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Architectuur Lokaal is het landelijke kenniscentrum voor cultureel 

opdrachtgeverschap en architectuurbeleid. Vanuit een onafhankelijke positie leggen wij  

verbindingen tussen partijen die bij de bouw betrokken zijn. Voor opdrachtgevers als  

gemeenten, woningcorporaties en project ontwikkelaars organiseren wij excursies,  

discussies en andere programma’s op maat. Terugkerende thema’s zijn de culturele  

betekenis van het opdrachtgeverschap en het belang van samenwerking tussen opdracht

gever en ontwerper. Architectuur Lokaal beheert het landelijke Steunpunt Architectuur

opdrachten & Ontwerpwedstrijden, dat uitschrijvers van aanbestedingen en prijsvragen 

behulpzaam is bij de selectie van ontwerpers en projectontwikkelaars. Met de lokale en  

regionale architectuurcentra in heel Nederland hebben we van oudsher een bijzondere  

relatie. Architectuur Lokaal beheert het landelijke Steunpunt Architectuuropdrachten & 

Ontwerpwedstrijden. Dat is uitschrijvers van aanbestedingen en prijsvragen behulpzaam bij 

de selectie van ontwerpers en projectontwikkelaars. 

Architectuur Lokaal maakt onderdeel uit van de infrastructuur van instellingen in het cul

tuur en architectuurbeleid van het rijk, waarvoor een jaarlijkse subsidie van 480.000 euro 

ter beschikking is gesteld. Hiernaast voert Architectuur Lokaal opdrachten van derden uit. 

De jaaromzet is gemiddeld 1 miljoen euro.

Cijferwerk In 2009 maakten 120.317 mensen gebruik van onze 

diensten. Werd www.arch-lokaal.nl 14.592 keer bezocht: gemiddeld 40 
bezoeken per dag. Ging www.ontwerpwedstrijden.nl vernieuwd online en werd 

sindsdien 22.725 keer bezocht met gemiddeld 114 bezoeken per dag. 

Werden 7.781 deelnemers geteld bij de manifestaties, debatten, prijsvragen, 

cursussen, excursies en lezingen van Architectuur Lokaal. 

Opdrachtgevers De opdrachtgevers in 2009 waren: Academie van Bouw

kunst Amsterdam * ABC architectuurcentrum * AedesActiz Kennis centrum Wonen  Zorg * 

Atelier Rijksbouwmeester / ministerie VROM * Duurzaamheidscentrum Afsluitdijk *  

gemeente Almere * gemeente Amersfoort * gemeente Bergen op Zoom * gemeente Den Haag 

* gemeente Eindhoven * gemeente Enschede i.s.m. Rabobank EnschedeHaaksbergen *  

gemeente Haarlem * gemeente Haarlemmermeer * gemeente HardinxveldGiessendam *  

gemeente Hilvarenbeek * gemeente Hilversum * gemeente Montferland * gemeente  

Nieuwegein * gemeente Roosendaal * gemeente Rotterdam * gemeente Sneek * GRAS  

architectuurcentrum * Habiforum / NederLandBovenWater * ministerie LNV * NAi i.s.m. 

Ymere * Oogziekenhuis Rotterdam i.s.m. Koninklijke. Visio * PIANOo / ministerie EZ *  

provincie Noord Brabant * provincie NoordHolland * Rijkswaterstaat IJsselmeergebied /  

ministerie V&W * Universiteit van Amsterdam.

Bestuur Felix Rottenberg (voorzitter), Henk van den Broek, Arno Brok, Harm Post, 

Robert Samkalden, Thérèse van Schie en Marja van der Tas. 

Bureau Janneke Stadhouders, Margot de Jager, Marlous van Krieken, Cilly Jansen, 

Tom Prins, Indira van ‘t Klooster, Wendeline Dijkman, Michel Geertse, Maaike van  

Beusekom en Dirk Bergvelt.

Foto Paul Diederen



 

 
Redactioneel

et afgelopen jaar was een turbulent jaar, zeker voor opdrachtgevers, architecten  
en bouw bedrijven. Van de architectenbureaus is vorig jaar 86% geraakt door de 
economische crisis, 49% vreest voor zijn voortbestaan. De crisis kwam op een  

moment dat grote gebieds ontwikkelingen en geïntegreerde contracten terrein begonnen te 
winnen. Nu worden grote projecten uitgesteld, opgeknipt of gefaseerd. Over de toekomst  
lopen de meningen sterk uiteen. Zo denkt stedenbouwkundige Riek Bakker dat de econo
mische recessie grootschalige gebiedsontwikkelingen zal bemoei lijken. Maar ze wil wel 
door op deze weg, ook al moeten er slimmere manieren worden bedacht voor de financie
ring. De inschatting van Hans de Jonge, hoogleraar vastgoedbeheer aan de TU Delft, staat 
daar loodrecht tegenover. Wie denkt dat we even moeten wachten, om na de crisis de draad 
van de gebieds ontwikkeling gewoon weer op te pakken, vergist zich volgens hem. Hij is  
ervan overtuigd dat de markt van ‘voor de crisis’ niet meer terugkomt, er moeten juist heel 
nieuwe op lossingen worden verzonnen. ‘Alle bestuurders willen verdichten, maar 70% van 
de consumenten onderzoeken wijst uit dat er vraag is naar grondgeboden woningen’.  
Ook Tweede Kamerlid Staf Depla zoekt het in samenspraak met inwoners. ‘Er zijn colleges 
gevallen over grote projecten, gemeenten durven niet meer. Wie grote opgaven wil aan
pakken wordt afgestraft, wanneer hij de mensen niet meekrijgt’.
Is de tijd van grootschalige gebiedsontwikkeling inderdaad voorbij? Pakt Nederland de ruimte
lijke ordening weer op? ‘Kunnen we’, zoals Bram van de Klundert in zijn afscheidsrede als 
secretaris van de VROM Raad zich afvroeg, ‘de klimaatverandering aan zónder ruimtelijke 
ordening?’ Of is even afwachten toch een optie voor de komende jaren? Dat zijn belangrijke 
vragen voor de nieuwe gemeentebesturen. Want ook al zijn het geen centrale thema’s in de 
verkiezingsdebatten, ruimtelijke ordening en cultuur zijn bij uitstek wel een gemeentelijke 
zaak. Uit de vierjaarlijkse enquête van Architectuur Lokaal blijkt dat gemeentebestuurders 
er de handen aan vol hebben.* Hun opdrachtgeverschap uit zich op vele terreinen, juist ook 
bij kleinere projecten. Dan gaat het over wonen, supervisie, maatschappelijk vastgoed, land
schap, transformatie, educatie en beoordelen. Het gaat ook over afstemming met bewoners 
en buurgemeenten, over zorgvuldig formuleren van ambities en opdrachten. Over het goed 
regelen van de financiën, over het kiezen van samenwerkingspartners en over aanbesteden. 
Maar hoe past de aandacht hiervoor binnen een visie op het grote geheel van stad en land?
In dit blad geven we een impressie van de dagelijkse werkelijkheid van het publieke  
opdrachtgeverschap in de Nederlandse gemeenten, vanuit ons werk in het afgelopen jaar. 
Voor de toekomst zijn de ambities van de nieuwe generatie bestuurders bepalend.  
We nodigen hen en alle andere betrokkenen bij de inrichting van Nederland alvast uit voor 
onze landelijke bijeenkomst voor nieuwe gemeentebestuurders over Bouwen op ambitie, 
op 14 oktober 2010 in Amersfoort. 

Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal
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Rot uit het vak
Zeventien jaar geleden was ik bedrijfsleider van een grote,  
traditionele politieke partij. Ik reisde veel door het land, en sprak 
in stad en ommeland met burgers, experts en bestuurders.  
Het was altijd interessant om van gedachten te wisselen met een 
college van B&W, in bijvoorbeeld Sneek, Hoogezand, Franeker, 
Weert of Bergen op Zoom. In die kleine steden trof ik uitstekende 
wethouders van CDA, VVD, PvdA, D66, een enkele lokale  
groepering, soms GPV of SGP, en hier daar Groen Links. In de 
plattelandsgemeenten vroeg ik altijd wie landbouw in de porte
feuille had. Meestal was dat de wethouder ruimtelijk beleid, maar 
ook wel eens de burgemeester. Deze portefeuille landbouw is  
cruciaal, want door de verstedelijking is de druk op boeren om 
land te verkopen groot en beschermen de bestemmingsplannen 
het Groene Belang nog onvoldoende.
Met de wethouders en burgemeesters blijf ik altijd in gesprek,  
bijvoorbeeld op de bijeenkomsten die Cilly Jansen met haar staf 
van Architectuur Lokaal organiseert. Laatst, in december, raakte 
ik na de conferentie over Europese aanbestedingen in Amersfoort 
in gesprek met kandidaten voor wethoudersposten. Ze vroegen 
wat voor fouten ze in hun witte broodsweken zouden kunnen maken.
Ik moest even nadenken en dacht toen aan een Rot uit het vak, 
een onverstoorbare PvdAer, die drie termijnen en nog wat, wet
houder is geweest in een grote stad in het oosten van het land.  
Hij nam aan het begin van elke nieuwe collegeperiode twee 
maanden de tijd om na te denken over zijn prioriteiten en werk
wijze. Aan de gemeentesecretaris vroeg de Rot uit het vak of hij 
een jonge, slimme ambtenaar gedetacheerd kon krijgen om zijn 
secretaris en klankbord te zijn. Samen voerden ze gesprekken met 
dertig personen uit stad en ommeland: ondernemers, boeren, 
zelfstandige winkeliers, voorzitters van bewonersorganisaties, 
makelaars, politieinspecteurs en een man en vrouw van adel,  
vogelkijkers die als geen ander de stand van de natuur kenden. 
Dat leverde kennis, inzichten en nieuwe energie op, allemaal van 
onschatbare waarde.
Onlangs droomde ik dat ik werd opgebeld door een kleine Zuid 
Limburgse gemeente met de vraag of ik twee jaar waarnemend 
burgemeester wilde worden. ‘Liever wethouder’, zei ik. ‘We maken 
er een gevarieerd pakket van. Met natuur en landbouw erbij’, 
zeiden de Zuid Limburgers toen. Ik kon geen dag wachten.

Felix Rottenberg
voorzitter Architectuur Lokaal
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Bij opdrachtgeven komt veel kijken. Stel, u bent wethouder of raads
lid in een Nederlandse gemeente. Dan krijgt u ongetwijfeld te maken met bouwprojecten die 
op de agenda staan. Wat is het doel van zo’n bouwproject? Waaraan moet het  voldoen in termen van bijvoorbeeld duurzaam

heid, functie, kindvriendelijkheid et cetera? Met de formulering van dit soort ambities begint opdrachtgeven, ook als de gemeente de 

opdracht uit besteedt aan een marktpartij. Het expliciet formuleren van een architectuuropdracht is dan ook de kern van het opdracht

geverschap. En dat blijkt in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Sinds 2005 bestaan er nieuwe Europese regels voor het aan

besteden van grote opdrachten. Maar die zijn zeer generiek, waardoor veel opdrachtgevers worstelen met de vertaling ervan naar  

hun specifieke aanbesteding. Er is juridische verwarring, gebrek aan contact tussen aanbesteders en architecten en er blijkt een  

wirwar aan aanbestedingsleidraden in omloop te zijn. Bovendien ontbreekt het nogal eens aan ambities bij opdrachtformuleringen. 

De wettelijke regels bieden veel mogelijkheden, maar die worden door de opdrachtgever vaak als verplichting opgevat. Dan worden de 

procedures nogal eens dichtgetimmerd met financiële en technische eisen waaraan architecten moeten voldoen. Zij ervaren die eisen 

als hoog en het aantonen van hun geschiktheid als zwaar. Dat leidt er onder andere toe dat kleinere architectenbureaus bij een aan

besteding zelden tot nooit doordringen als serieuze partij.  Los van deze problemen stuitte Architectuur Lokaal ook nog op moeilijk

heden bij de jurering van prijsvragen en bij de politieke besluitvorming over architectuuropdrachten in de gemeenten. Jury’s wijken 

bij de beoordeling bijvoorbeeld geregeld af van de procedure, en de opdrachtgever controleert dat niet altijd goed voordat het  

gunningsbesluit bekendgemaakt wordt. Goed opdrachtgeven blijkt nog zo makkelijk niet. Op verschillende bijeenkomsten, zoals het 

PIANOo Congres 2009 (PIANOo is het expertisecentrum aan besteden) of bij het Opdrachtgevers Forum en de leden vergadering van 

BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen) en NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin en 

Landschaps architectuur) heeft Architectuur Lokaal de problemen en mogelijke oplossingen besproken. Ook zijn het afgelopen jaar 

een aantal concrete initiatieven genomen om de situatie te verbeteren. Zie hiervoor pagina 11.

Opdrachtgeven
Metropolis, Fritz Lang, 1927
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Opdrachtgeven

Opdrachtgeven
Metropolis, Fritz Lang, 1927

Om zicht te krijgen op wat in Nederland wordt aan besteed aan 
architectuur opdrachten deed het Steunpunt Architectuur
opdrachten & Ontwerp  wed strijden een onderzoek. Alle aan
bestedingsprocedures van zowel nationale als europese 
 archi tec tuuropdrachten die vanaf de inwerking treding van het 
Besluit Aanbestedingsregels voor Overheids op drach ten (BAO) 
op 16 juli 2005 tot 1 november 2009 zijn aangekondigd op de 
www.aanbestedings kalender.nl en/of www.ted.eu (de  officiële 
website van europese aanbestedingen) werden onder de loep 
genomen. Dat onderzoek leverde de volgende gegevens op:

• 336 verschillende opdrachtgevers besteedden in genoemde 
periode 570 opdrachten aan. 

• Van die 570 aanbestedingen waren er 387 voor architecten
diensten. De overige 183 aanbestedingen waren ontwikkel
opdrachten. 

• Verreweg de meeste opdrachten zijn ontwerpopdrachten.  
11 procent zijn geïntegreerde opdrachten waarin bijvoor
beeld ook bouw en exploitatie zijn opgenomen. 

• Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 55 procent van de 
aanbestedingen. 

• Het merendeel van de aanbestedingen betreft maat
schappelijk vastgoed, vooral onderwijsgebouwen.  
Aanbesteding van woningbouw, infrastructuur en openbare  
ruimte verloopt relatief weinig via zelfstandige architecten
opdrachten. 

• De gemiddelde omzeteis was 862.500 euro, terwijl in 
 dezelfde periode de gemiddelde nettoomzet van een 
 Nederlands architectenbureau 543.000 euro was. 

Het onderzoek legde ook een aantal trends bloot:
• Over het algemeen worden steeds meer opdrachten aan

besteed. Daarom is het zo belangrijk dat de aanbestedingen 
goed gebeuren. 

• Het aantal europese nietopenbare aanbestedingen nam af, 
terwijl het aantal nationale nietopenbare aanbestedingen  
juist is toegenomen. er zijn dus meer kleinere opdrachten 
aanbesteed. Interessanter dan  
het aantal is de omvang van de 
opdrachten. Die is alleen moeilijk 
te achterhalen omdat niet alle 

 financiële gegevens beschikbaar 
 worden gesteld.

• Bij architectendiensten is de betrokkenheid van adviseurs 
met 10 procent teruggelopen naar bijna 60 procent. Dat kan 
wijzen op professionalisering bij gemeenten: de aan
bestedingen lijken steeds meer door eigen inkopers gedaan 
te worden. Bij de ontwikkelopdrachten zien we een ander 
beeld: daar nam uitbesteding aan adviseurs met bijna  
40 procent toe. 

Onderzoek naar architectuuropdrachten sinds het BAO 

AANBEstEDINGEN 
in Nederland in kaart gebracht

Als de omzeteisen niet dalen, zijn er in 
2010 grote moeilijkheden te verwachten. 
Voor veel bureaus zullen de eisen van 
de aanbestedingen niet haalbaar zijn

• Aangezien de gemiddelde omzeteis ruim anderhalf keer 
 boven de gemiddelde nettoomzet van de Nederlandse 
 architecten bureaus ligt, kunnen daar problemen ontstaan. 
Onderzoek van de Rijksbouwmeester en de BNA (Bond van 
Nederlandse Architecten) wijst uit dat de omzetten van de 
bureaus in 2009 met 40 procent dalen. Als de omzeteisen 
niet naar beneden gaan, zijn in 2010 grote moeilijkheden te 
verwachten. Voor veel bureaus zullen de eisen van de aan
bestedingen niet haalbaar zijn. 

Om nog meer zicht te krijgen op de aan bestedingpraktijk is  
het Steunpunt in overleg met het aanbestedingsinstituut van 
 Bouwend Nederland, de partij die de aanbestedingen in de 
bouw bijhoudt. Nu is namelijk niet te achterhalen wat er  
binnen gemeenten met een aan besteding gebeurt nadat deze 
aan een bepaalde partij is gegund. Soms blijkt achteraf dat  

de  opdracht toch door een ander  
bedrijf is uit gevoerd. Wanneer de  
gegevens van het Steunpunt en 
Bouwend Nederland  worden ge
koppeld, kan er zicht ontstaan op hoe 
een opdracht van aanbesteding tot 

oplevering verloopt. Meer trans parantie en openheid in de weg 
die een opdracht binnen de gemeenten aflegt, is nodig voor 
een gezonde bouwcultuur. 

Het volledige onderzoek Aanbesteding van architectuur
opdrachten sinds het BAO is te vinden op www.ontwerp
wedstrijden.nl.
 

Cobouw, 15 januari 2010



2e Eu Aanbe stedingendag
Wij hebben de intentie

Op de 2e EU Aanbestedingendag, gehouden op 3 december 2009, spraken VNG, BNA, NEPROM, 
PIANOo, het ministerie van Economische Zaken, de Rijksgebouwendienst, het ministerie van VROM  
en de Rijksbouwmeester de intentie uit om:

• KOMPAS light te erkennen als handleiding voor het opstellen van een leidraad/leidraden 
door de eigen organisatie/achterban;

• eigen leidraad/leidraden niet meer operationeel te laten zijn;
• publiciteit te geven aan KOMPAS light;
• mogelijkheid te scheppen tot doorklikken via de eigen website/hyperlinken;
• in de toekomst een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het periodiek actualiseren van  

KOMPAS light.  

Nadere afspraken over het functioneren van KOMPAS light en de rol van het Steunpunt Architectuur-
opdrachten & Ontwerpwedstrijden daarbij, alsmede de wijze waarop de betrokkenheid van partijen 
nadere invulling wordt gegeven en zal worden gecontinueerd, zal in samenspraak plaatsvinden met  
de Regiegroep Aanbesteden (onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester). Dit hangt mede  
samen met de reactie van minister Cramer, in samenspraak met de ministers Van der Hoeven en  
Plasterk, op het advies over Europese Aanbestedingen dat de Rijksbouwmeester (na 3 december) aan 
haar zal aanbieden. 

Foto’s Simone van Es
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2e Eu Aanbe stedingendag
Advies aan het kabinet
Ruim vier jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe europese 

aanbestedingsregels wilde de overheid weten hoe de regel

geving in de praktijk werkt en vroeg de Rijksbouwmeester daar

over advies uit te brengen. In opdracht van Liesbeth van der Pol 

bracht Jan Brouwer, voormalig Rijksadviseur Infrastructuur, 

daarom de aanbestedingspraktijk in kaart. Om een beeld te  

krijgen van waar zich problemen en moeilijkheden voordoen en 

hoe het anders kan, sprak hij met verschillende gemeenten.  

Ook organiseerde hij in samenwerking met Architectuur Lokaal 

rondetafelgesprekken met publieke opdrachtgevers, architecten 

en commerciële adviseurs. 

Brouwer bundelde zijn bevindingen in het boek Europa en de 

architecten, stand van zaken in de discussie over Europese aan

bestedingen van architectendiensten. De publicatie bevat een 

inventarisatie van de problemen zoals die zijn opgetekend naar 

aanleiding van de rondetafelgesprekken, interviews met  

diverse deskundigen uit het veld en pleit voor het gebruik van 

KOMPAS light, de digitale handleiding voor aanbesteding van 

architectendiensten, als een mogelijke oplossing voor de  

problemen. De Rijksbouwmeester zal de voorstellen van  

Brouwer betrekken in haar advies aan het kabinet. 

Het boek Europa en de architecten, stand van zaken in de 

discussie over Europese aanbestedingen van architectendiensten 

is een uitgave van het ministerie van VROM / Atelier Rijksbouw

meester in samenwerking met Architectuur Lokaal. Het is in 

PDFvorm te downloaden via www.ontwerpwedstrijden.nl.

Advies aan de gemeente 
Op de 2e EU Aanbestedingendag overhandigde 
Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol het eerste 
exemplaar van het rapport Europa en de archi-
tecten, stand van zaken in de discussie over Euro-
pese aanbestedingen van architectendiensten 
aan Adri Duivesteijn. Hij is lid van de Commissie 
Ruimte en Wonen van de Vereniging van Neder
landse Gemeenten (VNG).  

Gesprekken met publieke opdrachtgevers, architecten en commerciële 
adviseurs. Foto’s Patricia Brouwer

 
Opdrachtgeven

Foto Simone van Es



Opdrachtgeven

-

Opdrachtgevers worstelen bij de aan
bestedingen met procedures, regels en 
 eisen, terwijl ze zich zouden moeten 
 kunnen concentreren op een heldere 
 formulering van hun ambities.  
Daarom ontwikkelde het Steunpunt  
Architectuur opdrachten &  Ontwerpwed
strijden in samenwerking en afstemming 
met de Regiegroep Aanbesteden van de 
Rijksbouwmeester en ook de VNG, BNA,  
NEPROM (Vereniging Nederlandse  
Projectontwikkeling Maatschappijen),  
PIANOo en de Rijksgebouwendienst,  
KOMPAS light. Deze digitale handleiding 
loodst opdrachtgevers stap voor stap door 
het formulier, met als resultaat een over
zichtelijke, kantenklare aanbestedingsl
eidraad inclusief standaardformulieren 

‘De voorwaarden voor een doordacht geformuleerde aanbestedingsleidraad zijn 
door KOMPAS light sterk verbeterd. Nu de deskundigheid ten aanzien van het 
formuleren van de ambities, het programma en vooral het verbeteren van de kwaliteit 
van de beoordeling nog’  Architect Piet Vollaard op www.archined.nl, 15 december 2009.

kOMPAS light

Een standaard voor 
aanbestedingen op maat

voor aanmelding en inschrijving. 
KOMPAS light gaat uit van de wettelijke 
minimumeisen, voorziet in op de praktijk 
gebaseerde aanvullende informatie en geeft 
concrete en praktische aanbevelingen.  

Indien gewenst kan een opdrachtgever 
KOMPAS light ook ge bruiken voor het 
formuleren van een aparte selectie en 
gunningsleidraad. De digitale handleiding 
is op de eerste plaats een hulpmiddel dat 
vereenvoudiging beoogt. De hoop bestaat 
ook dat met KOMPAS light een nieuwe 
gestandaardiseerde aanbestedingsleidraad 

is ontstaan. Zo’n standaard kan het  
procedurele gedeelte van opdrachtgeven 
namelijk een stuk overzichtelijker maken, 
waardoor de opdrachtgever zijn aandacht 
weer kan vestigen op de opgave. Opdracht

gevers kunnen hun adviseurs vragen  
KOMPAS light te gebruiken. Het Steunpunt 
hoopt dat KOMPAS light bijdraagt aan de 
nodige verbeteringen en roept gebruikers  
ervan op, hun ervaringen door te geven.  
Wellicht kan KOMPAS in de toekomst 
verder worden ontwikkeld voor prijs vragen 
en ontwikkelcompetities.

KOMPAS light is te vinden op www.ontwerpwedstrijden.nl

Ontwerp en techniek Joost van Grinsven en AENEAS/Marco van Bon

V.l.n.r. Adri Duivesteijn (VNG Commissie Ruimte en Wonen), Alex Vermeulen (Rijksgebouwdienst / ministerie VROM), Karin Laglas (BNA), Jan Fokkema 
(NEPROM), Wouter Stolwijk (PIANOo / ministerie van Economische Zaken), Liesbeth van der Pol (Rijksbouwmeester) en Felix Rottenberg (Architectuur Lokaal)
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Hulp bij aanbestedingen

Initiatieven in 2009

Eu Aanbestedingendag 
Eind 2008 en opnieuw in 2009 organiseerde het Steun
punt Architectuuropdrachten & Ontwerp wedstrijden 
van Architectuur Lokaal de EU Aan bestedingendag. 
Opdrachtgevers, adviseurs en architecten kwamen  
samen om de problemen in kaart te brengen. Hier is 
de Regiegroep Europees Aanbesteden Architecten
diensten uit voort gekomen, die onder leiding van 
Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol naar mogelijke 
oplossingen voor de situatie zoekt.
 
www.ontwerpwedstrijden.nl vernieuwd
Het Steunpunt vernieuwde de website www.ontwerp-

wedstrijden.nl. Belangrijk onderdeel van de ‘renovatie’ 
is dat nu alle Nederlandse aanbestedingen voor architec
tuuropdrachten op de site worden gepubliceerd. 
Dat zijn alle opdrachten waarin om een architectonisch 
ontwerp wordt gevraagd, dus zowel architectendiensten 
als ontwikkelopdrachten met een ontwerpcomponent. 
Het overzicht maakt voor het eerst duidelijk welke 
grote architectuur opdrachten er waar in Nederland zijn. 
De procedures worden gevolgd tot en met de gunningen. 
Sinds de nieuwe website in de lucht is, wordt deze  
dagelijks door ruim honderd bezoekers bezocht. 

KOMPAs light 
Voor wie een opdracht voor architectuur wil aan besteden, 
ontwikkelde het Steunpunt Architectuuropdrachten  
& Ontwerpwedstrijden een digitale handleiding.  
Opdrachtgevers kunnen op de website www.ontwerp-

wedstrijden.nl inloggen op het zogeheten KOMPAS 
light. Op basis van gegevens van hun specifieke 
opdracht wordt met behulp van de digitale handleiding 
een passende aanbestedingsleidraad geformuleerd. 
 
Aanbevelingsbrieven
Het Steunpunt stuurt brieven met aanbevelingen naar 
elke aanbestedende dienst die een opdracht aankon
digde. Daarin worden bijvoorbeeld suggesties gedaan 
voor hoe de opdracht beter geformuleerd kan worden. 
Ook worden fouten in de wettelijke  eisen die werden 
gesteld gecorrigeerd en werden er aanvullingen gedaan 
als er bepaalde jurisprudentie wordt gemist. Opdracht
gevers reageerden over het algemeen positief op de 
suggesties. De brieven worden gepubliceerd op  
www.ontwerp wedstrijden.nl. 

FAQ’s 
Als helpdesk voor uitschrijvers van aan-
bestedingen en prijsvragen biedt het Steun-
punt Architectuuropdrachten & Ontwerp-
wedstrijden ondersteuning aan opdracht-
gevers. Onderstaande top tien van veel gestelde 
vragen geeft een idee welke kwesties het 
meest bij hen leven. 

1. Wanneer is de aanbestedingsplicht van toe
passing? Wat voor gevolgen heeft deze plicht? 

2. Hoe kunnen problematische beoordelingen 
gerepareerd worden en hoe kunnen rechts
zaken voorkomen worden? 

3. Mag in geval van renovatie of uitbreiding de 
oorspronkelijke architect rechtstreeks 
gecontracteerd worden zonder aanbesteding?  

4. Hoe kunnen geschikte voorwaarden, eisen en 
criteria geformuleerd worden, die ook nog  
voldoende zekerheid bieden, zonder dat 
mogelijk geschikte architecten bij voorbaat 
worden uitgesloten? 

5. Moet (of mag) er een ontwerpvergoeding 
toegekend worden aan inschrijvers? Zo ja, wat 
voor vergoeding is redelijk?  

6. Wat is een goede prijskwaliteitverhouding 
 in het kader van het gunningscriterium 

‘economisch meest voordelige inschrijving’? 
7. Hoe kun je het best omgaan met extreem lage 

prijsaanbiedingen? 
8. Wat zijn consequenties van het ontduiken van 

de aanbestedingsplicht?
9.  Hoe kunnen in aanbestedingsprocedures 

kansen worden gecreëerd voor jonge 
 architecten en kleine architectenbureaus?  

10. Is het toegestaan om een aanbestedings
procedure te combineren met elementen van 
een prijsvraagprocedure? 

 
Opdrachtgeven

Cobouw, 8 juli 2009
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Opdrachtgeven

Workshop aanbesteden   maakt wensen duidelijk

e gemeente Montferland is tot stand gekomen door de  
samenvoeging van een aantal kleinere gemeenten, met 
als grootste kernen Didam en ’sHeerenberg. Omdat het 

niet langer rendabel was om het gemeentehuis op twee locaties te 
hand haven, besloot de raad tot een uitbreiding in Didam. 
Aan gezien de samen voeging niet voor alle dorpen even vanzelf
sprekend was, begreep de nieuwe gemeente dat het belangrijk 
was om zo veel mogelijk draagvlak te creëren. Dus om zo veel 
mogelijk mensen te betrekken bij de opgave, en zelf ook open en 
grondig te discussiëren over de vraag wat voor gemeentehuis het 
best bij Montferland past. De gemeente schreef een niet openbare  

Excursie van de gemeenteraad van Montferland naar het gemeentehuis van Grave, een ontwerp van EEA Architects

Ina Leppink-schuitema, burgemeester van Montferland, en Indira van  

‘t Klooster, projectleider bij Architectuur Lokaal, bij de workshop voor 

de gemeenteraad in zalencentrum Palestra in Braamt

De workshop hielp de  
gemeenteraad de wensen 
voor de nieuwbouw concreter 
te formuleren en gaf de  
architecten een verhelderend 
inzicht in de drijfveren van 
hun mogelijke opdrachtgever

Europese aanbestedingsprocedure uit en s electeerde uit de in
schrijvingen vijf architectenbureaus. Daarna werd Architectuur  
Lokaal gevraagd om een workshop voor de raadsleden, het college 
van B&W en de vijf geselecteerde architecten te organiseren. 
Deze workshop bestond uit een bezoek aan twee recent opgeleverde 
gemeentehuizen en een gesprek onder leiding van architectuur
journalist Jaap Huisman. Dat hielp de gemeenteraad om de ideeën 
en wensen voor de nieuwbouw concreter te formuleren. Tegelijker
tijd gaf het de  geselecteerde bureaus een verhelderend inzicht in 
de wensen en drijfveren van hun mogelijke opdrachtgever. Zowel 
raadsleden, college als architecten waren enthousiast. Zoals een 
van de architecten het formuleerde: ‘Wij zijn ons er nu van bewust 
dat het ontwerp aan vele verschillende mensen een passende 
behuizing moet bieden.’ Juist daarom is deze bijeenkomst nuttig, 
vond een raadslid: ‘Je kunt beter nu de verschillende verwachtingen 
in kaart brengen, dan  
achteraf merken dat ieder
een een ander beeld voor 
ogen had.’ Uiteindelijk 
heeft de gemeente twee 
van de vijf bureaus ge
vraagd een ontwerp te 
maken. De bewoners kre
gen de gelegenheid over 
de ideeën van Maas Architecten en Architectenbureau De Twee 
Snoeken hun voorkeur uit te spreken. Van de 858 mensen die  
reageerden, kozen ruim vijf honderd het voorstel van De Twee 
Snoeken. Met die duidelijke voorkeur heeft het gemeentebestuur 
rekening gehouden. Eind december 2009 nam de gemeenteraad het 
voorstel van het college van B&W over en besloot de opdracht te  
gunnen aan De Twee Snoeken. 

Architectenselectie gemeentehuis Montferland
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Workshop aanbesteden   maakt wensen duidelijk

Excursie van de gemeenteraad van Montferland naar het gemeentehuis van Grave, een ontwerp van EEA Architects

De gemeente koos het ontwerp  

van De twee snoeken voor het  

nieuwe gemeentehuis in Didam. 

Beeld De Twee Snoeken

Twee visies op een huis voor de gemeente
Maas Architecten en Architectenbureau De Twee Snoeken werden door de gemeente Montferland  

gevraagd een ontwerp te maken. Over het ontwerp van Maas Architecten schreef de stichting  

Montferland / ’sHeerenberg: ‘Het gebouw krijgt circa zeven puntdaken, die de diversiteit aan woon

kernen moet uitbeelden. Blikvanger wordt een hoge glazen toren, het enige deel dat hoger wordt dan 

het oude gemeentehuis. In het ontwerp is gekozen voor veel glas. centraal in het gebouw komt een 

overdekt binnenplein en een multifunctionele zaal.’

Over de presentatie van De Twee Snoeken zegt de stichting: ‘Ook De Twee Snoeken heeft gekozen 

voor een kappenstructuur en een overdekt binnenplein. De nieuwbouw wordt niet hoger dan het oude 

gemeentehuis, dat in het ontwerp wordt betrokken. De Twee Snoeken gebruiken baksteen voor de 

buitenmuren. Voor de kleur daarvan is in het ontwerp wit gekozen, maar dat kan in elke gewenste tint 

veranderd worden. Binnen in het gebouw moet veel glaswerk de transparantie die de gemeente 

Montferland voorstaat symboliseren.’

Architectenselectie gemeentehuis Montferland



Het stedenbouwkundig ontwerpbureau:
‘Als je op één schaalniveau ontwerpt,  
doe je de plek tekort’
 

Ze deden in 2009 mee aan vier prijsvragen en wonnen er drie. Dat maakt nieuwsgierig.  
Wie zit er achter het stedenbouwkundig ontwerpbureau Posad uit Den Haag? En wat is hun recept voor succes? 

Han Dijk en Boris Hocks, Posad. Foto Christel Wolters
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oris Hocks en Han Dijk, de oprichters van Posad, houden 
niet van verliezen. Toen een paar jaar geleden een wedstrijd
ontwerp niet werd bekroond, hebben ze hun inzending 

uitvoerig geanalyseerd. Het leverde een aantal vuistregels op die 
ze geen windeieren heeft gelegd. Dijk zegt: ’Een goed idee moet in 
vijf zinnen en twee schema’s uit te leggen zijn. Een goede presen
tatie is begrijpelijk vanaf twintig meter, tien meter én twee meter. 
Soms moet de jury tweehonderd plannen beoordelen, dan moet je 
het niet te ingewikkeld maken. Bovendien: op een lelijke stoel 
kun je niet lekker zitten. Een goed plan ziet er dus goed uit. De 
kwaliteit van het plan moet uit de presentatie af te lezen zijn.’ Dijk 
en Hocks hebben begrepen dat 
een goed idee alleen niet voldoen
de is en dat een adequate presen
tatie ook slechts gedeeltelijk bij
draagt. Een andere succesfactor 
lijkt hun inventiviteit te zijn. De 
jury van de prijsvraag Fietsvrien
delijke wijk onder voorzitterschap 
van Elco Brinkman was ‘unaniem enthousiast over de manier 
waarop hun voorstel voor een groen fietsnetwerk wordt gecombi
neerd met een innovatieve, multifunctionele benadering van het 
begrip fietsenstalling’. Bij de prijsvraag Goudse Poort prijst de 
jury ‘de slimme en tegelijkertijd natuurlijke oplossing waarmee 
het bedrijventerrein uit haar isolement is gehaald en zichtbaar is 
gemaakt’. Dijk: ‘Een ideeënprijsvraag vraagt om een andere out
put dan een gewone opdracht. Als de opgave eenvoudig is, hoeft 
er geen prijsvraag te worden uitgeschreven. Inventiviteit is dus 
een voorwaarde om te winnen.’ 

Breed denken
Posad werkt vanuit een breed perspectief, van straat tot regio. 
Dijk en Hocks bekijken de opgave zowel in het groot als in het 
klein. En dus bestaat het ontwerp voor de Fietsvriendelijke wijk 
niet alleen uit een fietsenstalling, maar ook uit een regionaal net
werk van fietspaden. En daarom combineert het plan Goudse 
Poort de economische wereld van de Randstad en de behoefte van 
mensen aan kleinschaligheid en identificeerbaarheid van hun 
woonomgeving. Han Dijk: ‘Van welk niveau het ontwerp ook is, 
van regio of straat, het kan niet bestaan zonder uitspraken of  
invloeden van de ruimtelijke context. Een ontwerp op stads
niveau heeft gevolgen op regionaal niveau, op straatniveau en op 
gebruikersniveau. Als je op één schaalniveau ontwerpt, doe je de 
plek tekort. Goudse Poort is een lelijk en afgezonderd bedrijfs
terrein, zoals veel bedrijventerreinen. Hoe maak je zo’n gebied tot 
onderdeel van de stad en prettig om te verblijven? Wij zagen dat 
het heel mooi aan het water ligt, maar dat wordt niet uitgebuit. 

Dus hebben we een verbinding met het water gelegd en het parkeren 
gefatsoeneerd. Deels herstellen we daarmee meteen fouten van 
stedenbouwkundigen en planners uit het verleden.’ 

Aan de slag
Samenwerking zoeken is ook een van de handelsmerken van 
Posad. Dijk: ‘Enerzijds omdat samenwerking ideeën versterkt en 
aanscherpt, en nieuwe invalshoeken creëert. Anderzijds vanuit 
strategisch oogpunt. Door samen te werken kunnen we dezelfde 
expertise leveren als grote bureaus, alleen voor minder geld. Het 

vereist lef van de opdrachtgever om voor 
een klein bureau zoals wij te kiezen, maar 
dat maken we ruimschoots goed door een 
integrale en flexibele manier van werken.’ 
Posad zoekt altijd naar strategieën om zo 
snel mogelijk met de uitvoering van een 
project te kunnen beginnen. In dit streven 
is samenwerking ook een efficiënt middel. 

Dijk: ‘Zoals in het geval van de Goudse Poort. Wij werken vanuit 
een breed perspectief, maar willen tegelijkertijd wel direct kun
nen beginnen. Als je meteen aan de slag kunt, heb je snel draag
vlak en vertrouwen, mensen die willen meedoen. Dan gaat het 
plan leven.’
Soms is er inventiviteit vereist om een goede vorm van samen
werking te vinden. Bijvoorbeeld als je een prijsvraag hebt gewonnen. 
Dijk: ‘Prijsvragen zijn een beetje als een blind date. Je kent je op
drachtgever niet als je met elkaar in zee gaat, je moet elkaar dus 
achteraf leren kennen.’

Nooit één gebouw
Natuurlijk is het leuk om prijsvragen te winnen, maar uiteindelijk 
gaat het toch om de opdrachten. Op dit moment werkt het bureau 
aan het stationsgebied van Voorburg. Dijk: ‘We doen de herin
richting van een busstation en een voetgangersgebied van een 
oud plan van Carel Weeber. De snelweg loopt er vervelend tussen
door. Wij zoeken naar een balans tussen het oude en het nieuwe 
gebied. Verder werken we aan het stedenbouwkundig plan voor 
een woonwijk in Apeldoorn.’ De aanpak in deze opdrachten is  
dezelfde als die van hun prijsvragen. Dijk: ‘Alle problemen in  
Nederland spelen zich af op de schaal van de stad en het land
schap, de regio en de straat. Waarschijnlijk zullen we in de toe
komst vanuit dit brede perspectief meer zullen gaan inzoomen. 
Op openbaar vervoer, stedelijke weefsels en transformatie bij
voorbeeld. Maar we zullen nooit alleen maar één gebouw ontwerpen. 
Dat hebben we elkaar plechtig beloofd.’ (IvtK)

Han Dijk en Boris Hocks, Posad. Foto Christel Wolters

‘Prijsvragen zijn als een blind date.  

Je kent je opdrachtgever niet als  

je met elkaar in zee gaat, je moet  

elkaar dus achteraf leren kennen’

Interview
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Opdrachtgeven

Pleidooi voor  
de prijsvraag
Bij de 2e EU Aanbestedingendag werd ervoor gepleit om meer gebruik te maken van prijsvragen bij de keuze voor een 
ontwerpplan. Prijsvragen zijn daar namelijk een goed instrument voor. Maar de wedstrijdcultuur in Nederland is nog  
altijd niet sterk ontwikkeld. Er worden vooral ideeënprijsvragen uitgeschreven, de opgaven zijn meestal bescheiden  
en de prijsvragen leiden bijna nooit tot uitvoering van het winnende plan. 

Dat was in 2009 ook het geval. Het Steunpunt registreerde: 
• 16 ideeënprijsvragen op een totaal van 21 procedures. 
• 7 ideeënprijsvragen werden afgerond door het uitloven van prijzengeld, 4 met een opdracht tot uitwerking van de  

inzending. 
• Bij 5 prijsvragen sprak de uitschrijver de intentie uit tot een vervolgopdracht (zonder daar overigens verder concreet  

op in te gaan). 
• Er waren 3 projectprijsvragen en één meervoudige opdracht. 

Bij meer dan de helft van de prijsvragen werd het Steunpunt geraadpleegd, zoals bij de prijsvragen Open Fort en 
Goudse Poort. De uitschrijvers stelden hun procedures op aan de hand van de handleiding Kompas bij prijsvragen en 
meervoudige opdrachten. In het algemeen zijn de uitschrijvers meestal niet of nauwelijks bekend met de prijsvraag
bepalingen uit het BAO. Het Steunpunt hoopt in de toekomst ook voor de prijsvragen een geactualiseerde, digitale 
handleiding te kunnen opstellen. 

Prijsvraag Open Fort Om de twee jaar organiseert 

woningcorporatie Ymere een openbare ideeënprijsvraag. In 2009 

werd deze samen met het Nederlands Architectuurinstituut NAi en 

de gemeente Amsterdam uitgeschreven. Gevraagd werd om ideeën 

voor een Open Fort, een gebouw met openbare ruimte aan de 

Grasweg langs het IJ in AmsterdamNoord. In het ontwerp zou ook 

aandacht moeten zijn voor culturele, sociale en economische  

innovatie van het gebied. er kwamen honderd inzendingen binnen. 

Het winnende idee was een gezamenlijke inzending van elastik/Mat 

Studio. Deze bureaus kregen een vervolgopdracht om hun idee 

Open Frame uit te werken. De inzendingen zijn in de Amsterdamse 

Zuiderkerk tentoongesteld.

Beeld elastik / Mat Studio

Prijsvraag bedrijventerrein Goudse 
Poort Het Gouds Regionaal Architectuur Platform (grAp) 

schreef ook een openbare ideeënprijsvraag uit. Hierin werd  

gevraagd om ontwerpideeën en een strategie waarmee bedrijven

terrein Goudse Poort getransformeerd kan worden tot een hoog

waardig stedelijk gebied voor werken, wonen en recreëren met 

nieuw elan. Architectenbureau Posad won de prijsvraag met het 

plan Gouwe Greep. Het grAp sluit niet uit dat de winnaar wordt  

betrokken bij eventuele implementatie van de resultaten in een 

vervolgtraject. De plannen waren te zien bij het grAp, waar ook  

een discussie over de plannen plaatsvond. 

Beeld Posad
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Supervisie 
Bouwopgaven worden steeds ingewikkelder. Vaak zijn er dan 
ook meerdere opdrachtgevers en ontwerpers bij betrokken. Om in zulke gevallen de 
kwaliteit van het geheel te kunnen bewaken, kan een gemeente een supervisor of een kwaliteitsteam 
aanstellen. Deze externe deskundige(n) houdt toezicht op de samenhang en de kwaliteit van de planontwikkeling. 

Een supervisor is meestal een architect of stedenbouwkundige. Hij kan vanuit verschillende posities werken: als stedenbouwkundige 

van het gebied, als extern adviseur zonder ontwerptaak, als gemandateerd lid van de welstandscommissie of als stadsarchitect. 

Ook zijn takenpakket kan variëren. In de praktijk bestaan de werkzaamheden van een supervisor vaak uit een combinatie van de  

volgende taken: advies geven over de programmaeisen, ontwerpen van het stedenbouwkundig plan, begeleiden van de opdracht

gevers bij de architectenselectie, begeleiden van de architecten bij de uitwerking van deelprojecten, coördinatie van het plan en 

bouwproces, overleg met de welstandscommissie, het vertegenwoordigen van het project naar buiten toe, het onderhouden van  

externe contacten. Een kwaliteitsteam kan bestaan uit deskundigen die uit verschillende vakgebieden afkomstig zijn. Het kwaliteits

team voert bovengenoemde taken als collectief uit. 
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Luuk tepe (stadsbouwmeester openbare ruimte Arnhem), Hans Ruijssenaars (supervisor Hilversum Liebergen), 
Koen van Velsen (spoorbouwmeester), Fred Kaaij (stadsarchitect Haarlemmermeer) en Wybe Nauta (stadsarchitect Assen)

Noud de Vreeze (stadsarchitect Amersfoort), Max van Aerschot (stadsbouwmeester Haarlem) en Liesbeth van der Pol 
(Rijksbouwmeester)

Supervisie

superman in de stad
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Gemeenten kunnen een stadsarchitect of een stads
bouwmeester aanstellen om een samenhangend 
architectuurbeleid te voeren en de architectuur
ambities van de stad te verwezenlijken. En hoewel in de 
praktijk blijkt dat hun bevoegdheden, werkwijzen en 
posities verschillen, zijn er wel degelijk gemeenschap
pelijke ambities en vragen.
Architectuur Lokaal werd in 
2009 door stadbouwmeester 
Max van Aerschot van Haar
lem en stads architect Noud  
de Vreeze van Amersfoort  
benaderd om de functie in 
kaart te brengen. Niet om de 
verschillen vast te stellen, maar juist om ervaringen 
en behoeften van collega’s te vergelijken. Er werden 
twee debatten georganiseerd, waarin voor stads
architecten herkenbare vragen aan de orde werden 
gesteld. Bijvoorbeeld welke rol zij, als verantwoorde
lijken voor de stads plattegrond, kunnen spelen in het 
creëren van samenhang in de stad. En wat voor bij drage 
ze kunnen leveren aan het formuleren van toekomstig 
beleid, zoals in het geval van structuurvisies. 

De debatten die Architectuur Lokaal organiseerde, 

in september bij de BNA Amsterdam en in oktober in  

Kadegebouw Amersfoort, leverden een interessante 

discussie op over de inhoudelijke rol van de stads-

architect. En ook over de mogelijkheden die hij heeft 

om het integraal ruimtelijke (architectuur) beleid te  

versterken. Op 19 mei 2010 worden de uitkomsten en 

bevindingen in een speciale uitgave gepubliceerd bij 

de slotbijeenkomst in Haarlem. 

Interesse? Mail info@arch-lokaal.nl.

stadsarchitecten in Nederland
Nederland telde eind 2009
10 tot 20 stadsarchitecten of stadsbouwmeesters
5 provinciaal bouwmeesters
1 rijksbouwmeester 
1 college van 4 rijksadviseurs: voor architectuur, infrastructuur, 
landschap en cultureel erfgoed
1 spoorbouwmeester

Eenheid in Amersfoort
Noud de Vreeze werd in 2008 na een nietopenbare europese aan
bestedingsprocedure benoemd als stadsarchitect van Amersfoort. 
De gemeenteraad had behoefte aan iemand die zich op allesom
vattende wijze zou bemoeien met de architectuur en stedenbouw 
van de stad en beleid zou ontwikkelen om de ruimtelijke kwaliteit te 
verbeteren.

Regie over Haarlem
Max van Aerschot werd in 2008 door het Haarlemse college van 
B&W aangesteld als stadsbouwmeester. Hij adviseert het college 
over stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening en kwaliteit, zodat 
zij meer de regie kan voeren over de ruimtelijke ontwikkeling in de 
stad. 

Rol van de  
stadsarchitect  
is belangrijk,  
maar divers.

Stadsarchitecten en bouwmeesters bijeen

superman in de stad

STADSArchiTecTbouwmeeSTer



(PAMFLeT)

In het complexe veld van lokale en regionale ruimte-
lijke ordening en architectuur moeten wethouders 
ruimtelijke ordening, cultuur, economische zaken, 
grondbeleid en/of volkshuisvesting dagelijks veel 
beslissingen nemen, terwijl de aanwezigheid van een 
permanent aanspreekbare en gezaghebbende  
adviseur op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en 
ontwerp steeds minder vanzelfsprekend is. 

Herkent u dit? 

Dan kunt u overwegen een 

stadsarchitect* 

te benoemen! 

* De titel stadsarchitect wordt ook wel aangeduid als stadsbouw
meester. Van belang is dat hij of zij onafhankelijke adviseur is van het 
gemeente bestuur, met een aanstelling voor langere tijd en een brede 
opdracht. 

Een stadsarchitect is een door het gemeentebestuur 
benoemde, onafhankelijke adviseur die, verbonden 
met het ambtelijk apparaat zonder daar deel van uit 
te maken, gevraagd en ongevraagd, ruimtelijke  
opgaven agendeert en daarover adviseert, ruimtelijke 
kwaliteit borgt, architectuurbeleid initieert en  
stimuleert, samenhang brengt in het ruimtelijk beleid 
binnen de ambtelijke dienst en op verschillende 
bestuursniveaus, en de uitvoering daarvan op de 
juiste plekken aan de orde stelt. 

Op 19 mei 2010 vindt een landelijke bijeenkomst 
voor bestuurders plaats. Wat zijn de voordelen van 
een stadsarchitect? Hoe noemt u hem? Hoe stelt   
u hem aan? Ook wordt dan de publicatie Stads
architecten en stadsbouwmeesters in Nederland 
gepresenteerd. Hierin is informatie bij elkaar 
gebracht om weloverwogen beslissingen te nemen 
over de benoeming van een stadsarchitect. 

Dit project is een initiatief van  
Max van Aerschot, stadsbouwmeester Haarlem, 
Noud de Vreeze, stads architect Amersfoort 
en Architectuur Lokaal.

Voor meer informatie:  
indira.vantklooster@archlokaal.nl  
of www.archlokaal.nl

Een stadsarchitect
• is een onafhankelijk adviseur die, in overleg met het 

gemeentebestuur, ruimtelijke beleidsthema’s agen
deert en daarin samenhang en continuïteit waarborgt

• heeft een goed zicht op de actuele en toekomstige 
dynamiek in stad en regio, en vertaalt die in relevante 
en betekenisvolle ruimtelijke strategieën voor  
verschillende typen opgaven

• kan inhoudelijk, vakkundig en onafhankelijk advies 
 geven op terreinen, waar het gemeentebestuur niet 

meer vanzelfsprekend over eigen ontwerpexpertise 
beschikt, of waar die expertise is versnipperd over 
verschillende portefeuilles en dienstonderdelen

• kan in overleg met het gemeentebestuur bij markt
partijen en externe specialisten op projectniveau en 
bij aanbestedingen ruimtelijke en architectonische 
kwaliteit initiëren, organiseren, coördineren en  
waarborgen

• kan tussen verschillende betrokken partijen en op 
verschillende schaalniveaus (lokaal, regionaal en op 
projectniveau) samenhang creëren. Dat kan leiden 
tot beleidscontinuïteit met betrekking tot ruimtelijke 
ordening en architectuurbeleid 

• kan communicatie tussen de verschillende gemeente
lijke diensten bewerkstelligen. Dat leidt tot evenwichtige 
vertegenwoordiging van verschillende disciplines en 
dus tot integrale beleids en planvorming

• kan analyses maken en visies ontwikkelen voor 
allerlei actuele opgaven in stad en regio, die een 
plaats kunnen krijgen in structuurvisies 

• kan kritisch reflecteren op ruimtelijke ontwikkelingen 
op lange termijn en op verschillende schaalniveaus. 
Het gaat dan vooral om het signaleren van kansen en 
bedreigingen voor ruimtelijke kwaliteit

• adviseert over kansen om projecten aan te passen ten 
behoeve van een hoog niveau van ruimtelijke kwaliteit. 
Daarbij heeft hij inzicht in de politiekbestuurlijke en 
maatschappelijke mechanismen die op projecten van 
invloed zijn en hij kan daarin positieve en negatieve 
trends signaleren en agenderen

• adviseert de commissie welstand en monumenten/
adviescommissie ruimtelijke kwaliteit en geeft  
gevraagd en ongevraagd advies aan het college

• kan bestuurders en gemeenten vertegenwoordigen 
bij symposia en vakdebatten 
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Wonen 

In Nederland is woningbouw een zaak van de markt  
geworden. Het grootste deel van de huizen wordt gebouwd in opdracht van 
woningcorporaties en projectontwikkelaars. Gemeenten schakelen alleen nog bij 
uitzondering een architect in om woningen te ontwerpen, en slechts tien tot vijftien procent van de  
woningbouw is gerealiseerd op basis van particulier opdrachtgeverschap. Het beleid van de rijksoverheid om 

deze vorm van bouwen te bevorderen heeft na tien jaar nog niet geleid tot een toename van particuliere opdrachtgevers in de  

woningproductie. Architectuur Lokaal constateert wel dat er steeds meer stemmen opgaan voor particulier opdrachtgeverschap en  

dat het onderwerp inmiddels ook bij provincies en gemeenten op de agenda staat. Enerzijds omdat overheden op zoek zijn naar  

mogelijkheden om burgers meer bij hun omgeving te betrekken. En wanneer is de betrokkenheid nu groter dan bij mensen die hun  

eigen opdrachtgever zijn? Anderzijds hoopt de overheid dat woningbouw door bewoners zelf minder conjunctuurgevoelig is. Waar de 

crisis in de bouwnijverheid nu vooral grootschalige woningbouwprojecten treft, is het idee dat als opdrachtgevers voor zichzelf  

bouwen en niet voor een anonieme markt, zij zich minder snel laten stoppen door een economische crisis.
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De verwachting is dat er tot 2040 in NoordHolland zo’n  
200.000 woningen bijgebouwd moeten worden. Een enorme  
opgave, vooral ook omdat bij de bouw van al die huizen rekening 
moet worden gehouden met mobiliteit, vrijetijdsbesteding,  
economische ontwikkeling en waterbeheer als gevolg van de  
klimaatverandering. In de structuurvisie voor de ruimtelijke 
ordening zoekt de provincie dan ook naar innovatieve oplossingen 
om uitbreiding van de wooncapaciteit vreedzaam te integreren 
met het landschap en milieu. Duurzaamheid en innovatie zijn 

hierbij verbindende  
elementen.
De provincie wilde  
ontwerpers laten  
meedenken over deze  

opgave en schreef de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH, 
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Op Maat in Noord-Holland uit. 
Architectuur Lokaal organiseerde de prijsvraag voor de 
provincie. 62 ontwerpers stuurden een inzending in. Bij de  
be oordeling viel het op dat sommige ideeën de bouwopgave op 
enkele plaatsen concentreerden: binnen de bestaande stad, aan 
de rand van de bebouwing of op een klein aantal nieuwe locaties.  
Bij de andere voorstellen werd juist gekozen een grote spreiding 
van de woningen en werd het landschap dragend. Winnaar werd 
het plan Water voor Wonen van Tjeerd Haccoû en Sascha Glasl. 
De jury waardeerde hun idee om particulieren te stimuleren en te 
belonen voor hun bijdrage aan de ontwikkeling. In een aanbeveling 
aan de provincie stelde de jury voor alle waardevolle elementen 
die een rol kunnen spelen bij het ruimtelijke beleid te destilleren 
uit de veertien genomineerde inzendingen.

Wonen

Dromen van een mooi en  
bewoonbaar Noord-Holland

Hoe stel je het NoordHollands 
landschap veilig terwijl je ruimte 
creëert voor 200.000 woningen? Eerste prijs voor Water voor Wonen

Tjeerd Haccoû en Sascha Glasl wonnen de eerste prijs met hun 

plan Water voor Wonen. Zij stellen daarin voor hoe boeren water

bergingen kunnen aanleggen waardoor kavels ontstaan waarop 

gebouwd kan worden. Door de nieuwe woningen op deze manier 

op te laten gaan in het landschap wordt dat intact gelaten en zelfs 

versterkt. In het plan krijgen de boeren in ruil voor de aanleg van 

waterbuffers ontwikkelrechten voor woningen, waardoor ook een 

nieuwe economische drager voor agrarische bedrijvigheid ont

staat. Voor de uitwerking van hun idee ontvingen de winnaars 

50.000 euro uit handen van de NoordHollandse gedeputeerde 

Ton Hooijmaijers.

Beeld boven en onder Tjeerd Haccoû en Sascha Glasl

Jury kees Vriesman, Miranda Reitsma, Jandirk Hoekstra, ernest Briët en Noud de Vreeze 

Prijsuitreiking 12 maart 2009. De plannen werden tentoongesteld in architectuurcentrum ABc Haarlem.
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Verder bouwen in de Haarlemmermeer

De lessen van 15 jaar  VINEX

Ruim 14.000 woningen zijn er de afgelopen 
vijftien jaar gebouwd in de Haarlemmermeer. 
Uit onderzoek blijkt dat bewoners tevreden 
zijn, en ook de gemeente zelf kijkt voldaan 
naar de realisatie van de VINEXopgave. 
Ze staat nu voor een nieuwe uitdaging.  
Aan de westzijde van de gemeente wordt 
gewerkt aan de realisatie van een nieuw 
woonlandschap met 10.000 huizen en zo’n 
1.600 hectare recreatiegebied. De ervarin
gen die in de afgelopen jaren zijn opgedaan 
met publiekprivate samenwerking zouden 
goed van pas kunnen komen, tegelijkertijd 
zijn de tijden en de opgave anders. Welke 
zinvolle lessen zijn er te trekken uit de  
VINEXperiode? En hoe kunnen die ingezet 
worden bij de nieuwe bouwopgave? Op het 

symposium VINIX, VINEX, VINEXT debat
teerde een panel over die vragen. 
Over één ding waren de panelleden, waar
onder Hans Alders (exminister van VROM), 
Ton Venhoeven (rijksadviseur voor de  
infrastructuur), Roel Steenbeek (bestuurs
voorzitter van Ymere), Jelte Boeijenga 
(architect) en Hilde Blank (directeur BVR), 
het eens. Namelijk dat de gemeente zich 
moet uitspreken over de gewenste identiteit. 
Is Haarlemmermeer een suburb van 
140.000 inwoners of wordt het tijd voor een 
echt stedelijk centrum? De deskundigen 
waren geneigd de typische astedelijkheid 
van Haarlemmermeer als kenmerk van de 
gemeente te zien en die uit te buiten. Geen 
verdicht centrum dus. 

Een andere les komt van Annemiek  
Diekman, destijds als landschapsarchitect 
betrokken bij de wijk Floriande. Zij zegt: 
‘Het overgrote deel is prima geslaagd,  
alleen het groen komt er hier en daar  
bekaaid vanaf. Ik raad aan reële eisen te 
stellen. Dus als er geen ruimte is voor 
groenvoorzieningen: teken ze dan ook niet. 
Dat biedt de kans om op zoek te gaan naar 
vormen van openbare ruimte zonder 
groen, maar mét kwaliteit.’ Architect 
Moshé Zwarts (Zwarts & Jansma architects) 
denkt dat de VINEXproductie laat zien dat 
woningbouw nooit alleen in particuliere 
handen mag zijn. ‘De gemeente moet de 
eindregie en de controle op kwaliteit  
houden.’ 

Foto Theo Baart

Wethouder Michel Bezuijen van  
Haarlemmermeer Foto Jur Engelchor

Wonen
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e gemeente Enschede gaat in de nieuw te bouwen wijk ’t Vaneker aan de noord
rand van de stad ruime kavels uitgeven voor woningen in de hogere prijsklasse. 
Het idee is dat er moderne Twentse hoeven verrijzen, geïnspireerd op het  

traditionele Twentse boerenerf waar losse gebouwen gegroepeerd staan om een centraal 
erf. Daartoe worden de stukken grond verdeeld in vier riante kavels. De toekomstige  
bewoners zullen zelf als opdrachtgever  optreden. De gemeente wil geen gedetailleerde 
voorschriften geven voor de bouw, maar vindt een hoog niveau van architectonische en 
landschappelijke kwaliteit wel belangrijk. Om de particuliere opdrachtgevers daartoe  
te inspireren schreef de gemeente in de 
aanloop naar de kaveluitgifte de openbare 
ideeënprijsvraag Bouw natuurlijk je eigen 
vrijheid uit. Er werd daarin niet alleen om 
een ontwerpidee voor een hedendaagse 
Twentse hoeve gevraagd met invulling voor 
eenvan de vier kavels, maar ook om een vi
sie op het proces van samenwerking tussen de vier toekomstige opdrachtgevers en hun  
architecten. 166 architecten uit Nederland en Duitsland maakten een plan. De jury  
onderscheidde traditionele interpretaties, dicht bij de historische Twentse hoeve,  
versus meer moderne, vrije interpretaties. Er waren voorstellen die dicht bij het huidige 
landschap bleven tegenover forse ingrepen in het landschap, door afgraving of juist  
ophoging van het terrein. Uiteindelijk werden 22 plannen genomineerd waarvan de 
jury vond dat zij kwaliteiten hebben om kavelkopers van ‘t Vaneker te inspireren en 
ook interessant konden zijn voor de verdere ontwikkeling van de wijk. Winnaar werd  
het plan www.dating-vaneker.nl van Frederik Vermeesch, Takeshi Mukai en René 
Kuiken (Rijnboutt).

Prijsvraag Bouw natuurlijk je eigen vrijheid
twentse boerenhoeve in het nieuw

‘De kavelkoper krijgt veel vrijheid 
om naar eigen wens te bouwen. 
Juist dan is een hoog niveau van 
architectonische kwaliteit nood
zakelijk’ Gemeente enschede

Jury Peter den Oudsten, Niké van 

keulen, Jurjen van der Meer, Heiko  

Reinders, Hanneke Rinkel, Siegfried  

Thielen en Boy Wendrich.  

symposium en prijsuitreiking 26 mei 

2009, Het Zuidkamp, ‘t Vaneker, enschede. 

De 22 genomineerde inzendingen zijn  

te zien op www.vaneker.nl.

Winnaar:  
www.dating-vaneker.nl
De jury vond dat de winnaars Frederik 

Vermeesch, takeshi Mukai en René  

Kuiken (Rijnboutt) zich op een originele 

en doordachte manier verplaatsten in 

toekomstige kavelkopers. Zij stelden 

een intelligent opgezette website voor 

waarop gelijkgestemden elkaar kunnen 

vinden om een hoeve te ontwerpen die 

bestaat uit huizen met een eigen  

signatuur en samen toch één hoeve 

vormen. Het idee dat bewoners per 

hoeve met een gezamenlijke land-

schapsarchitect werken, vond de jury 

een goed en bruikbaar plan voor  

samenwerking. Wethouder Roelof  

Bleker reikte de winnaars de prijs van 

5000 euro uit. Het publiek, dat online 

een stem kon uitbrengen op het  

beste ontwerp, koos het plan Four-way 

tie. De publieksprijs van 2500 euro 

ging daarom naar Geurt Holdijk  

architectuur, Jolijn Valk en Jurrian 

Knijtijzer. 

Beeld Rijnboutt

Wonen



ZEVEN ExCuRsIEs 
PARtICuLIER OPDRACHtGEVERsCHAP

Mensen die zelf hun huis bouwen: een betere garantie voor betrokken bewoners 
is er niet. Veel gemeenten zijn daarom geïnteresseerd in particulier opdracht
geverschap, maar er is vaak weinig ervaring met deze vorm van woningbouw.  
Hoe kan een buurt op deze basis gebouwd worden? en hoe om te gaan met de 
spanning tussen de vrijheid die individuele opdrachtgevers gegeven wordt en 
het handhaven van kwaliteitsambities? Architectuur Lokaal organiseert zeven  
excursies over particulier opdrachtgeverschap, waarin kennis wordt gemaakt met 
inspirerende voorbeelden.

LOCAtIEs EN DAtA
Amsterdam 14 april Leiden 19 mei Rotterdam 23 juni Almere 16 september 
Groningen 6 oktober Enschede 3 november Eindhoven 24 november 2010

MELDt u Nu AAN!
Alle informatie op www.arch-lokaal.nl of mail naar margot.dejager@arch-lokaal.nl

Deelnamekosten € 60,00 p.p. excl. btw.

 

Dit programma maakt deel uit van het Laboratorium Particulier Opdracht geverschap van 

het ministerie van OCW in het kader van de architectuurnota 2009-2012. 

( A DV eR T eN T Ie )
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De projectontwikkelaar:
‘een ontwikkelaar is geen pinautomaat  
voor luchtkastelen’
Een projectontwikkelaar heeft financiële deskundigheid nodig. Maar volgens Wienke Bodewes draait het vak om 
meer dan alleen euro’s.

Foto Christel Wolters
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Interview

n zijn directiekamer bij ontwikkelaar en belegger Amvest 
wijst Bodewes naar een kast, een ontwerp van Piet Hein Eek. 
‘Ik maakte een schets van de kast die ik wilde. Heen en weer 

faxend ontstond er een ontwerp. Piet Hein Eek maakte hem en zo 
werd het een gezamenlijke creatie. Die klik tussen partijen is  
belangrijk.’ Niet alleen in het geval van meubelmaken, net zo 
goed bij ontwikkelen, vindt Bodewes.

 
Ontwikkelen is vakmanschap
Bodewes is voorzitter van de Vereniging Nederlandse Project ont
wikkeling Maatschappijen NEPROM, directeur van Amvest en 
voorzitter van het onlangs opgerichte Platform Openbare Ruimte. 
Hij heeft een uitgesproken visie op gebiedsontwikkeling. ‘Met al
leen een op papier bedacht bestemmingsplan krijg je geen werk
gelegenheid naar een gebied. Een goede ontwikkelaar begint dan 
ook met het proeven van sfeer en karakter van een gebied. Wat is 
de identiteit van de plek? Wat speelt 
er? Een ontwikkelaar die zijn vak 
verstaat, heeft daar een antenne 
voor en zou zijn plannen daarop 
moeten afstemmen. Sommige kunste
naars en ondernemers hebben een neus voor plekken met potentie. 
Waar zij zich vestigen, komt er vanzelf iets op gang. Als de  
ontwikkelaar zijn krachten kan bundelen met die van de andere 
pioniers, vergroot je niet alleen de economische waarde van een 
gebied, maar creëer je ook een plek waar mensen gelukkig zijn.’

 
Thuis in het gebied
Vanuit die visie vonden ontwikkelaar Bowedes en cultureel  
ondernemer Eek elkaar ook op de oude fabrieksterreinen in Eind
hoven, die Amvest herontwikkelt. De sfeer van de voormalige 
productiehallen van Philips was er een waarin Eek zich thuis 
voelt, en hij besloot zijn bedrijf daar naartoe te verhuizen. ‘Zijn 
aanwezigheid gaf het gebied meteen een impuls.’ En hoewel  
Bodewes enthousiast wordt als hij het over dit soort herontwik
kelingsprojecten heeft, is hij zich ervan bewust dat ontwikkelen 
nog vooral geassocieerd wordt met grote sfeerloze bouwopgaven 
op opgespoten zand, met snel, goedkoop en efficiënt produceren. 
Toch hoeft het niet zo te zijn, denkt hij. ‘Bij landschappelijke  
projecten is het net zo belangrijk om aandacht te hebben voor de 
bijzondere kwaliteiten van de plek. Niet elke ontwikkelaar is 
daarmee bezig, maar de voorhoede heeft hier wel degelijk oog 
voor. Bij een project in de polder moet je bijvoorbeeld rekening 
houden met zout grondwater dat omhoog komt. Of nadenken hoe 
je de oorspronkelijke biodiversiteit in stand houdt. De ontwikke
laar moet gewoon volledig thuis zijn in zijn gebied. In alle facetten.’

 
Duurzame keuze
Als de keuze tussen nieuwbouw en herontwikkeling ter sprake 
komt, pleit Bodewes voor een genuanceerde benadering. ‘Nieuw
bouw is essentieel voor kennisontwikkeling, zo blijf je innoveren. 
En een deel van de afnemers geeft ook de voorkeur aan een kantoor 
of woning die volgens laatste inzichten is gebouwd. Dat is een  
be langrijk argument voor nieuwbouw, want als ontwikkelaar 
moet je gebieden creëren waar gebruikers willen zitten om het 
voor beleggers interessant te maken. Ik vind dat bij de keus tussen 
herontwikkeling en nieuwbouw duurzaamheid ook een argu

ment moet zijn. De Nederlandse vastgoedbeleggers pleiten voor 
wat we ‘het verduurzamen van de voorraad’ noemen. Daarbij kijken 
we niet alleen naar de energieprestaties van een individueel kantoor, 
want nieuwbouw zal altijd aan hogere eisen kunnen voldoen. 
Maar als je bestaande panden verbetert, kun je wat betreft duur
zaamheid en milieudoelstellingen per saldo soms meer bereiken.’

 
Productieproces op orde
‘Sfeer is minstens zo belangrijk als vormgeving. In de verkennende 
fase van een project wordt er vaak te snel ontworpen. De ontwik
kelaar zal vooral oog hebben voor de mogelijkheden van een ge
bied. Welke activiteiten vinden er nu plaats? Zijn er aanknopings
punten om hier op voort te borduren? Welke mix aan activiteiten 
zou hier succesvol kunnen zijn? Welke ontwikkelingsstrategie is 
daarvoor nodig? Zijn er onoverkomelijke belemmeringen? Welke 
uitstraling krijgt het gebied? Hoe doen we dat tijdens het ontwik

kelen? Dat zijn allemaal vragen die in 
de eerste fase van het ontwikkelen 
spelen. Een aantal meer strategisch 
ge oriënteerde stedelijke ontwikkelaars 
levert ook input in zo’n proces. Maar 

ook andere specialisten en personen of instellingen die belang 
hebben bij het verder brengen van een gebiedsvisie. Op het Am
sterdamse Cruquiusterrein zijn we hier volop mee bezig. Begrijp 
me goed, natuurlijk hebben we architecten heel hard nodig.  
Maar ook het handschrift van de architect moet weer passen bij de 
plek. Bij de selectie daarvan gaan we dan ook niet over een nacht 
ijs.’ Als ontwikkelaars op zoek zijn naar creatieve ondernemers 
die in een nieuw gebied iets op gang kunnen brengen, zou je  
verwachten dat zij volop gebruik maken van de jonge generatie  
architecten. De praktijk is anders. Hoe kan dat? Bodewes: ‘We  
hebben allemaal last van de crisis. Het is heel vervelend dat  
beginnende architecten nu weinig kansen hebben. Architecten 
komen bij ons in beeld op het moment dat ze hun vak verstaan en 
passen bij de opgave. Ze kunnen zich door stijl onderscheiden, 
maar moeten ook hun productieproces op orde hebben. In ons 
vak geldt: als je van school komt, moet je je nog verder  
ontwikkelen in de praktijk.’

 
Bestuurder, ken je stad
Een goede ontwikkelaar heeft oog voor sfeer, karakter en identiteit. 
Maar moet uiteindelijk natuurlijk ook kapitaalkrachtig genoeg 
zijn om de risico’s van een ontwikkeling voor zijn rekening te ne
men. ‘Door zijn financiële betrokkenheid is de ontwikkelaar van 
nature kritisch. Hij is gespitst op de toekomst. Als je een project 
alleen kan uitvoeren op basis van subsidie, is het niet duurzaam.’ 
In 2010 gaat een nieuwe lichting lokale bestuurders aan de slag. 
Zij moeten de projectontwikkelaar niet zien als alleen een pin
automaat voor het realiseren van luchtkastelen. Wat vindt Bode
wes een goede basis voor samenwerking tussen ontwikkelaar en 
bestuurder? ‘Het allerbelangrijkste is wederzijds gevoel voor de 
locatie. Bestuurders moeten hun stad van haven tot gort kennen. 
Daarna moeten ze partners zoeken en in samenspraak met hen 
aan de slag gaan. En gebruik niet alleen de grondprijzen als  
selectie instrument. Het rendement komt namelijk later auto
matisch in een goede ontwikkeling. Bestuurders moeten beseffen 
dat plekken waar mensen met plezier wonen en een hogere WOZ
waarde hebben.’ (DB)

‘Plekken waar mensen gelukkig zijn 

hebben een hogere WOZwaarde’ 

Foto Christel Wolters
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Huizenkoper steeds mondiger

Wat kunnen ontwikkelaar  
en ontwerper toevoegen?

Wonen

Almere volgt Duits  
voorbeeld
Architectuur Lokaal bracht op Zo Wil Ik 

Wonen de herontwikkelingsplannen van 

de Duitse stad tübingen onder de 

aandacht. Daar wordt een voormalige  

Franse militaire basis heringericht. 

Een onconventioneel bebouwingsplan 

voorziet in woningen en bedrijven voor 

ongeveer 6500 nieuwe bewoners en 

tweeduizend nieuwe arbeidsplaatsen. 

Gezinnen, alleenstaanden, kleine onder-

nemers, architecten, en ook verhuurders 

ontwikkelen als groep een gebouw.  

Inmiddels heeft de gemeente Almere 

aangegeven vanaf 2010 het tübingen-

model uit te voeren in het Homerus-

kwartier. Meer informatie op 

www.homeruskwartier.ning.com

Ontwikkelaars kunnen niet ontwerpen

Op het NePROM kennisfestival vond ook een speciale editie van 

De Olifantenkooi plaats, het debatpodium van Architectuur Lokaal 

waar architecten en opdrachtgevers met elkaar in discussie gaan. 

Projectontwikkelaar Lars Mosman (Heijmans Vastgoed) en land

schapsarchitect elma van Boxel (ZuS) kruisten de degens over de 

stelling: ontwikkelaars kunnen niet ontwerpen. en gingen in 

discussie over de vraag of conceptontwikkeling gaat over een 

gedegen ruimtelijk ontwerp of dat het eigenlijk een commerciële  

volumestudie is? 

Huizenkopers zijn de afgelopen decennia zelfbewust, 
geëmancipeerd, mondig en vaak zeer deskundig 
geworden. Ze oriënteren zich goed via websites,  
consumentenmagazines en woonprogramma’s en weten 
wat ze willen. Met als gevolg dat zij betrokken willen 
worden bij het bouwproces en daar ook invloed in  
opeisen. Daarmee is de woningmarkt veranderd van 
aanbodgedreven naar vraaggedreven, en de huizen
koper een woonconsument geworden. 
Op het door NEPROM georganiseerde kennisfestival  
Zo Wil Ik Wonen in de De Doelen in Rotterdam stonden 
deze ontwikkelingen op de woningmarkt centraal.  
Aan de hand van discussies, debatten, lezingen,  
masterclasses (waarvan Architectuur Lokaal er een 
aantal voor haar rekening nam) en een talkshow kwam 
de toegevoegde waarde van de projectontwikkelaar en 
de rol van de ontwerper op de veranderende woning
markt aan de orde. 
Meer informatie over het Zo Wil Ik Wonen Kennis
festival is te vinden op www.zowilikwonen.nl

‘Standaardoplossingen  

voldoen niet meer.  

Differentiatie in product, 

proces, locatie en kwaliteit 

zijn noodzakelijk en dat 

stelt andere en nieuwe eisen 

aan professionals én  

bestuurders.’ 

NEPROM

Foto Jean van Lingen
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Maatschappelijk 
vastgoed 

Maatschappelijk vastgoed: ook zo’n nieuwe ontwikkeling 
die de gemoederen bezighoudt. Het idee dat sociale organisaties als 
woningcorporaties te werk gaan als een commerciële ontwikkelaar met als doel 
maatschappelijk rendement te verkrijgen, roept vragen op. Veel wenkbrauwen gaan om
hoog bij het horen van de term ‘vastgoed’ in combinatie met ‘maatschappelijk’. Want hoe kan een begrip uit 

de commerciële wereld van de beleggers en projectontwikkelaars nu samengaan met het publieke domein van organisaties zonder 

winstoogmerk? Soortgelijke geluiden klonken toen rond 1990 de woningcorporaties verzelfstandigden en sociale onderneming  

genoemd gingen worden. Inmiddels zijn we bijna twintig jaar verder en hebben de woningcorporaties deze vorm van ondernemerschap 

met sociale doelstellingen omarmd. Sterker, ze fuseren steeds verder en hun vastgoedportefeuille wordt steeds diverser. Waar ze de 

verbreding van hun werkterrein begonnen met bezit van woonzorgcomplexen, hebben sommigen nu ook zogenaamde ‘brede scholen’ 

eigendom. Dat wil overigens niet zeggen dat de corporaties het alleenrecht op maatschappelijk vastgoed hebben. Ook voor commerciële 

ontwikkelaars kan er ruimte zijn om op dit vlak een rol te gaan spelen. 



enkele jaren geleden is de huisvesting van het Oogzieken
huis Rotterdam uitgebreid met het pand waarin de landelijke 
stichting voor slechtzienden en blinden, koninklijke Visio, is 
gehuisvest. De gebouwen liggen naast elkaar, gescheiden 
door een straat van enkele meters breed. Het Oogzieken
huis en koninklijke Visio hebben het voornemen een directe 
verbinding in de vorm van een luchtbrug tussen beide  
gebouwen te laten ontwerpen en, mogelijk, uitvoeren.  
In samenwerking met Architectuur Lokaal werd eind 2009 
een prijsvraag onder jonge architecten tot veertig jaar  
uitgeschreven, met als eerste doel ideeën te genereren. 
Vanuit de bedrijfsfilosofie hecht de opdrachtgever waarde 
aan een bijzondere aanpak waarin veel aandacht is voor 
enerzijds kunsttoepassingen en anderzijds angstreductie. 
Gevraagd werd om ontwerpideeën voor een realistische, 
uitvoerbare luchtbrug tussen beide gebouwen, die aansluit 
op de bovengenoemde ambities en een beperkte uit
werking. Mede omdat de luchtbrug een relatief kleine,  
hoewel gecompliceerde, opgave is, wordt aan jonge  
architecten, eventueel in samenwerking met kunstenaars, 
een kans geboden om hiervoor hun talent en creativiteit in 
te zetten. De prijsvraag wordt in 2010 uitgevoerd, het resul
taat wordt bekend gemaakt op 28 april 2010. 

Prijswinnende renovatie
Het Oogziekenhuis Rotterdam werd in 1940 ontworpen door 
architect A.J. van der Steur. Bij de renovatie, enkele jaren 
geleden, was er veel aandacht voor architectuur, interieur  
en kunst. Het ontwerp kwam van Architectengroep Duintjer, 
het interieurontwerp van bureau Van der Wijst en tuin en 
entreegebied werden ontworpen door Buro Poppinga.  
De renovatie leverde het ziekenhuis in 2006 een nominatie 
op voor de Gouden Piramide, Rijksprijs voor inspirerend 
opdrachtgeverschap.

Informatie: www.oogbrug.nl.

Brug met visie   

De hal van het Oogziekenhuis

Foto Oogziekenhuis / Bureau Van der Wijst

‘De luchtbrug is een relatief kleine,  

maar gecompliceerde, opgave.  

Aan jonge architecten wordt daarom  

de kans geboden hun talent  

en creativiteit in te zetten’  

Maatschappelijk vastgoed
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Brede scholen zijn 

een nieuwe trend,  

met alle kansen en 

uitdagingen van dien

Leerwerklandschap 
in Hengelo

In Hengelo staat sinds een 

jaar de nieuwe huisvesting 

van ROC twente.  

ROC twente is een voor-

beeld van een zogenaamd 

‘leerwerklandschap’, oftewel 

community college.  

Hierin worden onderwijs-

functies gecombineerd met 

publiekstoegankelijke 

voorzieningen, zoals horeca,  

kinderopvang en winkels. 

Leerlingen en medewerkers 

van het ROC, en ook  

verenigingen, het bedrijfs-

leven en buurtbewoners 

kunnen gebruik maken van 

deze faciliteiten. 

Foto Christian Richters

Maatschappelijk vastgoed

De brede school is de school van de toekomst. 
Het is de bedoeling dat er de komende 
jaren flink wat brede scholen worden bij
gebouwd. Architectuur Lokaal onderzoekt 
de praktijk van deze complexe en groot
schalige bouwopgaven. In 2009 werden 
daarom opnieuw scholen bezocht, dit keer 
in het voortgezet onderwijs, waar de brede 
school aan een inhaalslag bezig is. Een 
excursie naar Leerpark Dordrecht werd 
gevolgd door een excursie naar twee nieuwe 
schoolgebouwen in Twente: het ROC Twente 
en de Scholingsboulevard, beide ontworpen 
door Harry Abels, IAA architecten.
Brede scholen zijn een nieuwe trend, met 

alle kansen en uitdagingen van dien.  
Het blijkt dat, net als in het basisonderwijs, 
ook in het voortgezet onderwijs het op
drachtgeverschap vaak een probleem is bij 
de brede school. Dit komt door het grote 
aantal betrokkenen en het samengaan van 
meer gebruikers in één gebouw. De onder
wijsinstelling, bibliotheek, winkels en 
computerclub die samen de brede school 
moeten gaan vormen, hebben nu eenmaal 
niet altijd dezelfde wensen en belangen. 
In het voortgezet onderwijs zijn de onder
wijs instellingen vaak groter en daardoor 
beter in staat om de regie over de bouw 
van nieuwe scholen in eigen hand te hou

den. Maar de gebouwen die zij neerzetten 
zijn vaak wel weer erg groot. Verder bleek 
ook dat gemeenten weinig informatie heb
ben over de ervaringen met de bouw van 
brede scholen op andere plekken. Brede 
scholen zijn een nieuwe trend, met alle 
kansen en uit dagingen van dien.

Op excursie naar Twente  



De corporatiedirecteur:
‘Met alleen woningen bouwen ben je er niet’
 
‘Als ergens alleen gezinnen wonen, heb je verkeerd gebouwd,’ is de stellige overtuiging van André van de Water, 
directeur van Woningstichting Leusden. Hij pleit voor differentiatie, in bevolking en functie. 

Foto Christel Wolters
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Interview 

p het kantoorgebouw van Woningstichting Leusden staat 
in grote letters: Wonen, Zorg en Welzijn. Geen spoor van 
een naambordje met daarop de corporatie die hier toch 

ook echt moet zitten. Dat is expres, vertelt de directeur André van 
de Water. ‘Voor onze klanten is het gemakkelijker om bij één loket 
met verschillende vragen terecht te kunnen. De mensen aan de 
balie helpen klanten verder naar een van de afdelingen of organi
saties waarmee we samenwerken.’ 

Kleine corporatie, grote uitdagingen
De gemeente Leusden telt van oudsher veel koopwoningen. Maar 
als eigenaar van bijna een kwart van de woningvoorraad heeft de 
plaatselijke corporatie toch veel invloed op de ruimtelijke ont
wikkelingen. Al kent de gemeente geen grote sociale problemen 
en valt in dit deel van het land de crisis mee, de op gaven zijn 
uitdagend genoeg. 
Zo moet het hart  
van Leusden wor
den herontwikkeld 
en staan er verschil
lende multi functio
nele centra op het 
programma. Dat zijn 
combinaties van kinderopvang, basisonderwijs, buitenschoolse 
opvang, welzijn en sport waarbij Woningstichting Leusden nauw 
samenwerkt met de gemeente. In deze projecten komt de bijdrage 
van de stichting aan de gemeenschap duidelijk naar voren. Die 
bijdrage gaat verder dan het realiseren van maatschappelijk vast
goed. ‘Als een multifunctioneel centrum klaar is, begint het pas. 
Het heeft alleen zin zoiets te bouwen als je ook veel tijd steekt in 
het beheer en als je actief aan de slag gaat met organiseren van 
het gebruik. Het is zonde als een sportzaal leeg staat, je gebruikt 
contacten met verenigingen om dat te voor komen. En eventueel 
moet je een commerciële functie organiseren, en horeca.’

In debat met de bevolking
Van de Water ziet alle aanleiding om de dialoog met de bevolking 
aan te gaan. ‘Als we één ding hebben geleerd de afgelopen jaren, 
is het dat je er niet bent met woningen bouwen. Mensen moeten 
zich thuis kunnen voelen. Dat kan niet in een gebied met alleen 
woningen. Voordat we ergens aan het werk gaan, organiseren we 
gesprekken om overeenstemming te krijgen over het karakter van 
het gebied. Wat ziet de bevolking als kenmerkende, waardevolle 
eigenschappen? Hoe kun je die waarden versterken? En er komen 
echt on verwachte dingen uit die inspraakbijeenkomsten. Bijvoor
beeld een keus voor hoogbouw op locaties waar je verwacht dat 
men drie verdiepingen het maximum vindt. Vaak vragen wij ver
schillende ontwerpers ook om een visie te presenteren. Zo ontstaat 
een beeld van de mogelijkheden. Met vastgoed kun je sturen, en 
die invloed moet je gebruiken. Ik geloof in differentiatie. Volgens 
mij moet je nooit meer dan dertig procent goedkope huurwoningen 
in een buurt hebben en moet je ook zorgen voor verschillende leef

tijdsgroepen. Jongeren in Leusden zijn even mobiel als hun leef
tijdgenoten elders, ze gaan studeren, ze gaan op reis. Maar ze blijven 
met deze plek verbonden. Daarom vinden we het belangrijk dat ze 
in Leusden terecht kunnen. Woningen voor jongeren zijn net zo 
goed belangrijk als woningen voor ouderen. En nogmaals, je hebt 
meer nodig. Gebouwen voor onderwijs, sport, cul tuur, welzijn het 
hoort allemaal bij een leefbare omgeving.’ 

Weten wat er speelt
Van de Water ziet een principieel verschil tussen zijn woning
corporatie en projectontwikkelaars. ‘Natuurlijk bouwen we, maar 
het middel moet geen doel worden. Een ontwikkelaar is gedwongen 
jaarlijks zijn vierkante meters te meters te produceren. Helaas zie 
je bij sommige gemeenten een vergelijkbare productiedwang  
omdat ze anders hun begroting niet rond kunnen krijgen. Er is 

structureel iets fout wanneer  ge meenten 
financieel afhankelijk zijn van nieuw
bouwproductie. Als woningcorporatie 
willen we op andere prestaties worden 
beoordeeld. Bij ons gaat het erom wat 
we bijdragen aan de gemeenschap. Wel 
vraagt ons werk dat we een goed  
op drachtgever zijn. Op de essentiële 

momenten van de bouw zijn we nadrukkelijk aanwezig. Denk aan 
de selectie van ontwerpers, de discussie over de uitgangspunten 
van het plan. Daarvoor moeten we onze klanten goed kennen en 
weten wat er in de samenleving speelt. Dat staat bij ons centraal. 
Project ontwikkelaars zijn vooral goed in de uitvoering en het 
project management. Dat is ook heel nuttig en van die kennis  
maken we graag gebruik door met ontwikkelaars samen te werken.’

Compacte stad
De Rijksbouwmeester heeft een advies uitgebracht onder de titel 
Prachtig Compact NL. Het is een pleidooi om de focus van de ruim
telijke inrichting op de bestaande steden en dorpen te richten. 
Leeft dat ook in Leusden? ‘Jazeker. Wij hadden er al voor gekozen 
om veel functies in een klein gebied te concentreren. Een woon
zorggebouw, een multifunctioneel centrum, parkeergelegenheid, 
winkels, woningen.’ Ook daarvoor heeft Van der Water overleg  
gepleegd met zijn klanten. En dat was niet altijd eenvoudig. ‘Als je 
met ondernemers praat, merk je bijvoorbeeld dat zij huiverig zijn 
voor nieuwe winkels. Dan moet je uitleggen dat zo’n centrum
ontwikkeling een sleutelproject is voor de lokale economie, dat 
het voor iedereen kansen oplevert. Behalve instemming van de 
gebruikers, heb je voor zo’n gigantische project overigens ook  
leiderschap nodig en een tijdshorizon van meer dan een raads
periode. Praktisch vraagt dat om een stevige projectorganisatie 
die een jaar of acht doorkan, ook als de politieke wind zou draaien. 
Maar ik denk dat wij bij de herontwikkeling van ons centrum 
gaan laten zien dat compact bouwen zoals de Rijksbouwmeester 
dat bedoelt prachtig kan zijn.’ (DB)

Foto Christel Wolters

‘Er komen onverwachte dingen uit inspraak  

bijeenkomsten. Bijvoorbeeld een keus voor  

hoogbouw op locaties waar je verwacht dat  

men drie verdiepingen het maximum vindt’



34   Bouwen op ambitie    

Landschap 

Terwijl men in de vorige eeuw de Afsluitdijk, de Noordoost
polder en de Deltawerken zag als collectieve prestaties van 
nationale trots, is de toon over huidige ingrepen in het landschap lang niet 
altijd zo positief. Burgers van nu klagen bijvoorbeeld over de bedrijfspanden aan de snelweg die 
het vrije uitzicht vanuit de auto belemmeren. Ze willen ook meer inspraak in de plannen en meer instemming over de te 

volgen koers. Veranderingen in een landschap zijn onvermijdelijk: ze zijn het resultaat van ontwikkelingen in de maatschappij en de 

economie. Maar het is als bestuurder wel belangrijk zorgvuldig om gaan met veranderingen. Veel bestuurders beseffen dat ook en 

doen een beroep op bijvoorbeeld landschaps architecten en deskundigen zoals archeologen of cultuurhistorici in het streven een land

schap te creëren waarin mensen zich thuis voelen. Vanuit dat idee staan ook niet meer alleen snelwegen en spoorlijnen, maar ook 

fietspaden en wandelroutes op de politieke agenda omdat die ook bijdragen aan een streek waarin men in tevredenheid leeft. In 2009 

ging Architectuur Lokaal na, hoe landschapscoördinatoren de bestuurders hierin bij kunnen staan.



Landschap

ER KOMt IEts 
VAN DE GROND
Hoewel de landschapscoördinator in de dikke Van Dale 
nog niet voorkomt, is hij in veel gemeenten een bekende 
figuur. Om meer zicht te krijgen op het werk van de 
landschapscoördinator interviewde Architectuur Lokaal 
een groot aantal gemeenten. Uit die gesprekken bleek 
dat de taken van de landschapscoördinator vaak ver
band houden met de gemeentelijke plannen voor  
landschapsontwikkeling (LOP) die het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit sinds 2002 sub
sidieert: hij is belast met de uitvoering van het beleid 
dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Er wordt dan 
ook nogal wat van de landschapscoördinator verwacht. 
Hij moet de mooie woorden in balans brengen met de 
daden. Dat is soms lastig omdat de neiging kan bestaan 
uitvoering te laten prevaleren. Immers, door plannen 
uit te voeren, verandert er zichtbaar wat en dat leidt tot 
enthousiasme. Tegelijkertijd zijn de coördinatoren zich 
ervan bewust dat beleid onmisbaar is. Al is het mis
schien formeel gedoe met veel papierwerk, het legt wel 
de uitgangspunten voor langere termijn vast. En uitein
delijk kan de landschapscoördinator niet zonder steun 
vanuit het beleid. Omgekeerd zal hij juist door goede 
uitvoering weer draagvlak voor toekomstig beleid moe
ten vinden. In hoeverre deze verwachtingen worden 
waargemaakt, zal pas op termijn blijken. Landschap is 
nu eenmaal een zaak van lange adem. Maar dat er posi
tieve geluiden klinken over de rol van de landschapsco
ordinator bij de uitvoering van het gemeentelijk land
schapsbeleid, dat staat vast. 
Naar aanleiding van de interviews met de gemeenten, 
stelde Architectuur Lokaal de publicatie Er komt iets 
van de grond. Met opdrachtgevers in hetlandelijk gebied 
samen. Het is verkrijgbaar via www.archlokaal.nl.
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Als het om  
het landschap  
gaat, hoeven  

beleid en  
uitvoering 

elkaar niet in  
de weg te  

zitten. 

Foto’s Theo Baart
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De rijksoverheid onderzoekt verschillende 
mogelijkheden om de Afsluitdijk bestendig 
te maken voor het veranderende klimaat. 
De Stichting Duurzaamheidscentrum is 
door het rijk uitgenodigd om een bijdrage 
te leveren aan de discussie en opperde het 
idee een Wereld Duurzaamheids centrum 
Afsluitdijk te realiseren. Om hiervoor  
goede ontwerpvoorstellen te genereren, 
heeft de stichting met hulp van Architec
tuur Lokaal een openbare ideeënprijsvraag 
uitgeschreven waaraan ook architecten uit 
het buitenland konden meedoen. De vraag 
aan de deelnemers was te komen met ideeën 
voor de functie, de locatie en het uiterlijk 
van zo’n Duurzaam heids centrum. Plannen 

Landschap

Openbare ideeënprijsvraag Duurzaam heidscentrum Afsluitdijk

Denken over een duur zaamheidscentrum
voor een uitnodigend centrum moesten 
aansluiten bij de ambities op het gebied 
van duurzaamheid, de cultuurhistorische 
waarde van de Afsluitdijk en het landschap. 
Er was grote belangstelling voor de prijs
vraag, ook internationaal. De ingezonden 
ontwerp voorstellen voor het Duurzaam
heids centrum bleken uiteen te vallen in 
enerzijds voorstellen die vragen om in
grepen in de Afsluitdijk zelf, en anderzijds 
voorstellen die los van de dijk te realiseren 
zijn. In ideeën van het eerste type werd de 
Afsluitdijk vaak een toonbeeld van duur
zaamheid. Een inzending maakte bijvoor
beeld handig gebruik van het spel tussen 
zout en zoet water om elektriciteit op te 

Bilinear
De winnende inzending van het team Van der Helm bestond uit met elkaar verbonden drijvende structuren. Deze vormen  

gezamenlijk een systeem dat zichzelf voorziet van energie. In elk ‘vlot’ wordt een verschillend aspect belicht van de relatie tussen 

mens en natuur. Beeld Kraaijvanger Urbis

Prijsuitreiking op 27 november 2009 in  

Ark Fryslân. Het drijvende architectuur-

centrum van Friesland, ontworpen door  

Gunnar Daan, meerde voor de gelegenheid 

aan bij de Blokhuispoort in Leeuwarden aan. 

Foto Hester Berkelmans



Openbare ideeënprijsvraag Duurzaam heidscentrum Afsluitdijk

Denken over een duur zaamheidscentrum

Moeten we uitvoerbaarheid 
of duurzaamheidprincipes 
laten prevaleren?  vroeg de 
jury zich af.

Changing perspectives
De winnende inzending van Witteman cs stelde voor de Afsluitdijk te verhogen met een muur aan de zijde van de Waddenzee en  

een aflopende helling aan de zijde van het IJsselmeer. Zo ontstaat er een ruimte van twintig meter wijd, vijf meter hoog en dertig  

kilometer lang waarin het Duurzaamheidscentrum gevestigd kan worden. Beeld KOW

 

wekken. Duurzaam, dat zeker, alleen is de 
uitvoerbaarheid van een idee dat direct  
ingrijpen in de dijk vereist, afhankelijk van 
een langdurig proces 
van politieke besluit
vorming. Wie sneller  
resultaat wil zien, kan 
dus beter kiezen voor 
een voorstel dat los van 
de Afsluitdijk kan worden uit gevoerd.  
Wat moeten we laten prevaleren?, vroeg de 
internationale vakjury met oudminister 
van VROM Margreeth de Boer als voorzitter 
zich af. Moeten we kiezen voor uitvoerbaar
heid of duurzaamheidprincipes? 
Hoewel de jury niet tot een sluitend  
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antwoord op deze vraag kwam, selecteerde 
zij uit tachtig inzendingen wel vijf winnaars 
en een eervolle vermelding. De eerste plaats 

werd een gedeelde.  
Zowel Stefan Witteman, 
Jeroen Grosfeld en Kasper  
Hauschultz Hansen van 
KOW in Den Haag als  
Peter van der Helm,  

Vincent van der Meulen, Tomas van der 
Meer en Anja Muller van Kraaijvanger  
Urbis in Rotterdam mochten met de eer 
gaan strijken.  
Het Duurzaamheidscentrum zal hun voor
stellen meenemen bij zijn advies aan het 
rijk over de toekomst van de Afsluitdijk. 

Jury Margreeth de Boer, Sandra 

van Assen, Joost conijn, Jan Olav  

Jensen, Domingo JiménezBeltrán  

en Fons Verheijen. 

Meer informatie, waaronder het  

advies rapport van het Duurzaam

heidscentrum is te vinden op  

www.worldsustainabilitycentre.org
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Landschap

Een fietsenstalling, een polder en een brug

De fietsenstalling van Nieuwegein
De gemeente Nieuwegein bouwt aan een nieuwe binnenstad. Ambities daarbij zijn licht, 
lucht, overzichtelijkheid, menselijke schaal, sociale én verkeersveiligheid en gebruiksgemak.  
Het stimuleren van fietsverkeer sluit daarop aan, dus investeert de gemeente de komende ja
ren in gratis bewaakte fietsenstallingen. Met de bouw van deze nieuwe, permanente stalling 
voor vier honderd fietsen en bromfietsen wil de gemeente een passende entree bieden die in 
sfeer en kwaliteit aansluit bij het vernieuwde stadshart. Daarom is in samenwerking met  
Architectuur Lokaal een openbare projectprijsvraag uitgeschreven onder jonge architecten. 
De prijsvraag wordt in 2010 uitgevoerd in opdracht van de gemeente Nieuwegein.

een boerderijenfamilie  
in de polder 
Het terpenplan is een onderdeel van de rivierverruiming in de 
Overdiepse polder. Het komt neer op het verleggen van de dijk 
langs de Bergsche Maas en de aanleg van negen terpen voor 
gebouwen voor boerenbedrijven. De betrokken overheden streven 
ernaar om bij de bouw van de boerderijen samen met de bedrijven 
een zekere kwaliteit en eenheid in architectuur te realiseren. 
De provincie schreef daarom in overleg met de Stuurgroep 
Overdiep en met medewerking van Architectuur Lokaal een  
besloten ideeënprijsvraag uit. Uitgenodigde architectenbureaus 
werd gevraagd hun visie op de boerderijen familie te geven. 
De prijsvraag wordt in 2010 uitgevoerd in opdracht van de provin
cie NoordBrabant.

De Overdiepse polder in westelijke richting

Foto Provincie Noord-Brabant / Flying Camera
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De brug tussen  
Muiderberg  
en de Flevopolder 
Het kabinet heeft besloten dat de wegcapaciteit tussen 
Schiphol, Amsterdam en Almere moet groeien.  
Duidelijk is dat de A6 bij Almere wordt uitgebreid  
naar vier maal twee rijstroken, en dus moet de  
capaciteit van de brug die Muiderberg met de  
Flevopolder verbindt ook verbreed worden. Omdat er 
vanaf de huidige brug weinig zicht op de omgeving is, 
schreef minister Eurlings een prijsvraag uit voor ont
werpen die de nieuwe Hollandse Brug juist markeren 
als schakelpunt tussen het oude land, Muiderberg,  
en het nieuwe land, de polder. 
De eerste fase bestond uit een openbare ideeënprijs
vraag. Daaruit kwamen drie winnaars naar voren. 
Aan zowel Hans van Heeswijk architecten, Bureau 
voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn en 
Achterbosch Architectuur / Onix heeft Rijkswaterstaat 
een opdracht verstrekt om de inzendingen uit te  
werken tot een uitvoerbaar plan, met de intentie het 
beste voorstel te laten uitvoeren. De tweede fase van 
het project was in 2009 nog niet afgesloten.

Jury Leo Wagemans, Jan Brouwer, Fred Delpeut, 

Adri Duivesteijn, Berdie Olthof, Marina de Vries en 

Frans van Vugt. De publicatie De 30 beste ideeën 

boven water met daarin alle plannen is te vinden op 

www.archlokaal.nl

Een fietsenstalling, een polder en een brug

Camiel Eurlings:  

‘Ik hoopte zoveel  

mogelijk ideeën uit  

de markt te halen.  

En dat is gelukt!’

De prijzen werden op 19 januari 2009 uitgereikt op de Ocean Diva onder de 

Muiderbrug

De winnende architecten

De toenmalig betrokken bestuurders Peter Rehwinkel (burgemeester van 

Naarden), Camiel Eurlings (minister van Verkeer en Waterstaat), Adri 

Duivesteijn (wethouder van Almere) en juryvoorzitter Leo Wagemans,  

hoogleraar civiele techniek



Transformeren 

( A DV eR T eN T Ie )

Foto’s Marijn Scheeres (rechtsboven) en Maarten van Schaik

Een abonnement op het tijdschrift Architectuur Lokaal is kosteloos verkrijgbaar op aanvraag.

‘Elke uitbreidingswijk die we nu  
bouwen, bouwen we voor de afbraak.  
Over 30 jaar zullen de buitenwijken  

grotendeels zijn leeggelopen.’ 
Architectuur Lokaal # 67

‘Het grootste 
probleem bij 

gemeenten is het  
dualisme. 

Een evaluatie  
zou uiterst 
zinvol zijn.’  

Architectuur Lokaal # 68

‘Bestuurders willen wel, 
maar de ambtelijke
 laag eronder kan 

heel taai zijn.’ 
Architectuur Lokaal # 69

 
‘Ik zou willen dat een opdrachtgever  

vrijer durft te zoeken naar een  
passende partij voor zijn vraagstuk.’  

Architectuur Lokaal # 70

CHARLOttE tEN DIJKE 
ARCHItECt tANGRAM

MARGREEtH DE BOER 
O.A. OuD-MINIstER VROM EN OuD-VOORZIttER ARCHItECtuuR LOKAAL

HILDE BLANK 
DIRECtEuR BVR

ARDA VAN HELsDINGEN  
VOORZIttER NVtL

D E  I N t E R V I E W s
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Transformeren 

Transformeren, herontwikkelen, vernieuwen, herbestemmen, 
revitaliseren, renoveren, restaureren: allemaal begrippen die rond
zingen als het gaat over de opgave om met behoud van bestaande elementen een 
gebouw of gebied opnieuw bruikbaar te maken. Het verschil in betekenis zit in het detail. 
Herontwikkelen betekent dat de huidige functie gehandhaafd blijft: een flat blijft bewoond. Transformeren leidt 

tot een nieuwe vorm van gebruik: een boerderij wordt bijvoorbeeld zorggebouw. Gaan we restaureren of renoveren? Die keuze heeft  

ermee te maken of er historische materialen en technieken gebruikt gaan worden of juist moderne. Architectuur Lokaal constateert 

dat er veel discussie is over het gebouwde erfgoed. De modernisering van het monumentenbeleid zoals het kabinet dat voorstaat, gaat 

uit van het behoud van het historisch geheel, terwijl traditionele monumentenzorgers meer aandacht hebben voor het behoud van de 

individuele objecten. Er zijn meningsverschillen tussen de twee visies, maar vaststaat dat voort bouwen op het bestaande aan belang 

wint. De keuze om te slopen en in de wei opnieuw te beginnen is vanuit het oogpunt van duurzaamheid niet zo vanzelfsprekend meer. 

Compact bouwen binnen de bestaande stad met waardering voor historische identiteit is een serieuze optie geworden. 



Architectuur Lokaal onderzocht met onderzoeksbureau RIGO Research en Advies de herbestemming van cultuurhistorisch 
erfgoed waar woon en zorgfaciliteiten zijn ondergebracht. ervaringen van opdrachtgevers, architecten en gebruikers 
stonden in dit onderzoek centraal. Wat kunnen opdrachtgevers van eerder herbestemde gebouwen aan kennis en ervaring 
overdragen aan toekomstige opdrachtgevers? Zorgaanbieders plaatsen kleinschalige combinaties van wonen en zorg 
graag letterlijk midden in de samenleving. Ze werken daarbij meestal samen met een woningcorporatie en de gemeente, 
die beide leegstaande gebouwen hebben die in aanmerking komen voor ‘wonen met zorg’. Maar waar gemeenten en 
corporatie vaak samen optrekken, worden de zorgaan
bieders lang niet altijd betrokken bij de planvorming, 
laat staan de toekomstige bewoners. Het risico daarvan 
is dat er beslissingen worden genomen die onvoldoen
de rekening houden met het uiteindelijke gebruik.
Herbestemmen van cultuurhistorisch erfgoed is kost
baarder dan nieuwbouw. Niet alleen qua geld, ook qua tijd en inzet. Maar de inspanning levert ook wat op. De winst zit 
vooral in de impuls die de omgeving van zo’n project krijgt. en in het feit dat mensen die zorg nodig hebben op mooie 
plekken en in mooie gebouwen wonen. De kans op een succesvolle herbestemming van historische panden voor wonen 
en zorg is groter als de tijd wordt genomen voor een gedegen voorbereiding. Daarbij moet er ruimte zijn voor een 
vroegtijdige inbreng van huurders en eindgebruikers.
 
Het rapport Herbestemming voor wonen met zorg, waarin de bevindingen van het onderzoek, is te vinden op 
www.archlokaal.nl. De voorlopige conclusies werden besproken in het Kenniscafé Wonen en Zorg in de Nieuwe 
energie in Leiden. De resultaten werden tevens toegelicht op het jubileum Bouwen op historie van Hoogevest Architecten 
in het gemeentehuis van Hilversum.

Transformeren

Cultuurhistorisch erfgoed voor wonen & zorg

MIDDeNIN De SAMeNLeVING
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Herbestemmen van cultuurhistorisch  
erfgoed is kostbaarder dan nieuwbouw, 
maar levert ook veel op

thomashuis in een oude Oliemolen bij de nieuwe Delftse wijk Hoornse Zoom. Een thomashuis is een woning voor volwassenen 

van alle leeftijden, maar de huidige groep in de Oliemolen bestaat in meerderheid uit gehandicapte jongeren van rond de 

twintig. Hun pand is een karakteristiek eiland in een zee van Vinex. 

Opdrachtgever woningcorporatie Staedion; architect Ineke Hulshof
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m te laten zien hoe succesvol ingrijpende trans
formaties kunnen zijn, organiseerde Architectuur 
Lokaal een excursie naar verschillende historische 

panden in Leiden. Zowel de voormalige dekenfabriek, als 
het Kamerlingh Onnes Laboratorium, de textielfabriek en 
het ziekenhuis kreeg daar een geslaagde nieuwe bestem
ming. 
In de oude dekenfabriek huist nu het Scheltema Complex 
waarin onder andere een restaurant, een theater en een 
tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst zijn  
gevestigd. Gebrek aan budget was lastig tijdens de bouw, 
maar bracht ook onverwacht voordeel. Door de noodzaak 
alles te gebruiken wat het oude pand te bieden had, bleef 
een maximum aan historische elementen en sfeer van de 
fabriek bewaard. Veel elementen voor de verbouwing, die 
werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leiden, zijn 
door architect Reinier Verbeek ontwikkeld. 
Het Kamerlingh Onnes Laboratorium is door de Rijks
universiteit Leiden en architect Hans Ruijssenaars omge
toverd tot de nieuwe faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
universiteit. Was het eens een broedplaats van Nobelprijs
winnaars, nu biedt het huisvesting aan toekomstige juristen. 
Ruijssenaars heeft veel licht in het gebouw gebracht, en 
situeerde de nieuwe bibliotheek in het hart ofwel op de  
binnenplaats. Een mooie vondst.
In de voormalige textielfabriek Clos & Leembruggen is nu  
De Nieuwe Energie gevestigd. Dit jonge monument uit 1941 
werd door woningcorporatie Portaal met de Amsterdamse 
architect André van Stigt getransformeerd. In het opmerke
lijke combinatiegebouw werken, slapen en eten nu dak
lozen, doen leerlingen van het ROC praktijkervaring op, en 
vinden behalve de woning corporatie ook bedrijven uit de 
communicatiesector een stijlvol onderkomen. 
Sloop van het voormalige Elisabeth Ziekenhuis werd na 
protesten uit de buurt voorkomen toen studentenhuisvester 
SLS Wonen het complex kocht en bestemde als onderdak 
voor buitenlandse  studenten en internationale gasten.  
Architectenbureau Braaksma en Roos ging bij de trans
formatie uit van het behoud van de historische en monu
mentale waarden van het pand, stijldetails en bouw
technische elementen werden teruggehaald. Er kwamen 
205 studio’s met eigen voorzieningen plus een grand café.

Transformeren

Leiden 
transformeert 
geslaagd

scheltema Complex

De Nieuwe Energie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid universiteit Leiden

studentenhuisvesting in het voormalige ziekenhuis



De wethouder:
‘Buurgemeenten die inwoners bij elkaar  
wegtrekken, dat heeft geen zin’
 
Het aantal inwoners van Limburg zal de komende jaren dalen. Dat is een realiteit waarmee de gemeente Landgraaf 
zal moeten leven. Wethouder Andy Dritty ziet het als een uitdaging.

Foto Christel Wolters
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Interview

ls Andy Dritty aantreedt in 2006, hoort hij met zijn 23 jaar 
tot de jongste wethouders van Nederland. Een ambts
termijn later is de locoburgemeester en wethouder ruim

telijke ontwikkeling flink wat ervaringen rijker en onverminderd 
enthousiast. Voor een bestuurder met in zijn portefeuille ruimte
lijke ordening en stedenbouw, grondzaken, financiën en Parkstad 
Limburg zijn het spannende tijden. 

Meer met minder inwoners
De Limburgse mijnstreek is al decennia bezig met een transformatie. 
Landgraaf draagt daaraan bij met het legendarische Pinkpop
festival en trekpleisters als het skicentrum Snowworld. Dritty 
vertegenwoordigt Landgraaf binnen het bestuur van Parkstad, 
het samenwerkingsverband waarin acht gemeenten in dit gebied 
hun beleid op elkaar afstemmen. In die rol is hij druk bezig ge
weest om Parkstad voor te bereiden op een toekomst met dalende 
inwoneraantallen. De regio heeft inmiddels een voortrekkersrol 
als het over het thema ‘krimp’ gaat. Dritty: ‘Krimp is onvermijdelijk. 
Dat besef is de laatste jaren wel doorgedrongen. We discussieerden 
er al langer over, en deze bestuursperiode is de knop definitief 
omgegaan. Ontkennen helpt niet, deze demografische ontwikkeling 
is niet te keren. En buurgemeenten die bij elkaar inwoners weg
trekken, Einwohnerkannibalismus, dat heeft geen enkele zin. We 
moeten juist verstandig met deze ontwikkeling omgaan. Het zou 
daarom ook fout zijn om alle bouwplannen te stoppen. Om de 
kwaliteit op peil te houden heb je nieuwbouw nodig, ook al bete
kent dat dat we per saldo meer moeten slopen om een goed even
wicht te bereiken. Onze kwaliteitswinst zit dan ook niet alleen in de 
nieuwe woningen, we kunnen ook meer groen de wijken inbren
gen.’ Parkstad Limburg is voor inspiratie met een delegatie naar 
het Duitse SachsenAnhalt gereisd. ‘Daar is een internationale 
bouwtentoonstelling gewijd aan krimp en herbestemming, die 
bijvoorbeeld ook de vraag stelt hoe je bij deze thema’s ontwerpers 
op een creatieve manier kunt inzetten. De erfenis van het indus
triële verleden is belangrijk voor dit deel van Limburg. Daarom 
zoeken we naar mogelijkheden om oude mijnwerkerswoningen te 
behouden. Die zijn naar onze moderne maatstaven veel te klein, 
maar slopen zou een verlies zijn. Ze kunnen een toekomst krijgen 
als we ze samenvoegen, bijvoorbeeld door van drie woningen twee 
te maken.’

Mensen en middelen bundelen
De Limburgse bestuurder houdt zich intensief bezig met de ruim
telijke toekomst van de gemeente, maar het eigenlijke bouwen is 
een zaak van anderen. Daarvoor werkt Parkstad bijvoorbeeld sa
men met woningcorporaties, terwijl voor de economische kant van 
het verhaal de inbreng van het bedrijfsleven onmisbaar is. Dritty: 
‘Landgraaf heeft inmiddels een ‘leisure boulevard’ waaraan nog 
steeds elementen worden toegevoegd, zoals kortgeleden een 
nieuw hotel bij Snowworld. Zoiets ontstaat natuurlijk niet zonder 
ondernemers, want de rol van overheden is vooral het faciliteren.’ 
Kan een gemeente als Landgraaf de ruimtelijke opgaven het hoofd 
bieden? Zijn er voldoende mogelijkheden om sturing te geven? 
Dritty: ’Je hoort mij niet klagen over het ambtelijk apparaat. Wij 
hebben de capaciteit om onze taken op een kwalitatief goede ma
nier uit te voeren. Bovendien geeft de samenwerking binnen 
Parkstad extra mogelijkheden. We hebben vorig jaar besloten de 

samenwerking te intensiveren. We willen niet samengaan in één 
gemeente, maar wel mensen en middelen bundelen in het samen
werkingsverband. Tot dusver lag het accent op de voorbereiding 
van beleid, en hebben we een gezamenlijke regionale structuur
visie opgesteld. Nu komt het aan op de uitvoering.’ 

Loyale partners
Parkstad zal partners zoeken in maatschappelijke organisaties op 
het gebied van huisvesting, onderwijs en zorg. En het ligt in deze 
grensregio voor de hand om ook eens verder te kijken. Vooral om
dat de Duitse achtertuin van Limburg geen moestuin is, maar een 
stedelijk gebied met veel kennis en talent. Dritty: ‘Als je alleen al 
kijkt naar het hoger onderwijs is dat grensoverschrijdend potenti
eel enorm. Er studeren in Aken jaarlijks meer ingenieurs af dan in 
alle Nederlandse technische universiteiten bij elkaar.’ De Lim
burgse overheden gaan de toekomst opmerkelijk strijd lustig tege
moet. Het is al gebleken dat er met de recreatieonder nemers 
vrucht bare allianties te vormen zijn. Hoe staat het met de project
ontwikkelaars? Hebben zij nog iets te zoeken in een krimpregio? 
Dritty: ‘Omdat we werken met een combinatie van sloop en nieuw
bouw ontstaan ook voor commerciële bouwers kansen. Boven
dien is onze woningbouwprognose door zowel de corporaties als 
ontwikkelaars onderschreven. Er zit een positieve kant aan de 
ontwikkeling die wij doormaken: het kaf wordt van het koren ge
scheiden. We houden de serieuze ontwikkelaars over, partijen die 
zich voor langere tijd aan ons gebied willen verbinden.’

Ideeën en inspraak 
En hoe zit het met de selectie van architecten? En voor welke op
gaven worden ontwerpers ingeschakeld? ‘Wij laten de bouwende 
partijen veel architectonische vrijheid, wij sturen vooral via de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden. We hebben een vrucht
bare samenwerking met ontwerpers gehad in een project dat was 
gericht op de identiteit van dit gebied. We hadden daarvoor zes 
jonge ontwerpteams uit België, Duitsland en Nederland uitgeno
digd om na te denken over het belang van de historische weg die 
de verbinding vormt tussen de kernen in Landgraaf. Heel boeiend 
om te zien hoe de perspectieven op zoiets uiteen kunnen lopen.’ 
Ook aan de mening van bewoners hecht Dritty belang. ‘Ik ver
wacht dat we steeds meer gebruik gaan maken van internet
discussies. Bij wijze van proef hebben we burgers al uitgenodigd 
om via internet ideeën te spuien over de vernieuwing van het 
raadhuisplein. Nog los van de kwaliteit, zien we nu al dat veel 
meer mensen zich uitspreken dan ooit gebeurt op een traditionele 
hoorzitting. Dat is winst.’

Volgende fase
In veel gevallen blijkt het wethouderschap kortetermijnwerk:  
tijdens de laatste raadsperiode stapte elk jaar tien procent van de 
wethouders op. Dritty: ‘Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier 
gewerkt. Er is veel bereikt, ook al heb ik het gevoel dat alles nu 
pas op stoom begint te komen. We zitten op het omslagpunt tussen 
voorbereiding en uitvoering. De volgende fase wil ik graag mee
maken.’ Van de kiezers mag het. Vanaf 3 maart 2010 is Dritty’s 
partij, Gezamenlijke Burgerbelangen Landgraaf, met 12 van de 25 
leden de sterkste fractie in de raad. (DB)

Foto Christel Wolters
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Transformeren

Foto Karin van der Heijden 

Herbestemmingen van fabrieken en scheeps

werven, zoals die van de oude suikerfabriek in 

Halfweg en het Amsterdamse NDSMterrein, 

kunnen op veel enthousiasme rekenen. Het zijn 

dynamische, culturele plekken geworden waar 

mensen en bedrijven zich graag vestigen.  

Hebben verouderde kantoren die potentie ook? 

Hoewel het architectonische erfgoed van de 

diensteneconomie jonger is, de meeste  

gebouwen zijn in de jaren zestig en zeventig 

neergezet, en een minder romantische uit

straling heeft dan de fabrieken en scheeps

werven, liggen er toch kansen. er is een scala 

aan opties om van verouderde kantoren weer 

iets te maken. Woningcorporaties zijn bezig 

met hergebruik door studenten en kijken of er  

woningen of zorgfuncties in gevestigd kunnen 

worden. uit commerciële hoek komen initiatieven 

 
VOORMALIGE KANtOREN
HEt NIEuWE WONEN IN

om de gebouwen tot hotels te transformeren. 

Winst is er niet alleen voor de markt. Ook de 

omgeving profiteert. Want een karakteristiek 

pand kan behouden blijven, terwijl de nieuwe 

functie de buurt een impuls geeft. Niet slopen, 

maar hergebruiken. Zo’n instelling maakt het 

mogelijk de geschiedenis zichtbaar te houden 

en toch recht te doen aan voortschrijdend 

inzicht over de opbouw van de stad.
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Na het bouwen zelf, is praten over bouwen misschien wel 
een van de favoriete bezigheden van de mensen die  
werkzaam zijn in het vak. Dat is logisch, want een belangrijk aspect 
van architectuur, stedenbouw en opdrachtgeverschap is het uitwisselen van  
denkbeelden. Om dat goed te kunnen doen, zijn mensen nodig die open en eerlijk hun eigen 
handelen ter discussie durven te stellen. In de debatten die Architectuur Lokaal leidde in 2009, en die volle zalen trokken, 

werd dat gedurfd. Zo vroeg de gemeente Roosendaal zich openlijk af hoe zij een betere opdrachtgever zou kunnen zijn nu het grote 

bouwproject Spoorzone in ontwikkeling is. Letterlijk was de vraag: wat moeten we doen om de Gouden Piramide te winnen?  

ANET, een netwerk van tien kleine architectenbureaus uit de regio AmsterdamHaarlem, zocht publiekelijk naar suggesties hoe zijn 

als netwerk effectiever zou kunnen werken. In hun zoektocht naar een goede formule betrokken zij opdrachtgevers, collegaarchitecten 

en architectuurcritici. De gemeente Bergen op Zoom wilde raad over hoe zij een architectuurcentrum in het leven kon roepen, als  

manier om waardevolle architectuur in de stad op een zinvolle manier onder de aandacht te brengen van een breed publiek. 

Een ander noodzakelijk ingrediënt om het debat te voeden, is een grondige analyse van een bepaald fenomeen. Een goed voorbeeld 

hiervan is het Universitair Medisch Centrum in Amsterdam dat drie diepgravende onderzoeken naar bouwen en zorg deed. Die werden 

inzet van een debat over de vraag wat er met de kwaliteit van de huisvesting is gebeurd in de snel veranderende leefwereld van de 

nieuwe oudere. Ook relevant was de werkgroep Architect en Opdrachtgever die de Universiteit van Amsterdam ontwikkelde.  

Studenten onderzochten historische opdrachtgevers en ontdekten hoeveel er veranderd is in vergelijking met de hedendaagse praktijk 

van opdrachtgeven. De studies bieden waardevol reflectiemateriaal voor de opdrachtgevers van vandaag. 

Educatie 

Educatie

HEt NIEuWE WONEN IN
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Het architectuurcentrum:
‘Architectuur moet een meerwaarde hebben voor 
de stad en de gebruikers, daar gaat het om’. 
In Nederland zijn zo’n vijftig architectuurcentra actief. De budgetten, het programma, en de organisatie verschillen,  
maar altijd is zo’n platform in het leven geroepen om architectuur en stedenbouw onder de aandacht te brengen van een 
breed publiek. Wat heeft Edwin Verdurmen met architectuurcentrum CASA teweeg gebracht in Arnhem? 

Foto Christel Wolters
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Interview

et Arnhemse architectuurcentrum CASA ging zes jaar  
geleden van start. Oprichter en directeur Edwin Verdurmen 
denkt dat CASA in die tijd heeft bewerkstelligd dat mensen 

zich bewuster zijn geworden van de meerwaarde van hoogwaar
dige architectuur. Hij zegt: ‘Onze activiteiten trekken gemiddeld 
honderd bezoekers, soms wel 450. We spreken dan ook een brede 
groep van ambtenaren, bestuurders, architecten, makelaars,  
woningcorporaties, ontwikkelaars, belangengroepen en geïnte
resseerde leken aan. Daarmee dragen we bij aan de ontwikkeling 
van een goed architectuurklimaat in Arnhem. CASA is voort
gekomen uit Architectuurcafé Arnhem, waar een aantal architecten 
maandelijks samenkwam om te discussiëren over onderwerpen 
die speelden. Er pasten dertig mensen op de kleine boven
verdieping van het café, en regelmatig overtrof de belangstelling 
de capaciteit ruimschoots. In Apeldoorn en  
Nijmegen waren toen al architectuurcentra, dus 
wij vroegen ons af: waarom niet in Arnhem?  
We wilden een neutraal discussieplatform zijn 
met als doel het architectuurklimaat van  
Arnhem te verbeteren, we waren geen tegen
beweging. Toch werden we aanvankelijk niet met open armen 
ontvangen door het gemeentebestuur. Een financiële bijdrage 
kregen we in elk geval niet. We zijn begonnen met kleine activiteiten 
die eerst incidenteel, en later ook structureel werden gesponsord 
door de bouwwereld. Dat heeft ons politiek vertrouwen gebracht. 
Inmiddels bedraagt de gemeentelijke subsidie zo’n twintig  
procent van onze jaar begroting. Dat is minder dan veel andere 
architectuurcentra krijgen, maar wij vinden het prettig om niet te 
veel van één partij afhankelijk te zijn.’ Vorig jaar verhuisde CASA 
van de voormalige Cobercofabriek aan de Rijn, naar het centrum 
van de stad. Het nieuwe onderkomen van het architectuur
centrum bevindt zich onder de parkeergarage Langstraat. Hier 
was eerst een voetgangerspassage die deel uitmaakte van ver
bindingsplannen tussen de binnenstad en de Rijnkade. Deze 
route kwam echter niet van de grond, en de passage werd een 
hangplek die veel overlast gaf. Kunstenaarscollectief G.A.N.G. 
claimde de ruimte enkele jaren geleden en maakte het tot zijn  
projectlocatie. Vorig jaar is de ruimte verbouwd tot een binnen
ruimte waar het hele jaar culturele activiteiten plaatsvinden. CASA 
gebruikt de 600 m2 ruimte nu samen met G.A.N.G. en Ontwerp 
Platform Arnhem (OPA).

Stimuleren van het klimaat
‘Of we een positief effect hebben op het architectuurbeleid in  
Arnhem, is moeilijk te zeggen. Wel zien we dat de kwaliteit van de 
architectuur omhoog gaat, mede doordat de gemeente, corpraties 
en andere opdrachtgevers meer aandacht besteden aan  
architectenselecties en prijsvragen. We stimuleren het Arnhemse 
architectuurklimaat met debatten, excursies, publicaties, bije en
komsten en prijzen. Prijzen zijn belangrijk voor het stimuleren 
van aandacht voor hoogwaardige architectuur. Ook worden  

architecten en opdrachtgevers zo beloond voor hun inzet en  
inspanningen. We hebben bijvoorbeeld de Heuvelinkprijs voor 
nieuwbouw, die wordt uitgereikt tijdens de Nacht van de Archi
tectuur. We werken daarbij samen met dagblad De Gelderlander 
dat de publieksprijs organiseert. En voor de Willem Diehlprijs 
voor monumenten en renovatie organiseren we een aparte avond.  
Daar komt gerust tweehonderd man publiek op af.’
Een ander project waar Verdurmen met plezier op terugkijkt, is 
wat bij CASA de ‘Gordiaanse Knoop’ wordt genoemd. ‘Al 25 jaar 
lopen de plannen voor de herstructurering van de zuidelijke  
binnenstad vast. Hoe komt dat toch, wilden we weten. Steeds 
doemden er weer nieuwe plannen en nieuwe bezwaren op. Zoals 
bij het Rijnboogproject, waarvoor de Spaanse architect Sola de 
Morales voorstelde om een relatie met de Rijn te leggen met een 

haven. Die haven was 
onderwerp van een 
referendum en inzet 
van verkiezingscam
pagnes. Daar werden  
zetels op gewonnen 

en verloren. CASA heeft een reeks interviews gehoudenmet betrok
kenen. En dan zegt een oudwethouder ineens dat het plan eigen
lijk te megalomaan is en misschien toch wel een beetje anders 
moet. Of vindt een projectontwikkelaar dat de haven er toch uit 
moet. Wij zijn deze analyse begonnen vanuit een neutraal stand
punt, uit nieuwsgierigheid. En nu de gesprekken gepubliceerd 
zijn, doen ze veel stof opwaaien. Misschien dat ze een doorbraak 
kunnen forceren.’

Stad van tegenstellingen
‘Arnhem heeft specifieke kenmerken die invloed hebben op de 
manier waarop CASA te werk gaat. Het is een stad van tegen
stellingen. Rijk versus arm, hoog versus laag, aso versus kak.  
Die context bepaalt mede de manier waarop wij te werk gaan. 
Arnhem een groot aantal creatieve opleidingen aan de academies 
voor kunst en architectuur. Daarom proberen wij de uitwisseling 
met andere vormgevingsdisciplines en de kunsten te stimuleren. 
Wij zijn geen kliekje architecten en willen niet alleen voor de  
eigen parochie preken. Toch is er een grote gemene deler die alle 
architectuurcentra bindt. Het begint altijd bij een kleine club 
mensen die de noodzaak voelt om architectuur beter onder de 
aandacht te brengen. Die groep verzamelt individuen om zich 
heen en legt zo verbindingen tussen de verschillende partijen  
in het brede proces van ruimtelijke ordening en architectuur. De 
context verschilt per gemeente, maar het gevoel aandacht voor 
architectuur te willen vragen, daarin ligt het bestaansrecht.  
De onafhankelijkheid van een architectuurcentrum is belangrijk, 
daarommoet het geen gemeentelijke instelling zijn. Hoewel een  
wethouder eventuele initiatieven van individuen om een centrum 
op te richten, natuurlijk ruimhartig kan steunen.’ (IvtK)

Foto Christel Wolters

’Structurele sponsoring door de  

bouwwereld heeft politiek vertrouwen  

in het architectuurcentrum gebracht’
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Scholieren betrekken bij tentoonstellingen, rondlei
dingen en debatten die door architectuurcentra wor
den georganiseerd. Een goed idee, dus waarom inder
daad niet? Omdat het moeilijk blijkt scholen, docenten 
en leerlingen ervoor te interesseren. De middelen zijn 
beperkt en alleen als er aansluiting is met bestaande 
lesprogramma’s lijkt men ervoor te porren. Toch zijn in 
Engeland zulke educatieve programma’s veel vanzelf
sprekender.

 
Architectuurcentra uit Nederland en Groot-Brittannië bijeen in de kluis van het voormalige bankgebouw van het Berlage Instituut. 

In 2010 volgt een bijeenkomst in Londen.

In engeland  
zijn educatieve  
programma’s  
alveel langer  
vanzelfsprekend

Educatie

Architectuureducatie  
afkijken van Groot-Brittannië

Daarom organiseerden Architectuur Lokaal en het  
Architecture Centre Network (ACN) tijdens de Inter
nationale Architectuur Biënnale Rotterdam een  
themabijeenkomst over educatieve programma’s voor 
architectuurcentra. Engelse en Nederlandse centra 
wisselden daar van gedachten. Ook in Engeland blijkt, 
net als in Nederland, de financiering voor educatieve 
projecten lastig rond te breien, is informatie
uitwisseling tussen architectuurcentra  
niet vanzelfsprekend en is het succes van 
de projecten moeilijk vast te stellen.  
De Engelse architectuurcentra hebben  
hun educatieve programma’s in kwaliteit, 
financiën, opzet, doelgroep en bereik dus 
net zo hard moeten bevechten, ze zijn er  
alleen al wat langer mee bezig.
Nederland heeft veel in te halen. Om meer kennis op te 
doen over het organiseren van educatieve program
ma’s hebben de Nederlandse centra in maart dit jaar 
daarom een wederbezoek gebracht aan hun Engelse 
collega’s.
Ter voorbereiding op deze uitwisseling inventariseerden 
Architectuur Lokaal en ACN de stand van zaken  
rond en de educatieve architectuurprogramma’s in 
beide landen. De rapporten zijn te vinden op 
www.archlokaal.nl.

Kees Christiaanse, curator van Open City - de vierde 

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 

IABR - gaf voorafgaand aan de officiële opening  

speciaal voor de Nederlandse en Britse architectuur-

centra een inleiding op de tentoonstelling
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Beoordelen 

Een bouwproject kan moeilijk of gemakkelijk verlopen, kort 
of lang duren, maar op een gegeven moment is het af. Dat betekent niet het einde, want 
een project kan een tweede leven beginnen in het circuit van jury’s en prijsuitreikingen. Voor de opdracht

gever is dat een manier om een beeld te krijgen van de meningen die over zijn werk bestaan. Voor gemeenten is een architectuurprijs 

een belangrijk middel om de aandacht voor architectuur te stimuleren en ook een gelegenheid om de opdrachtgevers en ontwerpers in 

de schijnwerpers te zetten. Verschillende gemeenten hebben een of meerdere architectuurprijzen. Er bestaan daarnaast ook thema

prijzen, zoals de Betonprijs of de Hedy d’Anconaprijs, waarin projecten worden beloond vanwege uitzonderlijk materiaalgebruik of 

bijzondere prestaties binnen. Er bestaan oeuvreprijzen, antiprijzen (het slechtste gebouw van... ) en vakbroederprijzen, bijvoorbeeld 

de BNAKubus. Opdrachtgeversprijzen zijn zeldzamer. Architectuur Lokaal biedt geregeld hulp bij het organiseren van een prijs.  

Zo verrichtte de stichting onderzoek voor de Rotterdamse Maaskantprijs die in 2008 als oeuvreprijs werd uitgereikt aan Adri Duivesteijn, 

onder andere voor zijn rol als publiek opdrachtgever. Ook bij de uitvoering van de Gouden Piramide, de beloning die het rijk uitlooft 

voor goed opdrachtgeverschap, is Architectuur Lokaal al jaren betrokken. Tenslotte nemen medewerkers geregeld plaats in jury’s  

van prijzen, zowel in Nederland als daarbuiten, bijvoorbeeld bij de Provinciale Architectuurprijs van de Belgische provincie Vlaams

Brabant. 

De Provinciale Architectuurprijs 2008 van de provincie Vlaams-Brabant werd vorig jaar uitgereikt aan A2D architecten  

en Flip de Mulder architect, de ontwerpers van Jeugdcentrum Boekfos in Asse (België). Foto Lander Loeckx

Architectuureducatie  
afkijken van Groot-Brittannië
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n 2009 was in het tijdschrift  
Architectuur Lokaal het losbladige 
pamflet De Olifantenkooi opgenomen. 

De naam hiervan is ontleend aan een  
kritiek van de Vlaamse architectuurcriticus 
Geert Bekaert uit 1965, genaamd Inspirerende 
Olifanten. In De Olifantenkooi kwamen 
architecten aan het woord over hun vak  
als doel een bijdrage te leveren aan het  
architectuurdebat en aan de visievorming 
van opdrachtgevers over architectuur. 
Met het verschijnen van elk nieuw nummer 
gingen (jonge) opdrachtgevers en architecten 
ook met elkaar in discussie over een actueel 
thema. In 2009 is onder andere gedebatteerd 
over het verschil tussen bewoners parti

Beoordelen

Debatten van De Olifantenkooi. Foto Eva Kasbergen

Projectontwikkelaar Geurt van Randeraat. 

Foto Cas Poldermans

Foto Cas Polderman

MEER 
OLIFANtENKOOI

cipatie en consumentenbelangen, de 
ontwikkelende architect versus de ont
werpende ontwikkelaar en de positie van 
de opdrachtgever in de architectuurkritiek.  
En daarin werden pittige uitspraken niet 
geschuwd: 
 Over bewonersparticipatie zei architect 

Marc Koehler: ‘Wordt participatie wel 
echt ingezet als nieuwe ontwerpmethode 
of is het slechts een handige communi
catie tool waarmee meer draagvlak wordt 
ge realiseerd?’ 

 Geurt van Randeraat, SITE Urban  
Development, merkte over projectont
wikkeling op: ‘Ontwikkelaar zijn, dat 
deugt niet helemaal. Maar zoals we het 
nu doen, kunnen we gepassioneerd en 

met zorg projecten realiseren waar we 
ons absoluut niet voor hoeven te 

 schamen.’
 In het kader van conceptontwikkeling 

vond Jaco D. de Visser, architect/ 
ontwikkelaar: ‘Ontwerp is geen  
commercieel toegevoegd aspect, maar 
een drijfveer, een wil tot kwaliteit 
maken.’

 Jasper Jägers, projectontwikkelaar bij 
TCNPP vond: ‘Architecten zijn lucht
kastelenbouwers die buiten de realiteit 
staan.’

 Terwijl diverse architecten over  
ontwikkelaars zeiden: ‘Ontwikkelaars 
zijn geldzuchtig en doen alleen aan  
kortetermijndenken.’ 
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Gouden Piramide
Rijksprijs voor opdrachtgevers
Genomineerden en winnaars van de Gouden Piramide, de jaarlijkse rijksprijs 
voor inspirerend opdrachtgeverschap in Nederland, zijn zonder uitzondering 
vereerd met hun verkiezing. 

Tony de Haan van Vereniging Natuurmonumenten en winnaar Gouden Piramide 2003: 
‘De Gouden Piramide dwingt ook intern veel respect af. Nu zien alle betrokkenen dat 
bouwen in de natuur, wat toch altijd gevoelig ligt, ook waardevol kan zijn’. 

Edwin Oostmeijer van Het Bolwerk in Utrecht en winnaar Gouden Piramide 2007: 
‘Tien jaar lang ben je volstrekt monomaan aan het ontwikkelen en bouwen. Daarna 
komt het moment van afstand nemen, mensen uitnodigen tot bekijken en er iets van te 
vinden. Het is ook wel goed dat anderen er iets van vinden.’ 

Jan Vriezen van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum en winnaar van de 
Gouden Piramide 2008: ‘Na tien jaar leven met een vraagteken, kun je gaan genieten  
van het uitroepteken.’ 

Meer informatie op www.goudenpiramide.nl

V.l.n.r. tony de Haan, Edwin Oostmeijer en Jan Vriezen. Foto Eva Kasbergen

Juryleden Rienk Posthuma en sjoerd soeters voor de camera van het televisieprogramma 

AVRO KunstUur bij het bezoek aan de genomineerde projecten voor de Gouden Piramide 

2009.

MEER 
OLIFANtENKOOI
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Markoevers:  
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Drie Hoefijzers: 
historisch en modern

OV-Terminal

De koekamp in Den Haag met daaronder de 
Hubertustunnel. Foto gemeente Den Haag

kamerlingh Onneslaboratorium in Leiden.  
Opdrachtgever Rijksuniversiteit Leiden 

Ontwerp en foto Hans Ruijssenaars Architecten

Overzichtskaart Via Breda. Beeld gemeente Breda

Met de Westerschelde container Terminal 
WcT kan Vlissingen deze grote container
schepen ontvangen. Beeld Ruben Oreel

Raadsdiscussie in  
HardinxveldGiessendam

Wel of geen welstand? 

Welstandsbeleid is een actueel thema in 
veel gemeenteraadsdebatten. Zouden men
sen niet zelf mogen weten hoe ze hun huis 
verbouwen? En zo ja, hoe kan de gemeente 
dan nog invloed uitoefenen op de ruimte
lijke kwaliteit? Moeten misschien delen van 
de gemeente welstandsvrij gemaakt wor
den? Of toch de hele gemeente? En dan zelfs 
de historische kernen? 
De kwestie houdt ook de gemeente Har
dinxveldGiessendam bezig. Het gemeente
bestuur realiseerde zich dat achter de wel
standsgerelateerde vragen andere vragen 
verscholen lagen: wat zijn de belangrijkste 
ruimtelijke kwaliteiten van Hardinxveld
Giessendam? Hoe willen we die behouden?  
Welke rol kan een welstandscommissie 
daarbij spelen? Moet de welstandscommis
sie dan andere bevoegdheden krijgen of 
anders worden georganiseerd? Of kunnen 
we eigenlijk prima zonder? 
Om inzicht te krijgen in de voor en nadelen 
van het huidige welstandsbeleid en de mo
gelijke alternatieven organiseerde de ge
meente een bijeenkomst. Architectuur Lo
kaal modereerde de discussie, waarvoor 
ook een groot aantal lokaal betrokkenen 
was uitgenodigd, zoals de woningcorpora
tie, historische genootschappen, ontwer
pers, de provinciale welstands organisatie 
Dorp Stad en Land, en andere deskundi
gen. Het debat draaide om de vraag welke 
gebouwen, ensembles en kenmerken be
houden willen worden. En hoe dat behoud  
gegarandeerd kan worden als welstands
beleid niet langer het ruimtelijk kader is. De 
discussie is nog niet afgerond. Bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen werd de Trans
parante Partij voor Algemeen Belang (T@B), 
als lokale partij de grootste voorstander 
van het afschaffen van welstandsbeleid, 
met vijf zetels de grootste partij. Wordt ver
volgd dus... 

elk kwartaal bespreekt een wet

houder in het tijdschrift van Archi

tectuur Lokaal een actuele kwestie 

in de gemeente. Hij of zij doet dit 

op verzoek van een collegawet

houder. Iedere wethouder die aan 

het woord is geweest, geeft het 

stokje vervolgens door aan een 

collega uit een andere gemeente 

en legt deze ook een concrete 

vraag voor. Die daarover in het 

volgende nummer antwoord op 

zal geven. 

In 2009 liep de estafette van Peter 

Smit (wethouder Den Haag) over 

tramtunnelbouw naar Pieter van 

Woensel (wethouder Leiden) over 

welstandsbeleid en vernieuwende 

architectuur naar els Aarts (wet

houder Breda) over de ontwikke

lingen rond het station naar Piet 

Polderman (wethouder Vlissingen) 

over de Wester schelde container 

Terminal naar Roel van der Molen 

(wethouder Delfzijl) over de soli

dariteit van grotere gemeenten 

met hun kleine broertjes in 2010.

een abonnement op het tijdschrift 

Architectuur Lokaal is kosteloos 

verkrijgbaar op aanvraag.

Beoordelen
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Internationaal 
Een toenemend aantal Europese landen heeft in de afgelopen 
jaren nationaal en lokaal architectuurbeleid ontwikkeld. Degenen die daarbij in Europa 
professioneel betrokken zijn, zoals Architectuur Lokaal, vinden elkaar in EFAP. Dit European Forum for 

Architectural Policies is een informeel netwerk dat elk halfjaar bij elkaar komt in het land dat op dat moment voorzitter van de Euro

pese Unie is. Zo besprak Architectuur Lokaal in 2009 de Nederlandse aanbestedings praktijk tijdens het Tsjechische voorzitterschap in 

Praag en nam later in het jaar deel aan de discussie in Stockholm toen Zweden voorzitter was. In 2010 zijn Spanje en België aan de 

beurt. Bij het jaarcongres van de Bond van Portugese Architecten gaf Architectuur Lokaal een lezing over de organisatie van het  

Nederlandse architectuurbeleid en lokale architectuurcentra, wat in veel landen een onbekend fenomeen is. 

Meer informatie:  www.efapfepa.eu en www.oasrs.org 

Architecten in Europa  per 1000 inwoners en per km2

Italië 11.056 1,90 0,37

Griekenland 15.800 1,45 0,12

Duitsland  114.000  1,38 0,32 

Denemarken 65.000 1,22 0,15 

Portugal 10.380  1,00 0,11 

Spanje 38.700 0,95 0,07 

Ierland 2.980 0,78 0,04

Finland  3.000 0,58 0,01

GrootBrittannië 30.600 0,52 0,12  

Zweden  5.380  0,50 0,01 

Nederland   7.650  0,47 0,23 

Frankrijk  27.000  0,44 0,04 

Oostenrijk 2.342 0,28 0,03

Bron: Vlaamse Orde van Architecten, cijfers 2007 www.ordredesarchitectes.be

Lokaal Mondiaal
In het kwartaalblad van Architectuur Lokaal belicht elk 
jaar een andere buitenlandcorrespondent over het 
opdrachtgeverschap ter plaatse. In 2009 berichtte 
Alex van de Beld (Onix) vanuit Zweden. Eerder kwam de 
praktijk in Duitsland (Vincent Kompier), Amerika (Tracy 
Metz) en Curaçao (Carel Weeber) aan bod. Deze rubriek, 
Lokaal Mondiaal geheten, maakt duidelijk dat opdracht-
geven een bezigheid is die in belangrijke mate cultureel, 
maatschappelijk en historisch bepaald is. In 2010 is  
Harry den Hartog ter plaatse in China.



 
 

V O O R A A N K O N D I G I N G

Landelijke manifestatie als trefpunt voor gemeenteraadsleden, wethouders, rijks- 
en provinciale overheden, ambtelijke projectleiders, woningcorporaties, project-
ontwikkelaars, ontwerpers, welstandsorganisaties, architectuurinstellingen en alle 
anderen met ambities voor de inrichting van Nederland. 

donderdag 14 oktober 2010 
rijtuigenloods amersfoort

Er is weer een bestuursperiode van start gegaan met vele nieuwe raadsleden en wethouders. Zij zullen de 
komende vier jaar verantwoordelijk zijn voor een goede ruimtelijke ordening en architectuur. Ook voor  
ervaren bestuurders blijft het gemeentelijk opdrachtgeverschap een veeleisende taak, het betreft vele  
terreinen en zowel grote als vele kleinere projecten. Het gaat over wonen, supervisie, maatschappelijk 
vastgoed, landschap, transformatie, educatie en beoordelen. Het gaat ook over afstemming met bewoners 
en buurgemeenten, over zorgvuldig formuleren van ambities en opdrachten. Over het goed regelen van de 
financiën, over het kiezen van samenwerkingspartners en over aanbesteden. Hoe kan een gemeente, die 
met dit alles rekening moet houden, toch een goedpubliek opdrachtgever zijn met een heldere visie? Om u 
verder op weg te helpen organiseert Architectuur Lokaal de landelijke manifestatie Bouwen op ambitie 
op donderdag 14 oktober in Amersfoort.

30 excursies en een landelijk debat
Gemeenteraadsleden en wethouders beginnen de dag met projectbezoeken gewijd aan de thema’s van 
de komende jaren: verdichting en krimp, transformatie en herbestemming, particulier opdrachtgever-
schap en centrumontwikkeling. De excursies starten vanuit tien vertrekpunten variërend van Haarlem 
tot Hengelo en van Groningen tot Eindhoven. In de middag komen de tien reisgezelschappen samen in 
Amersfoort voor een landelijk debat over bouwen op ambitie. Daar krijgen de vertegenwoordigers van 
de lokale politiek gezelschap van andere betrokkenen bij het opdrachtgeverschap in Nederland. Het debat 
gaat over de vraag wat er komt kijken bij bouwen op ambitie. Wie zijn daarvoor nodig? Hoe kan dat het 
beste aangepakt worden?
Deze dag is bij uitstek geschikt om kennis te maken met collega’s uit andere gemeenten en partijen met 
wie u in de komende vier jaar het opdrachtgeverschap deelt. Niet in de laatste plaats kunt u er ook met 
ontwerpers in contact komen. En zij zijn onontbeerlijk bij het ontwikkelen van een visie en aandragen van 
ideeën en oplossingen.
 
Bouwen op ambitie is hét evenement van 2010 om kennis en kennissen op te doen voor het opdracht-
geverschap in de nieuwe bestuursperiode. Met deze manifestatie hoopt Architectuur Lokaal u daarbij  
inspiratie te bieden.
 
Alle informatie is te vinden op: www.arch-lokaal.nl
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BOUWEN 
op AMBITIE


