
architect Arata Isozaki (1931). 22 projecten 
uit de afgelopen 35 jaar: woonwijken, mu
sea, kantoren, sportpaleizen,stations en 
bibliotheken. Grote zaal NAi, Museumpark 
25, di-za 10-17, zo 11-17, tel. 010 - 4401200. 

16/17-2 
Investeren in stedelijke kwaliteit 
Slotcongres voor opdrachtgevers in de 
bouw, in vervolg op een meerdaags pro
gramma dat in het najaar van 1994 door het 
Nederlands Architectuurinstituut en de 
NWR werd georganiseerd (zie p. 21). 
Informatie: NAi, te l. 010 - 4401200 of NWR, 
tel. 036 - 5391911. 

SCHIEDAM 

13/12 
Meervoudige opdracht Westmolenstraat 
Op dinsdag 13 december wordt om 20.00 
uur in de aula van het Stedelijk Museum 
Schiedam het juryrapport gepresenteerd 
van de resu ltaten van de meervoudige op
dracht plan Westmolenstraat. De deelne
mende architectenbureau's zijn: Molenaar & 
Van Winden, HM architecten, Architekten
buro Kuhne Jansen en Charles Vandenhove 
& Associes (z ie pag. 9). 

UTRECHT 

22/12 
Het Eros Eiland 
Laatste lezing in de lezingencyclus De Kust, 
Carel Weeber, Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht, Ina Boudier Boud ier Bakkerlaan 50, 
toegang vrij. Informatie: R. van Mourik, 
tel. 030 - 732462. 

9,10,12,16,17 en 19/1 
De kust 
In vervolg op een lezingenreeks in decem
ber organiseert het Instituut voor Architec
tuur workshops rond het thema (bouwen 
voor) de kust. Deelname staat open voor 
ontwerpers en ontwerpers in opleid ing. 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Ina 
Boudier Bouder Bakkerlaan 50, informatie: 
R. van Mourik, tel. 030 - 732462. Elke work
shop begint om 19.30, toegang vrij. 

ZWOLLE 

25/1 
Recreatie en toerisme als nieuwe functies 
voor het landelijk gebied 
NIROV-discussie, Buitensociëteit Zwolle, 
informatie: Yolanda Wagter, 
tel. 070 - 3469652. 
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Centra I Library, Arata Isozaki, Kytakyushu, 
Japan 

Stedebouwkundig plan en ontwerp voor 
twee woontorens, Arata Isozaki, Fukuoka, 
Japan 

OPENBARE RUIMTEN 

In maart 1995 start het NIROV een cursus 
Openbare Ruimten, bedoeld voor niet-ont
werpers die bij de inrichting van de openba
re ru imte betrokken zijn. Doel is, het belang 
van herkenbaarheid en samenhang in de di
recte ruimtel ijke omgeving aan te geven en 
concrete handvaten aan te re iken voor de 
realisatie daarvan in plavorming, uitvoering 
en beheer van openbare ruimten. Informa
t ie: Liesbeth Ottes, tel. 070 - 3469652. 

EXCURSIE BRAZIUE 

11-18/3 
Duurzame ontwikkeling en de praktijk van 
de stedelijke en ecologische vernieuwing in 
Brazilie 
NIROV-studiereizen ism The Urban Fabric 
naar Curitiba, Brazi lië voor ruimtelijke en 
vervoersplanners, milieu-adviseurs, experts 
op het terein van integra le ontwikkelings
strateg ien en zeker ook voor gedreven be
stuurders. Curitiba, met 1,5 mi ljoen inwoners, 
kan worden beschouwd als de ecologische 
hoofdstad van het zuidelijk ha lfrond. Hier is 
gelukt wat elders in de were ld nog voor on
mogelijk wordt gehouden: een vermindering 
van mi lieubelasting en een snelle groei van 
de leefbaarheid van de stad, bovendien ge
baseerd op een breed draagvlak onder de 
bevolking. Interessant is de samenhang tus
sen het stedebouwkundig plan, de vervoers
planning, de ecologische strategie en de so
ciale vern ieuwing. Kosten: ca. f. 3.900,-. 
Een informatiepakket a f. 25,- is verkrijgbaar 
bij het NIROV, tel. 070 - 3469452. 

Architectuur Lokaal nr. 7 verschijnt medio 
maart 1995. De sluitingsdatum voor inzen
ding van programma's voor de periode 
april, mei en juni is 13 februari. 



'In Holland staat een huis', zo luidt de 
eerste regel van het welbekende en 
oeroude kinderlied. Dat huis staat er 
blijkbaar al een poos. Ooit werd het 
gebouwd volgens de duurzame tradi
tionele bouwwijze van die tijd. In het 
geasfalteerde Nederland anno 1994 
zien we om ons heen de resultaten 
van de verschillende na-oorlogse 
bouwgolven - jaren vijftig tot en met 
jaren tachtig - waarbij kwantiteit 
veelal een dwingender prioriteit had 
dan kwaliteit. En we zien ook de 
eerste resultaten van een nieuwe 
golf: die van het duurzame milieu
aangepaste bouwen. Dit pionierswerk 
brengt enthousiasme maar ook twijfel 
met zich mee; vindingrijkheid, maar 
ook tegenstand. Een verslag uit 
Drachten. 

Nog niet van een zinken dakje 
Duurzaam bouwen in Smallingerland Jene de Boer 

In de gemeente Smallingerland - Drachten en omlig
gende dorpen - wonen zo'n 50.000 mensen. Twee
honderd van hen bevinden zich in een voor Neder
land nog tamelijk bijzondere situatie: zij wonen in 
het MorraPark, een wijk die gebouwd is (en wordt) 
op basis van een al in het bestemmingsplan vastge
legde ecologische grondslag. Als het aan de gemeen
te ligt, zullen in de toekomst steeds méér mensen in 
een duurzaam gebouwd huis kunnen wonen, in een 
omgeving die milieu- en ook mensvriendelijk is. Bij de " 
ontwikkeling van nieuwe bouwprojecten elders in de 
gemeente worden momenteel basiseisen geformu
leerd: de ervaringen met het MorraPark wijzen uit 
dat het nieuwe beleid scoort in kwaliteit. Maar op de 
afdeling Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening in 
het Drachster gemeentehuis wordt door de beleids
medewerkers ook nog regelmatig diep gezucht. De 
gemeente stuurt in de richting van duurzaam bou
wen; bij de uitvoering is men vanzelfsprekend voor 
een groot deel afhankelijk van de bereidheid en de 
vindingrijkheid die er bestaat bij de bouwers: de ar
chitect, de leverancier, de aannemer, de uitvoerder, 
de bouwvakker en uiteindelijk ook de woonconsu
ment. Hoe verloopt het proces in de praktijk? 

Het MorraPark: opzet geslaagd 
Uit het jaarverslag 1993 Ruimtelijke verkenningen 
van de Rijksplanologische Dienst het volgende citaat: 
'Het MorraPark levert een bijdrage aan het sluiten 
van de kringloop: de waterkringloop op wijkniveau is 
gesloten . Bij de bouw is gebruik gemaakt van slimme 
materialen en energie-arme constructies. Overheden, 
bouwers, beheerders en bewoners werken samen aan 
een project dat op eigen kracht nieuwe standaarden 
voortbrengt. ' 
Einde citaat. Maar niet: einde project. Er wordt nog 
gebouwd en bovendien is er nu aandacht nodig voor 
het beheer van de wijk. Het enthousiasme bij de Mor
raPark-bewoners is groot. Mensen doen mee aan een 
cursus leembouw, men gebruikt de folders over (on
der meer) milieubewuste woninginrichting of milieu
bewuste tuinaanleg, en hoewel lang niet iedereen de 
groente- en fruittuin creëert die de gemeente hoop
vol in het bestemmingsplan had voorgeschreven, is in 
het algemeen de conclusie te trekken : ja, opzet ge
slaagd. 
Met de kanttekening: duurzaam bouwen is een ont
wikkelingsproces waarbij - nu nog - van de gemeente 
een té zware voortrekkersrol wordt verwacht . 

De bewoners: groeiende betrokkenheid 
Voor het MorraPark werden zeven milieuthema's 
vastgesteld in het bestemmingsplan . Eén van deze 

Het leembouwproject: voorbeeld voor de aankomende generatie 
bouwers in Friesland, 

thema's, namelijk voedsel, zal in volgende plannen 
niet meer voorkomen . Het blijkt moeilijk te zijn om in 
een bestemmingsplan vast te leggen hoe de bewo
ners hun tuin moeten gaan gebruiken. Wat je wel 
kunt doen, is adviseren over ecologische tuinaanleg. 
Over het algemeen hebben de bewoners van het 
MorraPark dit ook goed opgepakt: lemen muurtjes in 
plaats van spoorbielzen, een minimaal verhard opper
vlak, liever fruitbomen of -struiken dan coniferen. De 
ervaring leert dat diepe tuinen eerder uitnodigen tot 
ecologisch gewenste tuinaanleg dan brede, ondiepe 
tuinen . Daar zal in stedebouwkundig opzicht in het 
vervolg nog meer rekening mee gehouden worden. 
Bij de eerste fase van de bouw bleek een en ander 
ook voor de nieuwe bewoners nog erg onwennig . 
Misverstanden, veel vragen, vergissingen. Het ene ui
terste: een braakliggend stuk grond in het Morra
Park, met het onkruid kniehoog, wordt aangezien 
voor een interessante wilde tuin. Het andere uiterste: 
juist extra veel van het verboden pur gebruiken, want 
het huis moet immers goed geïsoleerd zijn . 
Nu de tweede fase aan de gang is, blijkt dat goed 
voorbeeld niet alleen goed doet volgen, maar daar
naast voor nieuwe inspiratie zorgt. 

De bouwbedrijven: informatie en afspraken 
Een grote betrokkenheid van (toekomstige) bewo
ners is van belang . Ook zij kunnen - als afnemer - im
mers invloed uitoefenen op de bouw. Bedrijven lopen 
over het algemeen niet voorop als het gaat om nieu
we, milieuvriendelijker bouwmethoden. Er is nog on
voldoende kennis en daardoor onvoldoende motiva
tie. Vaak ook speelt geld een rol: als in het ontwerp 
van een woning geen rekening is gehouden met de 
plaatsing van een zonneboiler - om maar een voor
beeld te noemen - moet het bouwbedrijf afwijken 
van het gemakkelijke standaard-concept. Afspraken, 
gemaakt met de gemeente over toepassing van mate
rialen of over het scheiden van afval tijdens de bouw, 
worden in de praktijk niet altijd nagekomen. 
In Nederland bestaat ruim een kwart van het totale 
afval uit bouw- en sloopafval. Door een verantwoor
de materiaalkeuze -geschikt voor hergebruik - en 
door zorgvuldig inzamelen van afval tijdens de bouw 
kan deze hoeveelheid flink omlaag, maar het kost 
wel moeite. 
Tijdens een discussiemiddag eind vorig jaar in het 
Morrahuis (voorlichtingscentrum over milieuvriende
lijk bouwen en wonen) riep de toenmalige wethou
der W. Bijma de aanwezigen op, actiever aan het pro
ces deel te nemen. Hij verweet de bouwers en pro
jectontwikkelaars een te afwachtende houding , 'Ja 
overheid, maak maar wat regels en dan doen wij wel 

Een voorbeeld van reductie infrastructuur: minder verharding, 
toepassing van o,a, graskeien, decoratieve geultjes voor de afvoer 
van het regenwater. 



mee. Als de grond niet te duur wordt en als de wo
ning maar niet te duur wordt .. .' De wethouder nodig
de de grote bouwbedrijven uit om samen met de ge
meente een convenant op te stellen met spelregels: 
duurzaam bouwen voor de gemeente Smallingerland. 
Dat convenant is er nog niet. 

De gemeente: duurzaam bouwen is haalbaar 
De ervaringen in het MorraPark laten zien dat het 
misschien niet gemakkelijk is om bepaalde doelen te 
bereiken, maar dat de gezamenlijke inspanningen 
wel beloond worden met resultaat. 
Duurzaam bouwen hoeft niet duurder te zijn. Het 
MorraPark heeft een gesloten waterkringloop en een 
verbeterd gescheiden rioleringsstelsel. Bij de aanleg 
van wegen is de verharde oppervlakte teruggebracht 
door ook graskeien te gebruiken. Deze keuzes heb
ben niet tot een verhoging geleid, maar juist een ver
laging van de grond kosten met tien gulden per vier
kante meter. 
Wat de bouwmaterialen betreft: het is belangrijk dat 
toelatingseisen zijn vastgesteld. Voorlichting en ken
nisoverdracht kunnen - zo blijkt - veel weerstand 
wegnemen. Daarnaast is controle nodig: de bouwcon
trole in het MorraPark is verdubbeld t.o.v. een regu
lier bestemmingsplan. 
Energiebesparende maatregelen zoals zuidoriëntatie 
van de woning, zonnekollektoren, korte leiding leng
ten, zonnetuinen, etc. leveren - met name in combi
natie met elkaar - goede resultaten op. Bij de bouw
aanvraag is overigens het indienen van een energie
berekening meestal nog een probleem. 
Waterbesparende voorzieningen zijn nog het gemak
kelijkst integraal door te voeren: eenvoudige en 
goedkope voorzieningen zoals doorstroombegren
zers op douchekoppen, keuzeknop op spoelreservoir 
toilet, opvang regenwater e.d. leveren goede bespa
ringen op. 

Het vervolg: nieuwe plannen, basispakket 
De gemeente wil bij nieuwe woonwijken - het Fen
nepark bijvoorbeeld - en bij kleinere bouwprojecten 
de principes van het duurzaam bouwen toepassen. 
Voor het Fennepark betekent dit op stedebouwkun
dig niveau: veel water en groen. Verder is gekozen 
voor een reductie van de infrastructuur en voor een 
noord-zuid oriëntatie van de woningen . 
Op drie niveaus worden maatregelen genomen om 
het milieuvriendelijk bouwen te stimuleren: 
1 In het bestemmingsplan zijn milieu-eisen opgeno

men, die gelden voor alle geprojecteerde nieuw
bouw in het plangebied (het zogenaamde basis
pakket). 

Afval scheiden tijdens de bouw; moeilijk af te dwingen. maar wel 
noodzakelijk. 

2 Wie een stapje verder gaat en méér milieumaatre
gelen treft dan in het basispakket staat aangege
ven, krijgt een korting op de grondprijs. 

3 Voor een gedeelte van het plangebied gelden extra 
milieu-eisen; hier wordt gestreefd naar een experi
menteel project op het gebied van duurzaam bou
wen . 

Voorlichtingscentrum heropent begint 1995 
Voor de gemeente blijft het geven van informatie -
zowel aan bewoners als aan bedrijven - een belang
rijk middel om de gestelde doelen te helpen berei
ken. Het Morrahuis is het informatiecentrum bij de 
ingang van het MorraPark. Het centrum wordt in een 
nieuwe outfit gestoken: de voorlichting verschuift 
van alleen MorraPark en bouwmaterialen naar alge
mene voorlichting op het gebied van duurzaam bou
wen en informatie over milieucriteria bij nieuwe be
stemmingsplannen. Begin 1995 wordt het vernieuw
de centrum heropend. Voor de bewoners van het 
MorraPark wordt in januari weer een informatie
avond georganiseerd, ditmaal over het water in de 
wijk en het beheer van de oevers. 
Er is een ecologische proeftuin en in samenwerking 
met adviesburo Boom (Delft) en het MBO-college uit 
Drachten werkt men aan een leembouwproject, met 
als doel het stimuleren van kleinschal ige leembouw 
en het verstrekken van voorlichting en kennis aan 
toekomstige ingenieurs op de Technische scholen in 
Friesland. 
De gemeente is nog steeds de grote voortrekker van 
het duurzaam bouwen. De spreekwoordelijke steen 
in de vijver maakt - als het goed is - groter wordende 
kringen, zodat méér mensen mee gaan praten/den
ken over het onderwerp, en waardoor milieuvriende
lijke bouwmethoden en -materialen ooit gemeen
goed zullen zijn. Dat het kán, is in Drachten bewezen. 

Woning met zonnetuin: dat is wonen aan het water. 
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Informatie 

Noviteiten in het MorraPark: 
Verlichting: Openbare verlichting gekop
peld met buitenlampen aan de woningen, 
besparing van materiaal en energie. Open
bare verlichting met zonnekollektoren; 
proef hiermee is geslaagd. 
Informatiecentrum: Morrahuis krijgt nieuw 
uiterlijk, heropening begin 1995. 
Ecologisch tuinieren: Ecologische proeftuin 
achter de socio woningen en rondom het 
leembouwproject. 
Leembouwproject: Voorbeeldproject, reali
satie MBO-college, planontwikkeling ge
meente Smallingerland en adviesburo Boom 
(Delft). 
Infrastructuur: Bestaande greppels ver
breed, bestaande houtwallen intact. Water 
als stedebouwkundig en ruimtelijk ele
ment.lntegrale waterhuishouding draagt bij 
tot gunstige exploitatie-opzet. Minder riole
ring en verharding. 
Milieucriteria: Bouwaanvraag wordt ge
toetst aan milieucriteria (bv. geen tropisch 
hardhout, pvc of zink). Verdubbelde bouw
controle. 
Info-avonden: Informatie aan bewoners: 
over milieuvriendelijk tuinieren, leembouw, 
omgaan met het water en het onderhoud 
van de oevers. 

Nieuwbouw: 
De volgende projecten worden binnenkort 
opgestart of zijn al begonnen: 
7 ecowoningen in een cluster met een geza
menlijk binnenterrein (architect Artes Gro
ningen in samenwerking met WBV Smallin
gerland); 12 aanpasbare woningen, type 
halfvrijstaand; sociowoningen met zonne
tuin. 

Duurzame planontwikkeling: 
De gemeente Smallingerland wil nieuwe 
woonwijken realiseren volgens de principes 
van het duurzaam bouwen. 
Fennepark: Veel water en groen, reductie 
infrastructuur, flauwe oevers, gescheiden 
riolering, milieu-eisen volgens basispakket 
en stimuleringspakket. experimentele 
woonvormen. 
Oudega: Reductie infrastructuur, flauwe oe
vers bij de watergangen. 
Ecologische bouwstroom Kleine Kernen: 
Duurzame milieubewuste woningbouw in 
een bouwstroom van 60 woningen gereali
seerd in de buitendorpen van de gemeen
ten Smallingerland, Tietsjerksteradeel, 
Leeuwarderadeel. Samenwerking met 
woningbouwverenigingen en architecten
bureau. Realisatie 1995. 

Reacties, opmerkingen, ideeën en vragen 
zijn welkom bij: 
Jene de Boer 
Afdeling Volkshuisvesting & Ruimtelijke Or
dening 
Gemeente Smallingerland 
tel. 05120 - 81362 



De pleinen van Utrecht zijn volop in 
discussie nu het nieuwe beleid van de 
Raad van Utrecht erop is gericht deze 
unieke plekken in de Middeleeuwse 
binnenstad, na jaren van slordig 
gebruik, weer nieuw leven in te 
blazen. De huidige parkeerplaatsen 
worden opgeheven en de pleinen krij
gen weer de oorspronkelijke beteke
nis: ruimte. Ruimte voor alles wat met 
het functioneren van de binnenstad 
samenhangt, markten, straattoneel, 
festivals, caféterrassen of gewoon 
zomaar een ruimte als contrast met 
smalle straten en stegen van de oude 
stad. Pim Le Large van de dienst 
Ruimtelijke Ordening van Utrecht 
over het nieuwe pleinen beleid van 
Utrecht. 

Pleinen in Utrecht 

In de oude Middeleeuwse binnenstad vormden de 
pleinen een contrast met de nauwe, soms bochtig 
verlopende straten, stegen, grachten en singels. In 
deze wirwar van de oude stad geven zij herkennings
punten, je weet weer even waar je bent in de stad. 
De oude stad binnen de singelgordel telt vele plei
nen. Grotendeels zijn ze nog in oorspronkelijke staat 
en het is mogelijk de authentieke sfeer weer terug te 
krijgen. 
De pleinen zijn op verschil lende wijze tot stand geko
men. Vele zijn ontstaan als kerkpleinen rondom de 
oude kerken zoals Janskerkhof, Nicolaaskerkhof, Ja
cobikerkhof, Geertekerkhof, Buurkerkhof of kerken 
die inmiddels alweer verdwenen zijn, zoals de Maria
plaats. De ingestorte middenbeuk van de Domkerk 
gaf ruimte aan het Domplein . Ook is een aantal plei
nen tot stand gekomen door een proces over eeuwen 
van sloop en herbouw, waarbij het plein zich lang
zaamaan gevormd heeft - vaak in relatie tot gebou
wen met een openbare functie zoals het Korte Minre
broederplein bij het stadhuis. Het Vredenburg dankt 
zijn bestaan aan de sloop van het gelijknamige kas
teel in circa 1580. Tenslotte is van het Neude bekend 
dat het plein is ontstaan door de slechte grondslag 
ter plaatse, waardoor de plek vrij bleef van bebou
wing. Andere pleinen of plekken in de bebouwing 
ontstonden door overkluizing van de grachten zoals 
de 5tadhuisbrug en de Vismarkt. 
De pleinen vervulden een functie in het openbare le
ven in de stad, zij waren de plek voor markten, op
slag, bijeenkomsten, processies, terechtstell ing, ker
mis enzovoort. 

Van oprukkend autogebru ik naar autoluw 
Na de Tweede Wereldoorlog werd in de steden de rol 
van de auto steeds groter, verkeersdoorbraken wer
den uitgevoerd, water gedempt. Door de toename 
van het autogebruik werden de pleinen gebruikt 
voor parkeerru imte. In Utrecht werd reeds eerder een 
grote oost-west verkeersdoorbraak door de oude bin-
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nenstad gerealiseerd, de lijn Vredenburg, Lange Vie
straat, Potterstraat, Lange Jansstraat, Nobelstraat 
werd in de dertiger jaren gerealiseerd. In het kader 
van het winkelcentrum Hoog Catharijne werd in de 
jaren zeventig een deel van de Catharijnesingel ge
dempt voor een brede autoweg. Door de grootscha
ligheid van deze plannen kwam al snel het besef dat 
de binnenstad gespaard zou moeten worden voor dit 
soort ingrepen. 
De pleinen van de stad ontkwamen echter niet aan 
het oprukkend autogebruik en werden ingericht als 
parkeerplaats voor de auto's. 
Langzamerhand ontstond ook het besef dat het auto
gebruik de binnensteden verstikt en de openbare 
ruimte vervuilt, met als gevolg dat beleid tot het be
perken van autogebruik in de binnenstad werd ont
wikkeld . Ook in Utrecht is een beleid ontwikkeld om 
de auto binnen de perken te houden, om de stad au
toluw te maken. Door dit gewijzigde beleid is voor de 
pleinen een nieuw leven mogelijk. 

Planvorming 
Gekoppeld aan diverse plannen voor de binnenstad is 
door de gemeente Utrecht gestart met de uitvoering 
van de autoluwe binnenstad en tevens de belangrijk
ste pleinen vrij te maken van parkeren. Bij de aanleg 
van de HOV as van west naar oost door de binnen
stad wordt de aansluitende openbare ruimte gere
construeerd, inclusief de pleinen Neude en Janskerk
hof. Parkeergarages met verwijssystemen aan de rand 
van de stad en kleinschalig openbaar vervoer zijn, 
naast de aanleg van de HOV-as, de voorwaarden om 
deze plannen te realiseren . 
In de plannen voor het Museumkwartier worden de 
pleinen Domplein en Nico laaskerkhof gereconstru
eerd . Bij de sloop en nieuwbouw van de stadhuisvleu· 
gel uit de dertiger jaren, Burgerzaken, wordt het 
pleintje achter het stadhuis opnieuw ingericht. Ten
slotte wordt in de plannen voor het Utrecht Centrum 
Project het Vredenbu rg ingrijpend gewijzigd. 



Oude pleinen, nieuw beleid 
Zo komen de pleinen na een periode van verwaarlo
zing en miskenning tevoorschijn, klaar voor de nieu
we functies, die zich aankondigen in een stad vol van 
activiteit en ontwikkeling . Nu al zijn de openbare 
ruimten van de stad op bepaalde momenten overvol, 
en door de groei van de stad en de regio zal de druk 
op het aantrekkelijke historische centrum alleen maar 
groter worden . De pleinen kunnen bijdragen aan een 
oplossing voor dit probleem. 
Door een doeltreffend beleid zal de groei van de di
verse functies in de oude stad geregeld moeten wor
den. Een verantwoorde afstemming tussen wonen, 
werken, kernwinkelapparaat, horeca en sociaal cultu 
rele voorzieningen is daarvoor noodzaak. Binnen dit 
ruimtelijk en functioneel beleid zullen de pleinen een 
specifieke plaats gaan innemen. Zij voegen een ge
heel eigen beeld en functie toe aan het centrum: 
soms door de verademing bij het bereiken van de 
open, lege ruimte als contrast met de oude stad met 
de smalle profielen die nog herinneren aan het mid
deleeuws verleden, dan weer door de verrassing van 
een ruimte vol van het bruisend stadsleven van straat
toneel en muziek, de festivals, markten en terrassen. 

Festivals, markten en horeca 
De toename van het aantal festivals in Utrecht zoals 
bijvoorbeeld Theater aan de Werf, Utrechtse Filmda
gen, Festival Oude Muziek en de Blues Route bena
drukt de rol die Utrecht inneemt als festivalstad. Niet 
zo vreemd, omdat het overzichtelijke historische cen
trum met diverse pleinen binnen loopafstand van el
kaar een uitstekende entourage vormen, terwijl daar
naast de centrale positie van Utrecht in de Randstad 
een goede situatie biedt. 
Naast deze ontwikkeling zal ook de marktfunctie van 
de stad gaan toenemen. De weekmarkt op het Vre
denburg heeft de potentie om uit te groeien tot een 
dagmarkt, waarbij het Masterplan voor het Utrecht 
Centrum Project mogelijkheden aangeeft voor groei 

van de markt langs de Catharijnesingel. Maar markt
onderzoek heeft aangetoond dat er grote behoefte 
aan speciale markten bestaat en deze zullen een 
plaats krijgen op de pleinen. Gedacht wordt daarbij 
aan kunst- en antiekmarkten, een boekenmarkt (anti
quarisch, stripboeken) en een muziekmarkt. 
Tezamen met de reeds bestaande 'speciaalmarkten' 
zoals bloemenmarkt, lapjesmarkt, postzegelmarkt en 
rommelmarkt ontstaat daarmee een grote attractie 
voor bezoekers van de oude stad. 
Horeca-terrassen leveren op meerdere pleinen reeds 
een belangrijke bijdrage aan het functioneren van de 
stad. Het ruimtelijk-functioneel beleid zal zich moe
ten richten op een verantwoorde ontwikkeling van 
de horecafuncties. Daarnaast kan worden geconsta
teerd dat juist deze horeca- en terrasfunctie goed 
past in het functioneren van de pleinen, hoewel het 
niet zo mag zijn dat voor elk plein een horecafunctie 
vanzelfsprekend is. Elk plein dient een eigen identi
teit te bezitten, een plein zonder horecafuncties past 
daar ook in. 

Opschonen als belangrijkste uitgangspunt 
Het belangrijkste uitgangspunt voor de reconstructie 
van de pleinen is het opschonen ervan. Obstakels in 
de vorm van plantenbakken, palen, parkeerbanden 
en ander straatmeubilair moet van de pleinruimte 
verwijderd en de verharding zoveel mogelijk in een 
vlak. 
Binnen de oude stad ontstaat op deze wijze op gerin
ge loopafstand van elkaar een aantal aantrekkelijke 
ruimten. Het pleinen-beleid kan worden gekenmerkt 
als een streven om deze verschillende pleinen aan el
kaar te verbinden, waarbij elk plein met zijn eigen 
karakter een deel vormt van een keten met aantrek
kelijke stedelijke ruimten met telkens wisselende 
maat, schaal en identiteit. 
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In het Utrecht Centrum Project (UCP 1993) 
wordt voorgeste ld het Stationsple in te 
transformeren tot een stadsplein met 
winkels en horeca 
foto: Post Planjer, Utrecht 

Pleinen reeks 

Informatie 

Dienst Ruimtelijke Ordening 
afdeling stedebouw 
gemeente Utrecht 
Pim Le Large 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 
tel. 030 - 919470 



Op 20 oktober werd in de Academie 
van Bouwkunst Amsterdam de slot
discussie van De Samenhang 11 gehou
den waarin Thijs Asselbergs (toen nog 
stadsarchitect van Haarlem), Hans 
Heijdeman (voormalig stadsarchitect 
van Leeuwarden), Paul Hoeke 
(Stadsarchitect van Nijmegen), 
Maarten Schmitt (stedebouwkundige 
DRO Groningen) en Maarten Struijs 
(architect Dienst Gemeentewerken 
Rotterdam) zich uitspraken over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden 
van de moderne stadsarchitect, om te 
komen tot een functie-omschrijving. 
Het begrip stadsarchitect moet in 
deze context een ruime definitie krij
gen: zijn of haar rol binnen de 
gemeentelijke organisatie staat niet 
vast. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
een architect in gemeentelijke dienst, 
een ontwerper en uitvoerder van 
projecten, iemand uit het ambtena
renapparaat met de taak te waken 
over de kwaliteit van architectonisch 
en stedebouwkundig ontwerp. 
Ook valt te denken aan een gemeen
telijke dienst, die zich bezighoudt met 
architectuurbeleid. 

Stadsarchitect en bestuurlijke cultuur 
Jaap Evert Abrahamse 

Maarten Kloos, directeur van ARCAM en discussielei
der, illustreerde de onmogelijkheid van de formule
ring van de taak van de stadsarchitect aan de hand 
van recent onderzoek naar het werk van de 
(voor)laatste Amsterdamse stadsbouwmeester Ben 
Merkelbach (1956-1961). Merkelbachs rol als stadsar
chitect en de wijze waarop hij als zodanig heeft ge
functioneerd, waren moeilijk te achterhalen. Dat had 
niet zozeer te maken met Merkelbachs activiteiten als 
ontwerper, maar meer met zijn positie als onderhan
delaar en als intermediair tussen gemeente, op
drachtgevers en ontwerpers: een onzichtbare maar 
invloedrijke positie. Het opnieuw formuleren van de 
rol van de stadsarchitect lijkt op het eerste gezicht 
dan ook een nagenoeg onmogelijke opgave. Toch is 
uit de discussie naar voren gekomen dat, juist nu de 
gemeenten meer met private partijen moeten onder
handelen, een intermediair van belang kan zijn voor 
een goede ontwikkeling van architectuurbeleid. Wan
neer de taken van een stadsarchitect geactualiseerd 
worden, kan hij wellicht functioneren als dat interme
diair waaraan gemeenten behoefte hebben. 

Rotterdam: stedelijke netwerken 
Maarten Stru ijs, als architect verbonden aan de dienst 
Gemeentewerken Rotterdam, zette uiteen dat deze 
dienst het uitvoeren en het beheer van de infrastruc
tuur als voornaamste werkveld heeft. Rotterdam 
heeft een groot ingenieursbureau dat zich bezig
houdt met constructie, milieukwesties, waterbouw en 
havenwerken, binnen een stedelij k landschap dat ver
der ontwikkeld lijkt te zijn dan dat van de traditione
le stad . Elementen als havens, snelwegen en brain
parks als dragers van stedelijkheid kunnen ons iets 
zeggen over de ontwikkeling van de opgaven die in 
de toekomst voor meer steden zouden kunnen gaan 
spelen, zowel op het gebied van ontwerp als dat van 
beheer. Binnen Gemeentewerken wordt de functio
nalistische metafoor van de stad als organisme, als 
technisch kunstwerk algemeen aanvaard. Er wordt 
niet in de eerste plaats gewerkt vanuit beelden, zelfs 
niet vanuit architectuur, maar vanuit stedelijke net
werken . De architectuur is hier geen kerntaak maar 
toch blijven architectuur en vormgeving binnen deze 
ingenieurscultuur belangrijk. Architectuur wordt in
gezet om een zekere samenhang en continuïteit te 
creëren. Hierbij moet in het bijzonder worden opge
past voor de waan van de dag, die in het architec
tuurbeleid een grote rol speelt. Gemeentelijk archi
tectuurbeleid is nog te vaak een modebeleid dat zich 
uitsluitend richt op het beeld. Werkelijke kwaliteit 
kan echter uitsluitend worden bereikt op de lange 
termijn. Dan gaat het met name om de rol die de ar
chitect in het beheer speelt; een rol die de stadsarchi 
tect overigens altijd al heeft gespeeld. 
Struijs vindt dat hij zelf geen echte stadsarchitect is 
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en hij ziet voor de 'traditionele' stadsarchitect - als 
ontwerper en beheerder van de gehele gemeentelij
ke gebouwenvoorraad - in Rotterdam ook weinig 
kansen weggelegd . Een coördinerend architect zou 
zich erin moeten schikken dat hij afhankelijk is van 
goedwillende politici en zou binnen de toenemende 
complexiteit van de bouwopgaven projectmatig moe
ten werken. Het zou moeten gaan om een organisa
tor van een project omdat greep op alle bouwopga
ven in de stad door de kleiner wordende rol van de 
overheid niet langer mogelijk is. 

Nijmegen: continuïteit in het spektakel 
Paul Hoeke, hoofd van de afdeling bouwkunde bij de 
dienst Volkshuisvesting in Nijmegen, ziet de rol van 
de gemeentelijke architect in toenemende mate als 
een adviserende binnen het ambtelijk apparaat. Daar 
komt steeds meer beleidswerk bij kijken, zoals het 
opstellen van een architectuurnota voor de gemeen
te, hetgeen Hoeke vijf jaar geleden heeft gedaan. 
Naast het beleidswerk blijft de traditionele beheer
taak van de stadsarchitect bestaan. Beheer was de be
langrijkste taak van de Nijmeegse stadsarchitect tot
dat na 1870 de wallen van de stad werden geslecht; 
daarna richtte hij zich vooral op de stadsuitbreiding . 
Bij de wederopbouw van Nijmegen was geen stadsar
chitect betrokken maar daarna, in de jaren zestig, 
werd de functie opnieuw ingesteld met beheer we
derom als belangrijke taak. De laatste jaren wordt de 
rol van de stadsarchitect echter steeds verder uitge
hold, waarbij een aantal factoren meespeelt. Aller
eerst worden de budgetten binnen de gemeentelijke 
diensten gedecentraliseerd, waardoor ontwerp en be
heer van overheidsgebouwen niet langer aan de ge
meente toevallen. Daarnaast verliest de gemeente de 
greep op bouwprojecten in publiek-private samen
werking en neemt de specialisatie in de architectuur
wereld toe, terwijl de stadsa rchitect greep moet hou
den op al le aspecten van ontwerp en beheer. 
De rol van de stadsarchitect is in de ogen van Hoeke 
echter nog lang niet uitgespeeld . Hij is immers een 
kenner van de stad en van de lokale cultuur, en daar
door is hij de aangewezene om continuïteit aan te 
brengen in een architectonische cultuur die in toene
mende mate gericht is op spektakel. 

Haarlem: een dienst voor de architectuur 
Thijs Asselbergs, tot november jl. stadsarchitect van 
Haarlem, vond dat de stadsarchitect in toenemende 
mate een adviserende rol zal moeten spelen omdat 
het aantal overheidsopdrachten sterk daalt. Hij zal, in 
nauwe samenwerking met de gemeentelijke politici, 
vooral het beheer van de stad en de inrichting van de 
openbare ruimte op zich moeten nemen. Zijn onaf
hankelijkheid is daarbij een vereiste. Hij zal het archi
tectuurdebat moeten initiëren in zijn gemeente, 



moeten adviseren bij architecten keuze, een rol spelen 
bij de formulering van de opdrachten, optreden als 
supervisor bij grote bouwopdrachten en, eventueel, 
als ontwerper actief moeten zijn. Asselbergs stelde 
een gemeentelijke dienst voor de architectuur voor 
waarbij een kortsluiting tussen alle betrokkenen 
wordt gemaakt. 

Leeuwarden: afhankelijkheid van de plaatselijke 
politiek 
Hans Heijdeman is wegens gemeentelijke bezuinigin
gen sinds kort geen stadsarchitect meer. Hij wordt 
niet opgevolgd . Heijdeman vond dat een stadsarchi
tect zich duidelijk rekenschap moet geven van de 
plaatselijke cultuur en mentaliteit . Hij zal op de hoog
te moeten zijn van de wensen van de gebruikers, 
waarvoor inspraakrondes een nuttig instrument vor
men. De les van Leeuwarden is dat de stadsarchitect 
in hoge mate afhankelijk is van de plaatselijke poli
tiek. Het ambitieniveau van het bestuur is bepalend 
voor zowel het aantal bouwopdrachten als de kwali
teit van het gerealiseerde. De rol van de stadsarchi
tect wordt kleiner en moeilijker nu de overheid 
steeds meer taken afstoot. Met het verdwijnen van 
de direct uitvoerende taak van de gemeente vermin
dert ook de betrokkenheid van de (nu ingehuurde) 
uitvoerders, waardoor een uitgeholde, bureaucrati
sche ingenieurscultuur rest. De stadsarchitect zorgt, 
als het goed is, voor een nauwe samenwerking tussen 
de gemeente en de opdrachtgevers. Daarbij moet zijn 
rol als ontwerper niet worden onderschat. Binnen 
een versnipperd ambtenarenapparaat zal hij moeten 
zorgen voor samenhang omdat anders kwaliteit in de 
architectuur niet mogelijk is. Hierbij is een goede sa
menwerking tussen de ambtelijke diensten onont
beerlijk: anders werkt de ambtenarij de politiek te
gen en vice versa . 

Groningen: een politiek-bestuurlijke functie 
Maarten Schmitt, stedebouwkundige bij de dienst 
Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken van Gro
ningen, betoogde dat de essentie van de taak van de 
stadsarchitect niet in zijn rol als ontwerper ligt. Zijn 
taak ligt in kwaliteitsbewaking van het stadsbeeld, 
maar ook in bestuurlijke en organisatorische kwes
ties. Hij heeft dus een politiek-bestuurlijke functie . 
In zijn werk staat het publiek opdrachtgeverschap 
centraal. 
Voor de stad én voor het inhoud geven aan de taak 
van de stadsarchitect is goed bestuur belangrijker dan 
eigen ontwerp. Ontwerpers kunnen immers gemak
kelijk buiten de gemeente worden geselecteerd. Niet 
alleen architectonische, maar juist stedelijke cultuur 
komt voort uit goed bestuur, een goed debat en een 
hoog ambitieniveau. Vanuit een goede ruimtelijke 
politiek, bijvoorbeeld met behulp van een structuur-

plan, kan promotie van de architectonische cultuur 
binnen een gemeente plaatsvinden. Daarbij moet re
kening gehouden worden met de positiebepaling van 
de kwaliteitsbewakende instantie, tussen politiek, 
ambtenarij en marktpartijen in . Continuïteit, in ruim
telijke én bestuurlijke zin, zal vorm moeten krijgen in 
de door de gemeente bepaalde beleidskaders. 

Conclusie? 
Directe conclusies ter bepaling van de positie van een 
moderne stadsarchitect bleken in de discussie, waar
aan ook aanwezige wethouders en (rijks)ambtenaren 
deelnamen, niet mogelijk. Wel mogelijk was, een 
aantal zaken te destilleren die van belang zijn voor 
de problemen die spelen bij de opzet en het welsla
gen van gemeentelijk architectuurbeleid. 
De stadsarchitect is een intermediair tussen bestuur 
en marktpartijen . Hij hoeft niet zelf te ontwerpen, 
maar moet wel de problematiek van het ontwerpen 
kennen. Hij hoeft zelfs geen persoon te zijn - als er 
maar wel een vorm van kwaliteits- en continuïteits
waarborg is. Immers, de discussie over stadsarchitec
ten valt voor een groot deel samen met de problema
tische positie van gemeenten die als indirecte op
drachtgever optreden. Zij hebben te maken met par
tijen die (te) weinig oog hebben voor de bestaande 
cultuur binnen een gemeente en voor de kwaliteit 
van architectuur. Maar zij vormen, door hun op
drachtgeverschap, wel een belangrijke economische 
factor binnen een gemeente. Overigens heeft elke 
gemeente een eigen bestuurlijke cultuur en organisa
tie, waardoor een blauwdruk voor gemeentelijk be
leid (ook ten aanzien van de stadsarchitect) niet mo
gelijk is . 
Kwaliteit in architectuur en stedebouwkundig ont
werp staat of valt met politieke wil. Een goed geor
ganiseerde samenwerking tussen bestuur, ambtena
ren en opdrachtgevers hoort daar onlosmakelijk bij . 
Met name versnippering van gemeentelijke diensten 
is een grote vijand van samenhangend beleid. De 
stadsarchitect is in die zin een relikwie uit het verle
den, dat de coördinatie van projecten niet per defini
tie door één persoon hoeft te worden gevoerd en ge
zien de toenemende complexiteit in de bouwopga
ven is het de vraag of dat in de toekomst eigenlijk 
nog wel kan. De moderne stadsarchitect zou wellicht 
een 'instituut' kunnen zijn . Het belangrijkste is dat de 
gemeentelijke overheid een sturende rol zal moeten 
spelen en initiatieven moet nemen die de stedelijke 
dynamiek stimuleren, waarbij bestuurlijke en ruimte
lijke continuïteit voorwaarde is. Daardoo r kan zij 
greep houden op stedelijke ontwikkelingen. Een 
stadsarchitect kan bijdragen aan ontwikkeling en 
vormgeving van die bestuurlijke visie. 
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De Nederlandse 'stadsarchitecten', op 
8 september bijeen in het ABC Haarlem. 
V.l.n .r.: Jan Snoey (Middelburg). René Meere 
(Sch iedam). Ce es Donkers (Eindhoven), 
Paul Hoeke (Nijmegen). Marja Haring 
(Rotterdam), Victor Freyser (Den Haag), 
Maarten Struijs (Rotterdam), Thijs Asselbergs 
(Haarlem). Maarten Schmitt (Groningen) en 
Hans Heijdeman (Leeuwarden). 
foto: Fotopersbureau United Photos 
De Boer bv Haarlem 

Informatie 

In de vorige krant van Architectuur Lokaal, 
nr.5, september 1994 werd vooruitgelopen 
op de besloten discussie van Nederlandse 
stadsarchitecten die op 8 september in het 
ABC in Haarlem werd gehouden. Verslag 
"van deze discussie werd gedaan door Kees 
de Graaf, in Bouw nr. 20, 7 oktober 1994, 
'Functie dreigt te worden wegbezuinigd. 
Heeft de stadsarchitect nog toekomst?' In 
Binnenlands Bestuur, 28 oktober 1994, 
werd onder de titel 'Functie van stadsarchi
tect op z'n retour' ook aandacht aan de 
discussie besteed. 

Ben Merkelbach. Architect en stadsbouw
meester, red. Maarten Kloos en Birgitte de 
Maar, Architectura & Natura Pers Amster
dam, oktober 1994, ISBN 90 7157046 O. 

Thijs Asselbergs, stadsarchitect van 
Haarlem 1990-1994, Cilly lansen, ABC Haar
lemlArchitectura & Natura Pers Amsterdam, 
december 1994, ISBN 90 7157948 7. 



Wat heeft de architectonische 
toekomst voor ons in petto met het 
oog op de veranderende infrastructu
ren? Een digitale revolutie voltrekt 
zich in Nederland nu de asfaltweg 
meer en meer vervangen wordt door 
een electronische snelweg, met waar
schijnlijk ingrijpende gevolgen voor 
wonen en werken. Er ontstaat een 
tweede, een digitale, wereld die als 
het ware parallel loopt aan de wereld 
die we kennen. Hoe de toekomstige 
stad eruit zal zien, wie zal het 
zeggen? Duidelijk is dat het huidige 
media-tijdperk daar grote invloed op 
zal hebben, en dat de grenzen van de 
architectuur daardoor zullen worden 
overschreden. 
Een introductie van Marie Louise 
Schoenmakers op Internet, World 
Wide Web en De Digitale Stad, waarin 
ook informatie over architectuur en 
architectuurbeleid is opgenomen. 
Vanaf januari 1995 is aansluiting op 
het Internet via de PTT ook in 
Nederland mogelijk. 

Informatie 

De Digitale Stad, Kleine Gartmanplantsoen 
10, 1017 RR Amsterdam, tel. 020 - 6233673. 
Gratis publieke terminals van de Digitale 
Stad voor diegenen die niet in het bezit zijn 
van een pc met modem: in het Amsterdam
se stadhuis, café De Balie aan het Kleine 
Gartmanplantsoen, het Stedelijk Museum of 
de Openbare Bibliotheken aan de Prinsen
gracht of het Bijlmerplein. 
De informatieve 'helpdesk' is op werkdagen 
van 12.00 - 20.00 uur bereikbaar: tel. 020-
6200294. 

World Wide Web Server op het Internet en 
CD-Rom: twee doorlopende experimenten 
van de VPRO, tweewekelijkse televisie-uit
zendingen vanuit het digitale WEB op zon
dagavond. 

Wat & hoe in Internet: 
Stichting Internet Access, tel. 040 - 438330 
NLnet, tel. 020 - 6639366 
XS4ALL, tel. 020 - 6222175 

De Internet-Sensatie. Een reisverslag uit 
cyberspace 
Fransisco van Jole, publikatie voor mensen 
die geen verstand hebben van computers en 
dat ook niet willen hebben, maar die wel 
beseffen dat het iets is waar ze over mee 
moeten kunnen praten (deels gebaseerd op 
artikelen die onder meer in de Volkskrant 
zijn gepubliceerd). ISBN 0-13205-956-8 

HIGHWAY 194: de digitale snelweg 
Marie Louise Schoenmakers 

Het Internet 
Amerikaanse militaire organisaties stonden aan de 
basis van het Internet, een wereldwijd netwerk dat 
nu miljoenen computers aan elkaar verbindt. Tegen
woordig heeft Internet weinig meer met het militaire 
apparaat te maken. Het heeft zich van een militair 
communicatiemiddel ontwikkeld tot een nieuw mas
samedium waar op dit moment zo'n 35 miljoen men
sen een schat aan informatie vandaan halen, waar
mee ze met elkaar converseren of waarmee ze spelle
tjes kunnen doen. 
Elk jaar verdubbelt het aantal gebruikers van het Net 
wereldwijd. Nadat het Amerikaanse Ministerie van 
Defensie in de jaren zestig de eerste supercomputers 
aan elkaar had geschakeld volgden de universiteiten. 
Afspraken over hoe de informatie tussen de verschil
lende computers moest worden uitgewisseld leidden 
tot de geboorte van Internet. In de jaren zeventig en 
tachtig werden andere computerwerken uit binnen
en buitenland aan Internet gekoppeld. De laatste ja
ren wordt het Net steeds beter toegankelijk. Vanaf ja
nuari 1995 is het mogelijk om via de PTT aangesloten 
te worden op Internet. Nieuwe gebruikers leveren 
nieuwe informatie en daarmee wordt het Net steeds 
interessanter: het is niet meer alleen een speeltje 
voor wetenschappers en computerfanaten. 
Niemand is eigenaar van Internet en er is ook geen 
censuur: alle informatie wordt, meestal gratis, vrij 
verspreid over de hele wereld. De centrale host-com
puters bijvoorbeeld bij de PTT betalen een bedrag 
voor aansluiting op het netwerk. Wat nodig is om van 
Internet gebruik te maken zijn een willekeurige per
sonal computer en een modem (een apparaat dat 
computergegevens over telefoonlijnen transporteert) . 
Je belt met een host-computer die rechtstreeks is aan
gesloten op het Internet en vervolgens zijn alle conti
nenten van de wereld bereikbaar - en dat voor niet 
meer dan de lokale telefoontarieven. Dit wereldom
spannende netwerk, of deze cyberspace zoals Inter
net-gebruikers zeggen, kan je voeren naar de laatste 
Wall Street-berichten of naar de complete werken 
van Shakespeare. Met Internet is de hele wereld on
line (met elkaar verbonden) en lijken Marshall MacLu
han's theoriën uit de jaren zestig over de ineen krim
ping van de wereld tot een global villa ge werkelijk 
bewaarheid te worden. 

World Wide Web 
WWW is een relatief nieuwe functie van Internet. Het 
voorziet informatiesystemen van beeld en geluid en is 
een uitstekend hulpmiddel om door Internet te navi
geren. Het is gebruiksvriendelijk door het gebruik van 
hypertext: dit is een database in de vorm van een 
electronisch boek, waarbij de gebruiker bepaalde 
woorden kan selecteren voor meer informatie. Deze 
woorden hebben dan meestal een andere kleur en/of 
zijn onderlijnd. Door met een muis op dat woord te 
klikken verschijnen plaatjes, geluidsfragmenten, een 
filmpje of meer informatie. Het beeldmateriaal kan 
direct worden opgeroepen - een uitkomst voor archi
tectuur, waar beelden vaak meer inzicht geven dan 
tekst. 

De Digitale Stad 
De Digitale Stad is de nieuwste stad van Nederland. 
Concreet bevindt deze zich op een aantal punten in 
Amsterdam, maar in feite is het een grote computer 
die verbonden is met het telefoonnet en met Inter
net. Meerdere mensen zijn daardoor tegelijkertijd in 
staat om informatie uit te wisselen, deel te nemen 
aan discussies, contacten te leggen met elkaar, met de 
gemeente Amsterdam of met de Eerste Kamer of om 
te kijken wat het Amsterdams Uitburo te bieden 
heeft. Je kunt direct vragen stellen of reageren: de 
post is nu ook electronisch. In de toekomst zal de 
elektronische informatie-structuur, ofwel de digitale 
snelweg een steeds belangrijker rol gaan spelen . Ie
dereen moet daar op interactieve wijze toegang toe 
hebben. 'Bewoners' of 'gasten' van de Digitale Stad 
zijn niet veroordeeld tot passief consumeren, maar zij 
bepalen zelf wat ze wel of niet willen zien of, met 
wie ze gesprekken willen voeren, of aan wie ze hun 
laatste ontwerpen willen tonen. 
Een optie die in de Digitale Stad kan worden gekozen 
is het Gebouw voor Kunst en Cultuur. Hier verkennen 
kunstenaars en cultuurliefhebbers de mogelijkheden 
van de nieuwe media. Het tijdschrift Rooilijn is hier te 
vinden, evenals de discussiegroep DDS die via de Stad 
over bijvoorbeeld hoogbouw praat. Verder kunnen al 
bladerend adviezen worden gelezen die de Amster
damse Raad voor de Stadsontwikkeling aan de ge
meente stuurt. 



Investeren in stedelijke 
kwaliteit 
Slotcongres in februari 

Jacqueline Tellinga 

Onder de titel Investeren in stedelijke kwaliteit is op 
10 november een meerdaags programma voor op
drachtgevers van start gegaan. De eerste dag van het 
programma bood een confrontatie tussen het ge
dachtengoed van VROM en enkele gezaghebbende 
vertegenwoordigers van het vakgebied. In de bijdra
gen van minister Margreet de Boer en Steef Buijs 
(RPD) werd het Vinex-verhaal haarfijn uitgelegd, ter
wijl Ardi Duivesteijn (oud-directeur NAi) en Adriaan 
Geuze (landschapsarchitect) hier een kritische visie te
genover stelden. 
De Boer wilde zo snel mogelijk af van het begrip 
Vinex-Iocaties. 'In werkelijkheid zijn de zogenaamde 
Vinex-Iocaties allemaal locaties die in gemeentelijk, 
provinciaal of stadsgewestelijk verband al veel 'eerder 
bedacht waren. Geleidelijk zijn ze echter in de bele
vingswereld steeds meer een rijksonderneming ge
worden', aldus De Boer. De vraag of bij de uitwerking 
van de locaties voldoende aandacht bestaat voor 
kwaliteit beantwoordde zij met een verwijzing naar 
woonwensenonderzoek, infrastructurele randvoor
waarden en het stimuleringsbeleid uit de Architec
tuurnota. Zij opperde de mogelijkheid om aan aantal 
bouwmeesterachtige functionarissen bij professionele 
opdrachtgevers aan te stellen die de architectonische 
en stedebouwkundige kwaliteit dienen te waarbor
gen. 
Steef Buijs gaf de laatste raming van VROM over de 
toekomstige woningbouwproductie: 695.000 wonin
gen tot 2005. De RPD vindt dat 25 procent van de te 
realiseren woningen in bestaand stedelijk gebied 
moet komen, 46 procent op stadsrandlocaties en 29 
procent in suburbaan gebied. Bij de onderhandelin
gen over de grondkostensubsidies voor de ontwikke
ling van de bouwlocaties hanteert het rijk een dicht
heid van dertig woningen per hectare zodat tege
moet wordt gekomen aan de eisen van goed open
baar vervoer en wensen van de bewoners. Buijs te
kende hierbij aan dat actueel woonwensenonderzoek 
heeft uitgewezen dat driekwart van de woningvraag 
betrekking heeft op een suburbaan woonklimaat, en 
dat dichtheden van 40 woningen per hectare het nog 
steeds mogelijk maken om een hele wijk in laagbouw 
te bouwen. 
Landschapsarchitect Adriaan Geuze maakte met ei
gen scenario's gebruik van het Hollandse landschap. 
Behalve de Vinex-Iocaties bracht hij ook alternatieve 
locaties naar voren, zoals de zuid-westrand van de 
Flevopolder. Op overtuigende wijze zien dat het goed 
mogelijk is om een laagbouwwijk te ontwikkelen met 
maar liefst honderd woningen per hectare. Binnen
kort wordt met dit bebouwingsmodel op Borneo/Spo
renburg in Amsterdam een woonwijk gerealiseerd 
met 15.000 woningen in diverse koop- en huurcate
goriën. Geuze zei dat als inspiratiebron van deze 
woonwijk de oude Zuiderzeestadjes als Enkhuizen, 
Volendam en Staveren hadden gediend. Bovendien 
liet hij met een ontwerpstudie naar de Amsterdamse 
uitbreidingswijk Nieuw-Oost zien hoe in een woon
wijk met een hoge dichtheid de landschappelijke 
waarde van het IJ-meer niet wordt gedecimeerd maar 
juist benut. 

Informatie 

Het programma Investeren in stedelijke kwaliteit loopt door tot fe
bruari 1995. Op 16 en 17 februari 1995 wordt een groot congres ge
organiseerd voor diegenen die actief zijn in de woningbouw en be
langstelling hebben voor de ontwikkelingsrichtingen van de stad en 
de betekenis van het wonen daarin. Opdrachtgevers, gemeenten en 
andere belangstellenden kunnen zich voor meer informatie over dit 
congres wenden tot het Nederlands Architectuurinstituut, tel. 010-
4401200 of de NWR tel. 036 - 539 - 5391911 

Expertise architectuurbeleid 
Handboek Niet Grijs! 
architectuur en lokaal bestuur 

Medio 1994 organiseerde Architectuur Lokaal in sa
menwerking met het Nederlands Architectuurinsti 
tuut een zomerconferentie architectuurbeleid voor 
de nieuwe gemeentebestuurders. In vervolg hierop 
wordt in januari 1995 het gelijknamige boek Niet 
Grijs! architectuur en lokaal bestuur gepubliceerd: 
een expertise architectuurbeleid. Sinds de rijksover
heid de architectuurnota Ruimte voor Architectuur 
(1992) heeft uitgebracht is een toekomstgericht archi
tectuurbeleid bij veel gemeenten in ontwikkeling . Er 
is onderzoek gedaan, er zijn publikaties verschenen, 
ervaringen kunnen inmiddels worden uitgewisseld en 
methodieken en instrumenten voor mogelijk beleid 
zijn in opbouw. 
Om uitwisseling van de opgedane inzichten en erva
ringen in de verschillende gemeenten te bevorderen, 
heeft Architectuur Lokaal een naslagwerk samenge
steld voor lokale bestuurders en ambtenaren van ge
meentelijke diensten, die werk willen maken van ste
debouw, architectuur, landschapsinrichting en open
bare ruimte. Dit naslagwerk is zeer praktisch opgezet 
om direct gebruik mogelijk te maken. Aan de orde 
komen onder andere architectonische kwaliteit, het 
kwaliteitsbeleid van gemeenten, provincies en rijks
overheid, publiek en privaat opdrachtgeverschap, be
stemmings- en structuurplannen, beeldkwaliteitplan
nen, milieu-aspecten, openbare ruimte, uitbreidings
gebieden, monumentenbeleid, welstandsbeleid, her
bestemmingen, lokale architectuurcentra, voorlich
ting en educatie, etcetera. Het boek is ingedeeld op 
trefwoorden waarin alle aspecten van architectuurbe
leid en ruimtelijk kwaliteitsbeleid kort worden be
sproken. Verder wordt per trefwoord een overzicht 
van nuttige adressen van organisaties, contactperso
nen en publikaties opgegeven. 

Het handboek Niet Grijs! architectuur en lokaal 
bestuur verschijnt eind januari 1995. Het boek kost 
f. 50,00 (excl. verzendkosten) en is te verkrijgen door 
het bestelformulier dat in deze krant is bijgevoegd in 
te vullen en te faxen naar Architectuur Lokaal. Het 
boek wordt u dan direct na de verschijning toegezon
den. 
Aan deelnemers van de zomerconferentie Niet Grijs! 
architectuur en lokaal bestuur wordt de eerste uitga
ve van het boek kosteloos toegezonden. 

Niet Grijs! architectuur en lokaal bestuur 
Samenstelling: 
drs. J. van Campen en drs. J.E. Abrahamse (Architec
tuur Lokaal) 

Redactie: 
T. Idsinga (adjunct-directeur NAi) 
C. Jansen en drs. J. van Campen (Arch itectuur Lokaal) 

Redactieraad: 
H. Meindersma (directeur van Het Oversticht, provin
cie Overijssel) 
ir. R. Steenaart (directeur Stadsontwikkeling gem. 
Zaanstad en bestuurslid Federatie Welstandstoezicht) 
J. Stadhouder (stedebouwkundige gem. Deventer) 
H. Michel (directeur woningstichting Lieven de Key, 
Amsterdam) 
G. Schoenmakers (vm. wethouder ruimtelijke orde
ning Middelburg) 

Uitgave: 
Het Handboek wordt uitgegeven door de stichting 
Architectuur Lokaal, platform voor gemeentelijk ar
chitectuurbeleid . Het boek is ingedeeld op trefwoor
den (ca. 55 trefwoorden), het wordt uitgegeven in 
een map (ca . 150 pagina's), en tegen kostprijs regel
matig geactualiseerd en aangevuld. 
Het handboek is gerealiseerd met een financiële bij
drage van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. 

Informatie: 
Architectuur Lokaal, per 1 januari 1995: 
Museumpark 25,3015 CB Rotterdam, 
tel. 010 - 4369000 
fax 010 - 4362234 
(Tot 1 januari 1995: tel. 010 - 4332859) 
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De kwartaalkrant van Architectuur 
Lokaal verschijnt in een oplage van 
2500 en wordt verspreid onder 
bestuurders, ambtenaren, raadsleden 
en betrokken organisaties bij architec-
tuurbeleid. In deze krant worden 
korte, informatieve publikaties opge-
nomen met als doe" een gedachten-
wisseling tot stand te brengen over 
architectuurbeleid. Bij elk artikel zijn 
gegevens voor het verkrijgen van 
verdere informatie opgenomen. 
Het eerste cijfer in de onderstaande 
index geeft het nummer van de krant 
aan. Nr. 1 en 2 verschenen in oktober 
en december 1993, de nrs. 3, 4, 5 en 6 
resp. in maart, juni, september en 
december 1994. Het tweede cijfer 
geeft de paginanummers aan. 

Index kwartaal krant Architectuur Lokaal 
1993 en 1994 

beleid algemeen 16 Pijlen op de boog van de wereld, stedebouw en beleid 
Eindhoven 

Oproep tot lokaal architectuur Frank van der Linden, architect 220 De stedebouwkundige en de 
bijlage beleid. Aan alle lokale 1 14 Ontwerp-expertise en USA in lokale overheid (redactioneel) 

bestuurders in Nederland Haarlem Jan Vogelij. BNS 
Platform Architectuur Lokaal Thijs Asselbergs, stadsarchitect 34-5 De periferie centraal. VINEX-

17 Architectuur Lokaal van Haarlem lokaties nader bekeken 
(redactioneel) 22-3 Verlegen om debat. D'Laine Camp, Architectuur 
Cilly Jansen, Architectuur Lokaal Ideeënprijsvraag stadspleinen Lokaal 

1 12-13 De zichtbaarheid van het Bergen op Zoom en Roosendaal 35 VINEX en ruimtelijke kwaliteit 
architectuurbeleid Paulus Smits, Brabants Dagblad Rijksplanologische Dienst 
José van Campen, Architectuur 219 Een boekje over De betekenis 37 Openbaar debat stationslokaties 
Lokaal van Architectuur NIROV 

18 Stimuleringsfonds in de strijd Noud de Vreeze, Stimulerings- 42-4 Erskine en het pleidooi voor 
tegen de 'nikserigheid' fonds voor Architectuur integratie & synthese (gemeente 
Noud de Vreeze, Stimulerings- 219 Architectuurdiscussie in Breda Grave) 
fonds voor Architectuur Bureau Welstand, Architectuur Wiek Röling, architect 

1 15 Slotbijeenkomst Stichting Q en Monumenten Breda 418-20 Jan Salie en het verschrompelde 
Kees de Graaf, Stichting Q 219 Actie behoud architectonisch appeltje (gemeente Haarlem) 

24-5 Architectuurbeleid, of: waar erfgoed Ben Eerhart, stedebouwkundige 
begin je aan? Rijksdienst voor de 526 Contouren van de nieuwe 
Fons Asselbergs, Rijksdienst voor Monumentenzorg stadsuitleg 
de Monumentenzorg 32-3 Zo krijgt iedere architectuur de Diana Vernooy, De Hoog/ 

216 Enquête gemeentelijk plaats die haar toekomt ontwerp en onderzoek 
architectuurbeleid Hans Heijdeman, stadsarchitect 5 26-27 Kansen voor kleur-regie in de 
Architectuur Lokaal van Leeuwarden VINEX-Iokatie Vossenbelt in 

218 Stichting Q opgeheven in Gouda 324 Angst voor nieuwe architectuur Hengelo 
Kees d!! Graaf, Stichting Q in oude stad Monique van Eechoud, 

38-9 Het Stimuleringsfonds voor Thijs Asselbergs, stadsarchitect ontwerper 
Architectuur na acht maanden van Haarlem 527 Orde en chaos in de stadsont-
en twee subsidierondes 325 Bronzen Bever 1993 naar Wehl w ikkeling 
Lydia Lansink, Stimuleringsfonds Bureau Rijksbouwmeester Noud de Vreeze, St imulerings-
voor Architectuur Ministerie VROM fonds voor Architectuur 

3 16-17 Architectuurbeleid geen lokaal 4 14-15 Archiprix '93 65 Kwaliteit op Vinex-Iokaties 
hobbyisme. Regionale Henk van der Veen, Archiprix ministerie van VROM 
discussiebijeenkomsten VNG 416 Ruimte op school. Resultaten 64-5 Stedebouw en welstand, een 
Theo Strijers, Vereniging van een studieopdracht voor paar apart 
Nederlandse Gemeenten VNG basisscholen in Almere Evert Croonen, welstands-

319 Raad voor de Kunst pleit voor Marc A. Visser en Margriet Pflug commissie Almere 
meer invloed Rijksbouwmeester, 422 Architectuur in Nederland, 6 16-17 Pleinen in Utrecht 
minder conformatie aan Jaarboek 1993-1994 Pim Le Large, gemeente Utrecht 
ontwikkelaars Nederlands Architectuurinstituut 621 Investeren in stedelijke kwaliteit 
Raad voor de Kunst NAi Jacqueline Tellinga, Nederlands 

3 26-27 Wat moet een wethouder? 52-3 De kwaliteit van nieuwbouw- Architectuurinstituut NAi 
(redactioneel) wijken in Middelburg. Interview 621 Expertise architectuurbeleid 
Jaap Modder, NIROV met vm. wethouder Gerrit Handboek Niet Grijs! 

327 Summer course architectuur- en Schoenmakers Architectuur en Lokaal bestuur 
stedebouwkundig beleid 22-25 Johan de Koning, architect Architectuur Lokaal 
juni 1994 56 Sportaccomodaties en 
Architectuur Lokaal architectuur landschap en beleid 

328 Stichting Q maakt er een eind Marcel van Heck, ministerie van 
aan WVC 410 Beleid voor landschaps-
Kees de Graaf, Stichting Q 522 Europan levert op architectuur. Intensivering 

424 Geen kwaliteit zonder beleid Vincent Kompier, Architectuur samenwerking Ministeries van 
(redactioneel) Lokaal WV( VROM en LNV 
Peter Dordregter, Vereniging 523 Het wordt warmer in Arnhem Hedy d'Ancona, minister van 
Nederlandse Gemeenten VNG (Europan) WVC 

59 De nota's. Discussie over Gerard Velthuizen 411 Bureauboek Tuin- en 
architectuur in relatie tot de 62-3 Verkoop je huid maar duur. Landschapsarchitecten 1994 
stad. Stand van zaken in Breda Interview met burgemeester Nederlandse Vereniging Tuin- en 
Willem Oomens, gemeente Hartkamp van Sneek Landschapsarch itectuur NVTL 
Breda Bauke Tuinstra, architect 411 Terreinverkenn ing Landschaps-

513 Tussentijdse balans architectuur- 66 Van prijsvraag tot duurzaam architectuur en Cultuurbeleid 
beleid VROMIWVC wonen (Europan) Eric Luiten, Bureau H+N+S 
Ministeries van VROMIWVC Tom Heemskerk, Protestantse Utrecht 

624 The Knack Woningbouw-Vereniging 412 Diemerzeedijk. Ideeënprijsvraag 
Ton Idsinga, Nederlands Amsterdam voor de inrichting van een 
Achitectuurinstituut NAi 67 Opwaardering van de kwetsbare gesaneerd gebied 

stedelijke stadsrand. Bronzen Henck van Blerck, Ministerie 
architectuur en beleid Bever 1994 VROM 

Bureau Rijksbouwmeester 58 Thuis in de stad: studiedag over 
1 2 De oogst van Europan. Een schat Ministerie VROM dijkversterking in oude steden 

aan ideeën voor de 68-9 Schoon & intiem: de nieuwe aan de rivier 
ontwikkeling van stedebouw en koers van het Schiedamse Abele Reitsma, bureau Jargon 
architectuur bouwen Nijmegen 
Bob Geerling, Europan Kor Kegel, Rotterdams 516-17 Concert met violen. Plannen 

13-4 Britse architecten bouwen in Nieuwsblad voor synthese van natuur, kunst 
Zaanstad (Europan) en toerisme in Ommen, ontwerp 
Margreet Horselenberg, Niek Kemps 
wethouder stadsontwikkeling Cilly Jansen, Arch itectuur Lokaal 
Zaanstad 
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528 Bestuurders! (redactioneel) 
Harm Post, Nederlandse 
Vereniging voor Tuin- en 
Landschapsarchitectuur NVTL 

openbare ruimte en beheer 

1 10-11 Het fenomeen glasbak 
Liliane Geerling, industrieel 
ontwerper 

111 NIROV organiseert cursus 
openbare ruimte 
NIROV 

28-9 Haarlem en de openbare ruimte 
Liliane Geerling, industrieel 
ontwerper 

29 Reclamezuil van Daniel 
Libeskind in Dordrecht 
Gabi Prechtl, Centrum 
Beeldende Kunst Dordrecht 

216 Stadsbeheerplan Tilburg als 
voorbeeld. Regionale 
bijeenkomsten kwaliteitsbeleid 
Peter Roelofs, De Lijn 

36-7 Cultuuromslag in Apeldoorn 
Harry Vos, gemeente Apeldoorn 

3 14-15 The sky is the limit of hoe men 
tegenwoordig uit zijn dak gaat 
Dick Schuiling, planoloog 

48-9 Bank. De stille lantaarnpaal 
Max van Rooy, journalist 

duurzaam bouwen 

218 Schoner Wonen, over milieu-
bewust bouwen en architectuur 
Stichting Experimenten 
Volkshuisvesting SEV 

413 Duurzaam plannen, bouwen en 
beheren 
Jan Goedman, Erik Kool, Piet 
van Luijk, Ministerie VROM 

6 .. Nog niet van een zinken dakje. 
Duurzaam bouwen in 
Smallingerland 
Jene de Boer, gemeente 
Smallingerland 

beleidsinstrumenten 

1 5 Beeldkwaliteitplannen in de 
Gelderse praktijk 
Anne van Kuijk, Gelders 
Genootschap 

1 9 Architectentitel beleids-
instrument lokale overheden? 
Loes Bliek, Stichting Bureau 
Architectenregister 

1 15 Europese voorschriften en 
aanbevelingen per 1 juli van 
kracht 
Jan van Rijn, BNA 

2 10-11 Beeldkwaliteitplannen ? 
Marc A. Visser, 
ArchitectuurManagement 

3 18-19 Cultuurhistorische verkenningen 
Peter van Dun, Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg 

322 Beeldkwaliteitplan: instrument 
ter vergroting draagvlak 
gemeentelijk architectuurbeleid 
Jan van Rijn, BNA 

417 Een stadsbeeldplan voor de 
Plantagebuurt 
Allard Jolles, gemeente 
Amsterdam 

54-5 De stadsarchitect: relikwie uit 
het verleden of superman voor 
bestuurlijk onvermogen 
Cilly Jansen & Vincent Kompier, 
Architectuur Lokaal 

6 18-19 Stadsarchitect en bestuurlijke 
cultuur 
Jaap Evert Abrahamse, 
Architectuur Lokaal 

620 HIGHWAY '94: de digitale 
snelweg 
Marie Louise Schoenmakers, 
redacteur 

stedelijke vernieuwing 

26-7 Kwaliteitsbeleid bij stedelijke 
vernieuwingsprojecten (1) 

Van ambitie tot allure. Publiek-
private samenwerking en 
financiering van kwaliteit 
Annius Hoornstra, gemeente 
Den Haag 

320-21 Kwaliteitsbeleid bij stedelijke 
vernieuwingsprojecten (2) 
Van ambitie tot allure. Het 
organiseren van kwaliteit 
Annius Hoornstra, gemeente 
Den Haag 

422-23 Kwaliteitsbeleid bij stedelijke 
vernieuwingsprojecten (3) 
Van ambitie tot allure. Welstand 
en communicatie 
Annius Hoornstra, gemeente 
Den Haag 

510-11 Kwaliteitsbeleid bij stedelijke 
vernieuwingsprojecten (4) 
Van ambitie tot allure: 1 + 1 = 3 
Annius Hoornstra, gemeente 
Den Haag 

524 Herbestemming militaire 
kazernes: Adolf van 
Nassaukazerne Zuidlaren 
Willem Bouma, gemeente 
Zuidlaren 

525 Herbestemming militaire 
kazernes: Chassé-kazerne in 
Breda 
Willem Oomens, gemeente 
Breda 

woningbouw/huisvesting 

1 16 Activiteiten voor opdrachtgevers 
in de woningbouw 
Jacqueline Tellinga, Nederlands 
Architectuurinstituut NAi 

217 Wervelende culturele opgave 
voor gemeenten en corporaties 
Theo Steemers, STAWON 

218 Cursus Volkshuisvestingpraktijk 
in 1994. Trends, thema's en 
toepassingen 
Werkbureau Stadsvernieuwing 
Almere 

218 Meer dan oud alleen! De 
huisvesting van ouderen in een 
breder perspectief 
A.c. van der Veen en 
K.B . de Graaf, STAWON 

323 Wat kost architectonische 
kwaliteit in de sociale 
woningbouw? 
Ministerie VROM 

325 De Polders. Volkshuisvestings-
experiment in Veldhoven 
Gemeente Veldhoven 

421 Ontwerpend aan Holland 
Nationale Woningraad 
STAWON/NWR 

421 Tot in lengte van dagen. 
Zelfstandige ouderenhuisvesting 
en architectuur 
Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting SEV 

421 Kattenbroek 1994: woonwijk in 
Amersfoort 
Stichting Centrale Woningzorg 
SCW Amersfoort 

5 14-15 Woningbouw als architectuur 
Johan van de Beek, Groningen 

5 7 De verborgen opgave 
Fred Feddes, NAi 

5 12-13 Woningcorporaties: een kleurrijk 
verleden, een kansrijke 
toekomst 
Noud de Vreeze, Stimulerings
fonds voor Arch itectuur 

architectuurcentra en programma's 

1 14 Nederlands Architectuurinstituut 
meer dan een museum 
NAi 

1 16 Architectuur in Nederland, 
televisieserie van TELEAC en live 
bij het NAi 
NAi 

2 12-15 De stad en de architectonische 
cultuur. ABC Haarlem, ARCAM 
Amsterdam, RKS Rotterdam, CAS 
Groningen 
Sjoerd Cusveller, CAS Groningen 

310 Stichting 0 Eindhoven 
Ton Langenberg, Cees Donkers 

3 10 Wils & Co (sedert 1994) Den 
Haag 
Victor Freijser 

3 11 Kunstvereniging Diepenheim 
Lisette Pelsers 

3 12-13 Architectuurprogramma's in 
Nederland, april t/m juni 1994 

4 5 Regio Zeeland, 
samenwerkingsverband in 
oprichting 
Johan de Koning, Zeeuws 
Architectuur Forum ZAF 

46-7 Architectuurprogramma 's in 
Nederland, juli t lm september 
1994 

5 18 00 in de nieuwe stad Almere 
Hans Spaans 

5 18 Architectuurcentrum 
ArnhemlNijmegen ACAN 
Ap van Dam 

5 19 Vitruvianum in Heerlen 
Volmar Delheij 

520-21 Architectuurprogramma's in 
Nederland, oktober tlm 
december 1994 

6 10 Post Planjer, Utrecht 
Daphne Kaffka 

610 Het Utrechtse initiatief Aorta 
Jaco de Visser 

6 10 De Zuiderkerk in Amsterdam 
Gerrit van der Plas 

612 Architectuurprogramma's in 
Nederland, januari t lm maart 
1995 
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Abonnement 1995 

De Stichting Architectuur 
Lokaal werd in 1993 opgericht 

en zal na de startperiode eigen 

financiering moeten verwer

ven. Dit betekent dat de kwar

taal krant na de introductie van 

de eerste zes uitgaven. met in

gang van 1995. alleen nog kos

teloos kan worden verzonden 

aan gemeentebestuurders en 

-diensten. Andere belangstel

lenden kunnen de krant op een 

jaarabonnement van f. 30.00 

ontvangen. Een bestelformu

lier is in dit nummer bijge

voegd. 
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ARC HIT EeT U U R 

platform voo r gemeentelijk arch tectuurbele d 

The Knack (and How to Get it!) 

De Engelsman Richard Lester werd in de jaren zestig niet alleen bekend als de regisseur van Beatlefilms maar ook 
door zijn verfilming van Ann Jellicoe's toneelstuk The Knack. In deze toentertijd zeer succesvolle comedy, nog in 
zwart-wit, speelde Ray Brooks de rol van een man die een mysterieuze aantrekkingskracht heeft op zo goed als alle 
vrouwen. Zijn minder succesvolle vrienden, waarmee hij een Londens appartement deelde, waren in het verhaal 
voortdurend koortsachtig op zoek naar Zijn Grote Geheim, bestempeld als: The Knack (geluid: het knippen met de 
vingers). 
Waarin schuilde toch zijn appeal? Wat maakte hem anders dan anderen? Want zoveel was duidelijk: hij had 'het'! 
Onlangs, tijdens de druk bezochte opening van de tentoonstelling Rem Koolhaas and the place of public architec
ture - O.M.A. at MoMA - in het Newyorkse Museum of Modern Art schoot deze associatie door mijn hoofd. 
Volgens The New York Times, geciteerd in De Volkskrant, is Rem Koolhaas een absolute star; een 'Euro-burger; een 
Nederlander die rijdt in een Maserati, woont in Engeland en werkt in Nederland, Frankrijk, Italië en Duitsland', 
waarover in glossy magazines als Harpers en Vogue geschreven wordt. De opening was door de aanwezigheid van 
talloze Bekende Persoonlijkheden daarmee in stijl. Gert-Jan Dröge van Glamourland had zich tussen het publiek 
kunnen bevinden. 
Bij Rem is 'het' de aantrekkelijkheid van zijn ontwerpen voor architectuurliefhebbers over de hele wereld. Wat heeft 
hij wat vele andere architecten van naam niet hebben? Wat is zijn Knack? Bij O.M.A. in MoMA ging ik een dag na de 
opening in alle rust verder met deze vraag. 
De tentoonstelling zelf is van de categorie 'klein maar fijn '. In de betrekkelijk kleine Gallery Philip Johnson (zelf ook 
aanwezig bij de opening) op de bovenste verdieping van het museum zijn acht grotere projecten van 
Koolhaas/O.M.A. geëxposeerd, waaronder Congrexpo in LilIe, het Zentrum für Kunst und Medientechnologie, de bi
bliotheken voor Jussieu in Parijs en de KunstHal. En ondanks de onvermijdelijke falsificatie die van maquettes en ar
chitectuurfoto's uitgaat, toch ook hier die intrigerende uitstraling die ik ken bij de lijfelijke aanschouwing van zijn 
gerealiseerde projecten. 
Wordt het mysterie gevormd door een visualisering van de paradoxen en contradicties die uit zijn interviews en pu
blikaties altijd zo sterk naar voren komen? Enkele voorbeelden daarvan. Als onmiskenbare architect 'heeft hij een 
diepgevoelde aversie tegen architectuur' (Archis); hij heeft het over een facade die geen facade moet zijn, over plan
nen van 'the un-planned'. Hij bewierookt de neutraliteit en de eenvoud (gebouwen 'ohne Eigenschaften') terwijl 
zijn architectonisch handschrift juist zeer kenmerkend, in dit geval zeer persoonijk is. Is het een taalkundig spel of 
een opzettelijk mystificerende stijlvorm van Koolhaas die Mulisch in De ontdekking van de hemel ook met graagte 
toepaste? 
Net zoals de huisgenoten van de hoofdpersoon in de film The Knack ben ik er niet achter. Maar ik heb wel een ver
moeden in welke richting ik moet zoeken. Daarvoor hoef ik niet te wachten op zijn al enige tijd aangekondigde 
nieuwe boek. Volgens mij vormt een natuurlijk, misschien zelfs instinctief, esthetisch vermogen de basis van zijn ont
werptalent en zijn gevoel voor drama. 
Dat is Rems Knack. 

Ton tdsinga, 
adjunct-directeur NAi 

A R c H T E c T u u R 

platform voor gemeentelijk architectuurbeleid 

ver h U st Op 'I januar '1995 

van Schouwburgplein 30·34 
3012 CL Rotterdam 
tel. 010·4332859 
fax 010 -4136666 

naar Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010 -4369000 
fax 010 -4362234 

de se rre van het NAi is de nieuwe huisvesting va n Architectuur Lokaal 
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Deze uitgave kwam mede tot stand door 
een financiële bijdrage van de stichting 
Cultuurfonds van de Bank Nederlandse 
Gemeenten. 

~ 

p 


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

