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De nota's 

'In het architectuurbeleid zou de pro
vincie een belangrijke rol kunnen spe
len. Veel mogelijkheden liggen op het 
gemeentelijke vlak, maar de provincie 
zou naast gemeentelijke ondersteu
ning en ontwikkeling van kennis door 
publikatie en educatie vooral de 
samenwerking tussen (kleinere) 
gemeenten kunnen stimuleren. Bij
voorbeeld op het gebied van beeld
kwaliteitplannen, beschermde stads
gezichten in het kader van het Monu
menten Selectie Project, het ontwik
kelen van masterplannen en het 
behoud van grote waardevolle struc
tuurelementen die op het grensge
bied van meerdere gemeenten lig
gen'. 
Aldus een eerste reactie van de rijks
bouwmeester op de notitie Door 
groen aan het oog onttrokken, een 
verkennende notitie over provinciaal 
architectuurbeleid. Voor zover bekend 
is Zeeland de eerste provincie die op . 
integrale wijze een provinciaal archi
tectuurbeleid in voorbereiding heeft. 
'Gezien de schaal van Zeeland, de 
vaak kenmerkende landschappen, de 
gemeentegrens overschrijdende 
karakteristieken en structuren, zoals 
bijvoorbeeld het Deltaplan, en het 
relatief grote aantal kleine gemeen
ten, zijn er voldoende redenen voor 
een provinciaal architectuurbeleid in 
de provincie Zeeland'. 
Erik Vinken, stedebouwkundige van 
de provincie, licht de inhoud van de 
notitie toe. 

Architectuur boven lokaal frik Vinken 

Dorpsuitbreiding, Ouwerkerk 

Zee Land, de naam voor deze provincie had niet beter 
gekozen kunnen worden. De relatie tussen zee en 
land is vaak direct en overal indirect te merken. Zee
land wordt gekenmerkt door historische steden en 
dorpen met vaak bijzondere profielen, veel natuur en 
open landschappen. Ook in Zeeland wordt er ruimte 
gevraagd ten behoeve van groeimogelijkheden; 
groeimogelijkheden die zich manifesteren door uit
breiding van steden en dorpen met woonwijken, 
industrieën, recreatieve en toeristische voorzienin
gen. De bescherming en het behoud van het bestaan
de waardevolle enerzijds en de vernieuwing (vaak in 
de vorm van uitbreiding) anderzijds staan op gespan
nen voet met elkaar. Het aantal partijen en belangen 
dat hierbij betrokken is, is groot. 
Het bovenstaande geeft aan waarom nodig is om 
expliciet beleid te voeren ten aanzien van de vorm ge
vingsaspecten van de ruimtelijke ordening: architec
tuur, stedebouw en landschap. 
De eerst aangewezenen om beleid te ontwikkelen 
met betrekking tot het bovenstaande zijn de 
gemeenten. Als het gaat om de ontwikkeling van 
nieuwbouwlokaties, het plaatsen van windmolens, 
het renoveren van de openbare ruimte is de gemeen
te de hoofdverantwoordelijke. 
De provincie Zeeland wil daarbij echter niet met de 
armen over elkaar toekijken. Ze voelt zich mede ver
antwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit van Zee
land. Waar mogelijk wil de provincie de gemeenten 
ondersteunen en stimuleren bij het ontwikkelen van 
beleid. Indien noodzakelijk zal de provincie ook regu
lerend optreden. De provincie Zeeland is actief bezig 
met beleidsontwikkeling op de terreinen van archi
tectuur, beeldkwaliteit en monumentenzorg. 

Provinciale architectuurnotitie 
De provincie heeft in maart 1995 een verkennende 
architectuurnotitie opgesteld. Daarin wordt in de eer
ste plaats ten behoeve van provinciale bestuurçJers de 
stand van zaken en mogelijkheden met betrekking 
tot architectuurbeleid in Nederland uiteengezet. Dit 
houdt in dat er geen beeldend, uitgebreid vormgege
ven boekwerkje is geproduceerd. Er is gekozen voor 
een zakelijke opzet op basis waarvan bestuurders een 
duidel ijke keuze voor de richting van het provinciaal 
architectuurbeleid kunnen maken. Het is de bedoe
ling na overleg met gemeenten en andere belang
hebbenden een vervolgnota met concrete uitwerking 
van de gekozen beleidsrichting op te stellen . 
In de notitie wordt doorgaans de term provinciaal 
'architectuur'-beleid gehanteerd, daar wordt impliciet 
ook stedebouw mee bedoeld. In essentie draait de 
notitie om de vormgeving van verstedelijkt gebied en 
bouwwerken, in de meest brede zin van het woord, 
in landelijk gebied. Dat houdt in dat het gaat om 
gebouwen, pleinen, wijken en de aankleding daar
van, mits het vormgevingsaspecten betreft. 
Wanneer we het hebben over architectuurbeleid, dan 
gaat het over een beleidsterrein waarbij vele vakge
bieden betrokken zijn, waarbij de culturele kant van 
arch itectuur een van de belangrijkere is. 
Behalve veel vakgebieden, zijn bij architectuurbeleid 
ook veel partijen betrokken. Een provinc iaal architec
tuurbeleid dient dan ook mede gericht te zijn op de 
andere overheidspartijen, ontwerpers en marktpartij-
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en (o.a. ontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorpo
raties, woonconsumentenverenigingen). Architectuur 
van hoge kwaliteit is alleen te bereiken in samenwer
king met deze partijen. Een provinciaal architectuur
beleid kan daarmee een belangrijke bijdrage tot kwa
liteitsgerichte samenwerking leveren. 
Zowel de provincie als de gemeenten hebben een 
aantal instrumenten om het proces tussen behouden 
en vernieuwing in zo gunstig mogelijke banen te lei
den. De belangrijkste daarvan zijn het provinciaal 
streekplan (zoals beschreven in de Wet en het besluit 
op de Ruimtelijke Ordening), de bescherming van 
monumenten en (aangewezen) stads- en dorpsge
zichten (zoals omschreven in de Monumentenwet), 
de gemeentelijke bestemmings- en structuurplannen 
(zoals beschreven in de Wet en het besluit op de 
Ruimtelijke Ordening) en het gemeentelijke wel
standstoezicht (zoa ls omschreven in de Woningwet) . 

Stedelij k en landelij k gebied 
De inhoudelijke verplichtingen binnen de wet en het 
besluit op de Ru imtelijke Ordening en de welstands
verordening binnen de woningwet zijn minimaal. 
Hetzelfde geldt voor de gemeentelijke bestemmings
plannen. Kwaliteitsbeleid is onderdeel van de auto
nome gemeentelijke beleidsruimte. Kortweg kan 
gesteld worden dat er weinig moet en veel kan. 
De bovengenoemde instrumenten bieden overheden 
de mogelijkheid regulerend en/of stimulerend op te 
treden op het gebied van architectuur en stedebouw. 
Uit de praktijk blijkt dat, onder andere als gevolg van 
het limitatieve karakter van de instrumenten, hoge 
kwaliteit moeilijk af te dwingen is. Kwaliteit is niet 
rea liseerbaar zonder vrijwillige en actieve medewer
king van de betrokken partijen . De bovenstaande in
strumenten komen beter tot hun recht wanneer ze 
dienst doen om de randvoorwaarden vast te leggen 
die hoge architectonische kwaliteit mogelijk maken. 
Het beschikbare wettel ijke instrumentarium biedt alle 
ruimte om actief stimulerend op te treden. 
Het rijk gebruikt in de VINEX veelvuldig de term 
ruimte lijke kwal iteit. Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het 
niet alleen om de gebruikskwaliteit (ruimtegebruik 
en economische waarde) maar evenzeer om beeld
kwaliteit (de belevingswaarde of cultuurwaarde) en 
duurzaamheid/flexibiliteit (de toekomstwaarde) . 
Ruimtelijke kwaliteit is niet synoniem met architecto
nische kwaliteit. Projecten kunnen ruimtelijke kwali
teit hebben maar geen architectonische kwàliteit. 
Architectuur geeft gebruikswaarde, toekomstwaarde 
of belevingswaarde elk voor zich, of gezamenlijk een 
culturele betekenis. 
De hoofddoelstelling van een provinciaal architec
tuurbeleid zou moeten zijn 'het bewaken en bevor
deren van de architectonische kwaliteit binnen het 
stedelijk en landelijk gebied'. Op deze wijze kan het 
beleid zich uitspreken over de inhoudelijke kant van 
de architectuur. Deze doelstelling is gebaseerd op het 
verhogen van ruimtelijke kwaliteit, daarom dienen 
behoud en versterking van belevings-, toekomst- en 
cultuurwaarden in de realisering van deze doelstel
ling een belangrijke rol te spelen. 
Een tweede doelstelling van een architectuurbeleid 
richt zich op de ontwikkeling van 'omgevingseduca
tie'. Hiermee wordt de bevordering van kennis over, 



en betrokkenheid bij stedebouw en architectuur van 
de inwoners van Zeeland bedoeld. De verwachting is 
dat dit zal leiden tot intensivering en verbreding van 
de aandacht van de inwoners voor de kwaliteit van 
de eigen leefomgeving, met als gevolg een breder 
draagvlak voor het streven naar hogere kwaliteit van 
stedebouw en architectuur. 

Reguleren en stimuleren 
De mogelijkheden voor provinciaal architectuurbele id 
zijn te onderscheiden in twee richtingen: 
reguleren/afdwingen en stimuleren . 
Voor beide richtingen heeft de provincie wettelijke 
mogelijkheden. Maar zoals al is beschreven leidt 
reguleren en afdwingen zelden tot het gewenste 
resultaat. Slechts bij het aangeven van randvoorwaar
den en het voorwaarden scheppen voor ontwikkelin
gen kan reguleren bijdragen aan hoge kwaliteit. Te 
strikt van bovenaf opgelegde kwaliteitsnormen doen, 
op het gebied van de architectuur, zelden recht aan 
de specifieke situatie. 
Daarnaast kost regulering veel inspanning en kan de 
autonomie van de gemeente aantasten . 
Architectuurbeleid zal dan ook in hoge mate stimule
rend van aard zijn en in mindere mate regulerend . 

Bij stimuleren kan grofweg aan drie richtingen 
worden gedacht: 
1 provinciale beleidsontwikkeling, bijvoorbeeld : 
- het instellen van een 2-jaarlijkse provinciale prijs 

voor het beste stedebouwkundig/architectonische 
plan; 

- het (laten) uitvoeren van regionale dan wel provin
ciale cultuurhistorische verkenningen; 

- het opzetten en uitvoeren van een speciaal project 
rond het ontwerpen van vakantiewoningen in een 
recreatiegebied, waarbij de nadruk wordt gelegd 
op hetZeeuwsche karakter. 

2 gemeentelijke ondersteuning, waarbij gedacht 
moet worden aan: 

- gemeenten met onvoldoende deskundigheid deze 
kennis, in welke vorm dan ook, aanbieden 

- gemeenten stimuleren kwaliteitsomschrijvingen 
met betrekking tot architectuur en stedebouw in 
hun structuur-/bestemmingsplannen op te nemen; 
het mogelijk maken van gemeentelijke prijsvragen. 

3 ontwikkeling van kennis door publikatie en educa
tie, bijvoorbeeld: 

- het organiseren van studiereizen, excursies naar 
voorbeeldprojecten; 

- het ondersteunen van activiteiten op het gebied 
van lokale arch itectuurinitiatieven; 

- het mogelij k maken van manifestaties en tentoon
stellingen op het terrein van de architectuur. 

Bij regu lering is het streekplan het aangewezen in
strument om architectuurbeleid een stevig funda
ment te geven. 
Beleidssuggesties: 

objecten en gebieden met een bovenlokale en/of 
bovenregionale betekenis dienen geïnventariseerd 
te worden en vanuit bovenloka le optiek in plannen 
betrokken te worden; d it is zowel een taa k voor de 
provincie als de gemeenten; 
naast gebieden die vanwege hun waardevolle 

Recreatiew oningen, Brouw ershaven 

karakter beschermd dienen te worden, moeten 
gebieden met kansen voor specifieke ontwikkelin
gen of ontwikkelingen in het algemeen, als zoda
nig in de planvorming meegenomen worden; dit is 
zowel een provinciale als een gemeentelijke taak; 

- bestemmingsplannen dienen een structuurvisie als 
grondslag te hebben. 

Provinciaal beeldkwaliteitkader 
De provincie Zeeland is al enige tijd bezig een beeld
kwaliteitkader te ontwikkelen . Nadat in 1994 tever
geefs bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur 
werd aangeklopt voor financiële steun, is begin 1995 
een start gemaakt met een beeldkwaliteitproject in 
afgeslankte vorm. 
Ondanks de twijfels die velen hebben over de vakin
houdelijke waarde van het hele beeldkwaliteitgebeu
ren, heeft de provincie Zeeland besloten dit project te 
starten. De reden hiervoor is dat er enerzijds momen
teel geen betere beleidsinstrumenten voor de beeld
aspecten van plannen voorhanden zijn en anderzijds 
de communicatieve waarde van een beeldkwaliteit
document nauwelijks betwist kan worden. 
De provincie Zeeland zoekt aan de ene kant naar een 
instrument, een methodiek, om duidelijkheid te 
scheppen met betrekking tot de beeldaspecten van 
boven lokaal belang bij overleg over en toetsing van 
gemeentelijke plannen. Aan de andere kant is het 
van belang dat de gebruikte methode beleidsmatig 
ingepast wordt, zodat er ook minder vrijblijvend mee 
gewerkt kan worden . Daarnaast moet de methodiek 
ook door gemeenten, op hun schaa lniveau, te gebrui 
ken zijn zodat er consequent met de beeldaspecten in 
ruimtelijke plannen omgegaan wordt. 
Het te ontwikkelen beeldkwaliteitkader is niet zozeer 
een vakinhoudelijk nieuw instrument, maar eerder 
een communicatiemiddel om de samenwerking tus
sen provincie en gemeenten op het gebied van beeld
aspecten van ruimtelijke plannen te bevorderen . De 
methodiek wordt in juli afgerond, waarna een proef
casus zal worden gedraaid voor de regio Schouwen
Duiveland. Eind september zal de eindpresentatie 
plaats vinden, waarna het vervolgtraject bepaald kan 
worden 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Het is van belang dat de provincie en gemeenten het 
samen eens zijn en bereid zijn samen de verantwoor
delijkheid te nemen voor de totstandkoming van 
kwaliteit. Want indien zowel de provincie als de 
gemeenten geen beleid voeren, betekent dit dat zij 
de zorg voor architecton ische kwaliteit uit handen 
geven. 
De provincie Zeeland probeert door haar bele id de 
commun icatie over de vormgeving van ruimtelijke 
plannen en tussen de betrokken partijen te stimule
ren. Daarbij moet onduidelijkheid en vaagheid ver
meden worden, het moet duidel ijk zijn waarover het 
gaat en wat men wil. 
De provincie Zeeland probeert d it te bereiken door 
onder andere bovenstaande twee initiatieven. Dat wil 
niet zeggen dat het daarmee gedaan is, maar de eer
ste stappen in deze beleidsrichting zijn in ieder geva l 
genomen. 
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Informatie 

De nota Door groen aan het oog onttrok
ken wordt op verzoek (kosteloos) toege
zonden. 
Provincie Zeeland 
frik Vinken 
Postbus 153 
4330 AD Middelburg 
tel. 01180 - 31253 



vogelvlucht 

Informatie 

Op dit moment worden de voorbereidingen 
voor de vierde ronde van Europan getrof
fen . Medio juni zijn de betrokkenen bijeen
geweest in Boedapest, ter bespreking van 
het gekozen thema: Bouwen aan de stad 
op de stad. Transformatie van stedelijke 
gebieden. De deelnemende gemeenten uit 
Nederland zijn Almelo, Amsterdam-Osdorp, 
Den Haag, Emmen en Utrecht. Architecten 
kunnen zich inmiddels aanmelden voor 
deelname en moeten hun plannen in janu
ari volgend jaar indienen ter jurering. In 
juni 1996 worden de winnaars bekend 
gemaakt. 

Projectbureau Europan Nederland 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010 - 4401238 

Wonen in de stad Nijmegen 
betekenis in ruime context Dick van Garneren 

Bjarne Mastenbroek 

De wijk Hessenberg, met 146.000 inwoners, werd in 1991 door de gemeente 
Nijmegen aangewezen voor de tweede ronde van de internationale 
ontwerpwedstrijd Europan. Een lokatie in de compacte context van de 
historische binnenstad, grotendeels herbouwd na de verwoestingen van de 
Tweede Wereldoorlog, zonder dat het oorspronkelijke patroon ingrijpend is 
aangetast. Door deze lokatie in te brengen verwachtte de gemeente bijzondere 
aandacht voor flexibel en functioneel wonen en een verrassende inrichting van 
de openbare ruimte. 
Maar zoals vaker voorkomt bij Europan, bijvoorbeeld in de eerste ronde in 
Zaanstad, is de kwaliteit van de ingezonden ontwerpen zodanig dat er meer 
dan één winnaar is. Voor de lokatie Hessenberg besloot de gemeente tot 
verdere ontwikkeling van het plan van de architect Winfried van Zeeland, voor 
de andere winnaars vond zij een andere lokatie. Nadat in eerdere kranten het 
woord was aan Europan, aan betrokken bestuurders in de deelnemende 
gemeenten en aan een corporatie, beschrijven ditmaal de 'andere winnaars' van 
Europan 2, Dick van Gameren en Bjarne Mastenbroek, hun nieuwe plan voor 
Nijmegen, dat nu wordt uitgevoerd. In dit plan stond de samenhang van de stad 
centraal. 

collage autodak 

De gemeente Nijmegen koos een alternatieve lokatie 
op het terrein van de voormal ige 'vrouwenschool' 
aan de Gerard Noodtstraat in de binnenstad . Aan de 
geselecteerde ontwikkelaar en aannemer Tiemstra 
Nijmegen BV stelde zij de voorwaarde ons team ont
werpopdracht voor de geplande woningbouw te ver
strekken . Tiemstra trad op als opdrachtgever, samen 
met de woningbouwvereniging Kolping en na de 
start van de uitvoering, afgelopen maart, heeft Kol
ping de opdrachtgeversrol geheel overgenomen. 
De lokatie voor deze opdracht bevindt zich op het 
ontmoetingspunt van een aantal verschillende delen 
van de stad: tussen de binnenstad met zijn voorzie
ningen en de negentiende eeuwse uitleg, en tussen 
de open ruimte van Hunnerpark en Traianusplein en 
de stedelijke bebouwing. Door deze ruimtelijke en 
functionele karakteristiek is de lokatie zeer geschikt 
voor woningbouw met een concentratie van hoog
waardige en ruime appartementen voor ouderen. Het 
plan kan bovendien als voorbeeld dienen voor de 
ontwikkeling van het omliggende deel van de bin
nenstad, waar verdichting en parkeerdruk vragen om 
nieuwe ruimtelijke en functionele oplossingen . 
Belangrijk uitgangspunt in het ontwerp is het ophef
fen in plaats van het opwerpen van barrières tussen 
gebouwen stad. Dit was ook het uitgangspunt in ons 
prijsvraag plan voor Hessenberg, waarin een lang 
afgesloten deel van de stad weer geopend en t oe
gankelijk werd gemaakt. 
Dat ontwerp werd gekenmerkt door een open verka
velingsstructuur, waarmee een transparante samen
hang tussen de bestaande structuur en de nieuwe 
elementen werd gerealiseerd. In het ontwerp voor de 
Gerard Noodtstraat hebben we zoveel mogelijk 
gestreefd naar handhaving van de uitgangspunten, 
die in het prijsvraagontwerp voor Hessenberg tot 
uit ing kwamen . 

Tuin en dak 
Het is van essentieel belang dat de begane grond 
goed uitgewerkt wordt omdat hier de barrières het 
sterkst worden ervaren. Het fe it dat de gemeenschap-
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collage tuin 

pelijke tuin die in het ontwerp is opgenomen niet 
openbaar toegankelijk is, betekent niet dat deze 
geen betekenis in een grotere context heeft. Anders
om mag de eis van de gemeente - het parkeren op 
eigen terrein - niet leiden tot een probleem voor de 
bewoners zelf. 
Deze afwegingen hebben tot een aantal specifieke 
oplossingen geleid. Twee toegangspoorten doorbre
ken de lange noord-west georiënteerde straatwand 
en maken de tuin goed zichtbaar vanaf de straat. 
Omdat de trappenhuizen en liften via de tuin toegan
kelijk zijn ervaart men de tuin dagelijks, samen met 
de tuinen van de kantoren . Zo wordt voorkomen dat 
de tuin tot 'kijkgroen' gereduceerd wordt. De 'kop
poort' herbergt de autolift die de auto's automatisch 
naar het dak brengt. Hiermee is een barrière van 
auto's op de begane grond en een onaantrekkelijke 
(duurdere) parkeerkelder vermeden. Dankzij de toe
gepaste constructie en beukmaten is geen verzwaring 
van de draagconstructie nodig. Een 'zwevend' par
keerdak voorkomt geluidsproblemen in de woningen. 
De gemeente Nijmegen subsidieert de helft van deze 
parkeeroplossing. 

Bajonetgalerij 
De wens van de opdrachtgever was lange galerijen te 
voorkomen, maar óók zo min mogelijk stijgpunten 
(trappenhuizen en liften). Daarom hebben we een 
combinatie van portiek- en galerij-ontsluitingen ont
wikkeld . De woningen worden met trappenhuizen 
via een korte galerij die afwisselend aan de tuinkant 
(de zonzijde) en de straatkant (het uitzicht) ligt, ont
sloten. Door deze 'bajonetgalerij ' ontstaat een sterke 
geleding van bouwmassa en gevels. De kop van het 
gebouw bij het park is twee lagen hoger. Deze kop 
vormt samen met de reeds bestaande bebouwing 
rondom het Traianusplein een sterk ensemble en 
voorkomt dat de ruimte achter de bestaande flat tot 
een achterkant wordt. Maat, positie en materialise
ring van het kopblok van de nieuwbouw zijn op deze 
bestaande flat afgestemd. 



De afvalcontainer 
van tijdelijk element naar straatmeubilair 

Maike van Stiphout 
Bruno Doedens 

Viezerikken 
De irritatie stijgt over de gestage toename van con
tainers in de publieke ruimte. Naast de bekende glas
en papierbak staan er containers voor kleding, GFT en 
nog veel meer. Niemand wil deze viezerikken voor de 
deur. Daarbij komt dat ze gezien worden als opval
lende, ruimtevretende elementen in onze toch al 
schaarse openbare ruimte. Want te vaak staan ze 
midden op het toch al smalle trottoir of pontificaal in 
het laatste restje groen. De paradox is echter dat we 
steeds enthousiaster steeds meer fracties scheiden 
waardoor steeds meer containers geplaatst moeten 
worden. 
Voor het beleid is het probleem samen te vatten in 
twee punten, namelijk hoe moeten we het ruimtelijk 
inpassen en tegen welke kosten willen we het doen. 
De container is duidelijk nog het stiefkindje van de 
buitenruimte, de politieke wil ontbreekt te vaak om 
geld vrij te maken voor goede oplossingen. En wordt 
geïnvesteerd in een esthetische container, op zich een 
goede keuze, dan vergeet men vaak geld te reserve
ren voor een goede inpassing in de straat. Dit artikel 
gaat vooral in op de 'vergeten' stappen . 

Esthetiek 
Elementen die vast onderdeel van het straatbeeld zijn 
worden getoetst op uiterlijke kwaliteit, duurzaam
heid en inpasbaarheid . Terecht worden aan straat
meubilair zware eisen gesteld want het staat in onze 
leefomgeving, we worden er dagelijks mee gecon
fronteerd . De container is tot nog toe een tijdelijke 
gast geweest. Glascontainers zijn bij wijze van experi
ment op straat gekomen en nooit meer weggegaan; 
integendeel, wegens groot succes nam het aantal 
juist toe. Diverse afvalinzamelaars halen diverse soor
ten afval op. Het uiterlijk van de container wordt 
bepaald door de inzamelaar en het soort afval waar
voor het staat. Elke afvalinzamelaar heeft zijn eigen 
container, variërend van degelijke stalen glasbakken 
tot gezellige houten huisjes van charitatieve instellin
gen. In reactie hierop is er al een gemeente die afval
ophalers selecteert op het type container dat ze neer
zetten in de openbare ruimte. 
De designmarkt begint zich onder de druk van de pri
vatisering en de differentiëring te roeren hetgeen in 
het voordeel is van ons toekomstig straatbeeld . Eén 
van de recente marktontwikkelingen is de seriecon
tainer. Deze bestaat uit schakelbare identieke eenhe
den. Alleen de inwerpopening geeft aan voor welk 
type afval ze bestemd zijn. Er kunnen veel fracties 
gescheiden worden zonder dat het een bont gezel
schap wordt. Wanneer nu ook het idee wordt losgela
ten dat bewoners alleen de container gebruiken wan
neer deze knalgeel is kan het straatbeeld er enorm 
op vooruit gaan. Ook het ondergrondse systeem is in 
opmars. In dit geval steken er slechts kleine koppen 
uit het maaiveld omhoog. Steeds meer marktpartijen 
komen met hun eigen variant. 

Een eigen plek 
Bij het plaatsen van ondergrondse containers gaat de 
straat op de kop, zorgvuldige herinrichting van het 
maaiveld is dan een kleine stap. De meeste containers 
staan echter zonder aanpassingen op het trottoir of 
het parkeervak, want voor hun functioneren is verder 
niets nodig. Dit soort ufo's zijn ware obstakels en vuil
magneten omdat ze tijdelijkheid uitstralen . Terwijl ze 
allang niet meer even op straat staan, het is straat
meubilair geworden. En daarom ook moeten ze een 
eigen plaats krijgen op straat. De oplossing is vaak 
eenvoudiger dan het in eerste instantie lijkt. Door 
alleen al de verharding aan te passen aan de nieuwe 
functie kan het tijdelijke definitief worden. 
Illustratief is het praktijkvoorbeeld in de gemeente 
Haarlemmermeer. Deze gemeente koos voor een 

seriecontainer. Hiervoor zijn vier principe-oplossingen 
ontworpen: opstelling op vakken voor langsparkeren, 
voor haaksparkeren, op het trottoir en in de beplan
ting, in volgorde van prioriteit weergegeven . Elk type 
container heeft zijn eigen ruimtelijke randvoorwaar
den, afhankelijk van laadtechniek, dimensionering en 
schakelbaarheid. Een tiental richtlijnen voor plaatsing 
in de openbare ruimte is opgesteld, waaronder ruim
telijke voorwaarden zoals het vrijhouden van de 
zichtlijnen over het trottoir en het clusteren met 
andere voorzieningen, technische voorwaarden, zoals 
afwatering, verlichting en bereikbaarheid, zoals 
afstand en verkeersveiligheid. Aan de hand van deze 
lijst en de principe-oplossingen zijn voorstellen 
gedaan voor plaatsing. Bewoners zijn op de hoogte 
gesteld van de randvoorwaarden en de principe
oplossingen alvorens ze konden reageren op de voor
stellen. Met enkele wijzigingen worden momenteel 
de containers consequent op eenzelfde wijze in de 
gehele Haarlemmermeer geplaatst. Resultaat: een 
rustig, herkenbaar en geïntegreerd beeld . 

Maatwerk 
Het ligt niet altijd voor de hand één type container 
voor de gehele gemeente te nemen omdat de 
omstandigheden waarin ze geplaatst moeten worden 
bijvoorbeeld sterk verschillen. Dè Amsterdamse con
tainer bestaat niet. Zo min mogelijk variatie is echter 
wel gewenst, voor het straatbeeld en voor de herken
baarheid. Op basis van stedebouwkundige eenheden, 
bijvoorbeeld wijken uit eenzelfde tijd, en ruimtelijke 
argumenten kunnen echter gebieden worden onder
scheiden met eenzelfde probleem. Zo kan een oude 
wijk met ruimtegebrek een oplossing vinden in 
ondergrondse systemen, terwijl voor een ruimer 
opgezette wijk een seriecontainer op straat ingepast 
kan worden . In nieuwbouwsituaties is inpandig plaat
sen vaak al voorschrift. Historische binnensteden blij
ven uitzondering op de regel omdat in deze gevoeli 
ge context behoefte is aan geïntegreerd maatwerk. 
Hiervoor is altijd meer geld nodig. De ideeën voor 
binnensteden gaan van het openen van 'afvalpanden' 
tot futuristische voorstellen zoals die waarin met één 
druk op de knop ijzeren kleppen openen en contai
ners uit de ondergrond oprijzen. 
Maatwerk is kostbaar en vaak betekent het het over
schakelen op een heel nieuw ophaalsysteem met bij
behorend wagenpark. Er zijn minder oplossingen om 
de kakofonie in te dammen. Eén oplossing is bijvoor
beeld het milieupunt: dit is een lokatie die is ingericht 
voor het opstellen van meerdere containertypen. 
Afgebeeld is het milieupunt ontwikkeld in een proef
project voor de gemeente Leiden. Het podium defi 
nieert het opstellingsvlak en het containerdomein. De 
lichtlijn smeedt het geheel tot een ruimtelijke een
heid . Gekozen is voor een bouwpakket zodat toe
komstige uitbreiding van het milieupunt door toena
me van het aantal containers binnen het ontwerp 
opgelost kan worden. Het ontwerp is flexibel en 
autonoom en daardoor in meerdere situaties inzet-
baar. . 
Bewoners zijn over het algemeen zeer tevreden met 
het zogenoemde 'brengsysteem' omdat ze hun afval 
altijd kwijt kunnen. Ook de inzamelaars gaan er in 
arbeidsomstandigheden op vooruit omdat ze geen 
zakken meer tillen . Het wordt tijd dat de politiek 'het 
brengsysteem' serieus neemt. Zij moet geld en midde
len beschikbaar stellen voor interdisciplinaire samen
werking, om te komen tot een duurzame oplossing 
voor afvaldepots in het publieke domein . En zij moet 
erop toezien dat de gemeentelijke diensten Milieu en 
Stedebouw de handen ineen slaan want het is nu de 
tijd om de voorheen tijde lijke containers op te waar
deren tot straatmeubilair. 

Containers hebben de afvalzak 
in de afgelopen jaren in de 
meeste gemeenten als inzamel
middel verdrongen. De overheid 
streeft een beleid na van 
verdergaande afvalscheiding 
aan de bron. Het gevolg van 
beide ontwikkelingen is een 
wildgroei van het aantal en de 
varianten containers op straat. 
Het wordt tijd dat deze contai
nerinvasie in de buitenruimte 
serieus bekeken wordt want we 
struikelen over ze. Containers 
zijn volwassen, ze zijn blijvend 
in onze openbare ruimte, het is 
dus straatmeubilair en verdient 
daarom een afgewogen plek op 
straat en een verzorgd uiterlijk. 
Vorig jaar is op initiatief en 
mede door het bureau OS 
Landschapsarchitecten een 
bijeenkomst georganiseerd 
genaamd Afvalcontainers
ruimtelijke inpassing & 
kostenbeheersing. De werk
conferentie had enerzijds tot 
doel de dialoog tussen de dien 
sten op gang te brengen en 
anderzijds tot doel de politiek 
te interesseren voor het 
probleem. Naar aanleiding hier
van is een praktijkboek uitgege
ven. Het bevat de lezingen en 
een samenvatting van de 
discussie van de dag. Centraal 
staat een praktische checklist 
die gemeenten stap voor stap 
helpt bij het vinden van 
antwoorden op een groot 
aantal vragen over systeemkeu
ze, de aanschaf van containers 
en de ruimtelijke inpassing hier
van in de bebouwde omgeving. 
Verder zijn opgenomen een 
visualisatie van verschillende 
door gemeenten en vormgevers 
aangedragen oplossingen, en 
een selectie van relevante arti
kelen uit de vakpers en het 
bedrijfsleven. 

Ondergrondse containers in wijk met 
ruimtegebrek 

Informatie 

Het praktijkboek Afvalcontainers - ruimte
lijke inpassing en kostenbeheersing. De 
gemeente aan het woord vormt een 
compleet naslagwerk en is verkrijgbaar bij 
051andschapsarchitecten 
Ir. M.C van 5tiphout, Ing. B.M. Ooedens 
Ouderkerk aan de Amstel 
tel. 02963 - 5717 



Architectuurbeleid in 
niet-stedelijke gemeenten 
Symposium in Oisterwijk Steef Luijten 

In het kader van haar activiteiten rond de Dag van de Architectuur organiseert 
de Kring Midden-Brabant van de BNA in samenwerking met Architectuur Lokaal 
en op uitnodiging van de gemeente Oisterwijk een symposium over inmiddels 
ontwikkeld architectuurbeleid in niet-stedelijke gemeenten op 29 juni a.s. 
Voorbeelden worden onder meer geput uit de gemeenten Terheijden, 
Warnsveld, Etten Leur, Oisterwijk, Gilze Rijen en Goirle. 

Informatie 

Nadere inlichtingen en aanmeldingen: 
Secretariaat Kring Midden-Brabant BNA 
Architectenbureau Ad Smeulders, Tilburg 
tel. 013 - 360530 
fax 013 - 359961 

Iedere generatie bouwt en geeft daarmee vorm aan 
de ruimte. In de gebouwde omgeving komen de leef
wijze en opvattingen uit verschillende tijden tot uit
drukking. De architectuur legt de verbinding tussen 
het nuttige en het nodige met meer ideële en artis
tieke doelen. Hieruit vloeit de bijzondere soc iaal-cul
turele betekenis van architectuur voort. De belang
stelling voor de betekenis van architectuur is de laat
ste jaren toegenomen. Een goede voedingsbodem 
voor een geïntensiveerd architectuurbeleid lijkt dan 
ook aanwezig. Mede vanuit de overtuiging dat de 
gebouwde omgeving voortdurend inspanning en 
zorg vraagt heeft de rijksoverheid in de nota voor 
architectuurbeleid Ruimte voor Architectuur een 
beleid ontwikkeld met als doel: het scheppen van 
gunstige voorwaarden voor de totstandkoming van 
architectonische kwaliteit. In deze nota wordt gecon
stateerd dat de gemeentelijke overheid in ons land 
een grote invloed heeft op de gebouwde omgeving. 
Binnen de grenzen van de gemeentelijke autonomie 
beschikt de gemeenten als opdrachtgeefster, regel 
geefster, begeleidster of participante over sturende 
en controlerende bevoegdheden. 
Uit recent onderzoek is gebleken dat er grote ver
schillen bestaan in de mate waarin en de wijze waar
op het streven naar architectonische kwaliteit gestal
te krijgt in het gemeentelijk beleid. 
Er zijn diverse problemen te onderkennen : 
- inhoudelijke knelpunten: kwaliteitsbeleid berust 
nog te weinig op een fundamentele visie waardoor er 
geen hanteerbaar referentiekader te formuleren is; 
- instrumentele knelpunten: de mogelijkheden van 
een voorwaardenscheppend beleid worden in maar 
weinig gemeenten benut; 
- organisatorische knelpunten : de verantwoordelijk
heid voor de architectonische kwaliteit loopt dwars 
door verschillende gemeentelijke sectoren en 
niveau's. 

Aangepast beleid voor kleinere gemeenten 
De nota Ruimte voor Architectuur doet twee concrete 
aanbevelingen voor een verbeterd gemeentelijk 
architectuurbeleid: het ontwikkelen van een beleids
visie en het vastleggen daarvan, en het inzetten van 
een beleidsinstrumentarium. Door een groter 
bestuurlijk, ambtelijk en financieel potentieel alsook 
door het meer dan in kleinere gemeenten voorhan-

den zijn van initiërende culturele instellingen en 
bedrijven, is in stedelijke gebieden een dergelijk 
beleid eerder uitvoerbaar gebleken. In de kleinere 
gemeenten liggen de verhoudingen vaak anders dan 
in de nabijgelegen grote stad en is derhalve een aan 
de schaal en middelen aangepast beleidsinstrumenta
rium nodig om de beoogde doelen te reali seren. 

Programma van het symposium 
Het symposium op 29 juni heeft tot doel om juist voor 
bestuurders en beleidsambtenaren een overzicht te 
verschaffen van in de regio gebruikte en beproefde 
instrumenten. 
R. Hora, wethouder VROM van de gemeente Oister
wijk opent het symposium, en J. van Brummen, bur
gemeester van de gemeente Terheijden, treedt op als 
voorzitter. Hij zal het politieke belang van een lokaal 
architectuurbeleid bespreken en relaties leggen naar 
rijks- en provinciaal beleid. Voorts belicht hij de rol 
van de gemeente als opdrachtgever voor stedebouw 
en architectuur. A. de Haas, chef stads- en streekre
dactie van het Brabants Dagblad editie Tilburg zal 
vanuit een cultuurbeschouwende optiek een kritische 
noot plaatsen bij recent gerealiseerde architectuur 
en/of stedebouw in Midden-Brabantse dorpen. Ook 
stelt zij de wijze, waarop bewoners met architectuur 
worden geconfronteerd, aan de orde. A. van Vugt
Toonen, burgemeester van Warnsveld, was voorheen 
beleidsverantwoordelijk wethouder van Etten Leur. 
Zij zal putten uit ervaringen die zij daar en in Warns
veld heeft opgedaan met de inzet van externe des
kundigheid in de vorm van supervisorschap en met 
architectenselectie. Ing. G. Panis, hoofd van de afde
ling stedebouwkundige ontwikkeling en bouwkunde 
van de gemeente Oisterwijk en ing. J. Verbakel, ste
debouwkundige bij het adviesbureau Compositie 5 te 
Breda gaan gezamenlijk in op de aspecten van beeld
kwaliteitplannen en lichten de verscheidenheid daar
van toe aan de hand van recent opgestelde nota's in 
dezen. J. Loonen, wethouder ruimtelijke ordening en 
milieu, en B. Bakers, stedebouwkundige, beiden van 
de gemeente Goirle, bespreken de ervaringen die zijn 
opgedaan met een drietal prijsvragen waarbij meer
dere partijen voorstellen mochten doen om te komen 
tot invulling van gevoelige gebieden. 
Het symposium wordt afgesloten met een plenaire 
discussie. 
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Welstandsbeleid in Amsterdam Harkolien Meinsma 

Op 31 maart 1995 presenteerde de Stedelijke Woningdienst van Amsterdam in de Beurs van Ber/age 
het rapport De schoonheid van Amsterdam, een kader voor het welstandsbeleid. Het boek is het 
Amsterdamse antwoord op de in de Woningwet opgenomen verplichting om 'toetsbare criteria' op te 
stellen. Die zijn nodig om opdrachtgevers en architecten die willen bouwen in Amsterdam meer zeker
heid te bieden bij het beoordelen van bouwaanvragen. Het is een poging om het beoordelingskader 
dat impliciet aan het beoordelen van bouwaanvragen ten grondslag ligt in woorden te vatten. 
Het is een 185 pagina's tellend boek geworden, waarvoor de leden van de Schoonheidscommissie 
teksten hebben geleverd. In samenwerking met de redactiecommissie, bestaande uit de architecten 
Fenna Oorthuys en Johan Nust (beiden ex- schoonheidscommissieleden) en Ma rin us Oostenbrink, die 
het project vanuit de gemeente begeleidde, zijn deze teksten door Harkolien Meinsma tot een samen
hangend boek verwerkt. 

Indeling in ruimtelijke systemen 
Aanvankelijk leek het een bijna ondoenlijke opgave 
om toetsingscriteria op te stellen waaraan alle bouw
plannen in Amsterdam moeten voldoen. Want een 
bouwplan wordt, behalve als ontwerp op zichzelf, 
ook altijd beoordeeld in relatie tot de omgeving. Het 
was dus nodig ook de omgeving te karakteriseren en 
daar de relevant geachte kenmerken van te noemen 
om inzicht in het beoordelingsproces te geven. Voor 
een stad als Amsterdam is dat geen eenvoudige 
opgave. 
Het gehele grondgebied van Amsterdam is daartoe 
verdeeld in samenhangende eenheden, in het rap
port de ruimtelijke systemen genoemd. De beschrij
ving beperkt zich dus niet tot het verstedelijkte 
gebied van Amsterdam. Ook de groene ruimte om 
Amsterdam heen krijgt aandacht. Niet alleen omdat 
de commissie regelmatig bouwaanvragen uit het lan
delijk gebied ter beoordeling krijgt, maar ook omdat 
de commissie van mening is dat het landelijk gebied 
een onmisbaar onderdeel vormt van het leefgebied 
van Amsterdam en voor een belangrijk deel de kwali 
teit van de leefomgeving uitmaakt. 
Naast deze 'perifere groengebieden' komen ook de 
'kantoren en bedrijfsterreinen' aan bod. Maar de 
hoofdmoot wordt uiteraard gevormd door de 
beschrijving van de stedelijke ruimtelijke systemen. 
Acht systemen zijn onderscheiden. Het criterium dat 
daartoe is gehanteerd, was de samenhang tussen ste
debouwkundige en architectonische elementen, die 
in ieder systeem een ander kenmerkend patroon ver
tonen. De acht onderscheiden patronen vormen geen 
acht aaneengesloten gebieden. Een patroon kan zich 
op verschillende plaatsen in de stad voordoen. 

Dynamiek 
Maar puur een beschrijving van deze gebieden zou 
een te statisch beeld opleveren en geen recht doen 
aan de dynamiek van de stad. Naast de ruimtelijke 
systemen zijn onderscheiden 'de scharnierpunten' en 
'de gebieden in (verhevigde) ontwikkeling '. Schar
nierpunten zijn ontstaan op plaatsen waar meer dan 
twee ruimtelijke systemen aan elkaar grenzen. Het 
zijn vaak verkeersknooppunten die voor iemand die 
de stad doorkruist belangrijke oriëntatiepunten vor
men. 'Gebieden in verhevigde ontwikkeling' zijn 
gebieden waar momenteel de druk om er te bouwen 
het grootst is. 
Bij het boek heeft Johan Nust een architectonische 
kaart van Amsterdam gemaakt, waarop nauwkeurig 
de grenzen van de ruimtelijke systemen zijn af te 
lezen. Meestal lopen die door het midden van een 
straat, daar waar aan de overkant een nieuw ruimte
lijk systeem tot ontwikkeling is gekomen. Soms lopen 
deze grenzen door de binnenterreinen. In dat geval is 
een straat als een samenhangend geheel gebouwd 
en is in het achterliggende gebied een ander ruimte
lijk systeem gevolgd. 

Beoordeling en toetsing 
Een bijzonderheid van het boek is dat in Amsterdam 
de leden van de Schoonheidscommissie zelf in de 
gelegenheid zijn gesteld hun opvattingen over de 
gebouwde omgeving weer te geven. Het welstands
beleid is dan wel een verantwoordelijkheid van Bur
gemeester en Wethouders, maar voor het beoordelen 
van bouwaanvragen, zo schrijft de Woningwet voor, 
dient een college van onafhankelijke deskundigen te 
worden aangesteld. Ben W kunnen aangeven op 
welke aspecten bij de beoordeling gelet moet wor
den. Maar de vraag of een ontwerp al dan niet door 

de beugel kan, is in eerste instantie ter beoordeling 
van de commissie en dat oordeel is uiteraard voor een 
deel subjectief. Met De schoonheid van Amsterdam 
laat de commissie zich dan ook letterlijk in de kaart 
kijken. 
Over het beoordelingsproces staat in de nota, dat 
iemand die oordeelt voor een deel afgaat op de ken
nis die hij of zij heeft over een bepaald gebied en 
voor een deel op de opvattingen die de beoordelaar 
zich in de loop van de tijd heeft gevormd. In het boek 
is hieraan tegemoet gekomen door een paragraaf te 
wijden aan de (objectieve) kenmerken van de ruimte
lijke systemen. In de paragraaf 'Overwegingen en 
aanbevelingen' zijn de subjectieve opvattingen ver
vat. Deze uitsplitsing heeft ook een praktische reden . 
Het boek zal regelmatig geactualiseerd moeten wor
den, al naar gelang de wijzigingen in de samenstel
ling van de commissie. Veranderingen in de tekst kun
nen dan tot dit onderdeel beperkt blijven. 
De beschrijvingen van de ruimtelijke systemen eindi
gen met de paragraaf 'Conclusies voor de beoorde
lingscriteria'. Meestal is hier volstaan met een sum
mier rijtje 'toetsbare criteria', waarbij wordt verwe
zen naar de voorafgaande tekst. Over het algemeen 
geldt dat de beschrijvingen van de ruimtelijke syste
men de meeste aanknopingspunten bieden voor bui
tenstaanders die willen weten waar bij het beoorde
len van een plan op zal worden gelet. 

Beeldende kunst 
In de eerste versie van het boek is nog geen aandacht 
besteed aan rolluiken, reclame en uithangborden. 
Ook de woonboten komen er niet in ter sprake. Deze 
aspecten zijn in afzonderlijke verordeningen gere
geld . 
Wel is een bijlage gewijd aan de bijdrage van de beel 
dende kunst in de gebouwde omgeving van Amster
dam. Uit het historisch overzicht is op te maken dat 
tot de Tweede Wereldoorlog beeldend kunstenaars 
vaak bijdroegen aan de verschijningsvorm van de 
gebouwen, met name in de periode van de Amster
damse School. Pas de laatste jaren zijn er weer spaar
zaam voorbeelden van integratie van architectuur en 
beeldende kunst te signaleren. Een goed voorbeeld is 
het hek dat door Narcisse Tordoir ontworpen is ter 
completering van het cirkelvormige woongebouw 
van Bruno Albert op het voormalige KNSM-eiland . In 
de tussenliggende periode zijn voornamelijk autono
me beelden aan de gebouwde omgeving toege
voegd, die soms wel, maar vaker niet in samenhang 
met de omgeving zijn ontworpen . 

Op weg naar consensus 
Op 8 juli 1994 heeft de gemeenteraad van Amster
dam besloten de nota als kader voor het welstands
beleid vast te stellen en deze te publiceren. Daarvóór 
is de concepttekst in de zestien deelraden besproken. 
Een groot aantal deelraden heeft de inhoud van de 
nota, voorzover dat op hun gebied van toepassing is, 
tot uitgangspunt voor hun beleid verklaard. 
Het grote winstpunt van het boek is, dat nu deze eer
ste versie er ligt, het architectuurbeleid in Amsterdam 
bespreekbaar is geworden. Voor velen zal het lezen 
ervan het inzicht in de totstandkoming van de stad 
vergroten. Daarnaast is het de bedoeling de Amster
damse burgerij in openbare discussies de gelegenheid 
te bieden hun mening over de inhoud van het boek 
te geven. Op deze wijze is het mogelijk steeds meer 
consensus te bereiken over de gewenste architectuur 
van de gebouwde omgeving in Amsterdam. 
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De schoonheid van Amsterdam, een kader 
voor het welstandsbeleid, De Schoonheids
commissie van Amsterdam, uitgave van de 
Stedelijke Woningdienst, Gemeenteblad 
afd. I, nr. 519, Amsterdam, februari 1995. 
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel 
voor f . 25,00. 



In de komende jaren wordt de 
gemeente Heerenveen uitge
breid met zo'n 3000 woningen, 
maar vanuit onbevredigende 
ervaringen met de uitgifte van 
losse kavels ter bebouwing, 
streeft de gemeente nu naar 
samenhangende ontwikkeling 
van nieuwe wijken. Bauke 
Tuinstra beschrijft de gevolgde 
procedure van de gemeente, die 
inmiddels heeft geleid tot de 
start van de bouw. Maar 'de 
architect moet wel zorgen zijn 
publiek niet meer dan één stap 
voor te zijn'. 

De boomwallen met wandelroute 
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Plattegrond type 2 

Stedebouwkundig ontwerp 

Informatie 

Gemeente Heerenveen 
Ruimtelijke ordening en milieu 
Postbus 15000 
8440 GA Heerenveen 
tel. 05130 - 12788 

Heide-Noord te Heerenveen: 
'geen tweede Kattenbroek' Bauke Tuinstra 

De lokatie 

Heerenveen, strategisch gelegen op de kruising tus
sen de weg LeeuwardenlZwolie en de weg Gronin
gen/Afsluitdijk en op de overgang tussen het coulis
sen-landschap van zuid-oost Friesland en de weides 
van zuid-west Friesland, is in de zestiende eeuw ont
staan als hoogveen kolonie. De drukke turfhandel met 
Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Brabant 
heeft er vooral in de achttiende eeuw voor gezorgd, 
dat vele handelaren en ambachtslieden zich in Hee
renveen vestigden. Er ontstond langzamerhand een 
min of meer gesloten bebouwing langs de Heeren
sioot, de Schoterlandse Compagnonsvaart en de weg 
naar Zwolle. Lange tijd lag de plaats verspreid over 
drie zogenaamde grietenijen, Aengwirden, Hasker
land en Schoterland. In 1934 zijn deze gemeenten 
samengevoegd tot de huidige gemeente Heerenveen, 
met tegenwoordig zo'n 40.000 inwoners, verdeeld 
over Heerenveen en 15 omliggende dorpen. Het ijs
stadion Thialf en de voetbalclub SC Heerenveen met 
het Abe Lenstra Stadion zijn landelijk bekend. In de 
komende jaren zal Heerenveen uitgebreid worden 
met zo'n 3000 woningen en mogelijk met het Mega
park, een grootschalig industrieterrein met interna
tionale bedrijven . 
Het recreatiegebied Het Heidemeer, met plassen, slo
ten, een golfbaan en in het groen de woonwijk De 
Heide, ligt aan de zuid-westkant van Heerenveen. Om 
aan de groeiende woning behoefte te voldoen en om 
woonwijk De Heide meer te betrekken bij de rest van 
Heerenveen is besloten om het noord-oostelijke deel, 
tussen de Rottumerweg en De Heide, te bebouwen. 
Kenmerkend voor het 18 hectare metende terrein, 
dat Heide- Noord werd gedoopt, zijn de houtwallen 
en de sloten, resultaten van de turfwinning. 

Geen losse kavels 
Voorheen bracht de gemeente zelf nieuwe wijken in 
ontwikkeling. Er werd dan een verkaveling gemaakt. 
De losse kavels werden dan gekocht door particulie
ren, makelaars en aannemers en bebouwd met cata
loguswoningen. Het resultaat was dan vaak een onsa
menhangend landschap met een woud van puntda
ken. 
Om dit te voorkomen is bij de wijk Heide-Noord 
gekozen voor een projectmatige aanpak, waardoor 
harmonie en kwaliteit meer kans krijgen. Als basis 
van het te maken ontwerp zijn door de gemeente 
randvoorwaarden opgesteld. Daarin wordt hoog
waardige architectuur, een zorgvuldige inrichting van 
openbaar- en privéterrein en veel groen en water in 
het plangebied gevraagd. Het maximale aantal 
woningen is gesteld op honderd. De architectenkeuze 
wordt bepaald via voorkeurslijsten van gemeente en 
ontwikkelaar. De gemeente houdt via een gedetai
leerd bestemmingsplan een beslissende invloed op de 
verdere uitwerking. 

De partijen 
Na een vergelijking van verschillende ontwikkelaars is 
de gemeente uiteindelijk terechtgekomen bij 
Heijmans Projectontwikkeling B.V. uit Rosmalen . 
Heijmans Drachten zal de woningen bouwen. 
Als architect is gekozen voor het internationale 
bureau Aukett + Kokon, sinds anderhalf jaar met een 

Het recreatiegebied 

vestiging in Amsterdam. Dit bureau werd voorgedra
gen door Heijmans, dat er eerder goede ervaringen 
mee had in Dordrecht, vanwege de verschillende disci
plines die het in huis heeft: zowel landschappelijk, ste
debouwkundig als architectonisch ontwerp. In Enge
land maakte dit bureau diverse kantoorparken en 
hoofdkantoren, waaronder dat van Procter & Gamble. 
In samenwerking met Gerrit de Vries, stedebouwkun
dige van de gemeente Heerenveen, is een stede
bouwkundig plan gemaakt. Het architectonisch ont
werp van de eerste fase, bestaande uit 33 woningen 
is ook door Aukett + Kokon gemaakt. Voor de vol
gende fasen zullen ter zijner tijd andere architecten 
worden benaderd, die wel verder moeten gaan op de 
door de gemeente en de architect ingeslagen weg. 

Stedebouwkundig ontwerp 
De gemeente is uitgegaan van handhaving van de 
bestaande boomwallen, met wandelroute door de 
wallen heen, en van de bestaande waterlopen. Zij zijn 
gebruikt als verankering van het ontwerp van Heide
Noord. De vanwege het verkeerslawaai vereiste 
afstand tot de Rottumerweg en de Zanden en de 
voorgeschreven lage bebouwingsdichtheid boden de 
mogelijkheid water in de wijk te brengen. De sterk 
orthogonale structuur van het terrein is verlaten. In 
plaats daarvan is ervoor gekozen de structuur van het 
plassengebied de wijk binnen te halen. Dit levert een 
beter in de markt liggend ontwerp op en maakt 
tevens een meer geleidelijke overgang tussen de 
twee verschillende landschapstypes. 
De woningen zijn gelegen aan een rondgaande weg, 
allemaal aan het water. Het slingeren van de weg 
zorgt ervoor dat er meer kavels aan de weg kunnen 
liggen en cul-de-sacs voorkomen kunnen worden. 
Dichter bebouwde gedeelten en beplanting bieden 
een rug voor het uitzicht, grotere afstanden tussen 
de woningen gunnen een blik op het omliggende 
landschap. 
Op de kruispunten van de wegen is er altijd een door· 
kijk naar het water. Bomen zijn geclusterd op over
gangsgebieden. De straatprofielen wijken af van de 
gebruikelijke weg van vijf meter met aan weerszijde 
een trottoir van een meter. Hier zijn er wandelpaden, 
door een groenstrook gescheiden van de rijstroken. 
Veel aandacht is geschonken aan de overgang van 
land naar water; de openbare gebieden hebben een 
oever met keien, de kavels een houten walbeschoei
ing . 
Door naar binnengehaalde water- en de boomgroe
pen wordt de wijk opgedeeld in zeventien eilandjes, 
verbonden door de slingerende weg. Ook de boom
wal, die de as van de wijk vormt, wordt langzaam 
getransformeerd tot een ketting van eilandjes, aan
eengeregen door het wandelpad. De wandelroute 
vanaf de Rotstergaastweg naar de Rottumerweg 
krijgt hierdoor een gevariëerd einde. Architect Philip 
Vencken van Aukett + Kokon: 'We wilden geen twee
de Kattenbroek maken. Het gaat om het totaalcon
cept, en niet om losstaande schreeuwende gebou
wen. Hier gaat het er om de kwaliteit van de ruimte 
tussen de gebouwen te kunnen controleren. Wat we 
voor ogen hebben is een herkenbare wijk, met een 
serene, haast pastorale sfeer.' 



Situatie 

Woningen 
Eerst waren er drie types won ingen. Een twee-onder
een kap woning, een vrijstaande woning en een gro
te vrijstaande villa . Wat zij gemeenschappelijk had
den was hun aan Dudok refererende architectuur. 
Platte daken, glazen puien, grote vlakken metselwerk 
en red-ceder. Woning en garage waren losse volumes, 
daartussen een over de hele kavel vanaf de weg tot 
het water doorlopende zone met entree, trappen en 
een steiger. Bij alle types werd de entree aangeduid 
met een portaal. 
Na een eerste voorlichtingsavond voor mogelijke 
kopers werden de beperkte mogelijkheden binnen de 
nogal conservatieve Friese markt nogmaals duidelijk. 
Alom was er lof voor het stedebouwkundig ontwerp, 
maar de woningontwerpen waren duidelijk te voor
uitstrevend. De architect moest terug naar de teken
tafel. De geschakelde woning werd geschrapt. Daar
voor in de plaats is een wat kleinere vrijstaande 
woning gekomen, dit keer met kap. De ruimte tussen 
de verschillende woningen is daarmee gehalveerd, 
waardoor gedeelten van het plan wat van hun park
achtige sfeer verliezen. Ook de middelgrote vrijstaan
de woning kreeg een kap. De woningen met kap zijn 
duidelijk geïnspireerd op de villabouw uit de jaren 
dertig, een trend die momenteel in heel Nederland te 
zien is. Entreeportaal en de functionele zone zijn in 
het plan gebleven . De vrijstaande villa laat zien wat 
er had kunnen komen . Hier zijn geen consessies 
gedaan aan de markt, het onwerp is alleen iets com
pacter geworden. 
Zorgvuldige detaillering en materiaaltoepassing, 
samen met het sterk aanwezige stedebouwkundig 
ontwerp, kunnen ervoor zorgen dat er voldoende 
eenheid in het plan blijft bestaan. 

Vervolg 
De grondwerkzaamheden zijn in volle gang. Binnen 
enkele maanden zal begonnen worden met de ver
koop van de eerste woningen, de bouw begint in het 
najaar. De uitvoering van de volgende fasen begint 
pas nadat de woningen van de eerste fase zijn ver
kocht. Het duurt dus nog enige tijd voordat de erva
ringen met Heide-Noord geëvalueerd kunnen wor
den. De gemeente wil bekijken of deze manier van 
stadsuitbreiding een betere ruimtelijke kwaliteit 
oplevert dan de kavelsgewijze uitgifte. Mocht de eva
luatie positief uitvallen, dan zal bij de nieuw te bou
wen wijken Skoatterwald (meer dan 2000 woningen), 
Oost (700 woningen) en Oranjewoud-Noord (100 
woningen) dezelfde werkwijze worden gevolgd. 
Duidelijk is dat deze stedebouwkundige opzet, met 
een grotere eenheid dan voorheen en een zorgvuldi 
ge uitwerking van de openbare ruimte, een forse stap 
vooruit is. Gemeente, ontwikkelaar en ontwerper 
hebben er gezamelijk voor gezorgd dat er in Heeren
veen over enkele jaren een wijk is die zich kan meten 
met de mooisten van het Noorden. Voor nieuwe 
architectuurvormen geven de meeste potientiële 
kopers in Nederland zich echter niet zomaar gewon
nen - en Friesland is op dit gebied misschien nog wel 
iets behoudender. De architect moet er hier voor zor
gen zijn publiek niet meer dan één stap voor te zijn. 

Stimuleringsfonds voor 
Architectuur in 1994 
Belangstelling voor culturele 
betekenis van architectuur 
neemt toe 
Noud de Vreeze 

In 1993 is door de Ministers van VROM en 
OCW het Stimuleringsfonds voor Architec
tuur opgericht. Dat fonds subsidieert 
namens de Rijksoverheid allerlei projecten 
waarmee de belangstelling voor en het 
inzicht in architectuur en stedebouw kun
nen worden bevorderd: tentoonstellingen, 
symposia en congressen, studies en onder
zoek, publicaties en tijdschriften, meervou
dige studie-opdrachten en ontwerpprijsvra
gen. AI deze projecten samen zorgen voor 
een voortdurende stroom van informatie 
en polemieken waarmee op lokaal niveau 
politiek verantwoordelijke bestuurders, 
organisaties en instellingen bewust kunnen 
worden gemaakt van hun verantwoorde
lijkheid voor de kwaliteit van de gebouwde 
omgeving. 
Noud de Vreeze, directeur van het Stimule
ringsfonds, geeft een indruk van de vraag
stukken waarmee het fonds in het afgelo
pen jaar werd geconfronteerd. 

Sinds 1993 zijn door het Stimuleringsfonds 
voor Architectuur bijna 200 projecten 
gesubsidieerd. Het gaat daarbij om ten
toonstellingen, publikaties, onderzoek, 
meervoudige studie-opdrachten, audio
visuele produkties en tijdschriften. Veel pro
jecten hadden een stedebouwkundig thema 
tot onderwerp en ook voor historische 
onderwerpen bestaat een grote belangstel
ling. De Nederlandse traditie van architec
tuur en stedebouw wordt door velen 
gekoesterd en het lijkt erop dat er een rijke 
historische 'humuslaag' bestaat voor actuele 
bouwopgaven. 
Het Jaarverslag van het Stimuleringsfonds 
over 1994 geeft een gedetailleerd overzicht 
over de in dat jaar gesubsidieerde projec
ten. Het gaat daarbij zowel om projecten 
die een betekenis hebben voor de actuele 
bouwopgaven en de ontwikkelingen in de 
ruimtelijke ordening, als om meer culturele 
projecten waarin historische thema 's van de 
architectuur en stedebouw aan de orde zijn 
of juist oriëntaties op nieuwe concepten. 
Het gaat zowel om praktische lokale en 
regionale architectonische en stedebouw
kundige vraagstukken als om meer spiritu
ele thema's zoals bijvoorbeeld de relatie 
tussen beeldende kunst en architectuur. 
Uit sommige projecten zijn actuele politieke 
conclusies te trekken. Velen maken zich zor
gen over de ongecontroleerde verstedelij
king van het platteland, zoals de snelle uit
breidingen van vele kleine dorpen in bij
voorbeeld Drenthe en de ongecoördineerde 
bouwactiviteiten in het Groene Hart van de 
Randstad. Verder wordt in toenemende 
mate aandacht gevraagd voor het land
schappelijk ontwerp van allerlei tussenzones 
in stedelijke regio's. Vervolgens vragen de 
te eenzijdige programma's voor grote 
VINEX-Iokaties om aandacht. Er is daar een 
heel eenzijdig woningaanbod te verwach
ten. Risico's met experimentele woonvor
men, nieuwe concepten en hogere dicht
heden ten behoeve va n een uitgebreider 
pakket van stedelijke voorzieningen wor
den door commerciële partijen meestal ver
meden. En voor infrastructurele voorzienin
gen in de sfeer van stedelijke verbindings
zones en openbaar vervoer ontbreekt ver
moedelijk het financiële draagvlak. Boven
dien zijn de besluitvormingsprocessen zo 
ingewikkeld geworden dat het steeds twij
felachtiger wordt of een inspirerende stede
bouwkundige en architectonische coördina
tie bij de ontwikkeling van grote bouwloka
ties nog kan worden gerealiseerd. Daarbij 
dreigen vooral de vormgeving, de inrichting 
en het beheer van de directe woonomge
ving tussen de wal en het schip te va llen . 

Inspirerende voorbeelden 
Uit het Jaarverslag van het Stimulerings
fonds is de conclusie te trekken dat de 
belangstelling voor de culturele betekenis 
van architectuur en stedebouw toeneemt. 
In meer dan twintig gemeenten zijn lokale 
architectuurcentra opgericht waar met ten
toonstellingen, symposia en publicaties 
actuele vraagstukken rond stadsontwerp en 
won ingbouw aan de orde worden gesteld. 
Voor diverse grote projecten zijn buiten
landse architecten uitgenodigd om ontwer
pen met een bijzondere kwaliteit te realise
ren. De Rijksoverheid heeft de afgelopen 
jaren ingespeeld op deze nieuwe culturele 
belangstelling voor de stadsontwikkeling en 
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de bouwproductie door in Rotterdam drie 
landelijke instellingen te vestigen: het 
Nederlands Architectuurinstituut, de Stich
ting Architectuur Lokaal en het Stimule
ringsfonds voor Architectuur. Deze instellin
gen hebben een landelijke culturele functie; 
ze hebben tot taak om de belangstelling 
voor en het inzicht in architectonische en 
stedebouwkundige kwaliteit te bevorderen. 
Het St imuleringsfonds voor Architectuur 
probeert met inspirerende voorbeelden en 
grensverleggende analyses een bijdrage te 
leveren aan de belangstelling voor architec
tonische en stedebouwkundige kwaliteit op 
lokaal niveau. Het is in de nieuwe politieke 
verhoudingen voor het woningbouw- en 
stadsontwikkelingsbeleid nodig dat culture
le ambities weer richtinggevend worden. 
Goede architectuur en stedebouw komen 
alleen tot stand in samenwerking tussen 
geïnspireerde en ambitieuze opdrachtge
vers en talentvolle ontwerpers. Lokale en 
regionale bestuurders kunnen daarbij een 
gunstig 'klimaat' scheppen, maar dat zal 
alleen gebeuren als ze zich bewust zijn van 
het culturele belang van alle denkbare 
bouwopgaven: de vormgeving van straten 
en pleinen, de architectonische en stede
bouwkundige kwaliteit van gebouwen en 
stedelijke ensembles, en tenslotte de ruim
telijke infrastructuur op het niveau van ste
delijke gebieden en regio's . 
De instellingen die door de ministeries van 
VROM en OCW zijn opgericht zullen 
namens de rijksoverheid de belangstelling 
voor architectuur en stedebouw als culture
le fenomenen de komende jaren blijven 
voeden. Met een voortdurende stroom van 
tentoonstellingen, symposia en congressen, 
studies en onderzoek, publikaties en tijd
schriften, meervoudige studie-opdrachten 
en ontwerpprijsvragen kunnen verantwoor
delijke bestuurders, projectontwikkelaars en 
bouwadviseurs op lokaal niveau bewust 
gemaakt worden van hun verantwoordelijk
heid voor de kwaliteit van de gebouwde 
omgeving. 

Informatie 

In 1994 werden 263 subsidieaanvragen door 
het Stimuleringsfonds voor Architectuur 
behandeld, waarvan er 103 werden geho
noreerd (39%). De projecten, waarop de 
subsidies betrekking hadden zijn in het 
Jaarverslag 1994 ondergebracht in tien the
ma's (met daarachter het bedrag waarvoor 
per thema subsidie werd verstrekt): 

Stadsontwikkeling en stedebouwkundige 
discipline: Vinex-beleid, ruimtelijke orde
ning en de kwaliteit van ontwerpen voor 
grote bouwlokaties (f 72S.180); 
De historische context bij actuele ont
werpopgaven (f 168.553); 
Milieubeleid-uitgangspunten in de ont
werppraktijk (f 161.825); 
Beeldkwaliteitplannen en gemeentelijk 
architectuurbeleid; het bevorderen van 
de kwaliteit van het opdrachtgeverschap 
in de bouwnijverheid (f 516.766); 
Nieuwe opgaven in de sfeer van infra
structuur en landschapsontwerp 
(f 507.689); 
Presentaties van recent architectonisch en 
stedebouwkundig werk: analyse van ont
werpprincipes (f. 561.341); 
Stimulansen voor concrete projecten: 
prijsvragen, meervoudige studie-opdrach
ten, scenariostudies, ontwerpworkshops 
(f 562.395); 
Historische orientaties met betrekking tot 
de architectonische en stedebouwkundi
ge structuur (f. 1.624.869); 
Architectuur, beeldende kunsten, litera
tuur: verbreding van de architectonische 
en stedebouwkundige cultuur 
(f 867.829); 
Bevordering van belangstelling voor 
architectuur en stedebouw op lokaal 
niveau (f 402.441). 

Naast een volledig overzicht van de ver
strekte subsidies en de gebruikelijke verant
woording zijn in het verslag opgenomen: 
een weergave van het congres Orde en 
Chaos in de Stadsontwikkeling door Harm 
Tilman en een essay van Adriaan Geuze over 
de ontwikkelingen in de Rotterdamse bin
nenstad. Tenslotte is een aktiviteitenplan 
voor 1995 bijgevoegd. 

Het Jaarverslag 1994 is gratis verkrijgbaar bij: 
Stimuleringsfonds voor Architectuur 
(nieuw adres:) 
Rochussenstraat 1 S 
3015 fA Rotterdam 
tel. 010 - 43616000 
fax 010 - 4360639 
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Sinds 1994 werkt de gemeente 
Maastricht aan de ontwikkeling 
van een expliciet bomen beleid. 
Een belangrijke invalshoek 
daarbij is de bomen meer als 
integraal onderdeel te zien van 
hun omgeving, de stedelijke 
openbare ruimten. Het gaat 
erom inzichtelijk te maken op 
welke wijze en in welke mate 
het bomen beeld bijdraagt aan 
de algehele kwaliteit van de 
openbare ruimten in de stad. 
Bomenbeleid dat zich niet 
alleen richt op bescherming van 
de boom op zichzelf maar juist 
de ontwikkeling van het 
bomenbeeld in relatie tot de 
gebouwde omgeving centraal 
stelt heeft meer perspectief: het 
is kaderscheppend en richting
gevend voor zowel verdere 
plan vorming als voor het 
beheer en onderhoud van het 
waardevolle bomenbestand. 

Bomenbeeld op Rechter Maasoever: 
evenwichtige opbouwen grote mate van 
continuïteit 

Bomen op particulier terrein: beeldbepa
lend voor openbare ruimt e 

Informatie 

Jacqueline Verhees 
Dienst Stadsontwikkeling en Grondzaken 
Afdeling Stedelijke Inrichting 
Stadshuisstraat 5 
6211 CG Maastricht 
tel. 043-292100 

Bomenbeleid in Maastricht Marnix Tavenier 

BOMEN PLAN MAASTRICHT '95 

\ 

® 

«I ~ ~~ 

Gelaagde opbouw Bomenplan Maastricht: landschap, stad en wijken 

Binnenkort verschijnt in Maastricht de gemeentelijke 
bomennota. Een belangrijk onderdeel van de nota 
vormt het bomenplan waarin staat weergegeven 
welk bomenbeeld wordt nagestreefd in relatie tot de 
landschappelijke morfologie en stedebouwkundige 
(hoofd)structuur, de indentiteit van de afzonderlijke 
woonwijken en de lokale architectuur. 
De visie achter het plan bouwt voort op de Structuur
visie Maastricht 1990-2000 waarin het belang van een 
hechte groenstructuur in samenhang met de stedelij
ke morfologie wordt onderstreept en voor een aantal 
locaties nader is uitgewerkt. 
De keuze tot het ontwikkelen van een bomenplan 
wordt ingegeven door het feit dat binnen de struc
tuur van (groene) openbare ruimte de beoogde kwa
liteit van het bomenbeeld niet wordt gehaald. Het 
bomenbeeld in de openbare ruimte is op onderdelen 
versnipperd en onsamenhangend. Op een aantal stra
tegische plekken worden bomen gemist of is de ont
wikkeling van het bomenbeeld gestagneerd. Met het 
uitbrengen van de bomennota wordt het gemeente
lijk bomenbeleid verbreed door de bomen meer als 
integraal onderdeel te zien van zijn omgeving en 
standplaats: de stedelijke openbare ruimten . 

Bomenplan, een vogelvlucht 
Het bomenplan volgt een gelaagde opbouw van 
groot naar klein in drie planniveau's. Op het niveau 
van het landschap worden landschappelijke verban
den getoond die voor de historische samenhang tus
sen stad en land en voor de leesbaarheid van de stad 
als geheel beeldbepalend (kunnen) zijn. Veel van 
deze landschappelijke morfologische kenmerken 
bezitten grote kwaliteit maar zijn nog niet of onvol
ledig benut. Belangrijk is dat op een lager, lokaa l 
schaalniveau deze kwalite iten worden herkend en in 
een ontwerp op een expressieve manier tot uiting 
komen . Een geslaagd voorbee ld is het bomenbeeld 
op de rechter Maasoever in het centrumdeel van 
Wyck-Ceramique. De wijze waarop het bomen beeld 
hier vorm heeft gekregen sluit qua maat en continuï
teit volledig aan bij de schaal van de ruimtescheppen
de en verbindende rivier in de stad. 
Op het niveau van de stad zijn de bomen in de hoofd
structuur die beeld- en/of structuurbepalend zijn voor 
de stad als geheel, nader getypeerd. Er is daarbij 
onderscheid gemaakt in lange lijnen, groene wiggen, 
groene parels en Binnenstad en Maasoevers. Per type 
is het bomenbeeld beschreven op z'n kenmerken en 
kwaliteiten. De wijze waarop en mate waarin het 
bomenbeeld de kwaliteit van de openbare ruimte 
mede bepaalt is specifiek voor elke plek. Toch zijn 
binnen één type openbare ruimte algemeen gelden
de ruimtelijke uitgangspunten te formuleren . 
Voor de lange lijnen in de stad, veelal lanen en weg be
geleidende boombeplanting, gaat het vooral om het 
realiseren en in stand houden van continuïteit in het 
bomen beeld over grote lengte. Maastricht bezit bij
voorbeeld een prachtig netwerk van historische route's 
en invalswegen die hun identiteit mede ontlenen aan 
een sfeerbepalend bomenbeeld. Voor de groene wig
gen in de stad moet versnippering en verrommeling 
worden tegengegaan en worden gestreefd naar een 
goede functionele en ruimtelijke samenhang. Eén van 
die groene wiggen is de landgoederenzone waarbij 
het instandhouden, herstel en vernieuwing van land
schappelijke kwaliteiten aan de basis liggen van duur
zame landschapsontwikkeling . Dit betekent investeren 
in een samenhangend lanenstelsel en het stimuleren 
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Sfeerbepalend bomenbeeld langs Tongerseweg bepaalt mede 
identiteit historische route 

van renovatie en herstel van particuliere parktuinen en 
ontwikkeling van boomgaarden. 
In de compacte binnenstad vormen bomen de enige 
groene elementen van formaat aangezien de groene 
ruimte vooral te vinden is aan de randen. Voorkomen 
moet worden dat de Binnenstad volgeplant wordt 
met bomen daar waar maar enigszins ruimte is. Het 
streven naar de juiste boom op de juiste plaats vereist 
met name in de historisch gelaagde binnenstad een 
zeer selectief en kritisch beleid. Bomen dienen alleen 
dan geplant te worden indien dit de kwaliteit van een 
plek in de openbare ruimte in brede zin verbetert. 
Op het niveau van de wijken is per wijk afzonderlijk 
het bomenbeeld nader getypeerd in relatie tot de ste
debouwkundige opzet, de architectuur en het speci
fieke karakter van de openbare ruimten bestaande uit 
straten, pleinen en parken. Aangeven wordt welke 
mogelijkheden er binnen het bestaande bomenbeeld 
zijn om het karakter en de identiteit van de openbare 
ruimte in de toekomst verder te versterken. Die moge
lijkheden variëren van het handhaven en nastreven 
van één specifieke boomsoort binnen een buurt tot 
het stimuleren van het semi-openbaar maken van par
ticuliere binnenterreinen met waardevolle bomen in 
de Binnenstad . Daarnaast kan een wijziging in de 
inrichting van de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld 
een profielwijziging in de straat, ook een kwaliteits
verbetering geven van het bomenbeeld. 

Bomenplan, kaderscheppend en richtinggevend 
Door de gelaagde opbouwen het benoemen van 
kwaliteiten maakt het bomenplan inzichtelijk welke 
bijdrage bomen leveren aan het algehele stadsbeeld. 
Het benoemen en inzichtelijk maken van diverse kwa
liteiten van het bomenbeeld versterkt de positie van 
bomen in de ruimtelijke bes luitvorming. Een andere 
winst is dat voor de stad als geheel een visie is ont
wikkeld over het na te streven bomenbeeld . Bij het 
ontwikkelen van deelplannen voor specifieke lokaties 
kan deze visie het belang van bovenlokale samen
hang en verbindende structuren inbrengen. Verder 
kan bij wijziging c.q. vernieuwing van bestemmings
plannen voortaan gericht en beargumenteerd een 
bepaalde ruimtelijke ontwikkeling worden voorge
staan waarbij de betekenis en waarde van bomen 
specifiek kan worden omschreven. Bestaande waar
devolle boombestanden op particulier terrein kunnen 
bijvoorbeeld worden beschermd met een aanlegver
gunning indien daarmee ook de toekomstige beteke
nis en waarde van de bomen duurzaam in stand 
wordt gehouden. Het bomenplan kan ook richtge
vend zijn voor het beheer en onderhoud van het 
bomenbestand. Keuze's die noodzakelijk zijn bij de 
inzet van de beperkte beschikbare middelen en het 
stellen van prioriteiten kunnen beter worden beargu
menteerd en afgewogen aan de hand van de 
geschetste streefbeelden uit het bomenplan . 
Tot slot levert het bomenplan een groslijst van projec
ten op die gericht zijn op een structurele kwaliteits
verbetering van het bomenbeeld in de stad. Het reali
seren van deze projecten hangt mede af van in hoe
verre boomplannen onderdeel kunnen uitmaken van 
integrale herinrichtings-plannen. Momenteel vormt 
herstructurering van bestaand stedelijk gebied één 
van de belangrijkste bezigheden voor stedebouwkun
digen in deze tijd. Dit geldt ook voor Maastricht. Bij 
het nadenken over het functioneren, (her)inrichten 
en ontwikkelen van openbare ruimten in de stad 
hoort ook een visie op het na te streven bomen beeld. 
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Strategische inzet van groenstructuren 
in stedel ij ke reg io's Michaelvan Gessel 

Ter gelegenheid van het congres Inspiratie voor Stad en Land, eind april 
gehouden in de Utrechtse Jaarbeurs, pleitte Michael van Gessel van Bureau B+B 
stedebouw en landschapsarchitectuur bv, voor zorgvuldige overwegingen bij 
groeninrichting. Denken op onjuist schaalniveau, verdoezelende overgangen, 
gemis aan besef van de ruimtelijke betekenis en inhoudsloos 'doorgroenen' ziet 
hij als oorzaken voor twijfelachtige plannen voor de groenstructuren. 
Van Gessel sneed in zijn lezing zes punten aan waarop het mis kan gaan en 
bood aanknopingspunten om te komen tot een landschapsarchitectuurbeleid 
dat specifiek bijdraagt aan de ontwikkeling van stedelijke gebieden. 
'Het gaat niet om meer groen, het gaat om betekenisvol wonen, omringd door 
betekenisvol groen'. 

Groenstructuren binnen een stedelijke regio hebben 
alleen een strategische betekenis indien zij een dui
delijke uitspraak doen op de schaal waarop zij 
betrekking hebben en ruimtelijk helder zijn . Ook 
moeten zij een duidelijke natuurlijke en/of recreatie
ve betekenis hebben, hun wortels moeten liggen in 
het gebied en tenslotte moeten zij in al hun onderde
len identiteit uitstralen . 
Het plan voor de Leidsche Rijn vo ldoet in hoge mate 
aan deze genoemde randvoorwaarden. Maar veel 
groenstructuren, is mijn ervaring, aarzelen, maken 
hun keuzen niet helder. 

In de eerste plaats denkt men vaak te kleinschalig. 
Het gaat ook bij groenstructuren om hoofdlijnen, om 
het vastleggen van grotere verbanden, om een duide
lijke greep op de schaal waarop de groenstructuur 
betrekking heeft: op wijk-, stadsdeel-, stads- of regio
naal niveau. Het plan voor de Leidsche Rijn laat goed 
zien hoe met een beperkt aantal logische en he ldere 
ingrepen de stedelijke ontwikkelingen ten westen 
van Utrecht in één keer in zijn geheel gevat wordt. 

In de tweede plaats is de ruimtelijke betekenis, de 
ruimtelijkheid vaak te mager en lopen elementen 
veel te vaak in elkaar over. Als men iets vastlegt, moet 
men dit ook duidelijk articuleren. AI te vaak wordt 
gevlucht in vage, verdoezelende overgangen of in de 
verdediging geschoten met nietszeggende bufferzo
nes. Overgangen zijn, per definitie, vlees noch vis. In 
de scherpte ligt het ervaren van ruimtelijke diversi
teit. 
Er is ook een merkwaardige hang naar groene verbin
dingen, alsof afzonderlijke groene elementen daar
mee meer betekenis, meer legitimiteit krijgen. Groe
ne verbind ingen zijn eigenlijk al leen interessant als ze 
gedragen worden door dragers (natuurlijk of cultuur
Iijk) die ecologische potenties hebben. 

In de derde plaats wordt de recreatieve betekenis 
vaak drastisch overschat ten opzichte van de ruimte
lijke betekenis. Mensen gebruiken hun omgeving 
maar hap snap, net hoe het hen uitkomt, en ze heb
ben zelden de behoefte een groene structuur in zijn 
geheel te ervaren . Het is planologentaal. De verban
den tussen hele verschillende groenelementen zijn 
vaak gezocht en functioneel zeer overtrokken. Zo 
vraag ik me af of de Utrechtenaren via het Meernse 
Hout het open Groene Hart van Holland zullen 
bezoeken. Het is absoluut niet nodig om het Meernse 
Hout daarmee te legitimeren. Die heeft al voldoende 
betekenis in het stedelijk gebied. 

In de vierde plaats wordt de natuurlijke betekenis van 
groenstucturen onderschat. Er is nog vee l 'steriel 
groen' om te vormen in 'natuurlijk groen'. De bezui
nigingen van de afgelopen 15 jaar hebben hier een 

forse impuls toe gegeven, maar het kan nog beter. 
Tussen het stedelijk groen dat functioneert als groen 
decor en het natuurlijk groen, zitten die onmetelijke 
oppervlakten van verzorgd buurt- en wijkgroen. Ik 
vraag me af of dat er wel 'een beetje verzorgd' uit 
moet zien . Beter óf echt verzorgd óf natuurlijk. Veel 
van dit groen heeft voora l een sierbetekenis en kan 
net zo goed geprivatiseerd worden. 
Een ander deel is geledend en ruimtescheppend 
groen en kan vaak veel natuurlijker dan nu het geval 
is. En dan zou ik me niet zoveel zorgen maken over 
het onbegrip van velen voor de natuur. Onze leefom
geving wordt door verschillende individuen verschi l
lend beleefd. Het is meeriagig en dat maakt het juist 
zo interessant. 

In de vijfde plaats moet een groenstructuur zijn wor
tels hebben in de ondergrond, de bodem en de cul
tuurhistorie. Zowel Dordrecht met zijn patronen van 
concentrische d ijken en kreken als de Leidsche Rijn 
met zij n Meernse Hout op de hogere delen en zijn 
plassen- en slagen landschap op de lagere delen doen 
dat. Het is een aspect dat veelal goed is belicht in 
groenstructuurplannen. Op deze wijze krijgt een ste
delijk gebied zijn specifieke, lokatiegebonden karak
ter en ontstaan er vanzelfsprekende ecolog ische en 
recreatieve verbanden met het om liggende agrari
sche of natuurlijke landschap. 

In de zesde en laatste plaats: identiteit . Het lijkt soms 
of het eerder gaat om méér groen dan om wát voor 
groen. Een nieuw Germanisme is het 'doorgroenen' 
van wijken. Een nachtmerrie. Groen heeft all een 
betekenis als het een uitgesproken karakter heeft, 
benoembaar is, een gezicht heeft. De identiteit kan 
grotendeels worden ontleend worden aan de bodem
kundige en cu ltuurhistorische gegevenheden, maar 
vereist vaak nog een extra slag, een transformatie. De 
Leidsche Rijn laat dat zien . 

Het is heuglijk dat de landschapsarchitectuur zich de 
laatste decennia heeft ontwikkeld van een toevoe
gende, verfraaiende en uitwerkende discipline tot 
een discipline die stedelijke ontwikkelingen en stede
lijke herontwikkelingen mede gestalte geeft. 
Groen wordt niet alleen ingezet om stedel ijke ont
wikkelingen te sturen, er wordt meegedacht over de 
stedelijke ontwikkeling zelf: het suburbane wonen in 
de vele vormen die het kan hebben. Dat laatste is 
vooral ook van belang omdat de stadsuitbreidingen 
in bijvoorbeeld Dordrecht immers niet de laatste zuI
len zijn en in de Leidsche Rijn mag men zich afvragen 
of 35 woningen per hectare we l voldoende zijn. Een 
zo sterke groenstructuur behoort een veel grotere 
woondichtheid aan te kunnen. 
Het gaat niet om meer groen, maar om betekenisvol 
wonen, omringd door betekenisvol groen. 
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Informatie 

Michael van Gessel 
Bureau B+B Stede bouw en Landschaps
architectuur 
Herengracht 252 
1016 BV Amsterdam 
tel. 020 - 6239801 



Wim Oosterhuis: Kunstencentrum Enschede 

Mikel van Gelderen : Gebouw voor de 
Bijlmer 
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Tanja ten Berge: Een onderbreking van 
een reis 

~ 

Ronaid Janssen: Staat van waanzin; psychia
trische inrichting Tilburg 

Informatie 

Secretariaat Archiprix 
NAi, Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010-4401200 
fax 010-4366975 

foto's: Peter de Ruig 

Arjan van Timmeren: Zeppelintransferium 
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Floris Ie Conge Kleyn: De Verleiding, eervolle vermelding 

Oscar Goossens: Structuurvisie 'Zuidflank Rotterdam/lJsselmonde' 

Pros ten Hove: Bauhaus recovered 

l 
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Willeke Rotteveel: Begraafplaats Amsterdam 

Erik van Eek: Studentencentrum Catharijnesingel Utrecht 

Marieke Timmermans: Een 
Centerparc voor Amsterdam, 
2e prijs 

Pascal Grosfeld: Kunstcentrum 
te Breda, 3e prijs 

ARCHIPRIX 1994: 
de nieuwe lichting komt 
eraan! 

Archiprix brengt jaarlijks de beste studenten uit het 
Nederlandse ontwerponderwijs voor het voetlicht . De 
geschiedenis heeft inmiddels geleerd dat dit talent 
zich veelal ook in de praktijk bewijst. Het belangrijk
ste doel van de stichting Archiprix is het bevorderen 
van de instroom van het jonge talent in de 
beroepspraktijk opdat hun capaciteiten niet onbenut 
blijven, ma"ar zo snel mogelijk bij kunnen dragen aan 
de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Daarnaast 
biedt Archiprix een podium aan de Nederlandse ont
werpopleidingen waarop zij zich in binnen- en bui
tenland kunnen presenteren. Tenslotte wil Archiprix 
de discussie met betrekking tot de inhoud en de kwa
liteit van het ontwerponderwijs in Nederland bevor
deren. 
Wat dit laatste betreft speelt het juryoordeel een 
belangrijke rol. Vier deskundigen op de deelnemende 
vakgebieden (architectuur, stedebouw en landschaps
architectuur) en een theoreticus vormen de jury. Ze 
beoordelen niet alleen alle afzonderlijke plannen 
maar geven ook een commentaar vanuit de 
beroepspraktijk op.de meer algemene trends die zich 
blijkens de ingezonden plannen in het onderwijs 
voordoen. De plannen van de ronde '94 werden 
beoordeeld door Wiel Arets (architectuur), Ole Bou
man (architectuurtheorie), Erna van Sambeek (archi
tectuur), Maarten Schmitt (stedebouw) en Dirk 
Sijmons (landschapsarchitectuur). 
De 24 plannen die voor Archiprix 1994 werden inge
zonden geven in al hun verscheidenheid een beeld 
van de stand van het Nederlandse ontwerponderwijs 
in het studiejaar 1993-1994. De diversiteit is kenmer
kend voor Archiprix. Anders dan bij de meeste prijs
vragen is er geen sprake van een gezamenlijke opga
ve. Zowel het schaalniveau, als de behandelde proble
matiek, als de wijze van presenteren varieert per 
plan. Veel ontwerpers grijpen deze laatste kans aan 
om, los van de dwingende eisen die de bouwpraktijk 
stelt, eigen ideeën over het ontwerpen vorm te geven 
in visionaire plannen . Anderen kiezen een meer 
ambachtelijke benadering als voorbereiding op de 
praktijk. De kwaliteit van de plannen wekt in ieder 
geval de verwachting dat het ook talent van de deel
nemers aan Archiprix 1994 weer een verrijking zal 
betekenen voor de beroepspraktijk. 

De tentoonstelling Archiprix 1994 met alle ingezonden plannen is 
van 19 juni tlm 26 juli te bezichtigen in het atrium van het nieuwe 

Haagse stadhuis aan het Spui 70 (zie agenda, p . 16). Alle plannen, 

de gegevens van de ontwerpers en het integrale juryoordeel zijn 

weergegeven in het boek Archiprix 1994. Het boek is verkrijgbaar 
bij de boekhandel (uitgeverij 010) 

of bij Archiprix voor f. 39,50. 



Merdy Derksen: Hotel te Sint-Petersburg RAZOBLATJENE 
(exposure) 

Rob Hootsmans: Drie stopplaatsen 

Christoph Grafe: Pantheon der Lage Landen, eervolle 
vermelding 

Arthur Hilgersom: Ge-woon 

Emiel Lamers: Het spoor bijster, 1 e prijs 

Udo Garritzmann: Tussen aarde en silicium: architectuur in 
het interim 

Berthe Jongejan & Abe Veenstra: Wasteland - ontwerp voor 
de Diemerzeedijk 
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Guus Hiensch: Sporenburg I Borneo 

Reinaid Top: Culturele werkplaats 'de Staart' te Dordrecht 

Nico van Bockhooven: De veerdam te Harlingen 

Rick de Graaf: Maskers 

Rik van Dolderen: Hotel W!B!W!, eervolle vermelding 
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De Stichting van Na De 
Oorlog, opgericht in 1992, 
maakt zich bezorgd over de 
toekomst van de vroeg-naoor
logse wijken. Deze wijken, die 
na 1945 volgens moderne 
stedebouwkundige principes 
werden gebouwd, vormen het 
belangrijkste deel van de goed
kope woningvoorraad in ons 
land. Nu de subsidiekraan voor
lopig is dichtgedraaid, dreigen 
deze wijken in snel tempo te 
verpauperen, niet alleen in 
technische zin, maar ook in soci
aal en cultureel opzicht. De 
Stichting wil voorkomen dat 
deze karakteristieke wijken 
verloren gaan. Samen met 
vertegenwoordigers van corpo
raties, gemeenten, bewoners
groepen, ontwikkelaars, 
architecten en stedebouwkundi
gen wil de Stichting vernieu
wende, creatieve, maar ook 
behoedzame vormen van 
aanpak van de naoorlogse 
wijken stimuleren. 
De Stichting van Na De Oorlog 
organiseert wijkbezoeken in 
diverse steden, studiedagen 
over bijvoorbeeld de gevolgen 
van het Grote Stedenbeleid of 
architectonische kwaliteit van 
naoorlogse wijken. De Stichting 
heeft een uitgebreid onderzoek 
geïnitieerd en verzorgt op dit 
moment een serie ontwerpse
minars met als doel, voor alle 
wijken een door alle partijen 
gedragen visie te formuleren en 
daarbij direct concrete plannen 
te ontwerpen. De resultaten 
van al deze activiteiten zullen in 
november 1995 in de vorm van 
een manifest voor de aanpak 
van de naoorlogse wijken in 
heel Nederland worden gepre
senteerd en het streven is om 
voor de naoorlogse wijken een 
prominente plaats op de politie
ke agenda te verkrijgen. 

De buitenzijde van het naar binnengekeer
de winkelcentrum Crabbehof 

Informatie 

Stichting van Na De Oorlog 
Ester Agricola 
pla NIROV, Postbus 30833 
2500 GV Den Haag 
tel. 070-3469652 
fax. 070-3677422 

Ontwerpseminar Stichting van 
Na De Oorlog 
Anco van der Veen 
pla Bureau Middelkoop 
Heemsteedse Dreef 264 
2702 KV Heemstede 
tel. 023-290398 
fax. 023-292053 

Ontwikkelingsvisie voor de naoorlogse 
woonwijk 

Het visitekaartje van Crabbehof 

Voor naoorlogse woonwijken zijn nieuwe aanpakstra
tegieën onafwendbaar. Er moet op een andere 
manier dan in de stadsvernieuwingsperiode gebruike
lijk was, worden ingegrepen in de bestaande struc
tuur en bebouwing (enerzijds zijn er geen subsidies 
meer en anderzijds blijft de druk op de goedkope 
woningvoorraad t oenemen). Het toverwoord dat 
vaak wordt gebruikt is 'integraal'. In de huidige plan
ontwikkeling krijgen echter het specifieke plan proces 
en het stedebouwkundig ontwerp weinig of geen 
aandacht. De diverse partijen werken weliswaar met 
elkaar 'samen', maar onduidelijk is wat men nu wer
kelijk aan elkaars doelstellingen, en daarmee ook aan 
de toekomst van de naoorlogse wijk, bijdraagt. Daar
bij monden programma en stedebouwkundig ont
werp vaak uit in een resultante van verschillende 
deelprojecten. Deze aanpak is een kostbare zaak en 
speelt niet in op de huidige en toekomstige ontwik
kelingen . Op deze manier wordt er stapsgewijs 
geprobeerd de wijk op te knappen, zonder dat voor 
iedere partij duidelijk is waar men heen wil. Een 
totaalvisie op het functioneren van de wijk klinkt niet 
door in de plannen en bovendien is de rol van bewo
ners vaak ondergesneeuwd. 

Het belang van een toekomstvisie 
Bij het ontwikkelen van een aanpakstrategie binnen 
een breed gedragen toekomstvisie is het van het 
grootste belang dat alle partijen, op alle abstractie
niveaus en de daarbij behorende schaalniveaus, 
nadenkt over de toekomst van de naoorlogse wijk . 
Gebeurt dit niet, dan zal de naoorlogse wijk als 
gevolg van de overloop uit stadsvernieuwingsgebie
den en zuigende werking van de nieuwbouw op 
Vinex-Iokaties het kind van de (letterlijke) rekening 
worden. De maatschappelijke kosten zullen in dat 
geval uiteindelijk hoger zijn dan de prijs die nu even
tueel moet worden betaald voor verantwoorde 
investeringen. 
Samen met bu reau Middelkoop organiseert de Stich
t ing van Na De Oorlog momenteel in Dordrecht, Rot
terdam en Utrect ontwerpseminars voor naoorlogse 
wijken. Via deze seminars wil de stichting aantonen 
dat het huidige planningsproces versneld en versterkt 
kan worden . Door middel van een gezamenlijk ont
wikkelde visie en helder geformuleerde ontwerp
opgaven worden in de vorm van ontwerpschetsen 
vooral de kwaliteit, de mogelijkheden en beperkin
gen binnen deze wijken benadrukt. Op deze manier 
vergroot de stichting het draa.gvlak èn het netwerk 
onder de vaak reeds in gang gezette aanpak. De uit
komsten van de verschillende seminars vormen daar
naast de basis voor een, door het Stimuleringsfonds 
voor Architectuur ondersteund, manifest voor de aan
pak van de naoorlogse wijken in heel Nederland. 
Het ontwikkelen van een visie start wanneer men het 
eens is over de positie die de naoorlogse wijk 
inneemt in het stedelijke netwerk van wijken en op 
de lokale en regionale woningmarkt. Concreet wil dit 
zeggen dat er uitspraken moeten worden gedaan 
over de verb inding van de naoorlogse wijk met de 
stad en de omliggende wijken (ontsluitingen en voor-
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Anco van der Veen 
Esther Agricola 

Wielwijkpark: nu een ingezaaid snelwegtracé 

zieningenniveau) en de bandbreedte waarbinnen 
men wil gaan differentiëren bij verbetering of 
(sloop!)nieuwbouw in de wijk. Van wezenlijk belang 
daarbij is een feitelijke analyse van de kwaliteitsdra
gers in de wijk. Het gaat hierbij niet om de vraag op 
welke lokatie iets kan worden gedaan. Nee, het gaat 
erom te benoemen w elke kwaliteiten (of kwalititeits
dragers) men absoluut moet respecteren en zonodig 
moet verbeteren. Hierover moet iedereen het vooraf 
eens zijn . Pas dan is er een toetsingskader voor de nu 
vaak 'hapsnappe' verdichtingsplannen . 
Stedebouwkundige, maatschappelijke, politieke en 
economische kwaliteiten ontstaan niet zomaar. Deze 
kwaliteiten ontstaan door de ideeën en de organisa
tie die daaraan ten grondslag ligt. Kwaliteit is echter 
niet objectief vast te stellen. Wel is het mogelijk het 
proces zodanig te organiseren dat de uitkomst van 
een bepaald kwaliteitsniveau is verzekerd. Hierbij is 
zoals eerder geconstateerd een andere manier van 
planvorming nodig dan de gebruikelijke. De recep
tuur die daarom als basis voor de seminars dient, 
luidt: ga uit van tijd- en plaatsgebondenheid, werk in 
korte tijd naar een ontwikkelingsvisie, probeer in het 
begin van het proces betrokken partijen mee te laten 
denken over de problematiek in relatie tot de essen
tie van de ontwikkelingsvisie en breng, tenslotte, de 
gescheiden werelden van de ontwerpers enerzijds en 
de participanten en de besluitvormers anderzijds bij 
elkaar. 

Het seminar in het kort 
Aan het seminar nemen zo'n 50 à 60 mensen deel. Dit 
zijn mensen uit elke laag van diverse organisaties 
(van wethouders tot bewoners). Iedereen heeft een 
taak in het seminar; het is belangrijk dat ook ieder
een participeert. De opzet van het ontwerpseminar is 
tweeledig: er is een programma-fase en er is een ont
werpfase. 
De programmafase is de fase van informatie-verza
meling en inleving in andermans vis ies. De bestaande 
ideeën en visies worden geïnventariseerd en gebun
deld in het zogenaamde startdokument. Hierin wordt 
ook aandacht geschonken aan de gevolgen van een 
bepaalde positionering binnen het stedelijk netwerk. 
Het programma wordt op hoofdlijnen uitgezet. Op 
een speciale programmadag worden vertegenwoordi
gers van de diverse partijen gevraagd hun visie nog
maals kort te presenteren . Vervolgens worden zij ste
vig aan de tand gevoeld . De bedoeling van de pro
grammafase is dat iedere deelnemer aan het seminar 
start op hetzelfde kennisniveau en dat hij of zij al 
enigszins uitst ijgt boven het eigen denkpatroon. 
In de ontwerpfase werken de partijen gezamenlijk 
aan een breder gedragen ontwikkelingsvisie. Dit 
gebeurt aan de hand van een drietal workshops, 
waarvan de resultaten op aansluitende avondsessies 
naar de grote groep deelnemers worden teruggekop
peld. In de eerste w orkshop wordt aan de personen 
die directe verantwoordelijkheid hebben over de 
naoorlogse wijk (o.a . gemeentelijke sectorhoofden, 
corporatiedirecteuren, unitmanagers en 
wijk(beheer)coördinatoren) gevraagd een gezamen-



De Laan der Verenigde Naties: van verstopte racebaan naar open 
stadsboulevard 

lijke visie te ontwikkelen. Deze wordt uitgedrukt in 
de vorm van een metafoor: een begrip dat niet letter
lijk, maar op symbolische wijze de identiteit van de 
wijk verwoordt. Vervolgens worden hieruit de concre
te ontwerpopgave geformuleerd. In tweede en derde 
workshop wordt de visie vertaald naar ontwerpen. 
Hier werken de mensen uit de dagelijkse praktijk (o.a. 
gemeentelijke ontwerpers, corporatiemedewerkers 
en opbouwwerkers) met een aantal externe ontwer
pers in teamverband aan de uitwerking van de ont
werpopgaven. Aan het eind van de dag worden de 
resultaten van de sessies weer teruggekoppeld naar 
de gehele groep deelnemers aan het seminar. Na 
afloop van het seminar worden de uitkomsten 
gebundeld, zodat er een ontwikkelingsvisie ontstaat 
die een commitment heeft en die ook goed presen
teerbaar is. 

De eerste resultaten in Dordrecht 
In de gemeente Dordrecht is inmiddels het eerste 
seminar gehouden. De gemeente en de corporatie 
Woondrecht wilden weten hoe het herstructurerings
proces, dat in de wijk Wielwijk reeds is opgestart, suc
cesvol in Wielwijk en de naastgelegen wijk Crabbehof 
kan worden voortgezet. Alhoewel reeds vele plannen 
in de loop der tijd door de verschillende diensten en 
organisaties zijn geproduceerd was er in Dordrecht 
duidelijk behoefte aan een moment waarop alle par
tijen zich nu eens gezamenlijk over de problematiek 
en mogelijke oplossingen konden buigen . 
Na een enerverende programmadag zijn er op de 
visiedag de eerste spijkers met koppen geslagen. 
Door het formuleren van doelstellingen werd duide
lijk dat de herstructurering van Wielwijk en Crabbe
hof niet door de gemeentelijke diensten en corpora
ties afzonderlijk kan worden gedragen. De eerste 
basis voor een goed lopend netwerk kan naar aanlei
ding van deze dag met een aantal concrete afspraken 
tussen de partijen worden bezegeld. De groep heeft 
zich daarnaast uitvoerig beziggehouden met het for
muleren van een aantal eenduidige ontwerpopgaven. 
Kortweg zijn deze samen te vatten als: 
- Wat zijn de kwaliteitsdragers van Wielwijk en 

Crabbehof? 
- Hoe kun je beide wijken beter aan de stad (en aan 

elkaar) verbinden? 
- Hoe versterk je betekenisvolle plekken? 

Binnen welke bandbreedte kunnen we op het 
niveau van de concrete bouwblokken differentiren? 

Het ontwerpgedeelte, waarvoor de externe bureaus 
West 8 en Post Ter Avest Architecten zijn ingescha
keld, heeft uiteindelijk geresulteerd in een aantal 
concrete ontwerpvoorstellen voor de eerste drie 
opwerpopgaven . Met name voor de interne wij kont
sluitingen, de ontsluitingen naar het stadscentrum, 
de beide wijkwinkelcentra en het Wielwijkpark zijn 
interessante oplossingen boven tafel gekomen. Een 
belangrijke constatering was dat door niet alleen de 
ideeën van de externe ontwerpers, maar juist ook de 
ideeën van de gemeentelijke ontwerpers, de corpora
tiemedewerkers en de andere betrokken een grotere 
zeggingskracht kregen. 

Ruimtelijke ontwerp
wedstrijden kritisch bekeken 
Marijke Helsdingen 

STAWON en BNA onderzochten de architectuur
wedstrijden in Nederland, met het doel een hand
leiding op te stellen voor potentiële 
opdrachtgevers, die hen kan helpen te beslissen 
of, en zo ja hoe, een prijsvraag te organiseren. Op 
10 mei jl. organiseerde de STAWON een bijeen
komst met betrokkenen om problemen van 
opdrachtgevers en ontwerpers te inventariseren 
en mogelijke oplossingen te zoeken. Marijke 
Helsdingen geeft een samenvatting van de resul
taten van deze bijeenkomst. 

Het STAWON/BNA-onderzoek Ruimtelijke ontwerp
wedstrijden kritisch bekeken nadert zijn afronding. 
Op basis van de literatuur en de informatie die uit 
interviews naar voren is gekomen, kan worden 
geconcludeerd dat de problemen die zich tegenwoor
dig bij prijsvragen en meervoudige opdrachten voor
doen, nauwelijks verschillen van die van twintig jaar 
geleden. Alleen de toenemende deelname van bouw
bedrijven en projectontwikkelaars voegt een nieuwe 
dimensie toe aan de problematiek. 
Iedereen is ontevreden over de manier waarop prijs
vragen en meervoudige opdrachten verlopen. De 
positie van de betrokkene bepaalt waar de voor
naamste gevoelens van onvrede door worden veroor
zaakt: 
De ontwerpers voelen zich vaak misbruikt. Hen wordt 
gevraagd in korte tijd met een goed idee te komen, 
dat vaak al ver uitgewerkt moet zijn. De ontwerpen 
worden op basis van onduidelijke criteria beoordeeld. 
De te leveren inspanning staat niet in verhouding tot 
de vergoeding of de eerste prijs . Vervolgens verdwij
nen veel ontwerpen in de la. 
De ontwikkelende bouwers/projectontwikkelaars voe
len zich eveneens misbruikt. De onmacht van de uit
schrijvers om direct te kiezen voor een ontwikkelaar 
zorgt in hun ogen voor een enorme kapitaalverspil
ling. 
De organiserende ambtenaren worden vaak het 
slachtoffer van politiek gekonkel: de gemeenteraad 
heeft bepaald dat er een wedstrijd moet worden 
georganiseerd en zien daar het liefst een zo laag 
mogelijk prijskaartje aan hangen. De organisator 
moet op alle mogelijke manieren beknibbelen op de 
kosten van de organisatie, waardoor het feitelijk al 
nooit meer goed kan komen met de wedstrijd. Maar 
daar is de gemeenteraad (de uitschrijver) niet van te 
overtuigen. 
Juryleden worden geconfronteerd met slechte pro
gramma's, uitschrijvers zonder visie en ontwerpers die 
zich niet houden aan het programma van eisen, maar 
toch de beste oplossing hebben ingediend. 

Waarom doet men eigenlijk toch/nog mee aan 'slech
te' wedstrijden? Wanneer men vaker zou weigeren 
deel te nemen of in de jury plaats te nemen, zouden 
uitschrijvers immers gedwongen worden zorgvuldiger 
met het instrument om te gaan. Dit is het dilemma 
van veel ontwerpers, bedrijven en juryleden: niet 
meedoen kan tot gevolg hebben dat een opdracht 
wordt misgelopen, dat een potentiële opdrachtgever 
niet meer geïnteresseerd is, of dat lobbyen voor niets 
is geweest. Het wordt hoog tijd dat dit perpetuum 
mobile wordt stilgezet. Daarom wordt op basis van 
de onderzoeksgegevens een boekje geschreven, dat 
potentiële uitschrijvers helpt bij de beslissing een 
wedstrijd te organiseren, en, wanneer daarvoor 
wordt gekozen, adviezen geeft over de manier waar
op dat kan worden gedaan. Het boekje krijgt de 
vorm van een receptenboek, waarin de uitschrijver op 
basis van de doelstelling die hij/zij wil bereiken, aan
bevelingen kan opzoeken. Motto bij ieder 'recept' is: 
iedere wedstrijd geeft aanleiding tot ruzie, roddel en 
achterklap. 
Hoewel dit receptenboek uiteraard geen garantie is 
voor vermindering van de problemen, hopen de STA
WON en de BNA dat uitschrijvers hierdoor bewuster 
met het instrument zullen omgaan en de prijsvragen
cultuur in Nederland langzaam maar zeker verbetert. 
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Informatie 

STAWON 
Marijke Helsdingen 
Postbus 1906 
1000 GP Amsterdam 
tel. 020 . 5553666 
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Dag van de Architectuur: 1 juli. Rond en op 
1 juli worden in vele plaatsen in Nederland 
activiteiten georganiseerd in het kader van 
de tiende Internationale Dag van de Archi
tectuur. Voor zover de programma's bij het 
ter perse gaan van deze krant bekend zijn, 
zijn zij in de onderstaande agenda op
genomen. Voor informatie kunt u de aan
gegeven telefoonnummers bellen 

ALKMAAR 

30/6 tlm 2n 
De gebouwde omgeving 
Expositie selectie foto-wedstrijd, Galerie 
WILBEE'S, Oudegracht 194. Prijsuitreiking 
op 1/7,16 uur op een drijvende lokatie in de 
Oudegracht ter hoogte van nr. 194. 
Informatie: Stichting Willbee's Projekten, 
tel. 072 - 126891 . 

ALMELO 

1n 
Open Huis 
Ter bezichtiging worden opengesteld op de 
Dag van de Architectuur: Hoofdkantoor 
Centraal Overijsselse Nutsbedrijven. 11-15 
uur, Rohofstraat 83, en Gerechtsgebouw, 
11-15 uur, Gorterstraat. 
Informatie: dhr. Haverkort, tel. 053 - 358288. 

ALMERE 

24/6 
Het architectuur ontbijt 
Ontbijt met discussie in het Stadhuis 
Almere met een bijdrage van minister De 
Boer. Thema is de Regenboogbuurt in 
Almere-Buiten, waar de eerste 30.000 
woningen in het kader van de VINEX
uitbreidingen moeten worden gebouwd. 
Vooral toekomstige bewoners zijn welkom. 
Informatie: Hans Laumanns, tel. 036 -
5399395 of Hans Spaans, tel. 036 - 5399558. 

AMERSFOORT 

1n 
Architectuur in Amersfoort 
Vooruitlopend op de uitgave van het boek 
Architectuur in Amersfoort over de jonge 
Amersfoortse bouwkunst in het najaar, 
organiseren de initiatiefnemers Amersfoort
se Culturele Raad en het Bureau Monumen
tenzorg op 1 juli lezingen en discussies in 
De 20nnehof over de ontwikkelingen in de 
architectuur in Amersfoort en per bus wor
den enkele projecten bezocht. 
De architectuurcriticus Ids Haagsma (de 
Volkskrant) begeleidt op 1 juli een wande
ling langs nieuwbouwprojecten. De Zonne
hof, Zonnehof 8, aanvang 12 uur. Informa
tie en aanmelding: Amersfoortse Culturele 
Raad, tel. 030 - 633034. 

AMSTERDAM 

30/6, 1n, 2n 
Highlights in Amsterdam - een contour van 
de stad 
Excursie per bus in het kader van de Dag 
van de Architectuur. Informatie: Archivisie, 
Zandstraat 5, tel. 020 - 4204577. 

1n 
Architectuurboekenmarkt 
Jaarlijkse boekenmarkt op de Leliegracht, 
10-18 uur. Van 10-15 uur geven architecten 
in de omgeving van de Leliegracht een toe
lichting op hun werk. Informatie: Archivisie, 
Zand straat 5, tel. 020 - 4204577. 

tot 1n 
Wonen in 2001 
Beeld van het wonen in de 21ste eeuw. 
De Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, 
ma-vr 12-17, do 12-20 uur. 
Informatie: tel. 020 - 6222962. 

2n 
Van Tuindorp tot trommelwoning 
Ontdekkingstochten in Amsterdam-Noord. 
Busexcursies en projectbezoek olv betrok
ken ontwerpers. 
Informatie en aanmeldingen: 
Archivisie, tel. 020 - 4204577. 

tlm 15/7 
De architectuur van het ROA 
Een indruk van de architectuur in de ver
schillende gemeenten die betrokken zijn bij 
de discussie over het Reg ionaal Orgaan 
Amsterdam, of Stadsprovincie Amsterdam. 
ARCAM Galerie, Waterlooplein 213, 
di-za 13-17. Informatie: Birgitte de Maar, 
tel. 020 - 6204878. 

21n tot 27/8 
Vreemd, een huiskamer 
Zomeretalage ontworpen door eerste vak
jaar Rietveld Academie, afdeling binnen
huisarchitectuur. 
ARCAM Galerie, Waterlooplein 213, 
di-za 13-17. Informatie: Birgitte de Maar, 
tel. 020 - 6204878. 

9/9 tot 29/10 
Beeldcorrecties 
Expositie van voorstellen om gebouwen die 
voor velen het symbool van lelijkheid zijn, 
te veranderen. 
ARCAM Galerie, Waterlooplein 213, 
di-za 13-17. Informatie: Birgitte de Maar, 
tel. 020 - 6204878. 

ARNHEM 

elke eerste dinsdag van de maand 
Architectencafé 
Café Verheijen, Wezenstraat, toegang f.5,-. 
Informatie Architectencafé, Sandra Schuit, 
tel. 08370 - 20877 of ACAN, 
tel. 085 - 512346. 

1/7 tlm 5/8 
Arnhem en Omstreken en de Weder
opbouw 
Tentoonstelling: restauratie, herbouwen 
nieuwe bouwwerken. Uiteenlopende visies 
van architecten. Gemeentehuis Arnhem, 
Koningstraat 38, ma-wo 9-17, do 9-20, 
vr 9-13. Informatie: BNA-Kring Arnhem, 
J. Verborg, 085 - 641032. 

ASSEN 

30/6 
Gebouwde cultuur 
De provincie Drenthe organiseert met de 
BNA een symposium met als thema 
Gebouwde Cultuur. Betrokkenen uit ver
schillende organisaties geven hun visie op 
wat er was, is en moet komen in 'het 
gebouwde milieu' in Drenthe. Provinciehuis 
in Assen, 9.45-16.15 uur. Informatie: tel. 
05920 - 65555. 

BATHMEN 

3/7 
Moderne architectuur in Overijssel 
Lezing door Heero Meindersma, Stichting 
Kunst en Cultuur Overijssel. BBKK, SchooI
straat 2, aanvang 20 uur, toegang gratis. 
Op dezelfde lokatie een tentoonstelling 
met gelijknamige titel. Informatie: Beelden
de Kunst Kring Bathmen, tel. 05704 - 3131 . 

10/7 
Architectuur in Barcelona 
Lezing door Toine Verbruggen, Monumen
ten Inventarisatie Project. BBKK, SchooI
straat 2, aanvang 20 uur, toegang gratis. 
Informatie: Beeldende Kunst Kring 
Bathmen, tel. 05704 - 3131. 

permanent 
Architectuur op til 
Buitenexpositie van ontwerpen van duiven
tillen door zeven architecten. Informatie: 
Beeldende Kunst Kring Bathmen, tel. 05704 
- 3131 (zie ook krant Architectuur Lokaal 7). 

BREDA 

30/6 
Nacht van de Architectuur 
Verschillende activiteiten, waaronder archi
tectuurtentoonstelling, -discussie en -films; 
een presentatie door Herman Hertzberger, 
en Jules Deelder over architectuur en 
muziek. Schouwburg Breda, aanvang 20 
uur. Informatie: Paul van den Heuvel, 
076 - 145939 
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BRABANT, ZUID OOST 

25/6 
Architectuurroutes 
In Asten, Bergeyk, Bladel, Budel, Deurne, 
Eersel, Gemert, Geldrop, Lieshout, Mierlo, 
Oirschot, Son en Bruegel, Valkenswaard, 
Veldhoven en Aalst-Waalre. Gratis route
kaarten met beschrijving verkrijgbaar vanaf 
21 juni bij plaatselijke VVV's, gemeentehuis 
of bibliotheek en op de dag zelf bij het 
beginpunt. Informatie over de routes: 
VVV Veldhoven, tel. 040 - 584411. 

DEN BOSCH 

1/7 
Dag van de Architectuur 
Diverse activiteiten rondom een tent op de 
Bossche Parade, waaronder fietsroutes olv 
een architect en een wethouder, en de uit
slag van de publieksprijs die het Brabants 
Dagblad onder zijn lezers uitschreef over de 
mooiste school. 

DEN HAAG 

tlm 14n 
Selectie eindexamenwerk Academie van 
Beeldende Kunsten 
Studiemaquettes van mogelijke ontwikke
lingen van de verbindingsroute tussen het 
Korte Voorhout en het nieuwe Stadhuis 
door de klas architectonisch vormgeven. 
Bleyenburg 38. 
Informatie: Wils & Co, tel. 070 - 3625948. 

tlm 26n 
Archiprix 1994 
Tentoonstelling van alle ingezonden plan
nen voor Archiprix 1994, in het atrium van 
het nieuwe Haagse stadhuis aan het Spui 70 
(zie pag. 12), ma-za 07-24 uur. Op avonden 
kan het atrium incidenteel voor publiek 
gesloten zijn, voor inlichtingen op kantoor
uren: Archiprix, tel. 010 - 4401200. 
Toegang gratis. 

26/6 
Debat: de Haagse architectuurnota 
Oude Raadzaal, Javastraat 26, aanvang 20 
uur, toegang f.5,-. Informatie: Wils & Co, 
tel. 070 - 3625948. 

28/6 
Haags Architecten Café in Museum Beelden 
aan Zee 
Bezoek aan het (nieuwe) museum aan de 
Scheveningse boulevard en discussie met de 
architect van het museum, Wim Quist. 
Aanvang 17 uur, informatie: Wils & Co, 
tel. 070 - 3625948. 

27/6 tlm 4/7 
Wederopbouw 
Tentoonstelling in het kader van het thema 
De Haagse Identiteit in de nieuwe hal van 
het Gemeente-archief. Opening op 27/6 
door wethouder Noordanus. 
Informatie: Wils & Co, tel. 070 - 3625948. 

30/6 
Nominaties en winnaar Pri de 'P' 
Theater Zeebelt. Informatie: Wils & Co, 
tel. 070 - 3625948. 

29/6,1/7 
Dag van de Architectuur 
De Haagse Dag van de Architectuur wordt 
geopend met een toespraak over bouwen 
door de minister van VROM, Margreet de 
Boer, in de raadszaal van het nieuwe stad
huis van Den Haag aan het Spui, aanvang 
10 uur. 
Er worden verschillend activiteiten georga
niseerd: 
Rondwandeling: verkenning van het (nog 
niet opgeleverde) stadhuis van Richard 
Meier aan het Spui; 
Bunkerroute: langs bunkers, anti-tank
muren en villa's op bunkers, start vanaf 13 
uur, Clingendael (ook op 2/7); 
Groenroute: wandeling op eigen gelegen
heid, onderwerp wederopbouw. 
Rondwandeling: door de bouwput Haagse 
Hogeschool achter het Hollandse Spoor 
(ook op 2n). 
Nieuwe Oogst: diverse busroutes langs 
stadsvernieuwingsprojecten in Den Haag 
Nieuw Centrum en het Laakhaven gebied, 
vertrek vanuit het Stadhuis aan het Spui. 
De Haagse Dag van de Architectuur wordt 
afgesloten met een feest in het voormalige 
Ministerie van Onderwijs, Smidswater, vanaf 
20 uur. 
Informatie: Wils & Co, tel. 070 - 3625948. 

29/8 
Lezingenavonden 
Haagse Kunstkring, Denneweg 64, aanvang 
20.00 uur, toegang f .5,-. 
Informatie: Wils & Co, tel. 070 - 3625948. 

26/9 
Lezingenavonden 
Haagse Kunstkring, Denneweg 64, aanvang 
20.00 uur, toegang f .5,-. 
Informatie: Wils & Co, tel. 070 - 3625948. 

DEVENTER 

tlm 28/7 
Geschiedenis moderne architectuur in 
Deventer 
Tentoonstelling, Galerie Rondeel, Achter de 
Muren Zand poort 12, tel. 05700 - 16838. 

24/8 tlm 15/9 
Project Beestenmarkt 
Tentoonstelling, Galerie Rondeel, Achter de 
Muren Zandpoort 12, tel. 05700 - 16838. 

21/9 tlm 19/10 
Twello 
Tentoonstelling en architectuurlezingen 
over vernieuwingen in de dorpskern. 
Galerie Rondeel, Achter de Muren 
Zand poort 12, tel. 05700 - 16838. 

DORDRECHT 

1n 
Groene Oever 
Centraal staat het nieuwe woningbouwpro
ject 'Groene Oever' in de wijk Stadspolders. 
Rondleid ingen met bezichtigingen van het 
interieur, met medewerking van de stede
bouwkundig supervisor en rijksbouwmees
ter Kees Rijnboutt en de architectenbu
reau's Lafour en Wijk, Steenhuis en DKV, 
vanaf 13.30 uur. Een boekje en project
beschrijving zijn vanaf 20 juni O.m. verkrijg
baar bij de VVV. Informatie: tel. 078 -
141522. 

EINDHOVEN 

26/6 
Architectuurprijs Eindhoven 
Toelichting op het werk van genomineerde 
architecten voor de Architectuurprijs Eind
hoven, Q-café/Plaza Futura, Leenderweg 65. 
Aanvang 20 uur, toegang gratis. 
Informatie: afdeling Voorlichting Gemeente 
Eindhoven, tel. 040 - 382185. 

1n 
Uitreiking Architectuurprijs 
De gemeentelijke architectuurprijs wordt 
uitgereikt in Museum Kempenland, 
St. Antoniusstraat 5. Aanvang 10.30 uur, 
toegang gratis. Informatie: afdeling 
Voorlichting Gemeente Eindhoven, 
tel. 040 - 382185. 

tlm1n 
Reinier Tybout 
Fototentoonstelling Tybout en werk van 
genomineerde architecten voor de 
Architectuurprijs. Museum Kempenland, 
ma-za 13-17 uur, toegang f. 4,- (op de Dag 
van de architectuur gratis). 
Informatie: afdeling Voorlichting Gemeente 
Eindhoven, tel. 040 - 382185. 

ENSCHEDE 

1/7 
Rijksmuseum Twenthe 
Open huis i.v.m. Dag van de Architectuur. 
11-15 uur, Lasondersingel 129. 
Informatie: dhr. Haverkort, tel. 053 - 358288. 

GROENLO 

1n 
Hoofdkantoor Sociaal Werkvoorzieningen 
Hamelandstichting 
Open huis i.V.m. Dag van de Architectuur. 
11-15 uur, Mattelierstraat 19. 
Informatie: dhr. Haverkort, tel. 053 - 358288. 
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GRONINGEN 

1n 
Stichting Dag van de Architectuur 
Om de belangstelling voor architectuur bij 
een zo breed mogelijk publiek te bevorde
ren, heeft de BNA Kring Groningen samen
werking gezocht met alle Groningse instel
lingen die zich met architectuur bezighou
den. Op 1 juli wordt de Sticht ing Dag van 
de Architectuur feestelijk opgericht. Thema 
van dit jaar is Architectuur en Onderwijs, 
over welk onderwerp een tentoonstelling te 
zien is. Ook wordt een busrit georganiseerd 
langs nieuwe en oude scholen, waarvan 
sommige ter bezichtiging zijn geopend. 
Informatie: Stichting Dag van de Architec
tuur, Douwe Anne Walsma, tel. 050 -
125008. 

HAARLEM 

tlm 27/8 
Stedebouwkundig festival 'Haarlem 2095' 
Beeld van een samenleving anno 2095 van
uit het perspectief van onze tijd. ABC, 
Groot Heiligland 47, di-za 12-17, zo 13-17, 
toegang vrij. Informatie: tel. 023 - 340584. 

tlm 27/8 
Woningbouw in de toekomst 
Inspirerende projecten voor het wonen in 
de 21ste eeuw. ABC, Groot Heiligland 47, 
di-za 12-17, zo 13-17, toegang vrij. 
Informatie: tel. 023 - 340584. 

tlm 10/9 
Kinderen bouwen aan de toekomst 
In het kader van de 750-jarig bestaan van 
Haarlem en de ABC-scholenarchitectuurprijs 
1995, geven leerlingen van basis- en voort
gezet onderwijs hun visie op bouwen en 
wonen in 2095. ABC, Groot Heiligland 47, 
di-za 12-17, zo 13-17, toegang vrij. 
Informatie: tel. 023 - 340584. 

iedere laatste vrijdag van de maand 
Café van Welstand 
Discussiemiddag over architectuurbeleid in 
Haarlem en plannen voor Haarlem, 
15.30-18 ABC, Groot Heiligland 47, 
toegang vrij . Informatie: 023 - 340584. 

HELMOND 

30/6 
Dag van de Architectuur 
Thema's: het stedelijke detail en het veran
derende beeld van de stad. Er is een foto
wedstrijd, en aan de hand van oud foto- en 
filmmateriaal wordt de ontwikkeling en 
verandering van het centrum van Helmond 
bekeken, eindigend in de presentatie en 
bespreking van beeldkwaliteitsvisie op het 
stadscentrum. Gaviolizaal, Torenstraat 36, 
15 uur, toegang gratis. 
Informatie: afdeling Voorlichting, 
Gemeente Helmond, tel. 04920 - 87750. 

HENGELO 

1n 
Algemene Muziekschool Hengelo 
Open huis op de Dag van de Architectuur, 
Deldenerstraat 20, 11·-15 uur. 
Informatie: dhr. Haverkort, tel. 053 - 358288. 

HILVERSUM 

1/7 
Het ideale schoolplein 
In het stadhuis wordt de winnaar bekend
gemaakt van de prijsvraag voor kinderen 
over het ideale schoolplein. De inzendingen 
worden tentoongesteld. Aansluitend vindt 
de uitreiking van de Dudoktrofee plaats. 

HOOFDDORP 

1/7 
Kantoorlokaties opengesteld 
Dag van de Architectuur: openstelling van 
een zevental kantoorgebouwen, waaronder 
Graan voor Visch, Beukenhorst-Oost en -
West, 12-16 uur. Architecten zullen aanwe
zig zijn. Start en informatiepunt op 1 juli: 
Gebouw Antaris van de architect A. van 
Tilburg . Informatie: BNA-Kring Kennemer
land, D. Postma, tel. 02977 - 40627. 

LELYSTAD 

1n 
Gemalen 
Bustocht langs de vier gema len van 
Flevoland, vanaf de achterzijde van het 
NS station om 10 uur. Aanmelding en infor
matie: VVV Flevoland, tel. 03200 - 43444, 
deelname f. 5,-. 

MAASTRICHT 

1/7 tlm 5/7 
Nooit gebouwd Limburg 
Tentoonstelling, waaronder een spraakma
kend ontwerp voor een Ponte Vecchio
achtige aankleding voor de Sint Servaas
brug, in de Academie van Bouwkunst, 
Tongersestraat 49a. 

MIDDELBURG 

30/6 
Is Middelburg nu af? 
Discussie in Café De Schuttershof vanaf 17 
uur, toegang gratis. Om 21 uur begint in de 
Kloveniersdoelen een architectuurfeest, 
waar o.a. films worden getoond over de 
wederopbouw. Gratis kaarten, aanvragen 
onder tel. 01180 - 28103 of 01180 - 24763 . 

1/7 
Voorstellen voor de binnenstad 
Presentatie van voorstellen van Zeeuwse 
architecten aan het publiek op de Markt en 
de Lange Delft, aanvang 10 uur, tweede 
ronde om 12 uu r. 

NUENEN 

24/6 
Architectuurroute Nuenen 
Gratis routekaart met beschrijving verkrijg
baar vanaf 21 juni bij plaatselijke VVV, 
gemeentehuis of bib liotheek en op de dag 
zelf bij het beginpunt. Informatie over de 
route: WV Veldhoven, tel. 040 - 584411. 

NIEUWEGEIN 

30/6 
De contour van Nieuwegein 
In leidingen en een bustocht langs markante 
lokaties, georganiseerd naar aanleiding van 
de nota Architectuurbeleid Nieuwegein. 
Informatie: BNA, tel. 020 - 5553666. 

NIJMEGEN 

1/7 
Dag van de Wederopbouw 
Lezing, huiskamergesprek en muziek in de 
Schouwburg Nijmegen, 20 uur. Informatie: 
BNA Kring Nijmegen, Paul Kleinlooh, 
tel. 08896 - 1818 of ACAN, 085 - 512346. 

OISTERWIJK 

29/6 
Architectuurbeleid in niet-stedelijke 
gemeenten 
Symposium, georganiseerd door de Kring 
Midden-Brabant van de BNA in samenwer
king met Architectuur Lokaal en op uitnodi
ging van de gemeente Oisterwijk (zie pag. 
6). Aanvang 13.30 uur, informatie en aan
meldingen: Secretariaat Kring 
Midden-Brabant BNA, Ad Smeulders, 
tel. 013 - 360530. 

ROTIERDAM 

tlm 18/9 
De wederopbouw 
Tentoonstell ing in de Romneyloods bij 
station Blaak, di-zo 10-17, toegang f. 5,- . 

28/6 
Ruimtenood 
Waar liggen de nieuwe lokaties voor wonen 
en werken? Congres Nederlands Studie 
Centrum. Hilton Hotel, 9-16 uur. Informatie: 
Marlies de Waal, tel. 010 - 4349966. 

30/6 
Vijftig jaar wederopbouw 
Twee lezingen in het Groothandelsgebouw 
aan het Stationsplein, zaal Kriterion: door 
Franziska Bollerey, stedebouwkundig histo
ricus (over wederopbouw van Rotterdam in 
het perspectief van de Europese steden) en 
Jan Hoogstad (over de megacities van de 
toekomst), aanvang 20 uur. 

30/6 
Randstad-debat 2 
'Randstad Holland, variaties op het thema 
stad': vervolgdebat op de bijeenkomst van 
22-1 (zie krant 7, Architectuur Lokaal en 
verslag, verkrijgbaar bij het NAi). 
Fel ix Rottenberg in gesprek met prof. 
Zijderveld, Bernadette de Wit, Dirk Sijmons 
en Donaid van Dansik. NAi, Museumpark 
25,10.00 uur, toegang f. 10,-. 
Informatie: tel. 010-4401200. 

2/7 
Dag van de Architectuur 
Publieksactiviteiten, w.o. openstelling van 
markante gebouwen die gewoonlijk niet 
publiek toegankelijk zijn . Dit jaar staat de 
architectuur uit de periode 1970 - 1995 cen
traal. De nabije toekomst komt aan bod in 
excursies naar bouwlokaties op de Kop van 
Zuid. Rondleid ingen, bustours, wandelingen 
en rondvluchten boven de stad. 
Organisatie door de BNA Kring Rijnmond, 
het NAi en het ArchiCenter van de VVV, 
informatie: tel. 020 - 5553666. 

tlm 23/7 
Adriaan Geuze 
Overzichtstentoonstelling, balkonzaal NAi, 
Museumpark 25, di-za 10-17, zo 11-17, 
tel. 010 - 4401200. 

tlm 3/9 
Nederland als kunstwerk 
Vijf eeuwen bouwen door ingenieurs. Grote 
zaal NAi, Museumpark 25, di-za 10-17, 
zo 11-17, tel. 010 - 4401200. 

tot 20/8 
Inside Randstad Holland 
Resultaten van een internationale ideeën
prijsvraag, galerij NAi, Museumpark 25, 
di-za 10-17, zo 11-17, tel. 010 - 4401200. 

5/8 tot 29/10 
OMA's opmars 
Tentoonstelling Office for Metropolitan 
Architecture, Balkonzaal NAi, Museumpark 
25, di-za 10-17, zo 11-17, te l. 010 -4401200. 

7/9 
Virtual Reality in het bouwproces 
Studiedag Nederlands Studie Centrum. 
Congresgebouw De Doelen, 9-16 .30 uur. 
Informatie: Piet Roozing, tel. 010- 4349966. 

23/9 - 26/11 
Rotterdam 2045 
Visies op de toekomst van de stad, haven en 
regio. Grote zaal NAi, Museumpark 25, 
di-za 10-17, zo 11-17, tel. 010 - 4401200. 

SNEEK 

30/6 
Nacht van de architectuur in Friesland 
Thema: Bouwen in Sneek, kwaliteit versus 
recreatie. Prijsvraag voor een muziekpo
dium boven het Sneker grachtje De Wip, 
benoeming van het mooiste en het lelijkste 
gebouw, en optreden van versch illende 
sprekers: Gunnar Daan, architect; Sytse ten 
Hoeve, directeur Scheepvaartmuseum 
Sneek, Jur Dekkers en Henk Visser van 
Sneker woningbouwverenig ingen, Jan 
Tichelaar van de Makkumer Aardewerk en 
Tegelfabriek en Reine Witteveen van de 
WVo Het Bolwerk, aanvang 20.30-01 uur, 
entree gratis. 
Informatie: Jaap Ruedisulj, tel. 058 - 123524. 

1/7 
Rondvaart 
Over de Houkesloot naar het Snekermeer, 
met aan boord discussie over de (on)moge
lijkheden van bouwen aan het water, en 
bespreking van de bouwplannen voor dit 
gebied. 
Informatie: Jaap Ruedisulj, tel. 058 - 123524. 

TILBURG 

tlm 30/6 
Bouwen en wonen in een ecologische zone 
Tentoonstelling van ingezonden plannen 
voor de prijsvraag Bouwen en Wonen in de 
ecologische zone, uitgeschreven door de 
BNA Kring Midden-Brabant, Zouavelaan 77. 
Ter afsluiting worden op 30/6 de winnaars 
bekendgemaakt. Informatie: BNA Kring 
Midden-Brabant, tel. 013 - 360530. 
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TWENTHE 

1/7 
De confrontatie nieuw-oud 
Vijf instellingen openen hun deuren voor 
het publiek van 11-15 uur. Als thema is 
gekozen voor de confrontatie van nieuwe 
en oude arch itectuur, en er zijn lezingen 
door de ontwerpers van de gebouwen. 
O.a.: Rijksmuseum Twenthe, Ben van Berkel 
en het Gerechtsgebouw van Almelo van Cor 
Kalfsbeek. 

UTRECHT 

23/6 
De stad van na de oorlog 
Studiemiddag in Filmtheater 't Hoogt over 
het grote stedenbeleid in naoorlogse wij
ken, 13-17 uur, deelname f. 190,- (bewoners 
en studenten f . 50,-) . 
Informatie: NIROV, te l. 070 - 3469652. 

1/7 
Hoogbouw in Utrecht 
Programma over de hoogbouw van Utrecht, 
10-19 uur, waaronder rondritten vanaf het 
Domplein, presentaties van ontwerpen, 
presentatie en discussie Rietveldprijs Een 
programmafolder is vanaf begin juni 
verkrijgbaar bij de VW Utrecht. 
Informatie en reservering: 030 -300087. 

Iedere eerste woensdag van de maand 
Architectencafé 
Grand-café Polman's vanaf 20.30 uur. 
Informatie: 030 - 310192. 

VUGHT 

15/6 
Het ideale schoolgebouw 
Discussie in de scholengemeenschap 
Molenrijn tussen architect, opdrachtgever, 
gebruiker en overheid, aanvang 20 uur. 

Lezingen op de Dag van de Architectuur in 
de Kriterionzaal van het Groothandels
gebouw, Rotterdam 



Adressen Overleg Lokale Architectuurcentra 

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

AMERSFOORT, Architectencafé 
Jan Schoutrop, Gerda Brethouwer 
p/a De Zonnehof, CBK 
Postbus 699 
3800 AR Amersfoort 
tel. 033 - 633034 

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

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

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

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

DEN BOSCH, BAl 
Marius van den Wildenberg 
Zuid-Willemsvaart 117 
5211 SE Den Bosch 
tel. 073 - 141889 

DEN HAAG, Wils & Co 
Victor Freijser 
J. vd Doesstraat 4 
2518 XN Den Haag 
tel. 070 - 3625948 

DEVENTER, Stichting Rondeel 
Peter Ghijsen, Erik Wassink 
Achter de Muren Zandpoort 12 
7411 GE Deventer 
tel. 05700 - 16838 

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

EDE, Gemeente 
Erik Kaptein 
Gemeente Ede, sector ROB 
Postbus 9024 
6710 HM Ede 
tel. 08380 - 80282 

EINDHOVEN, Stichting Q 
Cees Donkers, Ton Langenberg 
St. Odulphusstraat 35 
5614 AN Eindhoven 
tel. 040 - 386330 

ENSCHEDE, OverRuimte 
Albert Fien, Chris Hein 
Oude Markt 26 
7511 GB Enschede 
tel. 053 - 300999 

Lokale architectuurcentra 

De verspreiding van kennis over architectuur en het vermogen om 
architectonische waarden te herkennen kan de vraag naar architectonische 
kwaliteit doen vergroten. De rijksoverheid heeft in haar nota Ruimte voor 
architectuur nadrukkelijk de wens te kennen gegeven de ontwikkeling van 
gemeentelijk architectuurbeleid te ondersteunen. In het OLA komen de lokale 
architectuurcentra van Nederland tweemaandelijks bijeen. Wanneer er 
meerdere centra in één gemeente actief zijn, is doorgaans de 'best geïnfor
meerde' instelling vertegenwoordigd in het OLA. Er zijn inmiddels tegen de 30 
instellingen uit even zovele gemeenten vertegenwoordigd in het OLA, en dit 
aantal groeit gestaag. Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg 
CAST zal van start gaan vanuit de Tilburgse Kunststichting. In Helmond treedt 
het Architectuurcafé inmiddels naar buiten, 

" 

CAST Tilburg opgericht 
George Bedaux 

f{-" " 

Vanaf 1 januari heeft ook Tilburg zijn architectuur
centrum. Het CAST, Centrum voor Architectuur en 
Stedebouw Tilburg, is een initiatief van de BNA-Kring 
Midden-Brabant en de Tilburgse Kunststichting. De 
gemeente Tilburg honoreert dit initiatief met een 
aanloopsubsidie voor drie jaar. Het CAST kan inhou
delijk rekenen op de steun van alle instellingen die 
actief zijn op het gebied van architectuur en stede
bouw in Tilburg, zoals de Academie van Bouwkunst, 
HTS afdeling architectuur, Studium Generale van de 
Katholieke Universiteit Brabant KUB, de gemeente 
Tilburg en de particuliere initiatieven. 
Het CAST komt niet uit de lucht vallen . AI jaren is een 
sterk groeiende belangstelling voor de kwaliteit van 
de bebouwde omgeving . Die interesse voor architec
tuur en stedebouw, zowel van publiek als bestuur
ders, manifesteert zich niet alleen landelijk, maar ook 
in Tilburg. Drukbezochte activiteiten, zoals de jaarlijk
se architectuurdag en de tentoonstellingen die gere
geld door de BNA georganiseerd worden, getuigen 
daarvan. De toegenomen gemeentelijke belangstel
ling voor architectuur blijkt onder meer uit de inscha
keling van gerenommeerde architecten van binnen 
en buiten de regio als stedebouwkundige supervis
oren of als opstellers van beeldkwaliteitplannen. 

Het CAST stelt zich ten doel de publieke belangstel
ling voor architectuur te bevorderen en zo het archi
tectuurklimaat van Midden-Brabant te verbeteren, 
door: 
- het houden van lezingen, symposia en debatten; 
- het organiseren van prijsvragen, tentoonstellingen 

en workshops; 
- het verzorgen van publikaties en documentaties; 

Tilburg 1995, de fabrieks- en kerktorens van de oude fabrieksstad 
maken plaats voor de kantoortorens van de moderne industriestad. 
Interpolistoren, Bonnema 
foto : Dorien Bedaux 

- het verzamelen en uitwisselen van kennis en exper
tise; 

- het inspireren en initiëren van samenwerkingsver
banden; 

- het coördineren van verschillende activiteiten; 
- het inrichten van een platform voor alle direct 

betrokkenen; 
- het kritisch beschouwen van de architectuur en ste

debouwkundige en landschappelijke ontwikkelin
gen in Tilburg en omgeving; 

- het inspireren en initiëren van samenwerking tus
sen de versch ill ende kunstdisciplines die een relatie 
kun nen hebben met architectuur en stedebouw. 

Het CAST is een zelfstandige stichting met een eigen 
bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van een 
coördinator. CAST maakt gebruik van de huisvesting 
en infrastructuur van de Tilburgse Kunststichting. 
Behalve de praktische voordelen, zoals het gebruik 
kunnen makel')fvan administratie, secretariaat, PR 
etcetera zijn er ook inhoudelijke motieven voor deze 
verbinding. Immers, 
de taken van het Centrum voor Beeldende Kunsten 
CBK, dat ressorteert onder de Tilburgse Kunststich
ting, is het ontwikkelen van de relatie tussen kunst
beleid en taken van de gemeente op het gebied van 
architectuur, stadsontwikkeling en stadsvormgeving. 
Korte communicatielijnen wil CAST ook onderhouden 
met andere instellingen in het werkveld, regionaa l en 
landelijk, zodat het een afgewogen en op elkaar 
afgestemd programma kan presenteren. 



'De wolkenjager' van Saskia Pfälzer in Helmond . 'Leuk geprobeerd, maar kijk nog eens goed naar de architectonische kwaliteit van de 
panden achter mij'. 

Start architectuurcafé Helmond 
Herman Mens 

In Helmond is alweer enige jaren geleden het initia
tief ontstaan om het gesprek over architectuur en 
ruimtelijke kwaliteit een steviger basis te geven. Bij 
gelegenheid van de vorige Dag van de Architectuur 
heeft onze wethouder stedelijke ontwikkeling, 
J. Jonkers, een oproep gedaan om met een dergelijk 
initiatief te komen . Hij richtte zich met name tot de 
geïnteresseerde leek, omdat die juist zo weinig van 
zich laat horen, maar wel de politieke basis vormt als 
het in de gemeenteraad om kwaliteitsdiscussie gaat. 
Eind 1994 had zich een groep van ongeveer 15 geïn
teresseerden gevormd die wilde nadenken over de 
doelstelling en de wijze van aanpak van een architec
tuurdiscussie in de stad. AI snel werd duidelijk dat het 
niet de bedoeling kon zijn om een soort vaste 
inspraakcommissie te gaan vormen, of een Raad van 
de Architectuur met adviesfunctie naar de gemeente. 
Veeleer wilde men werken aan het bewustwordings
proces bij de bevolking over de vraag wat goede 
architectuur inhoudt en omgekeerd leek het ook 
interessant om een platform te zijn voor meningen 
van het publiek over architectuur en dergelijke rich
ting gemeentebestuur. Nagedacht werd over de juri
dische status van de initiatiefgroep, de benodigde 
middelen en over de organisatorische aanpak. Beslo
ten werd om al doende naar de meest gewenste aan
pak toe te groeien. Dus: naast de uitwerking van de 
organisatorische vraagstukken gelijktijdig café-bij
eenkomsten te gaan organiseren. 
Voorlopig willen we drie Architectuurcafé-avonden 
organiseren en meewerken aan de invulling van de 
Dag van de Architectuur die tot nu toe in een co-pro
duktie tussen de gemeente en de BNA werd georga
niseerd. 

De eerste bijeenkomst van het Architectuurcafé, op 
23 maart jl. is inmiddels achter de rug. Omdat we 
zeker wilden zijn van een geslaagde avond hebben 
we Noud de Vreeze, directeur van het Stimulerings
fonds voor Architectuur, gevraagd zijn persoonlijke 
visie op de kwaliteit van het gebouwde in Nederland 
nog eens in Helmond te herhalen. Het was de bedoe
ling dat hij Helmondse voorbeelden in zijn betoog 
zou verwerken, maar daar is het niet van gekomen. 
Toch wist hij weer een pakkend en met veel dia's 
begeleid betoog op te bouwen, rond de schaarse 
voorbeelden waar het goed is gegaan en de over
vloed aan beelden waar het allemaal verkeerd ging. 
Na een ovationeel applaus bleek de tijd voor discussie 
reeds opgesoupeerd, dus werden de emoties in de 
genoeglijke onderlinge contacten, waarvoor gelukkig 
nog wel tijd was, verwerkt. 

De initiatiefgroep Architectuurcafé Helmond sleutelt 
inmiddels driftig verder aan haar doelstellingen, 
werkwijze en programmering. Voorlopig kan gere
kend worden op een subsidie van ongeveer 14.000 
gulden per jaar voor de bestrijding van de kosten. 
Andere inkomstenbronnen zijn er nog niet. Als de 
zaak eenmaal loopt wordt gedacht aan een beschei
den entree-heffing. Ook de subsidiemogelijkheden 
voor projecten zullen onderzocht worden. 
Duidelijk is dat de ambities vooralsnog bescheiden 
zijn. Men wil als particulier initiatief opereren, wel 
samenwerken met de gemeente, maar ook een eigen 
positie innemen. En deze positie vooral gebruiken om 
de wisselwerking tussen de burger en de overheid te 
verbeteren, waar het gaat over ruimtelijke kwaliteit 
en architectuur in Helmond. 
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GRONINGEN, CAS 
Sjoerd Cusveller. Anke Kroeze 
Postbus 7081 
9701 LB Groningen 
tel. 050 - 6735581672199 

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

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

HELMOND, Architectuurcafé 
Herman Mens 
gemeente Helmond, afd. RO 
Postbus 950 
5700 AZ Helmond 
tel. 04920 - 87622 

HOORN, Gemeente 
Joost Buchner. Jan van der Heijden 
Gemeente Hoorn 
Nieuwe Steen 1 
1625 HV Hoorn 
tel. 02290 - 52491 

LEEUWARDEN, de Bouw/Kunst 
Hans Heijdeman, Bauke Tuinstra 
Arnold Feijstraat 21 
8921 SJ Leeuwarden 
tel. 058 - 1571 72 

LELYSTAD, provincie Flevoland 
Heleen Geluk 
Provinciehuis Flevoland 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 
tel. 03200 - 72489 

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

MIDDELBURG, OHA 
Gerrit Schoenmakers 
Molstraat 2 
4331 SM Middelburg 
tel. 01180 - 24763 

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

TILBURG, CAST 
Aart Oxenaar 
Willem II-straat 47-49 
5038 BD Tilburg 
tel. 013 - 424093 

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

Coördinatie OLA: 

ARCHITECTUUR LOKAAL 
Cilly Jansen 
tel. 010 - 4369000 

In de vorige krant, nr. 7, is de naam van de 
ontwerper van het bouwproject Vissers
eiland te Hoorn, weggevallen. Het architec
tenbureau INBO/Gjalt de Jongis verantwoor
delijk voor het afgebeelde plan. 



gesprek met Hans van Brummen, burgemeester van Terheijden 

Noties van kwaliteit Frank van der Linden 

In de nabije toekomst zullen in de gemeente Terheijden, iets ten noorden van Breda gelegen, enkele opvallende architectonische projecten 
verrijzen. Deze zijn van de hand van ontwerpers als Ad Smeulders uit Tilburg, Marius van den Wilden berg uit Den Bosch en de 
Eindhovense bureaus De BeerNan Helmond en Marx & Steketee. Voor een kleine gemeente als Terheijden, ca. 9000 inwoners, is dat 
opmerkelijke te noemen, en roept het het beeld op dat hier daadwerkelijk op architectuurgebied 'beleid' gevoerd wordt. 
Dit vermoeden wordt gestaafd door de in december vorig jaar verschenen 'Nieuwjaarskrant 1995', dit voorjaar gevolgd door de 'Grote 
Projectenkrant'. Deze uitgaven van het gemeentebestuur zijn eerder voorafgegaan door een klein, vierkant vormgegeven stripboekje van 
de hand van architect Wim Kol, waarin ideeën omtrent experimentele woningbouw verhelderend geventileerd werden. Ook de beide 
kranten, huis aan huis bezorgd, verraden een passie van het gemeentebestuur om de stedebouwkundige en architectonische ontwikkelin
gen van Terheijden op inzichtelijke wijze aan de man te brengen. Om met behulp daarvan de intentie te verduidelijken dat de gemeente 
deze nieuwe ontwikkelingen inhoudelijk en zorgvuldig wenst te sturen. Immers, de bevolking wordt als het ware uitgenodigd te participe
ren in de besluitvorming, in plaats van dat de obligate werkwijze toegepast wordt, dat de passieve burger het beleid als een lappendeken 
over zich heen geworpen krijgt. Zo kan de burger als direct betrokkene trots zijn op hetgeen binnen zijn woonplaats gepresteerd wordt. 
Bij nadere lezing van de 'Grote Projectenkrant' lijkt de burgemeester van Terheijden, Hans van Brummen, de katalysator van dit beleid te 
zijn. In de krant wordt verslag gedaan van hoe hij op 2 maart jl., de dag dat hij vijftig jaar werd, maar liefst zes grote projecten in gang 
zette, weliswaar, zoals vermeld staat, 'hier en daar een beetje geholpen door echte vaklui'. 
AI met al is dat aanleiding genoeg om kennis te nemen van de denkbeelden van de eerste burger van Terheijden. 

Multifunctioneel ontmoetingscentrum, ontwerp Marius van den 
Wildenberg, isometrie 

Benaderd om te spreken over het beleid in de 
gemeente, dekt Van Brummen zich in tegen de idee 
dat hij het alleen voor het zeggen zou hebben. Welis
waar is hij binnen het bestuur het meest direct aan
spreekbaar, maar dat komt omdat de overige twee 
leden van het college van B en W part-timers zijn en 
hij de enige is met een volledige betrekking . Maar 
ook binnen deze relatieve machtspositie is het onont
beerlijk dat er, wil dat beleid lukken, binnen de 
gemeente een goede voedingsbodem voor samen
werking gekweekt moet worden. En dat betekent dat 
de medewerkers tot een grote betrokkenheid bij de 
planvorming gestimuleerd moeten worden, dat 
tevens de politieke groeperingen daar belang aan 
hechten en dat ook de bevolking er nadrukkelijk aan 
deelneemt. 
Van Brummen weet dat hij daar een vertrouwenwek
kende, centrale rol in dient te spelen. Niet alleen is de 
bevolking gesteld op zijn gemeente, men vindt dat 
de burgemeester dat ook moet zijn. In de 5 1/2 jaar 
dat hij de functie nu vervult is hij langzaamaan in de 
positie geraakt dat men, zoals hij zegt, gevoelig is 
geraakt voor wat de burgemeester wil. En heeft men 
hem het vertrouwen gegeven dat hij de gemeente op 
een dusdanig eigen wijze kan besturen dat dat zowel 
hèn als hèm goeddunkt. En Van Brummen kiest daar
toe voor een accent op een zo hoog mogelijke archi
tecturale en omgevingskwaliteit. 

Hetgeen Terheijden nu in praktijk brengt vindt voor 
een deel zijn oorsprong in de tijd dat Van Brummen 
wethouder ruimtelijke ordening en stedebouw in 
Boxtel was. Door veel te kijken en veel te praten 
toonde hij zich daar de leergierige autodidact, die 
met de parate kennis die hij zo opbouwde, leerde om 
te gaan met de rol van de overheid als opdrachtgever. 
De gemeente ziet in de volgorde van gesprekspart
ners liever eerst de architecten verschijnen en dan pas 
projectontwikkelaars, en wenst van degenen die er 
bouwen dat ze bereid zijn zich te oriënteren op de 

Aanleunwoningen, ontwerp Ad Smeulders 

plek. Dat ze willen luisteren, maar ook zelf een ver
haal te vertellen hebben. En van elke lijn op papier 
wil het bestuur als het ware de verantwoording daar
van vernemen. Het draait niet om het stapelen van 
stenen, maar of de gesprekspartner iets te melden 
heeft en de gemeente geloof hecht aan diens stand
punten. 
Er zijn allerhande wijzen waarop die houding in de 
praktijk gestalte krijgt. 
Een geregeld voorkomende procedure is, dat na de 
oriëntatie voor een bepaald project, er tussen de 
genodigde architecten twee potentieel gegadigden 
overblijven, die beiden een ontwerp voor dat plange· 
bied maken. De ingestelde commissie of het bestuur 
kiest dan de uiteindelijke ontwerper, maar ook de 
'verliezer' blijft niet met lege handen achter: hij/zij 
kan een vervolgopdracht verwachten. 

Uiteraard zijn er veel variaties denkbaar op deze wij
ze van het verstrekken van opdrachten. Voor het mul· 
tifunctionele ontmoetingscentrum werd architect 
Marius van den Wildenberg uitverkoren om ideeën 
daaromtrent op papier te zetten. Het door hem gete· 
kende, en op tien miljoen begrootte project werd te 
duur bevonden en hem werd gevraagd een plan te 
maken met dusdanig bijgesteld programma dat het 
binnen het geplande budget van vijf miljoen te reali
seren viel. 
Bij de gecombineerde opdracht voor de gemeentelij
ke werkplaats en de brandweerkazerne - naar een 
ontwerp van het bureau De BeerNan Helmond - wer· 
den op vergelijkbare wijze de eisen aan het budget 
aangepast. Weliswaar lag er hier een afgewogen pro· 
gramma en een door de architect ingeschatte vier
kante meterprijs, toch werd de raming met ca. 50 % 
overschreden. Dit had tot gevolg dat het programma 
met een derde gekortwiekt werd en de gemeen
schappelijke diensten in een compacter gebouw 
gehuisvest zullen worden. 
Maar, stelt Van Brummen, die keuze maken wij 
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bewust en weloverwogen. De gemeente kan niet van 
iemand verlangen dat die meer kwaliteit biedt en 
meer vierkante meters voor minder geld. 
Dat acht hij ondenkbaar. 

Het kwaliteitsvraagstuk dringt zich bij Van Brummen 
ook nog op de voorgrond middels een door hem ver
vulde nevenfunctie. Sinds anderhalf jaar is hij voorzit
ter van de welstandscommissie voor het district West
Brabant - dat zijn alle gemeenten in de regio met uit
zondering van de grotere -, en kan hij zodoende een 
rijk geschakeerd beeld krijgen van hetgeen er in dit 
deel van de provincie aan plannenmakerij gepresen
teerd wordt. 
Dat het gemiddelde niveau daarvan te wensen over
liet noopte de commissie tot zendingsdrang. Herhaal
de malen werden discussies opgezet met de betrok
ken beleidsmakers, er werd een rondrit georgani
seerd en men ging bij de afzonderlijke besturen 
langs. Dit alles met als belangrijkste beweegreden om 
de verantwoordelijken zich bewuster te laten worden 
van welke keuzen en afwegingen gemaakt moeten 
worden om kwaliteit te genereren. Hiervan is wel
stand de hoeder, en dat zij vaak gezien wordt als last
post is voor Van Brummen reden om de positie van de 
commissie zowel te verdedigen als in bescherming te 
nemen. En als de kans zich voordoet haar zelfs op een 
eerdere plaats in de planvorming in te zetten, want 
haar positie aan het eind daarvan maakt haar alleen 
maar kwetsbaarder. 
En een krachtig welstandsbeleid kan het telkens weer 
bevechten van kwaliteit vergemakkelijken. 

Een goed voorbeeld van dat Van Brummen c.s. in 
Terheijden zèlf die norm nastreven is de begin vol
gend jaar te openen peutersoos naar een ontwerp 
van Marx & Steketee. 
Het gemeentebestuur oriënteerde zich door tijdens 
een rondrit zich te laten informeren wat er in 
Brabant op dat vlak zoal de laatste tijd gerealiseerd 

was. Dit werd gecompleteerd met de verhalen van de 
architecten, waaruit dan uiteindelijk die ontwerpers 
gekozen werden met èn het beste verhaal èn wat het 
gebouw betreft het meest redenerend vanuit de 
belevingswereld van het kind. Daarentegen trof de 
gemeente een bestuur van de peuterspeelzaal tegen
over zich dat aanvankelijk vanuit allerlei regels het 
programma vertaald had in blokken die op de meest 
elementaire wijze aan elkaar gekoppeld werden. 
Dat de gemeente een vis ie heeft, die geschraagd 
wordt door welke functie en betekenis architectuur in 
de maatschappij heeft, en welke prioriteiten gesteld 
moeten worden, zorgt ervoor dat de overtuigings
kracht dusdanig adequaat aangewend kan worden, 
dat binnen Terheijden het college èn het peuterspeel
zalenbestuur nu en bloc met spanning het moment 
afwachten dat het gebouw opgeleverd wordt. 

De sleutel tot succes in Terheijden ligt niet aan een 
architectuurnota. Van Brummen vindt dat zijn 
gemeente te klein is om iets dergelijks op te stellen. 
En als er al een nota geschreven zou worden, dan zou 
het beleid niet anders zijn. Het beleid is afhankelijk 
van personen, Van Brummen voorop. 
Deze koppeling van personen aan beleid maakt het 
tegelijkertijd kwetsbaar. Echter, mochten zij van hun 
voetstuk vallen en de plannenmakerij van hun opvol
gers onder de maat zijn, dan is in elk geval dat wat 
voorheen in gang is gezet, een stap vooruit geweest, 
zichtbaar een stempel op de gemeente drukkend. 

En dat wat nu tot stand gebracht wordt telt. Of, om 
het met Hans van Brummen te zeggen: 'Waar wij hier 
en nu dus mee bezig zijn is om een woonomgeving 
en woningen te maken, waar mensen nu van genie
ten, en waarvan over honderd jaar de commissaris 
van de koningin bij de benoeming tegen mijn opvol
ger in de zoveelste graad zegt: "Met die 20e eeuwse 
wijk in Terheijden moet je voorzichtig zijn; die is zo 
mooi, die moet je koesteren'''. 
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Peutersoos aan de Abtslaan, 
ontwerp Marx & Steketee 

Hans va n Brummen, 
burgemeester van Terheijden 

Informatie 

Gemeente Terheijden 
Raadhuisstraat 2 
Postbus 30 
4844 ZG Terheijden 
tel. 01693 - 1436 
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Het secretariaat Voorbeeldplannen wordt 
per 1 juli opgeheven. Brochures van alle 
voorbeeldplannen zullen nog enige tijd 
besteld kunnen worden via het telefoon
nummer van het secretariaat : 
tel. 070 - 3391077. 
Wijzig ingen worden bekend gemaakt. 

Kwaliteit op Locatie 
Drs. WA. Haeser 
Ministerie VROM 
Postbus 20952 / IPC 175 
2500 EZ Den Haag 
tel. 070 - 3392316 

Stappen naar ru imtelijke kwaliteit 
Margreet de Boer 

Op 17 mei sloot de Rijksplanologische Dienst het project Voorbeeldplannen af 
met een bijeenkomst in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Dit project werd 
gestart met een meerledige doelstelling: het benutten van 'lokale en regionale 
creativiteit' voor innovatieve oplossingen ter verbetering van de dagelijkse 
leefomgeving, het verwerven van een draagvlak voor beleidsthema's van de 
Vierde Nota en de VINEX bij de lokale en regionale actoren en het 
terugkoppelen van ervaringen naar het rijksbeleid. De projecten werden in een 
aantal categoriën ondergebracht: naoorlogse woonwijken, openbare ruimte, 
kringlopen ruimtelijk vormgeven, planning landelijk gebied en werklocaties en 
mobiliteit. Over elk van de plannen werd een brochure uitgegeven. 
Mevrouw M. de Boer, minister van VROM, deed tijdens de eindmanifestatie een 
dringend beroep op de lokale overheden, hun verantwoordelijkheid te nemen 
ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in Nederland en zij wierp de lagere 
overheden daarvoor de handschoen toe. Haar toespraak luidde als volgt: 

De ruimtelijke kwaliteit van de inrichting van ons 
land is een mooie verantwoordelijkheid, maar ook 
een die ik zeer serieus neem. Het is geen lichte last: 
de ruimtelijke inrichting legt een groot beslag op 
maatschappelijke middelen en bovendien is de uit
komst een belangrijke factor in het maatschappelijk 
functioneren . Gelukkig draag ik die last niet alleen. Ik 
bevind me hier in goed gezelschap. Uw betrokken
heid bij of belangstelling voor de Voorbeeldplannen 
impliceert immers dat die ruimtelijke kwaliteit ook u 
ter harte gaat. Zeer ter harte mag ik wel zeggen : de 
voorbeeldplannen zijn het resultaat van meer dan 
normale inzet. Daar ben ik u dankbaar voor. 

Er zijn w einig zaken die zoveel instemming en tege
lijk zoveel discussie oproepen als het begrip 'kwali
teit' . Het begrip duikt op in elk vakgebied. De ver
handelingen beslaan een bandbreedte van droge 
normboeken zoals ISO 9001 aan de ene kant tot boei
ende romans aan de andere kant. Zo gaat bijvoor
beeld Robert Pirsig in zijn boek Zen en de kunst van 
motoronderhoud, een onderzoek naar waarden uit
gebreid in op het kwaliteitsdilemma. Indien kwaliteit 
bestaat, zo stelt Pirsig, kan men zich afvragen of die 
bestaat in de dingen die worden waargenomen, of 
dat het subjectief is en alleen bestaat bij de waarne
mer. Hij gaat van het laatste uit : 'People differ about 
Quality, not because quality is different, but because 
people are different, in terms of experience.' 
Ik heb het idee dat bij ve len van u die lijn van Pirsig 
wel aanspreekt. Ruimtelijke kwaliteit, dat ligt dicht 
bij het hart; daar hebben we een gevoel bij! Helaas 
geven dat gevoel, noch Pirsig, een goed handvat om 
ruimtelijke kwaliteit in daden en in materie om te 
zetten. Dat was nu juist de beleidsopgave die ons met 
de Voorbeeldplannen voor ogen stond: innovaties 
voor ruimtelijke kwaliteitsverbetering! Terug dus naar 
de beleidspraktijk van alledag. In de beleidsnota 's die 
bij uitstek gericht zijn op de kwal iteit van de ruimte
lijke inrichting, de Vierde nota en de Vierde nota 
Extra, wordt het kwaliteitsbegrip in een kader gevan
gen dat zijn sporen historisch heeft verdiend. 

Vlak vóór onze jaartelling maakte de Romeinse 
bouwmeester Vitruvius immers al een onderscheid in 
utilitas (bruikbaarheid), firmitas (degelijkheid), en 
venustas (schoonheid). En drieslag die na twee milen
nia nog steeds de ruimte lijke kwaliteit in een kader 
plaatst: in de VINO en VINEX vinden we ze namelij k 
terug als: gebruikswaarde, toekomstwaarde en bele
vingswaarde. De hantering van het kader blijkt 
inmiddels wel wat complexer dan in de dagen van 
Vitruvius. 
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Ik ben vrij lang stil blijven staan bij het begrippenka
der, omdat het juist die complexiteit van de ruimtelij
ke kwaliteit is die ons hier samenbrengt en ons lot in 
de toekomst zal blijven verbinden . 
We spelen allemaal onze rol bij de ontwikkeling van 
de ruimtelijke kwaliteit. Mijn rol, of liever die van het 
rijk, is neergelegd in de al genoemde beleidsnota's 
maar ook in de Architectuurnota en het Nationaal 
Milieubeleidsplan 2. Mijn primaire taak, zo blijkt 
daaruit, ligt op de nationale schaal en richt zich op de 
bepal ing van de ruimtelijke hoofdstructuur. Voor de 
meesten van u ligt die taak op het regionale en loka
le schaalniveau. Het verbeteren van de kwaliteit van 
de dagelijkse leefomgeving is dan ook primair uw 
verantwoordelijkheid. 
Toch spreekt het rijk vanaf zijn eerste ruimtelijke 
nota's zich ook uit over kwaliteitsaspecten op die 
lagere schaalniveaus. Als gedeputeerde heb ik me er 
druk over gemaakt dat er in de Vierde nota niet 
alleen uitspraken over stedelijke knooppunten, 
hoofdtransportassen en mainports worden gedaan. 
Er moest ook nog een flinke scheut 'Dagelijkse leef
omgeving' bij! Het zijn uitspraken geworden van 
generieke aa rd: inrichtingsprincipes en daaraan ver
bonden richtlijnen en normen, compleet met toet
singskaders en handhavingsperikelen. 
De centralist ische, normatieve taakopvatting is inmid
dels danig bijgesteld . Toetsende elementen zullen 
ongetwijfeld een rol in het rijksbeleid blijven vervuI
len, maar zijn zij als sfeerbepaler voor de taakverde
ling tussen het rijk en de andere bestuursniveaus toch 
op hun retour. Het project Voorbeeld plannen kan in 
dat opzicht dan ook worden beschouwd als een expe
riment om tot een beter rollenpatroon te komen . Het 
accent ligt daarbij op stimulering. We zijn het immers 
goeddeels eens over onze missie. De weg erheen is nu 
aan de orde . 
Op die weg is het project Voorbeeldplannen een goe
de stap geweest. Een stap die overigens niet onopge
merkt is gebleven. Het project werd op 23 maart jl. 
door de Europese Commissie onderscheiden met een 
European Planning Award; toegekend voor de 'unie
ke manier' waarop innovatieve planning is gestimu
leerd. Een prijs die alleen maar dank zij uw medewer
king en inzet kon worden verdiend en waarvan u zich 
dus met recht mede-winnaar kunt noemen ! 

Ik probeer meer grip te krijgen op inhoud en proces 
die tot een betere ruimtelijke kwaliteit le iden. Dat 
begint al bij de va kopleidingen. Vanocht end nog, is 
mij op een internationaa l symposium over architec
tuur en stedebouwonderwijs een rapport met een 
vergelijking tussen de ons omringende landen aange· 



boden. Daaruit blijkt dat wij die toets goed kunnen 
doorstaan. De nauwe relatie tussen architectuur, ste
debouw en andere aanverwante vakgebieden wordt 
als een sterk punt gezien . Er worden ook zwakke 
plekken aangewezen, zoals bijvoorbeeld het ontbre
ken van een verplichte praktijkperiode. Ik zal in over
leg treden met de Technische Universiteiten om der
gelijke kritiekpunten te verbeteren. 
Dat is een stapje dat ik zelf kan maken ter verbete
ring van de ruimtelijke kwaliteit. Het zal u overigens 
niet ontgaan zijn dit onderwerp ook de Kamer niet 
onberoerd laat. Ik zie dat trouwens als een steun voor 
mijn intentie om de Kamer nog voor de zomer met 
een beleidsbrief over dit onderwerp te informeren. 
Daarin zult u de elementen van mijn verhaal weer 
tegenkomen: 

waar hebben we het over bij ruimtelijke kwaliteit? 
- wat is het en voor wie? 
- hoe komt het tot stand? 

wie spelen daarbij een rol? 
wat kan mijn rol zijn? 

- welke instrumenten kan ik inzetten? 
Bij die vragen zal ik zeker het project Voorbeeld plan
nen betrekken. Dat heeft het nodige enthousiasme 
en creativiteit losgemaakt en belangrijke onderlinge 
informatiestromen op gang gebracht. Als direct ver
volg op Voorbeeldplannen, zie ik een project als Kwa
liteit op Locatie. Onder motto's als Samenhang, 
Hoogwaardigheid en Duurzaamheid - weer zo'n drie
slag - probeer ik handreikingen te geven om de ruim
telijke kwaliteit van de VIN EX-lokaties op een hoog 
niveau te brengen . Met de Rijksprijs voor Bouwen en 
Wonen, beter bekend als De Bronzen Bever probeer 
ik het kwaliteitsdenken van opdrachtgevers te stimu
leren. Dit jaar met het thema Water als inrichtings
principe (zie hiernaast - red.). 

Waarom zou ik deze gelegenheid niet gebruiken om 
mijn rol, dus die van het rijk ten behoeve van de 
dagelijkse leefomgeving, in dat opzicht duidelijker te 
krijgen? Bij wie kan ik daarover beter te rade dan bij 
dit gezelschap: u hebt zich immers een voorhoede 
getoond waar het de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit betreft. Ik maak graag nog eens gebruik van 
uw enorme creativiteit. Ik werp u dus de handschoen 
toe. Doet u mij voorstellen ter verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit, naar inhoud of proces, in relatie 
tot de rol van het rijk. 
Op de projectenmarkt zo meteen wordt u de moge
lijkheid geboden. U helpt mij daarmee en het zal 
onze gezamenlijke missie ten goede komen. 

De rol van water 
in de ruimtelijke 
ordening 

aanmelding van projecten 
voor De Bronzen Bever 1995 
tot 1 augustus 

De rijksprijs voor bouwen en wonen, De Bronzen 
Bever wordt op 29 augustus 1995 voor de vijfde maal 
uitgereikt. De Bronzen Bever is een prijs bestemd 
voor opdrachtgevers, voor de inrichting van de ruim
te in Nederland, waarbij een geïnspireerd opdracht
geverschap en een goed samenspel van betrokkenen 
heeft geleid tot een hoge ruimtelijke kwaliteit. Afwis
selend zijn de aandachtsgebieden utiliteitsbouw, 
woningbouw en ruimtelijke inrichting aan bod . Dit 
jaar zal de prijs worden toegekend aan een project 
op het terrein van de ruimtelijke ordening . De vorige 
Bronzen Bever voor ruimtelijke ordening werd in 
1992 toegekend aan de gemeente Almelo voor het 
project Binnenstad. 

Dit jaar zal de jury bij de beoordeling van de ingezon
den projecten vooral rekening houden met de wijze 
waarop water een structurerende rol speelt in de 
ruimtelijke ordeningsplannen. Structurerend kan dan 
zowel slaan op stedebouwkundige en landschappelij
ke vormgeving en inpassing, als op milieukundige 
processen of waterhuishoudkundige systemen. In 
aanmerking komen projecten die in de afgelopen 
drie jaar zijn voltooid of waarvan de uitvoering zo ver 
is gevorderd dat de kwaliteit van het uiteindelijke 
resultaat verantwoord valt te beoordelen . 
Een jury staat onder voorzitterschap van de nieuw 
benoemde rijksbouwmeester prof. ir. W. Patijn. Eind 
1995 zal het winnende project worden bekendge
maakt. De prijs, een bedrag van 50.000 gulden, wordt 
op aanwijzing van de winnaar besteed aan activitei
ten die de realisatie van ruimtelijke ordeningsprojec
ten met een hoge ruimtelijke kwaliteit stimuleren . 
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Voorbeeldplan Vierde nota 

Vechtp lassengebied 

Informatie 

Projecten die voor de Bronzen Bever 1995 in 
aanmerking kunnen komen moeten vóór 1 
augustus 1995 worden aangemeld bij het 
secreatriaat van De Bronzen Bever. Op dit 
adres kan ook een informatiepakket wor
den aangevraagd (waarin o.a. reglement en 
beoordelingscriteria). 

Secretariaat De Bronzen Bever 
Postbus 82345 
2508 EH Den Haag 
tel. 070 - 3648703 
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platform voo r gemeentelijk arc h tectuurbele 

Een architectuurdebat over hoe het kan worden? 

'Architectuurdebat' is in de laatste jaren een magisch begrip geworden. Wie wil zich niet 
scharen onder degenen die er deel van uitmaken? En het is een feit dat er nog nooit zo 
vaak over architectuur is geschreven. Maar wordt er ook werkelijk met elkaar gesproken en 
is het ook werkelijk de bedoeling om iets met het besprokene te doen? 
In het boek dat de totstandkoming van het NAi en haar nieuwbouw beschrijft heb ik al eens 
aangegeven dat er in Nederland eigenlijk nauwelijks sprake is van een werkelijk gesprek 
over architectuur. Architecten en architectuurcritici leveren vaak een eigen produkt af - wat 
niet hetzelfde is als het hebben van een eigen standpunt - en zij lijken daarmee te volstaan. 
De directe uitwisseling en zeker de polemiek worden zorgvuldig vermeden. Zo lijkt het zo 
gewilde architectuurdebat een vorm van actieve non-communicatie. 
Het gesprek over wat er bedacht wordt in de planningsindustrie van ons ruimtelijk beleid of 
over datgene waarover recent besluiten zijn genomen maakt nauwelijks deel uit van ons 
dagelijks 'architectuurdebat'. Er worden in Nederland tal van beslissingen genomen die de 
ruimtelijke inrichting van ons land sterk zullen gaan ben vloeden. Denk aan de 
VINEX-opgave, de aanleg van de Betuwelijn, de hoge snelheidslijn en de aanleg van een 
vijfde baan van Schiphol. Het zijn beslissingen die in feite al genomen zijn en waarvan de 
ruimtelijke effecten enorme consequenties zullen hebben. De ruimtelijke inpassing en de 
vormgeving ervan worden nauwelijks zichtbaar gemaakt, laat staan in een breed publiek 
debat besproken. De Rijksplanogische Dienst zou hier de kritische motor van de publieke 
discussie moeten zijn, maar daar is het stilte alom. Als het al gaat over de ruimtelijke inrich
ting dan gaat het slechts om de bestrijding van de geluidshinder of het onder de grond 
stoppen van 'ongewenste ' veranderingen. 
Als de actualiteit al zo weinig aandacht krijgt, hoe zit het dan met de plannen die nu wor
den voorbereid voor na 2005? De bouwopgave zal dan over zo'n 400.000 tot 600.000 
woningen gaan, en daar moeten de lokaties voor kantoren, bedrijven, groenstructuren en 
infrastructuur nog bij worden opgeteld. Kortom, Nederland blijft ingrijpend veranderen. 
Het lijkt er op dat de 'consensus' over de basisgedachten van de Vierde Nota Extra het 
gesprek over de uitvoering van het ruimtelijk beleid zelf heeft afgestopt. Wat er gebeurt, 
hoe het gebeurt, wat er nog zal moeten komen en vooral hoe het er kan komen, daarover 
praten wij niet of nauwelijks. Nee, het architectuurdebat gaat over wat er gebouwd is, over 
wat er al gerealiseerd is. Hoogstens leggen wij daarover statements af. Maar zou het niet 
fascinerender zijn om het debat over de toekomst van de ruimtelijk inrichting van ons land 
weer fundamenteel op de agenda te zetten? Een debat dat zijn basis moet vinden in 
gedachten en ideeën van ontwerpers. En als het nu, in tegenstelling tot de ontwerpmani
festatie 'Nederland Nu Als Ontwerp' zou kunnen gaan over de werkelijk te realiseren scena
rio's voor de periode na 2005 dan kan er opnieuw een basis voor debat ontstaan. Een debat 
dat ons kan afhelpen van het huidige tamme klimaat dat vooral 'uitvoeringsgericht' heet te 
zijn. 
De Tweede Kamer heeft zich inmiddels uitgesproken voor zo'n meervoudige opdracht aan 
ontwerpers en om op basis van de verschillende ontwerpen een 'maatschappelijk debat 
over de toekomstige inrichting van ons land te entameren'. Die meervoudige opdracht aan 
ontwerpers zal er dus wel komen. Voor het NAi, Architectuur Lokaal en het Stimulerings
fonds voor Architectuur kan deze ontwerpmanifestatie een kans zijn om in plaats van een 
debat over wat er gebouwd is, het debat over wat en hoe er gebouwd zou kunnen gaan 
worden op te pakken. Het architectuurdebat zou zich daarmee kunnen verbreden tot een 
werkelijk publiek debat. 

Adri Duivesteijn, 
lid van de Tweede Kamer 
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