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Redactioneel

Architectuur Lokaal is het landelijke informatiecentrum voor 
cultureel opdrachtgeverschap en architectuurbeleid. Vanuit een
onafhankelijke positie leggen wij verbindingen tussen partijen die
bij de bouw betrokken zijn. Voor opdrachtgevers als gemeenten,
woningcorporaties en projectontwikkelaars verzorgen wij excursies,
discussies en andere programma’s op maat. Terugkerende thema’s
zijn de culturele betekenis van het opdrachtgeverschap en het
belang van de samenwerking tussen opdrachtgever en ontwerper.
Onze coördinerende taak komt naar voren bij het Steunpunt 
Ontwerpwedstrijden en het Overleg Lokale Architectuurcentra. 

De werkelijke opgave
De overgang naar een nieuwe, gemeentelijke

bestuursperiode biedt elke vier jaar een

goede aanleiding om terug te kijken op 

successen en mislukkingen. Maar vooral, om

de opgaven, dilemma’s en te maken keuzes

weer eens op een rij te zetten voor de toe-

komst - de opgave voor nieuwe bestuurders

en raadsleden. Architectuur Lokaal hield

begin dit jaar een enquête met TNS NIPO

onder de toenmalige wethouders ruimtelijke

ordening. We vergeleken de resultaten met

die van onze enquête bij de bestuurswisse-

lingen in 2002 en zullen deze op 13 juni pre-

senteren bij het VNG Congres in Maastricht.

Uit de vooruitblik op pagina 12 blijkt dat het

kwaliteitsdenken zich inmiddels door de

gehele gemeentelijke organisatie zou 

hebben verspreid, maar om als publiek

opdrachtgever nog beter voor de dag te

komen is aanvullende kennis over onder

meer architectuur en cultuur welkom. Dat 

zal hard nodig zijn. Bijna driekwart van de

gemeenten voert nog zelf de regie bij plan-

ontwikkeling, maar een deel wil dit in de 

toekomst uitbesteden. Zo’n 1 op de 10

gemeenten laat de planontwikkeling reeds

geheel over aan de verschillende markt-

partijen. Volgens de wethouders zijn deze 

partijen bepalend voor de architectenselectie

van bijna de helft van alle projecten. 

Tegelijkertijd vindt bijna een derde van de

gemeenten architectenkeuze een belangrijk

instrument om de kwaliteit van projecten te

waarborgen.

Ook elders wordt het belang van terugkijken

om vooruit te komen gezien. Zo organiseerde

de stichting sLIM onlangs een debat met de

aftredende wethouders ruimtelijke ordening

van drie van de vier grootste Nederlandse

gemeenten. Eén van de grootste problemen,

daar waren de (inmiddels voormalige) 

wethouders van Amsterdam, Rotterdam en

Utrecht het over eens, zou liggen in doorge-

democratiseerde besluitvorming over de

ruimtelijke inrichting van Nederland. Zeker

wanneer het gaat om de grotere schaal-

niveaus waarop beslissingen moeten worden

genomen om de steden overeind te houden.

Als meest pragmatische oplossing werd

voorgesteld om de gemeentegrenzen te

verleggen. Een dergelijke politiek statistische

oplossing kon de behoefte van het publiek aan

ruimtelijke visies op de lange termijn niet weg-

nemen. Wellicht ligt hier de werkelijke opgave

voor de nieuwe publieke opdrachtgevers. 

Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal
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Curaçaosche les 2

Lokaal Mondiaal 

Omdat dit voor jullie zeer lastige materie is, is deze les

zorgvuldiger opgezet, dat wil zeggen in hapklare brok-

ken. Het gaat namelijk over chaos, toeval en vrijheid.

1. Dit weet iedereen. Er bestaan maar twee soorten 

interieurs: het ene, waarin alles past en het niet 

uitmaakt hoe er staat of wat het is. Het andere, 

waarin elke verandering ervaren wordt als een 

inbreuk op de orde. 

2. In de eerste soort wonen de meeste mensen, die 

maken van hun smaak geen moordkuil en omringen

zich door wat ze zien of willen betalen. De compositie

van deze interieurs noemen wij stochastisch.

3. De tweede categorie, een minderheid, beroept zich 

op smaak. Stijl speelt hierbij een grote rol, traditioneel,

modern of wat er tussen ligt. Nog belangrijker is de 

samenhang en eenheid. De compositie van deze 

interieurs noemen wij formeel. 

4. Beide manifesteren zich op overige schaalniveaus: 

gebouwen, straten, buurten, steden en regio's.

5. Bepalen jullie als bewoners bij interieurs nog zelf 

waar je voor kiest, bij de overige schaalniveaus doet

de staat dat namens jullie. 

6.   Daarvoor gebruikt de overheid specialisten, 

architecten die niet alleen ontwerpen, maar elkaar 

bovendien controleren in allerlei commissies. 

7.   Deze lieden zijn zo opgeleid dat ze in het ontwerp 

graag samenhang en eenheid zien. Daarmee vallen

deze producten in de categorie zoals beschreven in 

punt 3. 

8.  In dit soort ontwerp is elke verandering, elk individueel

ingrijpen een inbreuk op de beoogde samenhang. 

De bewoner wordt dus monddood gemaakt. 

Architectuur mag blijkbaar geen vorm van vrije 

meningsuiting zijn. Slechts de mening (lees: smaak) 

van de staat telt. 

Toelichting bij de foto:

‘U kent het wel; applaus, mensen voor je gaan staan, jij

gaat ook maar staan. Dan staat iedereen en iedereen

ziet net zoveel als wanneer men was blijven zitten. De

Amsterdamse wethouder Hoogbouw is net op gestapt.

Maar het begin van de hoogbouwcirkel rond oud-

Amsterdam staat er.

Een cirkel van landmarks, uitkijkend op de binnenstad.

Mega-investeringen, met een jaloerse blik op de orga-

nisch gegroeide bouw. Want, gaat u wel eens gezellig

wandelen langs de Zuidas? Iedereen wil er zo snel

mogelijk langs te rijden.

Deze foto van De Omval - hoe kies je een plek met

deze naam uit voor hoogbouw - geeft in een notendop

de Amsterdamse situatie: hoogbouw, gegroepeerd rond

het oude Blookergebouw waar alles mag wat in de

torens verboden is, waar de kantoorheren even hun col-

legaatjes met een sigaretje op een drankje kunnen

trakteren.’

9.   Natuurlijk is architectuur een vorm van meningsuiting,

zoals elke ander culturele uiting dat is. Waarom komen

architecten daar niet voor op? Omdat ze bang zijn 

voor hun overheid, hun belangrijke broodheer. 

10. In plaats van op elkaars werk te letten en koppen in 

te slaan, zouden ze er beter aan doen voor de vrijheid

van bewoners op te komen. 

11. Hoe anders gaat het hier, waar ik woon, in dit deel 

van het koninkrijk waar stedenbouw niet formeel 

maar juist stochastisch is, waar geen verandering 

stoort.

12.  Stochasme is een begrip uit de wiskunde, later 

overgenomen in compositietheorieën voor muziek 

en beeldende kunst. Composities die berusten op 

toeval en willekeur. Componist Cage en schilder 

Pollock zijn de voortrekkers. In de architectuur drong 

dit tot nu toe nauwelijks door. Architecten en steden-

bouwers zouden daardoor als ontwerpers overbodig

worden. Eigenbouwers zouden het voortaan zelf 

kunnen. Stochasme is niet alleen in de wiskunde en 

kunst, maar overal, vooral in natuur. De vormen van 

wolken, golven, zwermen, scholen vissen, rotsen, 

duinen, enzovoort. Ook bij sporten is het beeld 

meestal stochastisch; het spelbeeld op het schaak-

bord, het looppatroon van voetballers. Alle stads-

beelden (behalve bij jullie) zijn stochastisch en 

daardoor schilderachtig. Het biedt de bewoner 

vrijheid, individueel ingrijpen stoort daar niet. 

Stedenbouw zoals het hoort. 

Carel Weeber

De Omval, 2002
Amsterdam

In 2006: elk kwartaal een brief van Carel Weeber,
architect te Curaçao

Architectuur Lokaal  #53

foto’s: Jeroen Musch

Wim Ruigrok (1939) werkte bijna veertig jaar voor De
Volkskrant waar hij zich specialiseerde in architectuur-

en stadsfotografie. In maart 2002 nam hij afscheid van

de krant met een tentoonstelling van zijn Amsterdamse

foto's in architectuurcentrum ARCAM. Momenteel werkt

hij aan een boek over de bouw van de bibliotheek van

Meyer en Van Schooten in Almere, en registreert hij de

verbouwing en renovatie van het Koninklijk Paleis op de

Dam in Amsterdam.

Wim Ruigrok

Oudezijds Achterburgwal 210

1012 DX AMSTERDAM

020 624 33 82

wruigrok@xs4all.nl

Voor de cover van Architectuur Lokaal stelt telkens
een andere architectuurfotograaf zijn mooiste
archieffoto ter beschikking. 
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Onder de A8  
Koog aan de Zaan

Marion van Baak is projectmanager bij de afdeling
Programma Management in Zaanstad. De gemeente
is opdrachtgever voor de herontwikkeling van een
braakliggend terrein onder de snelweg A8 bij Koog
aan de Zaan tot een intensief gebruikte ontmoetings-
plaats voor jong en oud.

De gemeente Zaanstad bestaat uit 6 dorpen en een

stad. Al die dorpen hebben een kern, behalve Koog

aan de Zaan. Dat wordt in tweeën gespleten door de

A8 die dwars door het dorp heen gaat. Het hart van 

het dorp ligt in feite onder de snelweg. Dat was het uit-

gangspunt van onze droom: een ontmoetingsplaats

onder de snelweg voor jong en oud die de twee delen

van het dorp weer met elkaar verbindt. De functies die

aan dat plein een plek hebben gekregen, zijn het 

resultaat van gesprekken met o.a. bewoners. Zowel

gemeentebreed, als heel lokaal. Direct aan de snel-

weg ligt de wijk Oud-Koog. Wat willen de bewoners, de

winkeliers, de school, de kerk, en de bedrijven daar met

een plein? Waaraan hebben ze behoefte? Die vragen

hebben geleid tot een mix van functies, waaronder een

supermarkt, 2 kiosken, een skatezone, twee voetbal/

basketbalveldjes, een tafeltennisplek, een voetbalkooi,

een graffitivrijplaats, een brakedanceplateau, een

haventje aan de Zaan, verlichte kunstwerken op 4 pilaren

van de A8 en aandacht voor het groen in de buurt. Pas

toen het Programma van Eisen was vastgesteld, hebben

we NL Architects gevraagd, die direct CARVE erbij 

hebben gehaald voor de skatebaan. Samen hadden

ze in Amsterdam-Noord ook al gewerkt aan een skate-

baan.’

Rijkswaterstaat overtuigen
‘Een complicerende factor was dat de grond helemaal

niet van de gemeente is. De locatie ligt onder een snel-

weg en dus is het eigendom van Rijkswaterstaat. Die

grond kan niet worden verkocht, omdat Rijkswaterstaat

verantwoordelijk is voor de veiligheid en de doorstroming

op snelwegen. Voor de ontwikkeling van ruimtes onder

snelwegen heeft Rijkswaterstaat geen standaardricht-

lijnen, behalve dat de veiligheid en de doorstroming 

op de snelweg niet in gevaar mag komen. Dat is

natuurlijk lastig, maar het schept ook mogelijkheden.

Een aanvankelijk voorzichtige reactie van Rijkswater-

staat veranderde geleidelijk in een huurcontract voor

de grond en een vergunning voor alle functies. Dat

komt vooral door veel om de tafel te gaan zitten en

beelden te laten zien. Veel beelden, plannen, ideeën,

wat kan het worden? Hoe ziet het eruit? Daarbij hielp

het dat de functies vanaf de snelweg niet te zien zijn.

De verkeersveiligheid komt dus niet in het geding.’

Beelden laten zien
‘Een tweede probleem was weerstand bij de bewoners.

Zij woonden in een verpauperd gebied, dat steeds

onveiliger werd, maar de impuls om te behouden was

toch heel sterk. Met de bewoners hebben we plannen

gemaakt, bijeenkomsten georganiseerd, ze betrokken

tijdens de ontwerpfase. En veel beelden laten zien. Dat

heeft enorm veel geholpen. Met stadsvernieuwings-

projecten móet je kunnen laten zien hoe het wordt, 

dat is ongelofelijk belangrijk. 

Minstens zo belangrijk is het om het project intern onder

de aandacht te houden. Het traject van bouwaanvragen

en aanlegvergunningen hebben we intensief begeleid

door extra informatie te verschaffen, knelpunten snel te

signaleren en op te lossen, collega’s mee te nemen

naar de locatie. Zo is ook op ambtelijk niveau de

bekendheid met de plannen groot. Inmiddels is er ook

een Beheerplan, want wat mooi is (geworden), moet

mooi blijven.’

Skateboarden en trouwen onder de snelweg
‘Het hele gebied functioneert uitstekend. De skate- en

graffiti zone wordt druk bezocht. Het is niet alleen de

locatie voor dagelijkse bezoekers, maar ook voor 

bijvoorbeeld (nationale) skatewedstrijden, trouwfoto-

reportages en er is een videoclip opgenomen. 

De graffitivrijplaats wordt druk bezocht en ziet er elke

dag anders uit. Het plein wordt veel gebruikt, o.a. voor

de Zaanse Cultuurmarkt plaats en voor de intocht van 

Sinterklaas. Er is veel te doen en veel te zien, en dat

wordt alleen maar meer.’ 

Indira van ‘t Klooster

Informatie
Gemeente Zaanstad
Marion van Baak
Postbus 2000
1500 GA Zaandam
T 0900 235 23 52
postbus@zaanstad.nl
www.zaanstad.nl

In mei 2006 is het project
A8ernA van NL Architects uit-
geroepen als winnaar van de
4th European Prize for Urban
Public Space door het Centre
de Cultura Contemporània de
Barcelona, het Institut Français
d'Architecture, The Architecture
Foundation in Londen, het
Nederlands Architectuurinsti-
tuut, het Architekturzentrum
Wien en het Museum of Finnish
Architecture.

NL Architects
Van Hallstraat 294
1051 HM Amsterdam
T 020 620 73 23
office@nlarchitects.nl 
www.nlarchitects.nl  

foto: NL Architects

Droom en daad 

Architectuur Lokaal  #53

Een opdrachtgever vertelt over zijn verwachtingen,
cruciale momenten en het eindresultaat 

De skate- en graffitizone
wordt niet alleen door ska-
ters bezocht, maar ook
voor trouwfotoreportages. 
Ontwerp: NL Architects 
en CARVE
Opdrachtgever: 
Gemeente Zaanstad
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Bemmel
Sociale diversiteit 
en ontwerp

De provincie Gelderland wil de aandacht voor
ruimtelijke kwaliteit bij gemeenten verhogen.
Daarom heeft de provincie een aantal beleidsin-
strumenten bedacht, waaronder het organiseren
van een prijs. De Gelderse Prijs voor Ruimtelijke 
Kwaliteit richt zich op ruimtelijke plannen van hoge
kwaliteit die een voorbeeldfunctie kunnen vervullen.
Dit jaar werd deze tweejaarlijkse prijs voor het
eerst uitgereikt. De winnaar was het Liduinaproject
in het centrum van Bemmel. 

Bemmel is met 12.000 inwoners een van de grotere 

kernen van de gemeente Lingewaard. Eind 2005 is het

Liduinaterrein opgeleverd. Dit plangebied is het eerste

en meest omvangrijke deelplan van het Centrumplan

Bemmel 2010. De plek was vroeger een rommelig gebied.

Er stonden een leegstaand verzorgingstehuis, 12 sterk

verouderde bejaardenwoningen en een verouderd

appartementencomplex in de sociale huur. De lat ligt

hoog: het Liduinaproject zal ook dé norm vormen voor

de rest van de ontwikkeling van het centrum. 

Ambitie in beeld
Bemmel is de afgelopen jaren flink gegroeid door de

aanleg van een aantal nieuwbouwwijken. Het centrum

is echter onveranderd gebleven en is toe aan een

opknapbeurt. De ontwikkeling van het terrein, waar nu

het Liduinacomplex is gebouwd, is van groot belang

voor het slagen van het hele centrumplan. In de eerste

plaats omdat er de zo gewenste grote supermarkt kan

worden gebouwd. In de tweede plaats omdat het

mogelijk wordt om een nieuwe weg aan te leggen waar-

door het verkeer in het centrum op een betere manier

afgewikkeld kan worden. Bovendien biedt het gebied

de mogelijkheid om zowel huur- als koopwoningen in

verschillende prijsklassen te bouwen. 

In een beeldkwaliteitplan heeft de gemeente de steden-

bouwkundige en architectonische kaders geformuleerd,

waarin nadrukkelijk is gesteld dat er móóie woningen

moeten komen. Hierbij zijn onder andere bureau BRO

en het Gelders Genootschap betrokken. Het plan

bestaat uit een mix van functies en voorzieningen: 

winkelen, wonen, recreatie (in het park rond de vijver)

en ondergrondse parkeergelegenheid. Door de her-

structurering van het Liduinaterrein worden de bestaande

fysieke achterstanden opgelost en wordt de economische

infrastructuur verbeterd. 

Aantrekkelijke woningen voor iedereen
Voor de realisering van het plan heeft de gemeente een

partner gezocht: de speciaal voor het Liduinaproject

opgerichte VOF van de plaatselijke woningstichting

‘Lingewaard Wonen’ en projectontwikkelaar U projecten.

De grond van de gemeente en de woningstichting is in

de VOF ondergebracht. De openbare ruimte blijft

gemeente-eigendom. U projecten verzorgt het project-

management. Hun gezamenlijke belang ligt in het 

bouwen van aantrekkelijke woningen in het centrum

die gemakkelijk verhuurbaar en goed verkoopbaar

zijn. Zij realiseren de supermarkt, de koopwoningen, 

de sociale huur- en koopappartementen én het een

begeleid wonen-complex voor mensen met een ver-

standelijke beperking. Via de woningstichting Ligewaard

is architectenbureau Mulleners en Mulleners Architecten

gevraagd voor ontwerpen van de woningen en omgeving.

Zij hebben veel aandacht besteed aan de detaillering

en het creëren van een gevarieerd beeld. 

Rol van de provincie
De provincie heeft in 2004 voor de eerste fase van het

Centrumplan Bemmel ISV subsidie toegekend. Daar-

naast heeft de provincie een belangrijke rol gespeeld

in het integreren van archeologische onderzoeken in

het proces. Het Liduinaproject past ook goed binnen de

doelstellingen van de provincie, zoals compact bouwen

en intensief ruimtegebruik. Tenslotte heeft de provincie

Dossier De Gemeente

Het Liduina-
project zal 
dé norm 
vormen voor 
de rest van de 
ontwikkeling
van het 
centrum

Mariëlle Nocker 

Informatie
Gemeente Lingewaard
Mariëlle Nocker
Kinkelenburglaan 6
6681 BJ  Bemmel
T 026 326 01 45
m.nocker@lingewaard.nl

foto’s: gemeente Lingewaard

In 2006 aandacht voor vernieuwing 
van dorpscentra

Nieuw en vertrouwd tege-
lijkertijd. Sociale diversiteit
en architectonische kwa-
liteit op zijn Bemmels.
Ontwerp: Mulleners en
Mulleners Architecten
Opdrachtgever: Gemeente
Lingewaard en VOF Linge-
waard Wonen/U projecten
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De omstreden supermarkt
wordt inmiddels door alle
partijen als een aanwinst
beschouwd.
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Door de herstructurering
van het Liduina-terrein
worden de bestaande
fysieke achterstanden
opgelost en wordt de eco-
nomische infrastructuur
verbeterd.

Nadrukkelijk is
gesteld dat er
móóie woningen
moeten komen. 

De provincie
heeft ervoor
gezorgd dat de
planologische
procedure vlot
is doorlopen.

ervoor gezorgd dat de planologische procedure,

ondanks een extra ingelaste hoorzitting, alsnog vlot 

is doorlopen.

Inspraak en voorbeeldprojecten
Al in het begin zijn de gemaakte afspraken over woning-

differentiatie en kwaliteitsnormen in een realiserings-

overeenkomst vastgelegd. Voor de kwaliteits- en 

voortgangsbewaking heeft de gemeente een aparte

projectgroep opgericht die veel problemen heeft

besproken en opgelost. Zo kreeg de projectgroep te

maken met planologische bezwaren, aanpassingen

aan het plan, aanvullende onderzoeken, ernstige

bodemverontreiniging, archeologische vondsten en 

talrijke uitvoeringsproblemen.

Een cruciaal moment voor het plan waren de bezwaar-

schriften, zoals ingediend door de omwonenden en

winkeliers. Al in een vroeg stadium werd de plaatselijke

winkeliersvereniging benaderd om uit hun leden een

begeleidingscommissie te vormen die als klankbord

zou functioneren. De ondernemers van Bemmel juichten

het plan toe, maar waren minder enthousiast over de

concurrerende supermarkt. Zijn beroep is echter door

de rechtbank ongegrond verklaard.

Ook met de direct omwonenden en het wijkplatform

centrum Bemmel en het wijkplatform centrum Bemmel is in

een vroeg stadium contact gezocht. Voordat de formele

inspraakprocedure in gang werd gezet, is er een ‘voor-

inspraakronde’ gehouden waarbij omwonenden en

winkeliers hun wensen en bedenkingen konden uiten.

Om hen een concreet beeld van het beoogde resultaat

te geven, bezocht de gemeente met bewoners en 

winkeliers een aantal voorbeeldprojecten, zoals 

Brandevoort in Helmond.

De mooiste plek van Bemmel
Voor de jury van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke 
Kwaliteit was de koppeling tussen architectonische en

ruimtelijke kwaliteit, en sociale diversiteit de belangrijkste

reden om dit plan te bekronen. Onze ambities zijn 

overeind gebleven dankzij veel overleggen met alle

betrokkenen. De belangen van de verschillende partijen

lopen soms sterk uiteen. Het risico bestaat dat tegen-

strijdige belangen leiden tot een zouteloos compromis,

waarin alle parijen een beetje hun zin krijgen - en dat

daarbij één groot, gezamenlijke belang uit het oog

wordt verloren, namelijk dat het centrum van Bemmel

een mooie plek wordt voor iedereen. 
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Opdrachtgever in NL

Moskee als opgave
De kracht van het ontwerp

Zeven jaar lang was Haci Karacaer directeur van de
Turkse sociaal-religieuze organisatie Milli Görüs in
Amsterdam. Sinds 1994 heeft Milli Görüs plannen
voor een nieuwe moskee. Die wordt nu daadwerkelijk
gerealiseerd: de eerste paal ging begin dit jaar 
de grond is. ‘Achteraf bezien zou je kunnen zeggen
dat de bouw van de Westermoskee het ultieme
inburgeringsproject is.’

U bent niet alleen directeur van een sociaal-
religieuze instelling, u bent ook opdrachtgever van
een nieuw te bouwen moskee. Hoe ging dat in zijn
werk?
‘In het begin was het plan niet zo ambitieus. Wij zaten 

in het magazijngebouw van de voormalige Riva-garage.

We zijn gegroeid in het traject. We hadden een Turkse

architect gevraagd wat tekeningen te leveren voor een

nieuwe moskee, maar er was geen integraal plan.

Overigens had de gemeente Amsterdam ook weinig

ervaring met een dergelijke opgave. Aanvankelijk was

er vooral sprake van een botsing van ambities tussen

ons en de gemeente.’

Bovendien had Milli Görüs een terrein gekocht dat
het stadsdeel had willen bestemmen voor woning-
bouw.
Het stadsdeel De Baarsjes stond op dat moment in de

schijnwerpers, het won veel prijzen met succesvolle

projecten zoals het Mercatorplein en de Hudsonstraat.

Het stadsdeel kreeg internationale erkenning. Het had

plannen om op het Riva-terrein woningbouw aan het

water te realiseren, maar toen wij dat terrein hadden

aangekocht, kon dat niet meer. Daarover was veel 

verontwaardiging. Er was dus een emotioneel conflict,

maar ook de verbazing dat wij als migranten zelf actie

hadden ondernomen. Het stadsdeel was toen al bezig

met het zoeken naar een terrein voor onze moskee en

voelde zich een beetje gepasseerd. Daarnaast was er

wederzijds onbegrip. We hadden geen ervaring met de

Nederlandse bouwpraktijk. In diezelfde tijd bouwde mijn

vader een moskee in mijn geboortedorp. Zijn moskee

was veel eerder klaar dan de onze. Wij begrepen niet

waarom dat in Nederland niet zo snel kon. Wij dachten:

het is onze grond, waarom mogen we daar niet doen wat

we willen? En als reactie daarop deed het stadsdeel

geen moeite om een bestemmingsplanwijziging door

te voeren ten guste van onze plannen.’

Uiteindelijk liep het conflict zo hoog op dat de 
Centrale Stad de ME had gemobiliseerd om uw
organisatie van het terrein te verwijderen. 
Hoe heeft u dat kunnen voorkomen?
‘Eigenlijk was het de kracht van het ontwerp van Breitman

& Breitman dat de situatie vlot trok. Twee ontwikkelingen

waren van doorslaggevend belang. Er kwam een 

rechterlijke uitspraak dat de moskee niet groter dan

1000 m2 mocht worden, wat enige kou uit de lucht haalde.

En woningcorporatie Het Oosten nam contact met ons op.

Directeur Frank Bijdendijk zei: “Jullie krijgen een minaret

en we kiezen voor kwaliteit.” Dat gaf ons vertrouwen.

De eerste schetsen van Breitman & Breitman waren liefde

op het eerste gezicht. Toen we die gezien hadden, 

hadden we onze drijfveer gevonden. Vervolgens zei

Het Oosten: “Als je zoiets moois wilt hebben, moet je

ook iets afstaan.” Het Oosten wilde graag grond

kopen. Uiteindelijk hebben we een deel van de grond

aan het stadsdeel verkocht, die deze in erfpacht heeft

uitgegeven voor onze moskee, en aan Het Oosten, voor

woningbouw.’

U was al door andere ontwerpers en partijen 
benaderd voor een ontwerp. Hoe kwam de 
architectenkeuze tot stand?
‘We hadden met diverse ontwikkelaars en architecten

gesproken, maar die wilden de moskee allemaal weg-

moffelen, integreren in de woningbouwplannen. Het

Cilly Jansen en 
Indira van ‘t Klooster

Informatie
Milli Görüs
Haci Karacaer
Zuidermolenweg 25
1069 CE Amsterdam
T 020 618 32 42
igmgned@xs4all.nl
www.mgned.nl
www.breitman-breitman.com

foto: BLINKfotografie

‘Je moet partners
kiezen die bij 
je passen, die
weten wat je
wilt bereiken,
en die je verder
kunnen helpen.’

‘Wij hebbe een echt 
Nederlands ontwerp, 
dat aansluit bij de traditie
van de Amsterdamse
School. Een Hollandse
moskee-stijl.’
Ontwerp: Breitman &
Breitman, Parijs
Opdrachtgever: Milli
Görus, Woningcorporatie
Het Oosten, Stadsdeel 
De Baarsjes

Een opdrachtgever in Nederland spreekt 
zich uit over ambitie en kwaliteit
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Oosten koos het architectenbureau Breitman & Breitman.

Zij maakten prachtige aquarelschetsen, precies waar

we van droomden. Om ze ook zo uitgevoerd te krijgen,

zijn we met de constructeur naar Istanbul gegaan om

moskee-constructies te bestuderen. Een moskee draait

om het spel met koepels. Je kunt ze stapelen, draaien,

open of half-open uitvoeren. Ergens komen dan 

rondingen en hoeken samen. Dan is het belangrijk dat

een constructeur niet teruggrijpt op wat hij gewend is,

maar zich verdiept in de traditionele details.’

Welke ontwerpuitgangspunten waren voor u
belangrijk?
‘We hebben gekozen voor één minaret. Dat gaf wel

wat weerstand bij onze achterban. Waarom niet twee?

Of nog meer? Maar wij zijn toch geen Ottomaanse

kalief? Wij zijn eenvoudige arbeiders. Eén minaret is

voldoende, dat past bovendien goed bij de afmetingen

van de moskee. Voor meer minaretten moet het

gebouw veel groter zijn. En we kiezen voor kwaliteit. 

In de Westermoskee komen geen fabrieksmoskeetegels

in kitscherige kleuren, die je vaak bij moskeeën aantreft.

De eerste 8 meter boven het maaiveld worden uitgevoerd

in natuursteen. 

De Westermoskee krijgt niet twee ingangen – een voor

mannen en een voor vrouwen–, maar één. Het is een

van de aanpassingen die tijdens de onderhandelingen

zijn doorgevoerd. Ach, de allereerste moskee ter

wereld had ook één ingang. Ik noem het een voorbeeld

van re-moderniseren. Verder is het een traditioneel 

ontwerp. Een moderne tendens is het integreren van

functies. Wij halen juist alles weer uit elkaar. Bij ons

wordt in de moskee geen koffie geschonken, geen

groente en fruit verkocht, dat gebeurt in de winkels

eromheen. Er zijn momenteel wel pleidooien voor 

verregaande vernieuwing, bijvoorbeeld van het jonge

Turks-Marokkaanse architectenbureau Memar Dutch in

hun ontwerp voor een Poldermoskee. De minaret is

daar vervangen door een liftschacht en in plaats van

geluid om de gelovigen te roepen, heeft deze schacht

verlichting. Ik vind het wel leuk dat er vernieuwing uit

deze hoek komt, maar daarvoor hebben wij niet gekozen.

Elk islamitisch land heeft zijn eigen stijl, kleur en 

bouwtradities in moskeearchitectuur. Wij hebben een

echt Nederlands ontwerp, dat aansluit bij de traditie van

de Amsterdamse School. Een Hollandse moskee-stijl.’

Hoe is het opdrachtgeverschap nu precies geregeld
in deze complexe opgave?
‘De moskee staat temidden van 111 woningen, 2150 m2

winkel- en bedrijfsruimte en op een ondergrondse par-

keergarage. Het Oosten ontwikkelt het project en levert

het project turn-key op. Wij kopen de moskee terug en

de winkels eromheen. Het Oosten blijft eigenaar van

de woningen en beheert de parkeergarage. Milli Görüs

is medeontwikkelaar. We steken zelf 6 miljoen euro in

het hele project, niet alleen in de moskee, ook in de

woningen. Het stadsdeel ging uiteindelijk unaniem

akkoord met een artikel 19 procedure en het ontwerp

kwam ongeschonden door de welstandscommissie.’

Hoe kijkt u nu terug op de gang van zaken?
‘Toen we in 1994 aan dit project begonnen was de 

argwaan jegens Milli Görüs groot. Niemand kende ons

en er was angst voor een reactionaire, of zelfs militante

organisatie. Inmiddels is het beeld over ons enorm bij-

gesteld. Veel vooroordelen zijn verdwenen. Daar hebben

we dan ook hard aan gewerkt. Om op de protesten van

buurtbewoners te reageren, hebben we een klankbord-

groep samengesteld. We hebben de architect uit Parijs

laten komen om zijn ontwerp persoonlijk toe te lichten.

Hij is een innemende verschijning, dat werkte heel ont-

wapenend. Maar ook vanuit onze eigen achterban was

er veel onbegrip en wantrouwen. Bij elke vertraging

hoorden we uit onze gemeenschap: “Jullie dansen teveel

naar de andermans pijpen”, of: “Die moskee komt er

nooit”. Maar er was ook vertrouwen en betrokkenheid.

Uiteindelijk komt de moskee voor een belangrijk deel

tot stand door giften van de gemeenschap.’

Wat heeft u ervan geleerd?
‘We zijn destijds volkomen blanco in dit project gestapt.

Dat gebrek uit ervaring heeft geleid tot veel beginners-

fouten. We hebben geleerd gericht te zoeken naar

mensen en deskundigheid op specifieke terreinen. In

zo’n conflict bemoeit iedereen zich overal mee. Het

duurde gewoon even voor we zelf doorhadden, hoe je

in die processen te werk moet gaan. Kennis is ontzet-

tend belangrijk. Onze eerste advocaat was Moscowitz.

Wisten wij veel dat hij alleen de grootste criminelen 

verdedigt en geen verstand heeft van bestemmingsplan-

problematiek. Hij was gewoon de bekendste en de

duurste advocaat op dat moment. Nu hebben we mr.

Koopman, een zeer deskundige advocaat op het

gebied van bestemmingsplannen. 

Je moet partners kiezen die bij je passen, die weten wat

je wilt bereiken, en die je verder kunnen helpen. Als je wilt

bouwen, moet je gewoon met een bouwer in zee gaan

die affiniteit heeft met je plannen. Bijdendijk zei: “We

hebben veel Turkse huurders, daar willen we graag voor

bouwen.” De rol van Het Oosten heeft de duur van het

conflict aanzienlijk verkort. Ook hebben we geleerd dat

het belangrijk is om een heldere organisatiestructuur te

kiezen voor het bouwtraject. Dat je een beleggings-

maatschappij moet hebben om iets te kunnen ontwikke-

len, dat soort dingen. Tot slot: het betrekken van bewoners

en achterban bij de plannen.’

Gaat u in de toekomst verder gebruik maken van alle
ervaring die u heeft opgedaan bij dit bouwproject?
Nu hebben we een ontwerp van landelijke allure. Voor

andere organisaties die een soortgelijk project willen

realiseren, vervullen we een voorbeeldfunctie. We geven

veel advies over bouwprocessen, maar ook over conflict-

beheersing. En wie weet, kan ik die kennis ook zelf wel

weer gebruiken. Eerdaags vertrek ik als directeur van

Milli Görüs, maar ik ben ook voorzitter van de stichting

Marhaba, een Islamitisch Kunst- en Cultuurcentrum.

Daar zijn momenteel plannen voor een nieuw te bouwen

centrum in de binnenstad. Het zou dus zomaar kunnen,

dat dit niet mijn laatste project is.’

‘Wij dachten:
het is onze
grond waarom
mogen we
daar niet doen
wat we willen?’

‘Kennis is 
ontzettend
belangrijk.’

al zomer.qxd  30-05-2006  08:07  Pagina 9



10

Architectuur Lokaal  #53

Het Atelier Zuidvleugel heeft
verkend welke gebieden
rondom de stations van de
Stedenbaan in de periode
van 2010 tot 2020 zullen
worden getransformeerd.
Ontwerp: Atelier Zuidvleugel
Opdrachtgever: Commissie
Stedenbaan
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Stationsgebieden bijvoorbeeld
Ontwerpen op regionale schaal
Oene Dijk 
en Jelte Boeijenga

Informatie
Het Atelier Zuidvleugel is een
initiatief van de provincie
Zuid-Holland. De gemeenten
Den Haag en Rotterdam, het
Bestuurlijk Platform Zuidvleu-
gel, het ministerie van VROM
en de kennisprogramma’s
Habiforum en Transumo zijn
medepartners. Zij ontwikkelen
samen de ruimtelijke agenda
voor de Zuidvleugel. Momenteel
werken ze aan onder andere
Zuidvleugelnet en Tussen-
ruimte.

De resultaten van het project
Stedenbaan zijn gepubliceerd
in Werkboek Stedenbaan.
Het werkboek is te downloaden
via de website van Atelier
Zuidvleugel.

Atelier Zuidvleugel
Oene Dijk, Jelte Boeijenga
Zuid-Hollandplein 1 (A0.65)
2596 AW Den Haag
T 070 441 82 39
oene@atelierzuidvleugel.nl
www.atelierzuidvleugel.nl

Atelier Zuidvleugel wil begrijpen welke transfor-
maties gaande zijn in de ruimtelijke samenhang in
Zuid-Holland en hoe die te verbeteren is. Met een
regionale blik, en samen met de lokale en opdracht-
gevende partijen wordt gewerkt aan de ruimtelijke
agenda van de Zuidvleugel. Stationsgebieden 
bijvoorbeeld.

Gebrek aan kennis en langetermijnvisie
De Zuidvleugel bestrijkt ongeveer de zone die zich 

uitstrekt van Leiden tot Dordrecht. Dit betekent niet dat

de Zuidvleugel een geografisch vast omsloten regio is,

maar de Zuidvleugel wordt begrepen en gepland als

onderdeel van de Randstad Holland en de grotere 

verstedelijkte zone in Noordwest Europa. Binnen deze

ruimtelijke context vormden drie constateringen voor de

provincie Zuid-Holland de aanleiding voor de oprichting

van Atelier Zuidvleugel. Zo is er te weinig uitwisseling en

samenhang tussen plannen op verschillende schalen.

Er is te weinig ervaring met en kennis van het ontwerpen

en programmeren op grote schaal en het concept van

de netwerkstad. En er zou bij de verkenning van pro-

gramma’s en ruimtelijke oplossingen voor de Zuidvleu-

gel meer aandacht moeten zijn voor de langere termijn.

Gedurende twee jaar zal het Atelier Zuidvleugel zich

vooral richten op vragen als: op welke wijze functioneert

de Zuidvleugel? Welke interpretaties en interventies zijn

mogelijk om de Zuidvleugel te versterken? Welke pers-

pectieven heeft de Zuidvleugel? Het doel is een beeld

te vormen van de Zuidvleugel als gezamenlijke stedelijke

conditie: de netwerkstad. Door uitdagende activiteiten

en inspirerende producten moet een proces op gang

komen, dat een impuls geeft aan lokale, regionale en

provinciale plannen. Het succes van het Atelier hangt

voor een groot deel af van de meerwaarde die het kan

hebben in bestaande ruimtelijke processen.

Er is te weinig uitwisseling en
samenhang tussen plannen 
op verschillende schalen. 

Bestuurlijke samenwerking en opdrachtgeverschap
De Zuidvleugel is ook een bestuurlijke samenwerking.

Het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel wil de internationale

concurrentiepositie en het leefklimaat van de regio 

verbeteren. Het ontwerp kan daar een belangrijke rol in

vervullen, maar de organisatie van het opdrachtgever-

schap ook. De effecten van planning op regionale schaal

zullen naar verwachting ook gevolgen hebben voor het

opdrachtgeverschap. De wens van Atelier Zuidvleugel

is dat de lessen en resultaten van de onderzoeken en

de projecten van Atelier Zuidvleugel bij provinciale,

regionale en lokale, maar ook bij maatschappelijke en

marktpartijen waar nodig zullen leiden tot aanpassingen

in visievorming, proces en praktijk. Met als resultaat 

dat vanuit het opdrachtgeverschap en de planning een

bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van de

Zuidvleugel tot netwerkstad.

Stationsgebied als aanjager
De Ruimtelijke Verkenning Stedenbaan is het eerste 

laboratorium-project in het Atelier Zuidvleugel. 

Door de ingebruikname van de HSL infrastructuur en de

Betuweroute komt er capaciteit vrij op het hoofdrailnet

in de Zuidvleugel. De Stedenbaan brengt hoogfrequent

openbaar vervoer met metrokwaliteit op de spoorlijnen

Haarlem – Leiden – Den Haag – Rotterdam – Dordrecht,

Gouda – Den Haag en Gouda – Rotterdam. De invloeds-

sfeer van de Stedenbaan is hiermee de grootste samen-

hangende transformatiezone van Zuid-Holland voor de

komende 20 jaar. Zo werd ontdekt dat de Stedenbaan

ongelofelijk goed op de bestaande Zuidvleugelstad is

aangesloten. Binnen de directe invloedssfeer van de

stations woont ruimt een kwart van de mensen in de

Zuidvleugel. De Stedenbaan zal de bereikbaarheid

van een groot aantal locaties aanzienlijk verbeteren.

Stadsdelen en dorpen aan de Stedenbaan worden

daarmee aantrekkelijke locaties voor hoogwaardige,

intensievere vormen van verstedelijking. Het is dan 

ook een sterk instrument voor de ontwikkeling van de

Zuidvleugel als onderdeel van de Randstad. 

Het Atelier heeft in opdracht van de Commissie Steden-

baan geïnventariseerd welke gebieden rondom de 

stations in de periode van 2010 tot 2020 zullen transfor-

meren en welke veranderingen zullen gaan plaatsvinden

(bijvoorbeeld transformatie van werkgebieden naar

gemengde gebieden of de herstructurering van woon-

gebieden). In nauwe samenwerking met de gemeentes

en regio’s is geanalyseerd, waar stedelijke intensivering

of juist extensivering mogelijk is, zodat er een beeld

ontstaat van de omvang van en de type opgaven 

waar het programma Stedenbaan zich op zal moeten

concentreren.

Vanuit opdrachtgeverschap 
en planning bijdragen aan de
ontwikkeling van de Zuidvleugel
tot netwerkstad.

Ten eerste blijkt op de locaties rondom de stations van

de Stedenbaan genoeg ruimte om de regionale ambitie

te verwezenlijken. Naast de kwantitatieve doelstellingen

kan de Stedenbaan echter ook een sterke bijdrage

leveren aan kwalitatieve differentiatie. Door het gebied

rondom een station in relatie tot de verschillende plaatsen

langs de Stedenbaan te zien en te plannen, ontstaat 

de mogelijkheid van een sterkere profilering. Hierdoor

ontstaan kansen voor een rijk palet aan duurzame woon-

en werkmilieus in de Zuidvleugel. In de komende periode

wordt de brug geslagen tussen de regionale coördinatie

en de lokale ontwikkeling. Want deze ontwikkeling zal

altijd moeten worden gedragen vanuit het lokale initiatief.

En dit is niet altijd even makkelijk. Vaak zijn veel partijen

betrokken, soms gaat het om complexe situaties, er is

veelal sprake van herstructurering. Maar die winst die

valt te behalen is dan ook enorm. De Stedenbaan is

dan ook een open uitnodiging aan opdrachtgevers om

mee te doen en na te denken over de ontwikkeling van

deze stationsgebieden. 

In de komende periode wordt 
de brug geslagen tussen de
regionale coördinatie en de lokale
ontwikkeling. Dat is niet altijd
even makkelijk.

Onderzoek
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Enquête publiek
opdrachtgeverschap
Stand van zaken

Dirk Bergvelt

Informatie
De Enquête over het beleid van
gemeentebestuurders als
opdrachtgever bij ruimtelijke
opgaven van Architectuur
Lokaal, uitgevoerd in samen-
werking met TNS NIPO, VNG
en Federatie Welstand werd
gehouden onder alle 458 
portefeuillehouders ruimtelijke
ordening, bestuursperiode
2002-2006. 
De resultaten van de enquête
worden door Architectuur
Lokaal gepresenteerd op het
VNG Congres op 13 juni in
Maastricht en zijn daarna te
lezen op www.arch-lokaal.nl. 
Een gedrukt rapport is 
verkrijgbaar voor €20,00 
via info@arch-lokaal.nl

De traditie wil dat Architectuur Lokaal aan het eind
van iedere raadsperiode de wethouders van
Nederland aan het woord laat over hun architec-
tuurbeleid. In een enquête vragen we hen terug te
blikken en vooruit te kijken. In 2006 kregen we
hiervoor de medewerking van bijna één op de drie
wethouders en ook van VNG, de Federatie Wel-
stand, diverse welstandsorganisaties en TNS NIPO.
Het resultaat is zoals steeds boeiend. Hier alvast
de eerste conclusies van Architectuur Lokaal.  

Decentralisatie is in Nederland inmiddels al vele jaren

aan de gang, maar er kwam een nieuwe impuls toen

het huidige kabinet het principe ‘decentraal wat kan,

centraal wat moet’ vastlegde in de Nota Ruimte. Het

wekt geen verbazing dat ruim driekwart van de wet-

houders het hier mee eens is. De instemming is in feite

zelfs vrijwel unaniem, want de weerstand komt vooral

van wethouders die zeggen dat Den Haag te weinig

delegeert of vinden dat er onvoldoende budget mee

komt. De tegenstand is dus vooral is gebaseerd op

bezwaren tegen de uitvoering. 

Van overheid naar markt
Ruimtelijke ontwikkelingen worden beïnvloed door ver-

schuivingen binnen de overheid, maar nog meer door

wat zich afspeelt tussen overheden en marktpartijen.

De afgelopen decennia groeiden projectontwikkelaars

en woningcorporaties in financiële kracht en deskun-

digheid. Het is haast onvermijdelijk dat daardoor de

positie van gemeenten verzwakt. De trend op langere

termijn is onmiskenbaar, maar een periode van vier

jaar is waarschijnlijk te kort om hier veel van te merken.

In ieder geval zien de meeste wethouders geen veran-

deringen in hun rol als opdrachtgever bij ruimtelijke

projecten en in hun verhouding tot projectontwikkelaars.

In de beleving van de bestuurders voert momenteel in

driekwart van de gevallen de gemeente de regie bij

planontwikkeling, terwijl zij in nog eens dertien procent

meesturen via publiekprivate samenwerking. Het per-

centage gemeenten dat planontwikkeling overlaat aan

marktpartijen ligt tegenwoordig beneden de 10%. 

Wel verwacht circa een op de negen wethouders dat de

gemeente in de toekomst meer gaat uitbesteden of dele-

geren, maar ook dan zou regie mogelijk blijven via het

formuleren van stedenbouwkundige uitgangspunten,

procedures en programma van eisen. In dat verband is

het intrigerend om naar de cijfers over architectenselectie

kijken. In ongeveer de helft van de gevallen zou de

selectie van ontwerpers aan marktpartijen worden over-

gelaten. Is dat veel of weinig? Een antwoord is eigenlijk

pas te geven als we meer weten over de bouwprojecten

waar het over gaat. Welke vraag had de gemeente en

welke procedures werden gebruikt? Ging het om visie-

presentaties of bijvoorbeeld ontwikkelingscompetities?

Helaas was het binnen de enquête niet mogelijk om der-

gelijke meer gedetailleerde informatie op tafel te krijgen.

Infrastructuur als drager van kwaliteit
Een andere ontwikkeling die in Nederland al langer

speelt is de groeiende aandacht voor ‘kwaliteit’. Gelijk-

tijdig met de tendens om producten en prestaties te

reduceren tot meetbare eenheden, zien we de opkomst

van een bredere stroom kwaliteitsdenken, ook in bij

voorbeeld zorg en dienstverlening. Het thema van de

ruimtelijke kwaliteit sluit hierbij aan. De interesse voor

kwaliteit is zo bezien een bredere culturele ontwikke-

ling, maar er zijn effecten binnen het gemeentelijk

apparaat. Tal van ambtelijke diensten houden zich

inmiddels ook met kwaliteit bezig. De wethouder ruim-

telijk beleid merkt dat aan belangstelling vanuit diver-

se geledingen van de organisatie. Dat geldt vooral

voor de grotere gemeenten. Daar wordt het streven

naar ruimtelijke kwaliteit niet alleen gevoed door de

afdeling ruimtelijke ordening, maar ook door economie,

cultuur en veiligheid. Het ligt voor de hand dat afdelingen

Wonen hier sterk op inzetten, maar opvallend genoeg is

infrastructuur na ruimtelijke ordening en welstands-

toezicht het grootste beleidsterrein met inbreng in het

kwaliteitsbeleid. Kennelijk gaat het bij snelwegen 

niet langer uitsluitend over de snelste verbinding tussen

A en B. 

BOOST!

Het percentage gemeenten
dat planontwikkeling overlaat
aan marktpartijen ligt beneden
de 10%. 

Een op de negen wethouders
verwacht dat de gemeente in
de toekomst meer gaat 
uitbesteden of delegeren.

Regie van de gemeente door:
stedenbouwkundige 
uitgangspunten, 
procedures en 
programma van eisen.
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BOOST!

Welstand en ruimtelijke kwaliteit 
Belangrijk voor het lokale architectuurbeleid van de

afgelopen periode was dat op 1 januari 2003 de wette-

lijke regeling voor het welstandstoezicht veranderde.

Daarbij is bepaald dat de gemeenteraad in een wel-

standsnota duidelijke criteria vastlegt die gelden voor

gebieden waar welstandstoezicht nodig wordt gevon-

den. Daarnaast kwamen er nieuwe regels voor open-

baarheid van vergaderingen en voor de samenstelling

van de welstandscommissie, die open werd gesteld

voor geïnteresseerde leken. Ook moest het gemeente-

bestuur regelmatig verslag gaan uitbrengen aan de

raad over de toepassing van de welstandsnota. Het

spreekt vanzelf dat door dit alles het onderwerp

‘welstand’ nog meer dan in voorafgaande jaren aan-

dacht heeft gevraagd van de wethouders. 

Om te beginnen was het een hele klus om de nota’s

voor te bereiden en in de gemeenteraad vast te stellen.

Vervolgens moest de nieuwe werkwijze in de praktijk

worden gebracht. Bijna alle wethouders noemen wel-

stand dan ook het belangrijkste punt in gemeentelijke

discussies over ruimtelijke kwaliteit. Er zijn nogal wat

mensen in Nederland die welstand vooral zien als een

noodrem op ongewenste ontwikkelingen. Voor hen

moet het teleurstellend zijn als het kwaliteitsdebat voor-

al een defensieve actie is. Maar zo somber is de situa-

tie niet. De nieuwe welstandsnota is voor wethouders

aanleiding geweest om het ruimtelijk beleid in bredere

zin te formuleren. Ook al is de wetswijziging hier for-

meel niet voor bedoeld, het loopt in de praktijk wel zo.

Dat bleek ook uit Ontwerpen met Welstand, een project

dat Architectuur Lokaal vorig jaar afsloot. 

Argumenten
Bovendien worden ook voor de afgelopen raadsperio-

de naast het welstandstoezicht andere onderwerpen

vaak genoemd als waarborgen voor ruimtelijke kwa-

liteit. Het gaat dan vooral om stedenbouwkundige

plannen en randvoorwaarden, en daarnaast om zaken

als kwaliteitsteams, supervisie en architectenkeuze. Op

dergelijke punten krijg je behoefte aan een nader

gesprek met de wethouders die de enquête invulden.

Hoe gaat dat precies met de nieuwe bedrijventerrei-

nen en woonwijken waar zij aan werken? Wat leren zij

van gerealiseerde projecten en wat is hun boodschap

aan collega’s? En welke instrumenten hebben het

grootste effect op de gerealiseerde kwaliteit? Combi-

neer de opkomst van professionele opdrachtgevers

met de gemeentelijke ambitie om regie te voeren en je

verwacht dat gemeenten veel gaan doen aan hun

eigen kennisniveau. Inderdaad spreken zij de behoefte

uit aan meer kennis over architectuur en cultuur, alsook

aan juridische aspecten en kostenbeheersing. Maar

bestuurders hebben begin 2006 minder belangstelling

dan vier jaar terug voor uitwisseling van ervaringen

met andere gemeenten, terwijl zij meer dan ooit inzet-

ten op het vastleggen van regels in bij voorbeeld

bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan. Op dit punt is

te hopen dat de nieuwe wethouders een andere bena-

dering kiezen. Zij hebben meer aan inhoudelijke argu-

menten dan aan verdere formalisering. 

Over vier jaar komt Architectuur Lokaal weer met een

vragenlijst. Maar het is niet nodig om daarop te wach-

ten. In tegendeel, wie ervaringen aan de orde wil stel-

len, kan via dit tijdschrift heel snel een geïnteresseerd

publiek bereiken.

Ongeveer de helft van 
de gemeenten laat de 
selectie van ontwerpers 
aan marktpartijen over.

Na ruimtelijke ordening 
en welstandstoezicht is 
infrastructuur het grootste
beleidsterrein met inbreng 
in het kwaliteitsbeleid.

Bijna alle wethouders 
noemen welstand het 
belangrijkste punt in 
gemeentelijke discussies 
over ruimtelijke kwaliteit.

Een derde van de 
wethouders heeft behoefte
aan meer kennis over 
architectuur en cultuur.
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dergelijk ingrijpend en doortimmerd plan te maken is

een stevige opgave. Gelukkig vormen wij met elkaar

een goed team. Heijmans heeft dit goed georganiseerd.’

Directe verbinding A6/A9 overbodig
De kern van de winnende inzending Vlucht naar voren
is eigenlijk dat de door Rijkswaterstaat voorziene ver-

binding A6/A9 niet meer nodig is. ‘Gelukkig kijkt Heijmans

verder dan asfalt draaien en tunnels boren,’ vervolgt

Lavooij, ‘zij zien in dat het investeren in infrastructuur

kansen biedt om nieuw landschap te maken, waarbij

de infrastructuur zelf een natuurlijk en vanzelfsprekend

onderdeel is van de omgeving waarin wonen, werken,

recreëren en natuur in balans zijn. Dat geldt zowel voor

het landelijk, als voor het stedelijk gebied.’ De inzending

van Heijmans bevat een reeks van onderling samen-

hangende ingrepen. 

Gaaspergrachten als economische ruggengraat
De A9 Gaasperdammerweg blijft in het voorstel van

Heijmans de hoofdroute tussen Almere en Schiphol 

vormen. ‘Dit biedt de kans om tussen Amsterdam en

Almere een nieuwe economische kern en de nieuwe

ruggengraat en een nieuw herkenbaar hart voor de

Bijlmermeer te vormen: De Gaaspergrachten,’ aldus

Lavooij. ‘Het doorgaande verkeer tussen knooppunt

Diemen en knooppunt Holendrecht wordt ondergronds

gebracht, samen met een nieuwe metrolijn die aansluit

op de Geinlijn. De ondergrondse infrastructuur vormt

letterlijk de fundering voor een grachtenstelsel met

ruimte voor woningen, kantoren, voorzieningen en

recreatie.’

IJmeer-as verbindt nieuwe woongebieden
De IJmeer-as ontsluit nieuwe en onderscheidende

woongebieden van Almere op eilanden in het IJmeer.

Intensief wonen, werken, natuur en recreatie worden

In vogelvlucht: de rode 
cirkel markeert de Gaas-
pergrachten, de blauwe 
lijn omvat de IJmeer-as, 
en het groene gebied is
Muiderduin.
Ontwerp: SAB Strategie en
Ontwerp, ism Ecorys en
Goudappel Coffeng
Opdrachtgever: Heijmans

Rijkswaterstaat studeert al jaren op mogelijkheden
om de bereikbaarheid te verbeteren op de as 
Schiphol – Amsterdam – Almere en schreef een 
ontwikkelingscompetitie uit. De inzending Vlucht
naar voren werd door de vakjury van de competitie,
onder voorzitterschap van Rob van Gijzel, als 
winnaar aangewezen. Het biedt een alternatief
voor de omstreden plannen om de A6 en de A9 te
verbinden, dwars door natuurgebied Het Gein.

Het plan Vlucht naar voren waardeert de bestaande

infrastructuur op, legt de nadruk op stedelijke ontwikke-

ling en ontziet het gevoelige open cultuurlandschap

tussen Weesp, Muiden en Naarden. Een gelopen race,

zou je zo denken. Niets is minder waar. Nog geen twee

weken nadat de prijs is toegekend, maakt actualiteiten-

programma Nova bekend dat de ministers Peijs van

Verkeer en Dekker van Ruimtelijke Ordening afspraken

zouden hebben gemaakt over een nieuwe snelweg.

Deze snelweg verbindt de A6 en A9 met elkaar en moet

deels in een tunnel komen te liggen dwars door en onder

de natuurgebieden Het Gein en Het Naardermeer. 

Bizar
’Eigenlijk is het te bizar voor woorden, alsof Rijkswater-

staat helemaal geen ontwikkelingscompetitie heeft 

uitgeschreven. Als dit klopt dan denk ik dat dit een 

strategische zet is van de bewindslieden,’ zegt Wim

Lavooij. ‘Het zou een doodzonde zijn wanneer het

gedachtegoed uit de inzendingen van de ontwikkelings-

competitie zomaar aan de kant wordt geschoven.’ Wim

Lavooij, stedenbouwkundige bij SAB Strategie en 

Ontwerp, heeft samen met adviseurs van Ecorys en

Goudappel Coffeng voor Heijmans aan de winnende

inzending van de ontwikkelingscompetitie gewerkt.

‘Zeg maar gerust keihard gebuffeld’, lacht Lavooij, 

‘om naast al het andere werk binnen paar weken een

Alternatief voor een 
snelweg door het Gein
Vlucht naar voren

Martin Dubbeling

Informatie
SAB Strategie en Ontwerp
Wim Lavooij
Postbus 479
6800 AL Arnhem
T 026 353 71 40
wim.lavooij@sab.nl
www.sab.nl
www.schiphol-almere-amster-
dam.nl

Het gebeurt regelmatig dat de
winnende inzending van een
competitie uiteindelijk niet
wordt gerealiseerd. Ook de uit-
voering van dit Stroomlijnalter-
natief is onzeker. ‘Bij het
selecteren van de ideeën
wegen de overwegingen van
de jury extra mee’, vermeldt
Rijkswaterstaat op de website
www.schiphol-almere-amster-
dam.nl. Maar ‘welke ideeën in
de tweede fase van de plan-
studie worden meegenomen
hangt af van de besluitvor-
ming van het Kabinet, die vóór
de zomer plaatsvindt.’ 

Infrastructuur

‘Het zou een
doodzonde zijn
wanneer het
gedachtegoed
uit de inzen-
dingen van de
ontwikkelings-
competitie
zomaar aan de
kant wordt
geschoven.'
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Gaaspergrachten: een
grachtenstelsel met 
woningen, kantoren, 
voorzieningen en recreatie.
Ontwerp: SAB Strategie 
en Ontwerp, ism Ecorys 
en Goudappel Coffeng
Opdrachtgever: Heijmans

IJmeer-as: de ontsluiting
van eilanden in het IJmeer.

hier maximaal gemengd. De randen van het eilanden

zullen een cruciale rol gaan spelen bij het benutten van

de ecologische potenties van het IJmeer. Om de open-

heid van het IJmeer te bewaren, wordt de IJmeer-as

tussen IJburg en de buitendijkse landaanwinning bij

Almere ondertunneld. De IJmeer-as sluit voor het auto-

verkeer aan bij knooppunt Diemen en zorgt voor een

aanzienlijke reductie van het verkeer op de A1 tussen

de knooppunten Diemen en Muiderberg. De A1 hoeft

daardoor minder te worden verbreed dan voorzien.

Muiderduin als groengebied
Het kernidee achter Muiderduin is het verleggen van

de A1 en de spoorlijn richting de kustlijn van het IJmeer.

Hiermee krijgt de zuidzijde van Amsterdam een open

en groen gebied van betekenis. De verlegde A1 wordt

aangelegd op maaiveldniveau. Met slib en zand uit het

IJmeer en het Markermeer wordt een nieuw duinland-

schap opgespoten, waarin zowel de infrastructuur als

nieuwe woongebieden zijn opgenomen. Voor de kust

van Muiden, bij de monding van de Vecht, gaat het

nieuwe tracé over in een twee kilometer lange tunnel.

Muiden blijft daardoor ook in de toekomst aan het

IJmeer liggen.

De jury 
De jury is duidelijk in haar oordeel. Vlucht naar voren
onderscheidt zich volgens de vakjury van de overige

inzendingen door de compleetheid van het concept.

Zowel op het gebied van ruimtelijke ordening, natuurlijk

milieu, verkeerskunde, woon- en leefmilieu als economie

De kern van 
de winnende
inzending is
eigenlijk dat 
de verbinding
A6/A9 niet
meer nodig is.

worden verbeteringen aangedragen. Door middel van

een integrale visie op het gehele gebied worden alle

elementen sterk met elkaar verbonden. Het harmonieus

samenbrengen van de groen-blauwe noord-zuid-

structuur en de infrastructurele oost-west-structuur is

hiervan een sprekend voorbeeld. Op onderdelen is

optimaal gebruik gemaakt van ‘de schoonheid van de

eenvoud’, aldus het juryrapport.

Het Kabinet 
Er is veel verzet tegen een snelweg vlak langs of onder

Het Gein en Het Naardermeer, zoals (volgens Nova) 

de ministers Peijs en Dekker onlangs overeen zouden

zijn gekomen. Zo is Peter Rehwinkel, burgemeester van

Naarden, fel tegen de voornemens van het Kabinet

gekant. Het Kabinet heeft formeel nog geen besluit

genomen, maar de meest betrokken ministers vinden

een nieuwe weg de beste oplossing voor de verkeers-

problemen bij Amsterdam en Almere, vooral voor de

dagelijkse files op de A1 bij Muiderberg. De keuze van

de ministers wordt ook ingegeven door de groei van

Almere. Daar worden tienduizenden nieuwe woningen

gebouwd. ‘Ik kan me niet voorstellen dat het kabinet

kiest voor een oplossing waartegen zoveel weerstand

tegen is.’ zegt Lavooij strijdbaar. ‘Ik weet zeker dat het

Team Heijmans graag bereid is om aan iedereen die het

wil horen uit te leggen dat onze voorstellen verkeerskundig

en financieel goed zijn onderbouwd, een meerwaarde

hebben voor stad, landschap en natuurontwikkeling.

Wij hebben de slogan van VROM, Nederland is klein.

Denk groot, in de praktijk gebracht. Wat wil je nog meer?’

Muiderduin: een nieuw
duinlandschap, waarin
infrastructuur en woonge-
bieden zijn opgenomen.
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De vijf 
genomineerden
Informatie
www.goudenpiramide.nl

De Gouden Piramide is de Rijksprijs voor inspirerend
opdrachtgeverschap. De jaarlijks toe te kennen
Rijksprijs bestaat uit een bedrag van 50.000 euro,
een speciaal vervaardigde trofee en een boek met
de beste inzendingen van de prijsronde. Het thema
van de prijsronde 2006 is ‘architectuur’. Inmiddels
zijn de vijf genomineerden bekend. Op 28 oktober
2006 wordt de winnaar bekend gemaakt.

Gouden Piramide

MuziekGebouw aan ’t
IJ/BIMHUIS, Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente
Amsterdam/J.H. Gerson 
Ontwerp: Nielsen, Nielsen
en Nielsen, Aarhus, 
Denemarken
foto: John Lewis Marshall

Renovatie Oogziekenhuis,
Rotterdam
Opdrachtgever: 
Oogziekenhuis Rotterdam
Ontwerp: Bureau van der
Wijst, Amsterdam
foto: Bureau van der Wijst

Appartementengebouw
Het Bolwerk, Utrecht
Opdrachtgever: Edwin Oost-
meijer Projectontwikkeling  
Ontwerp: AWG, Antwerpen
foto: Vincent Boon

Geluidswerende voor-
zieningen langs de A2
Opdrachtgever: Gemeente
Utrecht/projectbureau 
Leidsche Rijn  
Ontwerp: VVKH, Leiden
(The Wall),  ONL, Rotterdam
(Cockpitgebouw) 
foto: VVKH / ONL

Scheepvaart en Transport
College, Rotterdam
Opdrachtgever: Stichting
STC-Group  
Ontwerp: Neutelings Riedijk
Architecten, Rotterdam
foto: Pierre Stads
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Confrontatie op locatie

Fijnstof rond
het stadion
Wendeline Dijkman

In 2002 wees de gemeenteraad van Den Haag het
Forepark (Prins Clausplein) aan als de definitieve
locatie voor het nieuw te bouwen stadion van ADO
Den Haag. In 2003 werd een milieuvergunning aan-
gevraagd, waartegen bezwaar werd aangetekend.
Naar aanleiding daarvan werd 25 juli 2005 door
het college een nieuwe, ‘gerepareerde’ milieuver-
gunning verleend. Daartegen werd door diverse
partijen opnieuw beroep aangetekend.

Vereniging Houdt Vlietrand Groen
mevrouw De Zwart- Nijhof: 
‘Het gaat ons vooral om het milieu. In het verlengde van

dat nieuwe bestemmingsplan ligt de komst van allerlei

andere commerciële activiteiten, waardoor verkeers-

congestie, opstoppingen, geluidsoverlast, parkeerover-

last en alles wat de komst van zoveel bezoekers met

zich mee brengt, verwacht kunnen worden. Binnen in het

stadion is alles superveilig. Buiten moet de veiligheid van

de politie komen. Dat betekent dat bij risicowedstrijden

helikopters worden ingezet, de ME en waterkanonnen.

Dat is een aanslag op de zondagsrust (en zaterdag- en

woensdagrust).’

Stichting Mooi Voorburg
de heer Van Bunge:
‘We hebben niks tegen het stadion op zich, maar wel

tegen de hooligans. Voor ons had deze locatie tot

gevolg dat het beschermd dorpsgezicht van Voorburg

beschermd moest worden tegen kwaadwillende ADO-

supporters. Het loopt vaak uit de hand. Maar we willen

ook voorkomen dat het beschermd dorpsgezicht van

Voorburg een getralied geheel wordt. Daarom hebben

we geprocedeerd tegen de milieuvergunning. We zijn

door dit protest tot andere afspraken gekomen. 

De gemeente heeft een veiligheidsplan gemaakt. De

provincie en de politie Haaglanden hebben gekeken

naar de fietsroutes, opdat fietsers niet mogelijk hooligans

tegenkomen. Het bestuur van ADO heeft nu 100.000,00

euro gereserveerd voor het geval er schade wordt aan-

gericht in het beschermde dorpsgezicht van Voorburg.

Protest leidt tot besef. 20 mensen van ADO zijn op bezoek

geweest om de monumentenroute te lopen. Daardoor

leeft nu ook bij ADO het besef dat Voorburg zuinig is op

zijn monumenten.’

De Raad van State heeft beslist dat een toename in

luchtvervuiling van 0,02% toelaatbaar is. De uitspraak

bevestigt dat de nieuwe meetmethode voor luchtkwaliteit

voldoet aan de EU-regels. Er kan geen beroep worden

aangetekend tegen de uitspraak. De meetwijze van de

gemeente Den Haag kan voor meerdere bouwprojecten

een manier zijn om uit een fijnstofimpasse te komen,

maar onlangs werd in Roosendaal in een soortgelijk

geval een overschrijding van 0,1% afgewezen. Ergens

tussen 0,02 en 0,1% ligt dus het omslagpunt tussen

toelaatbare en ontoelaatbare overschrijding van de

nul-norm. Inmiddels wordt hard gewerkt aan de reali-

satie van het stadion. Bij aanvang van het seizoen

2008/2009 moet het stadion af zijn.

Afloop

Gemeente Den Haag
via een woordvoerder van het
gemeentebestuur:
‘ADO Den Haag gaat een nieuwe toekomst tegemoet met

een nieuw stadion. De gemeente heeft daar voor 35

miljoen beschikbaar gesteld. De formele opdrachtgever,

de Stichting Stadionontwikkeling, heeft bij de gemeente

een milieuvergunning aangevraagd en gekregen.

Nadat de Raad van State deze milieuvergunning had

vernietigd, verleende de gemeente een ‘gerepareerde’

milieuvergunning. Tegenstanders van de milieuvergun-

ning hebben beroep aangetekend tegen de nieuwe

vergunning, omdat zij onder meer verslechtering van

de luchtkwaliteit vreesden. De Raad van State hield in

eerdere uitspraken de lijn aan, dat een plan dat leidt

tot meer verkeer, werd afgewezen. De gemeente kon

echter aantonen dat het plan weliswaar meer verkeer

zou genereren, maar dat dit tot nauwelijks meetbare

extra luchtvervuiling zou leiden. Voor de meting van

luchtvervuiling was het tot dan toe gangbaar om te

meten vanaf het midden van de weg. De Europese

regelgeving laat echter ruimte om te meten tot vier

meter náást de weg. De gemeente Den Haag, samen

met TNO, is de eerste die dat heeft gedaan. Metingen

van TNO hebben uitgewezen dat vier meter naast de

snelweg de vervuiling toeneemt met slechts 0,02%.’

ADO Den Haag Stadion
Ontwerp: Zwarts en Jansma,
Amsterdam
Opdrachtgever: Stichting
Stadionontwikkeling
(SSO), Den Haag
Artist impression: 
NV ADO Den Haag

Over een patstelling of conflictsituatie 
tijdens het bouwproces
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Saskia van der Kam

Informatie
Bouwfonds MAB
Jasper de Boom
Postbus 15
3870 DA Hoevelaken
T 033 253 92 16
j.boom@bouwfonds.nl
www.bouwfonds.nl
www.smart-start.nu

De wedstrijd SMART START,
wonen voor de jonge stedeling
werd door het NIROV 
georganiseerd. 

Steunpunt Ontwerpwedstrijden
In deze rubriek telkens een
wedstrijd, waar het onafhanke-
lijke, landelijke Steunpunt 
Ontwerpwedstrijden behulpzaam
is geweest bij de programmering.
Iedereen die meer wil weten over
het uitschrijven van ontwerp-
wedstrijden (voor de selectie van
ontwerpers) en ontwikkelings-
competities (voor de selectie
van projectontwikkelaars) kan
terecht bij dit Steunpunt. 
Voor alle informatie: 
www.ontwerpwedstrijden.nl

IN/OP werd ingezonden
door Thomas Gillet, Michel
Heesen, Kobbe Nouwens
en Micha de Haas. De win-
naars ontvingen een
bedrag van 15.000 euro.

Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt.
Bouwfonds MAB Ontwikkeling organiseerde een prijs-
vraag met als doel het winnend ontwerp te realiseren.
De opgave is echter niet alleen interessant voor
ontwerpers, maar ook voor opdrachtgevers. Wie is
precies die starter? En aan wat voor een woonruimte
heeft hij behoefte? Winnaar IN/OP heeft antwoorden.

‘SMART START, wonen voor de jonge stedeling’ was

het thema van de vierde editie van de Bouwfonds

MAB Ontwerpprijsvraag. ‘Met deze tweejaarlijkse

prijsvraag wil Bouwfonds MAB Ontwikkeling een

impuls geven aan jong ontwerptalent. Maar we willen

ook de problematiek van de starters op de stedelijke

woningmarkt onder de aandacht brengen,’ vertelt

Henk van Zandvoort, directievoorzitter van Bouwfonds

MAB Ontwikkeling. Door de vergrijzing in Nederland is

er veel aandacht voor ouderenhuisvesting. Starters op

de woonmarkt hebben het moeilijk. Huurwoningen zijn

door de geringe doorstroming schaars en koopwoningen

te duur. Van Zandvoort: ‘Om de thematiek van de 

‘jonge stedeling’ optimaal onder de aandacht te 

brengen, hebben we naast de ontwerpwedstrijd en het

congres verschillende andere activiteiten gepland. 

Zo hebben we een onderzoek onder de doelgroep

gehouden en in ons magazine NAW hebben we een

themadossier gewijd aan starters op de woningmarkt.

Bovendien is de ontwerpwedstrijd op de voet gevolgd

door een televisieploeg van de AVRO wat de vijfdelige

serie Ontwerpwedstrijd, jonge ontwerpers strijden om
een bouwopdracht heeft opgeleverd.’

Kwaliteit vanuit ruim perspectief
De jonge stedeling is lastig te definiëren. Het zijn afge-

studeerde studenten, jongeren die hun eerste baan

krijgen en hun ouderlijk huis willen verlaten maar ook

stellen die gaan samenwonen. De inzenders, 59 in

totaal, moesten zich goed kunnen verdiepen in de

doelgroep. Van Zandvoort: ‘De ontwerpers waren zelf

ook allemaal jong, ze mochten namelijk niet ouder zijn

dan 35 jaar. Als ondersteuning had elk team een ‘leer-

meester’ met de nodige ontwerpervaring. We hebben

bewust voor deze gezel/meester structuur gekozen om

te stimuleren dat er realistische ontwerpen werden

ingediend.’ Bovendien vond Bouwfonds MAB het erg

belangrijk dat de plannen werden beoordeeld door

een brede onafhankelijke jury. ‘Kwaliteit kan het best

worden beoordeeld vanuit een ruim perspectief. 

SMART START 
De jonge ontwerper en de
jonge stedeling

De Selectie

Het zijn 
afgestudeerde 
studenten, 
jongeren die
hun eerste
baan krijgen en
hun ouderlijk
huis willen 
verlaten, maar
ook stellen 
die gaan
samenwonen.

Bericht van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden
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Daarom hebben we een jury samengesteld met 

vakmensen uit verschillende disciplines. Om de 

onafhankelijkheid te vergroten zat daar niemand 

van Bouwfonds MAB bij.’

Collectieve ruimte en ontmoetingsplekken
De Bouwfonds MAB Ontwerpprijsvraag is een samen-

gestelde prijsvraag die bestaat uit twee rondes. De

eerste ronde is een openbare ideeënprijsvraag, een

zoektocht naar nieuw talent. In de tweede ronde,

waaraan drie genomineerde teams deelnemen, volgt

een meervoudige opdracht, gericht op een ontwerp

voor een specifieke locatie dat daadwerkelijk uitvoer-

baar is. Het winnende ontwerp IN/OP was volgens de

jury realistisch omdat de ontwerpers heel goed hadden

nagedacht over de fase waarin de jonge stedeling

verkeert. ‘Ze komen vaak uit een collectief huishouden;

hun ouderlijk huis of een studentenhuis. Dit is de eerste

stap naar een eigen huishouden. Hiervan heeft IN/OP

een goede ruimtelijke vertaling gemaakt, in de vorm

van de collectieve ruimten en ontmoetingsplekken.

Bovendien benadrukt IN/OP heel slim de kwaliteit van

de plek. Zo kijkt het ochtendterras uit op het park en

kun je op het avondterras de zon in de zee zien zakken,’

verduidelijkt jurylid Karin Laglas, directeur van Rodamco

Europe in Nederland de keuze van de jury.

Voor Bouwfonds MAB Ontwikkeling is het van belang

dat het plan realistisch, betaalbaar en haalbaar is.

Van Zandvoort: ‘We toetsen het winnende plan op

bouwtechnische en financiële haalbaarheid en kijken

natuurlijk of er markt is voor het ontwerp.’ Tegelijkertijd

spant de gemeente Den Haag zich in om de locatie te

verwerven. We vinden het belangrijk dat de essentie

van het gebouw overeind blijft. Daarom zullen we het

winnende ontwerp zo veel mogelijk respecteren.’

Bouwfonds MAB en de
gemeente Den Haag 
spannen zich in om IN/OP
op de prijsvraaglocatie aan
de Leyweg in Den Haag
Zuidwest te realiseren.

Starters komen vaak uit
een hun ouderlijk huis of
een studentenhuis. Daarom
besteedt IN/OP veel aan-
dacht aan collectieve ruim-
ten en ontmoetingsplekken.

‘Zo kijkt het
ochtendterras
uit op het park
en kun je op het
avondterras de
zon in de zee
zien zakken.’
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Openbaar groen wordt vaak behandeld als decor
en restpost in de stedelijke omgeving. Onterecht.
Groenforum toont aan dat problemen met zwerf-
vuil, kleine criminaliteit en verpaupering van wij-
ken door een goed groenbeleid kunnen worden
aangepakt. 

Woningen te midden van goed onderhouden openbaar

groen en waterpartijen behouden niet alleen hun waarde,

maar stijgen zelfs zo’n 10 tot 30 procent. Een groene 

stedelijke omgeving doet de kleine criminaliteit en het

zwerfvuilprobleem verminderen. Zo helpt het mee de

sociale cohesie te bevorderen en verpaupering tegen te

gaan. Maar groen doet meer: het houdt mensen gezond

en vermindert stress en burn-out. Bij herstel van ziekte

bevordert een groene omgeving het herstelproces. Kinderen

met ADHD worden rustiger, er is sprake van minder

agressief gedrag en een langere concentratiespanne.

Een groene omgeving 
werkt positief op het imago 
van een bedrijf. 

Breed bereik
Groenforum Nederland tracht zijn doel te bereiken door

voorlichting en bewustwording, met publicaties en bij

beurzen, zoals de BouwRAI en Urban Design. Het Groen-

forum najaarscongres trekt honderden belangstellenden.

Alleen al in 2006 verleent de stichting medewerking aan

zeven congressen en symposia. Via proefprojecten,

onder andere in Almere, probeert men aan te tonen wat

groen met bewoners doet. Inmiddels wordt het Groen-

forum ook de ministeries van VROM en LNV gezien als

een belangrijke gesprekspartner over stedelijke ver-

nieuwing en invulling van de groene openbare ruimte.

Openbaar groen is geen restpost
Voorbeeldprojecten Stichting Groenforum

Piet Steltman

Informatie
De stichting Groenforum
Nederland is opgericht in
2002. Bij de stichting zijn rond
60 organisaties, overheden en
bedrijven aangesloten zoals
de VNG, Rabo Nederland,
KPMG, de ANWB, de
gemeenten Amstelveen en
Apeldoorn en het Ministerie
van VROM.

De onderzoeken van Groenfo-
rum zijn gebundeld in de
publicatie De baten van de
groene stad.

In het najaar organiseert
Groenforum Nederland een
congres over het onderwerp
groen en vestigingseisen. 

Groenforum Nederland 
Piet Steltman 
Kleine Tocht 7C
1507 CB Zaandam
T 075 653 16 26
info@groenforumnederland.nl
www.groenforumnederland.nl

foto’s: Groenforum

Nieuw elan voor de Millinxbuurt
In de Tarwewijk in de Millinxbuurt in Rotterdam is Groen-

forum Nederland betrokken geweest bij de sanering van

deze wijk. De bewoners zagen hun kinderen spelen 

tussen drugsspuiten en patroonhulzen. De openbare

ruimte zag er mistroostig uit. Steeds meer gezinnen

trokken weg. De stichting adviseerde bij de vormgeving

van het groen, zoals de soorten en de maten van te

planten bomen. De gemeente schiep de randvoor-

waarden en begeleidde met projectmanagement de

omvorming. In de renovatie is een aantal woningen

geofferd voor meer openbare ruimte, waarin groen een

prominente plaats in kreeg. Leuke speelruimte en grote

bomen gaven de omgeving een ander aanzien.

Inmiddels komen er weer meer gezinnen. Sinds enige

tijd is er zelfs een wachtlijst van woningzoekenden voor

de buurt, die enkele jaren geleden nog was opgegeven.

De gemeente Rotterdam ontvangt nu stedenbouw-

kundigen en andere geïnteresseerden om hen kennis

te laten nemen van deze succesrijke aanpak.

Zelf doen in Zutphen
Een tweede voorbeeld is de wijk De Leesten in Zutphen.

Een aantal enthousiaste burgers wilde samen woningen

bouwen in een duurzaam opgezette buurt. Ze richtten

zich tot de gemeente en wisten te bewerkstelligen dat

zij binnen bepaalde spelregels, zoals de blijvende toe-

gankelijkheid van openbare ruimten voor bewoners uit

andere buurten, de wijk zelf vorm en inhoud mochten

geven. Er waren minimale richtlijnen voor de veiligheid

en de constructie. Tien jaar later is het resultaat goed

zichtbaar. Tussen de huizen is een openbare ruimte,

voor iedereen en niet alleen voor de bewoners uit deze

buurt toegankelijk, vormgegeven met aantrekkelijk

groen, ruime bijzondere speelplekken voor kinderen,

volledig geïntegreerd in het groen. Omdat bewoners

zelf de openbare ruimte hebben gerealiseerd, bleef er

geld over. Daarvoor is in het groen een gemeenschaps-

huis neergezet, waarin er ruimte is voor familiefeesten,

De Leesten, Zutphen: 
aantrekkelijk groen, ruime 
bijzondere speelplekken
voor kinderen, volledig
geïntegreerd in het groen
Opdrachtgever: Gemeente
Zutphen

Kennis

Omdat bewoners zelf de
openbare ruimte hebben 
gerealiseerd, bleef er geld over.
Daarvoor is in het groen een
gemeenschapshuis neergezet.
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Millinxpark, Rotterdam:
Groen kreeg een promi-
nente plaats in de openba-
re ruimte. Een leuke speel-
ruimte en grote bomen
gaven de omgeving een
ander aanzien.
Opdrachtgever: Gemeente
Rotterdam

Een groene stedelijke omgeving
doet de kleine criminaliteit en het
zwerfvuilprobleem verminderen.

een crèche, een repetitieruimte voor musici en een keuken

van waaruit gezamenlijke maaltijden worden bereid.

Dit project is al enkele malen bekroond, bijvoorbeeld

als Kern met pit vanuit de landelijke wedstrijd van de

Vereniging Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. 

Stedelijke vernieuwing
Groenforum Nederland stimuleert het anders omgaan

met de openbare ruimte, speciaal het groen. Ze bena-

drukt dat openbaar groen geen restpost mag zijn,

maar van meet af aan onderdeel moet zijn van het 

stedenbouwkundig ontwerp. Het liefst zou groen 

moeten worden aangebracht voordat er gebouwd

gaat worden of dienen er oudere bomen te worden

geplant, nadat de bebouwing gereed is. Integratie 

met water maakt de beleving beter en bevordert de

biodiversiteit. Geen wonder dat nog niet zo lang geleden

de ministers Dekker en Veerman de stichting roemden

en noemden als een belangrijke partner bij de stedelijke

vernieuwing. Langzaam begint het door te dringen 

dat een groene omgeving ook voor bedrijven geen

windeieren legt. Het werkt positief op het imago van

het bedrijf en mede daardoor op de marketing. 

Ook is die omgeving gezonder voor hun werknemers.

Er zijn zelfs bedrijven die ook groen aanbrengen in de

bedrijfsruimten. 

Meedenken met Groenforum
Groenforum Nederland daagt de lezers van Architectuur

Lokaal uit om met ons mee te denken over de vormgeving

van toekomstige woongebieden. Daarbij zullen de

wensen van bewoners, zoals gebleken uit het jaarlijkse

bewonersonderzoek van VROM gerespecteerd worden.

Zij zijn het die het goed verzorgde en beheerde openbaar

groen het hoogst op hun wensenlijstje zetten ten aanzien

van de woonomgeving. 

al zomer.qxd  30-05-2006  08:07  Pagina 21



22

Architectuur Lokaal  #53

Vernieuwende 
kinderopvangaccommodatie

Wanneer spreek je over een goede kinderopvang-
accommodatie? Wat zijn de (gebruiks)ervaringen met
bestaande bouw en hoe zou een toekomstig gebouw eruit
moeten zien? Waar kan ik hierover meer informatie vinden?

Het Waarborgfonds Kinderopvang ijvert voor de reali-

satie van betere ruimten voor kinderopvang. Door

financiële garantstelling, maar ook door de bevorde-

ring van integratie van ontwerp, gebruik, didactische

en pedagogische uitgangspunten.

Het Waarborgfonds Kinderopvang biedt kredietverleners

garanties (borgstellingen) op financieringen die zij 

verstrekken aan ondernemers in de kinderopvang. De

opdrachtgever van het Waarborgfonds is het Ministerie

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast de afgifte

van borgstellingen verricht het fonds ondersteunende

activiteiten op het gebied van bouwen, ondernemen

en investeren ter verdere professionalisering van de

kinderopvangbranche. 

Een van die ondersteunende activiteiten is uitvoering

geven aan het project Kwaliteitsimpuls huisvesting 
kinderopvang. Het doel van dit project is het vergroten

van de expertise van alle betrokkenen (kinderopvang-

organisaties, architecten, beleidsmakers, vastgoed-

instellingen en overigen) op het gebied van project-

ontwikkeling van accommodaties. Wetenschappelijk

onderzoek en praktijk wisselen elkaar af.

Wassen en plassen
Het aantal kindercentra groeide explosief in de 

afgelopen decennia, maar wat betekende dat voor de

gebruikskwaliteit van deze gebouwen? In opdracht van

het Waarborgfonds Kinderopvang zijn dertig kinder-

opvanggebouwen onderzocht door bureau AKTA en de

TU Eindhoven. Zij bezochten de gebouwen en brachten

ze in kaart, spraken met hoofden en leidsters, en vroegen

ook ouders en kinderen om hun oordeel. De resultaten van

het onderzoek zijn gegroepeerd naar de afzonderlijke

Re: Actie

Agenda
Architectuur Lokaal juni, juli, augustus

7 juni 
Uitreiking Prijsvraag ‘Verbeter de architectuur 

van bedrijventerreinen’, uitgeschreven door het

ministerie van EZ

13 juni 
VNG Congres Maastricht. Architectuur Lokaal gaat

nader in op de resultaten van de enquête over

publiek opdrachtgeverschap (zie ook pagina 12)

14 juni 
Excursie brede scholen naar Amsterdam

25 augustus
Sluitingsdatum van de Ideeënprijsvraag Ruimte

voor Kinderen (zie ook hierboven)

In deze vraag- en antwoordrubriek komt telkens
een vraag aan bod die is gesteld aan het informa-
tiecentrum van Architectuur Lokaal.

functies van het gebouw, zoals binnen spelen, buiten

spelen, wassen en plassen en eten. In de publicatie

Gebouwen voor kinderopvang onder de loep stellen zij

dat de kwaliteit van kinderopvanggebouwen goed is,

maar dat de buitenspeelruimten daarbij achterblijven.

In opvolging van het evaluatieonderzoek is een werk-

groep - bestaande uit architecten en deskundigen in de

kinderopvang - aan de slag gegaan met de ontwikkeling

van (ver)nieuwe(nde) bouwkundige concepten. 

Vier concepten zijn vanuit verschillende invalshoeken

gecreëerd en uitgewerkt. Medio dit jaar verschijnt hier-

van een publicatie.

Ruimte voor Kinderen
Goed opdrachtgeverschap in de kinderopvang werd in

2003 beloond met een prijs, verdeeld in twee categorieën:

nieuw- en verbouw. De jury beoordeelde maar liefst 107

inzendingen op de wijze waarop de opdrachtgever vorm en

inhoud gaf aan zijn opdrachtgeverschap en de kwaliteit van

de huisvesting. De winnaars waren Stichting Kinderopvang

Alphen aan den Rijn (nieuwbouw) en Stichting Buiten-

schoolse Opvang Schildersbuurt Den Haag (verbouw). 

In 2006 schrijft het Waarborgfonds de ideeënprijsvraag

Ruimte voor Kinderen uit. We zijn op zoek naar ontwerpen

voor kinderopvang binnen een combinatiegebouw met

(bijvoorbeeld) een school en appartementen, waarbij op

inspirerende wijze recht wordt gedaan aan gebruikers-

en opdrachtgeverswensen. Architecten worden uitge-

daagd mee te doen waardoor ze kanshebber zijn op

een totaal prijzengeld van € 15.000,-. Ter afsluiting van

onder andere het project Kwaliteitsimpuls huisvesting

kinderopvang, organiseert het Waarborgfonds op 5 en

6 oktober 2006 het kennisevenement Ruimte voor Kinde-
ren. Het thema is: Innovatieve kinderopvanglocaties

vanuit pedagogisch perspectief. Tijdens dit evenement

worden de prijswinnaars van de ideeënprijsvraag

bekendgemaakt en is er gelegenheid om de inzendin-

gen van de genomineerden te bekijken.

Jolanda Hendriks

Stichting Waarborgfonds 
Kinderopvang
Jolanda Hendriks
Beukenlaan 42
5651 CD Eindhoven
T 040 232 97 40
info@waarborgfonds
kinderopvang.nl
www.waarborgfonds
kinderopvang.nl
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Casa Casla
Nieuwbouw architectuur-
centrum Almere

Na ARCAM in Amsterdam is Casla in Almere het
tweede architectuurcentrum dat zich zal huisvesten
in een speciaal voor deze organisatie ontworpen
gebouw. Formeel is Casla gebruiker van het paviljoen.
De opdrachtgever is stichting Casa Casla, maar met
een bestuurslid in het bouwteam houdt Casla grip
op het proces. 

Drijvend paviljoen vindt vaste grond
Dit voorjaar is gestart met de bouw van het paviljoen

voor Casla (Centrum voor Architectuur, Stedenbouw en

Landschap Almere). Het paviljoen in het nieuwe stads-

centrum is een ontwerp van het architectenduo Lanoire

Courrian uit Bordeaux, dat in 1999 de prijsvraag voor

een nieuw onderkomen voor Casla won met het ontwerp

Floating Media. Als locatie voor het architectuurcentrum

gingen we toen nog uit van een drijvend paviljoen op

het Weerwater. Die plek leidde echter tot felle protesten

van omwonenden, die verkeersoverlast vreesden en

aantasting van hun uitzicht. Om vertraging naar aanlei-

ding hiervan te voorkomen vanwege allerlei procedures,

gingen we op zoek naar een andere locatie. De oplossing

kwam na een suggestie van Dienst Stadscentrum,

waarover Casla heel enthousiast was. Vervolgens 

ontwierpen Lanoire en Courrian een gebouw aan het

Weerwater, dat vervolgens werd ingepast in het ruimtelijk

ontwerp van het plein. Met de start van de bouw gaat

Casla na jaren van voorbereiding nu een nieuwe fase in.

Grip op het bouwproces
De opdrachtgever is stichting Casa Casla. De gemeente

wenste een aparte, onafhankelijk stichting, waar de

gemeente en Casla niet inzitten, met de bedoeling om te

voorkomen dat architectuurcentrum Casla als zodanig

failliet zou kunnen gaan. Het bestuur van de stichting

bestaat uit drie leden: Alliantie Flevoland, (Jan de Vletter),

Latei Projectontwikkeling (Dick Regenboog), en een

oud-burgemeester Almere (Cees de Cloe). Toch is Casla

nauw betrokken bij de bouw. Zo formuleerde Casla het

programma van eisen. Wat in het gebouw mogelijk moet

zijn, is bezoekers kunnen ontvangen en hen op gang

kunnen helpen met hun bezoek aan Almere; de mede-

werkers van Casla moeten er kunnen werken; er moe-

Jurgen van Staaden

Informatie
Casla
Jurgen van Staaden
Markt 110
1354 BA Almere
T 036 538 68 42
casla@casla.nl
www.casla.nl

ten tentoonstellingen en workshops gehouden kunnen

worden en er moet debat plaats vinden met een breed

publiek over hoe de stad gebouwd is, hoe er nu aan

gebouwd wordt en hoe dat bouwen in de toekomst zou

moeten gebeuren. 

Kortom, alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor een

architectuurcentrum dat alles wat van belang is in New

Town Almere onder de aandacht wil brengen. 

Het paviljoen wordt betaald door meerdere partijen

die het belang van een dergelijk centrum in een stad

als Almere inzien: de gemeente Almere, de Alliantie,

Latei Projectontwikkeling uit Amersfoort, het Bouwfonds

Cultuurfonds. Het bouwteam selecteerde aannemer

Jorritsma bouw uit Almere. In dat bouwteam zit, behalve

vertegenwoordigers van die partijen, ook Casla zelf.

Ook zo blijft Casla nauw betrokken bij de ontwikkelingen. 

Vasthouden aan de eerste gedachte
Af en toe waren er kansen, soms dwingende, om de

huisvesting van Casla mee te laten liften in een groter

idee of groter project. Daar hebben wij ons als bestuur

van Casla niet door laten verleiden. Vanaf het begin van

de voorbereiding is vastgehouden aan een zelfstandig

organisatie in een herkenbaar gebouw. De eerste

gedachte aan een in het Weerwater drijvend paviljoen

was ingegeven door de onduidelijkheid over een

mogelijke locatie, maar ook door strategische overwe-

gingen. Een drijvend gebouw kan niet worden onder-

gebracht in een groter geheel, het is een op zichzelf

staand iets. Voor iedereen is een dergelijk gebouw als

gedachte herkenbaar. Daarmee loop je niet de kans

zomaar opgeslokt te worden. Het programma van

eisen is met de locatiewisseling niet gewijzigd, maar

Casla heeft ervoor geijverd het programma niet door

druk van financiën te laten verschralen.

Vertraging als middel tot bestendiging
Dat ‘Casa Casla’ er daadwerkelijk gaat komen, is te

danken aan de brede steun die Casla in Almere heeft.

In een stad die groeit met een snelheid zoals dat in

Almere gebeurt is het noodzakelijk dat het denken over

en het bouwen aan de stad gedragen wordt door een

grote groep mensen. Toch heeft het een hele tijd

geduurd voor wij echt aan het bouwen konden. Maar

waarom heeft het dan zo lang geduurd? In eerste

instantie lijkt dat zonde, je denkt dat je niet verder kunt.

Terugkijkend zijn met de tijd de stukken mooi op hun

plaats gekomen en heeft Casla zich goed kunnen voor-

bereiden op de volgende stap in haar ontwikkeling:

namelijk het stimuleren van het publiek, met tentoon-

stellingen, workshops, en bijeenkomsten over architec-

tuur, stedenbouw en landschap in Almere.

In situ

Impressie van Casa Casla
op de definitieve plek aan
het Weerwater
Ontwerp: Lanoire Courrian,
Bordeaux
Opdrachtgever: Stichting
Casa Casla, Almere

Over lokale architectuurcentra
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ALKMAAR
AIA 
Willem Hedastraat 24
1816 KC Alkmaar
T 072 520 27 01 
architectuur-alkmaar@zonnet.nl

ALPHEN AAN DEN RIJN
CAS
Postadres: 
Prins Hendrikstraat 121
2405 AJ Alphen a/d Rijn
T 06  27 07 56 22 
Jordan@CASalphen.nl
www.casalphen.nl

ALMERE
CASLA 
Markt 110
1354 BA Almere
T 036 538 68 42
casla@casla.nl
www.casla.nl

AMERSFOORT
De Zonnehof 
De Zonnehof 4A
3800 AR Amersfoort
Bezoekadres:
De Zonnehof 8, 
Amersfoort
T 033 463 30 34
j.vanderwerff@dezonnehof.nl
www.dezonnehof.nl

AMSTERDAM
ARCAM 
Prins Hendrikkade 600
1011 VX Amsterdam
T 020 620 48 78
astrid@arcam.nl
www.arcam.nl

AMSTERDAM
De Zuiderkerk
Zuiderkerkhof 72
1011 WB Amsterdam
T 020 552 79 68 
wit@dro.amsterdam.nl
www.zuiderkerk.amsterdam.nl

APELDOORN
Bouwhuis
Postbus 4153
7320 AD Apeldoorn
T 055 576 04 11 
secretariaat@architectuurcen-
trumbouwhuis.nl
www.architectuurcentrum-
bouwhuis.nl

ARNHEM
CASA 
Statenlaan 85
6828 WC Arnhem
T 026 443 77 74
ed@arnhem-originals.nl

BREDA
Gebouw F 
Bastionstraat 13
4817 LD Breda
T 076 530 06 25
m.gorrissen@gebouwf.nl
www.gebouwf.nl

DELFT
Delft Design 
Postbus 2838
2611 HN Delft
T 015 214 39 41
bureau@hulshof-architecten .nl
www.delftdesign.nl

DEN HAAG
STROOM 
Beeldende kunst t/m architectuur 
Hogewal 1-9
2514 HA Den Haag
T 070 365 89 85
jan.wijle@stroom.nl 
www.stroom.nl

DEN HELDER
Stichting Triade 
Postbus 128
1780 AC Den Helder
Bezoekadres:
Middenweg 2, Den Helder
T 0223 53 72 00
triade.kunsteducatie.denhel-
der@wxs.nl
www.tirade-denhelder.nl

DEVENTER
Architectuurcentrum Rondeel
Kunstenlab, Laboratoriumplein 3
7411 CH Deventer
T 0570 61 19 01
info@rondeeldeventer.nl
www.rondeeldeventer.nl

DIEPENHEIM
Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim
T 0547 35 21 43
info@kunstverenigingdiepen-
heim.nl

DORDRECHT
Stichting De Stad
Noordendijk 135
3311 RN Dordrecht
T 078 639 98 70
destad@planet.nl

DRENTHE
Drents Architectuur Centrum
Postbus 20000
7800 PA Emmen
T 0591 69 77 11
mvo@wooncom.nl

EINDHOVEN
ACE 
De Witte Dame
Emmasingel 20
5611 AZ Eindhoven
T 040 296 11 36
ace@mu.nl 
www.architectuurcentru-
meindhoven.nl

GOUDA
GRAP 
Molenwerf 2a
2801 PP Gouda 
aA@atelierarchitecten.nl

GRAVE
Projectenwinkel Grave
Postbus 7
5360 AA Grave
T 0486 47 72 77 
h.ruijs@grave.nl

GRONINGEN
Platform GRAS 
Hofstraat 21
9712 JA Groningen
T 050 312 33 95
info@platformgras.nl
www.platformgras.nl

HAARLEM
ABC 
Groot Heiligland 47
2011 EP Haarlem
T 023 534 05 84
info@architectuurhaarlem.nl
www.architectuurhaarlem.nl

HAARLEMMERMEER
Podium voor Architectuur 
Haarlemmermeer
Postbus 110
2130 AC Hoofddorp
T 023 566 95 34 
E podium@pier-k.nl
www.podiumarchitectuur.nl

HEERLEN
Vitruvianum
Postbus 1
6400 AA Heerlen
Bezoekadres: Glaspaleis
Bongerd 18, 
6411 JM  Heerlen
T 045 577 22 05
vitruvianum@heerlen.nl
www.vitruvianum.nl

HELMOND
Architectuurcafé
Postbus 818
5700 AV Helmond
info@architectuurcafe.nl
www.architectuurcafe.nl

’s-HERTOGENBOSCH
BAI 
Postbus 716
5201 AS ’s-Hertogenbosch
T 073 642 81 78
bai@home.nl
www.bai-s-hertogenbosch.nl

HILVERSUM
Museum Hilversum
Kerkbrink 6
1211 BX Hilversum
T 035 629 28 26
h.saam@hilversum.nl
www.museumhilversum.nl

HOORN
ACH 
Centrale bibliotheek
Wisselstraat 8
1621 CT Hoorn
T 0229 21 94 41
info@archicentrumhoorn.nl
www.archicentrumhoorn.nl

HOUTEN
Makeblijde
Postbus 460
3990 GG Houten
Bezoekadres: 
Oud Wolfseweg 3, Houten
T 030 636 52 72
park@makeblijde.nl
www.makeblijde.nl

KENNEMERLAND
Gebouw & Omgeving
Vereniging Haerlem
Postbus 1105
2001 BC Haarlem
Bezoekadres: 
Grote Markt 17
Haarlem
T 023 528 44 11
paulus.flos@wanadoo.nl 
www.haerlem.nl

LEEUWARDEN
Fries Architectuur Centrum
Postbus 1
8900 AA Leeuwarden
T 058 299 42 40
info@arkfryslan.nl
www.friesarchitectuurcentrum.nl

LELYSTAD
Stichting ALS
Postbus 2108
8203 AC Lelystad
T 06 542 118 73
info@stichtingals.com
www.stichtingals.com

LEUSDEN
Stichting Architectuur Leusden
Meidoornhof 14
3831 XR Leusden
T 033 494 36 89
stichtingarchitectuurleusden@
planet.nl

MAASTRICHT
TOPOS 
Tongersestraat 49A
6211 LM Maastricht 
T 043 327 02 83
info@toposmaastricht.nl
www.toposmaastricht.nl

NAGELE
Museum Nagele
Zuidwesterringweg 15
8308 PC Nagele
T 0527 65 25 79
wpkeur@worldonline.nl
www.nagele.nl/museum

NIJMEGEN
ACN 
Kannenmarkt 6
6511 KC Nijmegen
T 024 324 43 82
info@architectuurcentrumnij-
megen.nl
www.architectuurcentrumnij-
megen.nl

RIJNLAND
RAP 
Nieuwstraat 33
2312 KA Leiden
T 071 513 75 25
info@rapsite.nl
www.rapsite.nl

ROTTERDAM
ArchiCenter/ 
Rotterdam Marketing 
Postbus 30235
3001 DE Rotterdam
Bezoekadres: 
Beurs/WTC
Beursplein 37, Rotterdam
T 010 205 15 00
p.kuster@rotterdam-marke-
ting.nl
www.vvv.rotterdam.nl

ROTTERDAM
Stichting AIR 
Postbus 21828
3001 AV Rotterdam
Bezoekadres: 
Coolsingel 63, Rotterdam
T 010 280 97 00
info@airfoundation.nl
www.airfoundation.nl

TILBURG
CAST                       
Dunantstraat 1
5017 KC Tilburg
T 013 544 92 22
info@castonline.nl
www.castonline.nl

TWENTE
ACT 
Deurningerstraat 6
7514 BH Enschede
T 053 483 79 85
info@architectuurcentrum-
twente.nl
www.architectuurcentrum-
twente.nl

UTRECHT
Aorta 
Achter de Dom 14
3512 JP Utrecht
T 030 232 16 86
aorta@aorta.nu
www.aorta.nu

VENLO
APVEO 
Postbus 128
5900 AC Venlo
T 077 351 70 56
info@apveo.nl
www.apveo.nl

WAGENINGEN
Ahoi 
Schip van Blaauw
Gen. Foulkesweg 72
6703 BW Wageningen
T 0317 425 58 80
ahoi@gaw.nl

WEERT
Stichting Architectuurlijk Weert
Windmolen 24
6003 BK Weert 
Bezoekadres: 
Noordkade 48a, Weert
T 0495 54 09 37 / 073 523 39 00
p.geerts@croonen.nl

ZAANDAM
BABEL
p/a Carree Architecten BNA BV
Musical 23 
1507 TS Zaandam
T 075 612 58 85
info@carree-architecten.nl
www.carree-architecten.nl

ZEELAND
CBK Zeeland
Balans 17
4331 BL  Middelburg
T 0118 61 14 43
info@cbkzeeland.nl 
www.hetzeeuwsegezicht.nl

ZUTPHEN
RAiA Regionaal Architec-
tuurinitiatief Achterhoek 
Zutphenseweg 57-59
7211 EB Eefde
T 0575 54 22 24
inori@planet.nl

ZWOLLE
ZAP 
Van Hallware 124
8014 RT Zwolle
T 038 423 06 84
info@stichtingzap.nl
www.stichtingzap.nl

Coördinatie Overleg Lokale
Architectuurcentra (OLA )
Architectuur Lokaal
jacqueline.wippo@
arch-lokaal.nl

Adressen van lokale 
architectuurcentra in
binnen- en buitenland: 
www.arch-lokaal.nl/
arch-centra/index.html
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