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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. 

Initiatief
Komkomertijd bij het televisieprogramma

NOVA bracht de serie De Beuk Erin. Iedere

dag konden we een maand lang zien wat

professionals en anderen direct gesloopt

willen hebben in Nederland. Het kiezen van

‘het lelijkste gebouw’ is niets nieuws; in de

NOVA-rubriek werd gevraagd naar ’de

lelijkste plek’. Er was vernietigende kritiek

op hele winkelstraten, pleinen, bedrijventer-

reinen en infrastructuur door stedelijke en

natuurgebieden. Meer dan op ‘mooie-of-

lelijke’ gebouwen was er commentaar op

niet functionerende openbare ruimten en

voorzieningen, onomkeerbare mislukte 

stedelijke ingrepen en slechte inpassing van

bouwwerken in het landschap. Kritiek op

ruimtelijke kwaliteit en beheer ging boven

die op architectuur en trof daarmee vooral

de publieke opdrachtgevers.

Wat er leeft in de samenleving was begin

jaren 90 een belangrijke pijler onder de eer-

ste regeringsnota voor architectuurbeleid.

Het initiatief van toenmalige wethouders van

verschillende gemeenten, om samen met

betrokken architecten, corporaties en opko-

mende ontwikkelingsbedrijven tot betere

resultaten in de volkshuisvesting te komen,

speelde daarbij een belangrijke rol. Zou een

nieuwe architectuurnota gebaseerd worden op

het beeld dat uit de NOVA-reeks naar voren 

komt, dan zou aandacht voor opdrachtgever-

schap in de publieke ruimte en gebiedsont-

wikkeling goed moeten scoren.

Dat de bouwopgaven, en daarmee het

opdrachtgeverschap, in alle opzichten 

complexer is geworden neemt niet weg dat

gemeenten gemiddeld slechts éénmaal per

jaar over ruimtelijke kwaliteit spreken - zo

bleek uit onze enquête onder wethouders

ruimtelijke ordening. Bij de landelijke mani-

festatie BOOST! Impuls voor publiek

opdrachtgeverschap, op 18 oktober in

Amsterdam, kunt u het hier op landelijk

niveau nog eens goed over hebben. En dan

met vele andere gemeenten, private partijen

en ontwerpers: er meldden zich al een paar

honderd mensen aan uit het hele land. Het

College van Rijksadviseurs zal voltallig aan-

wezig zijn. Dat staat met zijn Visie Architectuur-

beleid 2008+ in de startblokken voor een nieuwe

architectuurnota voor de nieuwe regering.

Planologie is onze cultuur, aldus de Visie. En

polderen evenzeer. Aan het begin van hun

nieuwe bestuursperiode biedt BOOST! aan

raadsleden en wethouders een mooie 

gelegenheid om, opnieuw vanuit de praktijk,

het initiatief te nemen en te laten weten wat

er nodig is om de ruimtelijke kwaliteit van

Nederland te blijven verbeteren. 

Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaalfoto: BLINKfotografie
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Curaçaosche les 3

Lokaal Mondiaal 

Onlangs constateerde Jasper van Zwol in het B-Nieuws
dat gated communities in Nederland betrekkelijk nieuw

zijn. Toen ik vorig jaar vertrok was er nog geen een,

blijkbaar is er intussen iets gebeurd of staat het te

gebeuren. 

Ooit leerde van ik van professor Ter Kuile dat er in

Nederland vroeger enkele besloten woonwijkjes werden

gebouwd, zoals in Delft door de Gist en Spiritusfabriek.

Dat was revolutionair en tevens jullie eerste ervaring met

sociaal gecontroleerde en georganiseerde, top-down
ontworpen woningbouw. Toen de overheid zelf naar dit

model volkswoningen rond industriegebieden ging

bouwen, werd dit staatseigendom onderdeel van de

openbare stad. De fabrieksdirecteuren hielden het

Toelichting bij de foto:

'Ik vind het zelf nog steeds een intrigerende foto door

de absurditeit van een ruïne van een in ons tijdvak

gebouwd kasteel. 

Hier spoken slechts dromen van echtparen die nu toch

in het gemeentehuis moesten trouwen met een slecht

grappende gemeenteambtenaar. 

Een bijzondere archeologische site vol prachtige 

vondsten, gereedschappen, hekken, materiaal achter

gelaten toen geldkraan stopte.

Ergens loopt een zwarte kat, bij zorgvuldig inzoomen

gevonden. Een laatste figurant. De plastic dakfolie 

flappert in de wind.

Het kasteel van Almere in een winterig getekende

aarde, lente wordt het hier niet meer.'

voor gezien. Besloten woonwijken behoorden tot het

verleden en zijn sindsdien taboe. Wel werd na de 

oorlog massaal de verticale variant geaccepteerd in

het besloten flatgebouw. 

Hier op Curaçao ging het heel anders. In 1923 vestigde

Shell zich comfortabel en met vooruitziende blik op 500

hectare grond aan Schottengat, ons grootste binnen-

water. Voor uitgezonden Nederlanders werd naast de

raffinaderij een nieuw dorp gebouwd, Emmastad. Een

perfect ontworpen, geheel omheind tropisch tuindorp,

waar alleen de bewoners, hun gasten en huispersoneel

toegang kregen. De verkaveling werd hiërarchisch en

concentrisch georganiseerd. Langs de buitenrand de

arbeiders, dan het kaderpersoneel en in het midden 

de directie. De ingang naar de raffinaderij werd monu-

mentaal in het plan opgenomen. De huizen werden

naar Indisch voorbeeld gebouwd. De toegangspoorten

waren voorzien van slagbomen en wildroosters. 

Iedereen werd door de zwarte bewakingsdienst in 

uniform aangehouden en genoteerd. De bewoners

hoefden Emmastad niet uit. Alles was er: sportparken,

kerken, winkels, theaters, bioscopen, scholen. 

Om de huisvesting van de lokale arbeiders heeft Shell

zich niet bekommerd, die konden zich in de stank en

rook van de raffinaderij behelpen in krotten bekleed

met platgeslagen olieblikken. Hun communities deden

het zonder gate. Waarom zouden ze? Tijdens de oorlog

bouwde Shell naast Emmastad, Surinamedorp, een

etnisch woonkamp voor emigranten uit het Caraïbisch

gebied. Voor blanken kwam Julianadorp erbij. Pas toen

Shell 60 jaar later vertrok, de raffinaderij voor 1 gulden

aan Curaçao verkocht en een totaal vervuild milieu

achter liet, werden Emmastad en Julianadorp ontsloten.

De hekken verdwenen en de huizen werden aan lokale

particulieren verkocht. Het werden stadsdelen van 

Willemstad, die bij gebrek aan onderhoud hun kwaliteit

snel verloren. Door de werkeloosheid van ex-Shell

arbeiders nam het verschil tussen rijk en arm toe. Wie

kon, nam de benen naar Holland en ging wonen in de

hoge gated communities van de Bijlmer of in Hoogvliet

onder de rook en stank van Pernis. Nieuwe rijken 

verschansten zich, zoals overal elders in de wereld, 

in besloten woonwijken ontwikkeld volgens het hit and
run principe. De verschillen met het oorspronkelijke

Emmastad zijn enorm. Er is geen openbaar groen, 

de infrastructuur is mager, openbare voorzieningen 

ontbreken en ze zijn in alle opzichten gesegregeerd.

Inmiddels woont 10% van de bevolking in gated 
communities, hetzelfde percentage als in de USA. 

Rijken die daar nog buiten wonen, zoals die in Emmastad,

bouwen om hun tuin hoge muren met prikkeldraad.

Bij jullie lijkt het nog maar een kwestie van tijd. 

Carel Weeber

Het Kasteel, 2004
Almere

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

Architectuur Lokaal  #54

Jeroen Musch

Kanaalstraat 196-I

1054 XS Amsterdam

T 0650 241 662

mail@jeroenmusch.nl

www.jeroenmusch.nl

Meer foto's uit deze serie zijn te vinden in: Crossover:
Architecture, Urbanism, Technology, redactie: Arie 

Graafland en Leslie Jaye Cavanaugh, 010 publishers,

Rotterdam, ISBN 978 90 6450 609 3, € 39,50

Voor de cover van Architectuur Lokaal stelt 
telkens een andere architectuurfotograaf zijn
mooiste archieffoto ter beschikking. 
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Huis als zelfportret  
IJburg 

Egon Kuchlein is architect in Amsterdam en bouwde
eigenhandig zijn woonhuis op een vrije kavel in IJburg.

‘Het bouwen van mijn eigen huis was al heel lang mijn

droom. Ik was beeldend kunstenaar, maar ik ben architect

geworden om die droom waar te kunnen maken.

Wonen op informele plekken in de stad of het ombouwen

van oude panden tot woonruimte is in Amsterdam bijna

niet meer mogelijk. Maar daar wilde ik wel blijven

wonen. Dus toen ik in 2004 een kavel op IJburg kon

kopen, was ik daar erg blij mee. Het kavel is 22 bij 10

meter, er past een huis op van maximaal 14,5 x 6 x 6,5

meter, exclusief dakterras. Ik vind dat eigenlijk iedereen

zijn eigen huis zou moeten bouwen. Je bouwt daarmee

jezelf, bij wijze van spreken, je drukt erin uit wie je bent.

Helaas is er in Nederland bijna geen mogelijkheid om

zelf te bouwen. Ik vind het wel geweldig dat op een

aantal plaatsen ruimte is voor zelfbouwers.’

Kasteel in Frankrijk
‘Ik ben in 2004 begonnen met ontwerptekeningen,

maar ik heb geen bestek gemaakt. Het huis is eigenlijk

onder mijn handen gegroeid. Binnen de grenzen van

mijn budget, uiteraard. Mijn droom was een kasteel in

Frankrijk, maar dat is nogal onrealistisch. Die droom is

door een praktisch kader ingeperkt. De buitenkant is in

overeenstemming met de eisen van bouw- en woning-

toezicht, want er moet natuurlijk een bouwvergunning

worden aangevraagd. De zelfbouwkavels op IJburg

zijn welstandsvrij, al is er veel regelgeving in het Bouw-

besluit vastgelegd. Verder zijn er stedenbouwkundige

randvoorwaarden waar je je aan te houden hebt. Deze

regels zijn in het leven geroepen voor projectontwikke-

laars die er de kantjes vanaf willen lopen, maar voor

een zelfbouwer zijn ze wel erg dwingend.’

De bouwende mens
‘Ervaring met het zelf bouwen van een huis had ik niet.

In het begin dacht ik dat ik meer zou uitbesteden, maar

uiteindelijk heb ik alleen de heipalen laten slaan. 

De rest heb ik zelf gedaan, tot en met het zagen en het

profileren van de kozijnen. Toen ik de offertes zag,

dacht ik, voor dat bedrag kan ik het zelf ook. En dat

was ook zo. Ik heb een hijskraantje gehuurd en een

cementmolen. Die eerste fase, als al die vrachtwagens

voor jou spullen komen afleveren, dat is prachtig. 

En dan al dat mooie gereedschap! Door gebrek aan

ervaring heeft alles wel langer geduurd. Je moet vaak

lang nadenken over een oplossing, maar zelf bouwen

straalt optimisme uit. Een bouwende mens is nooit

depressief. Bouwen is creëren, bouwen is een positieve,

toekomstgerichte bezigheid. Het is ook risico durven

nemen.’

Tijdnood
‘Ik ben tevreden met het resultaat: het is een prima huis

binnen het gegeven kader. Ik heb technieken die ik niet

goed beheers of leuk vind, vermeden. Zo heb ik een

hekel aan metselen en heb dus geen gemetselde gevel

gemaakt maar een gevel die gestuct is. Er zijn geen

rampen gebeurd, alleen de gebruikelijke tegenvallers,

met name de tijd. Het duurt allemaal veel langer dan je

denkt. Het huis is nog niet helemaal af, zo moet de trap

naar het dakterras nog worden afgemaakt. Als ik niet

uitkijk, kom ik in tijdnood. In het eerste jaar had ik er

flink de vaart in. Dan zit je in een bepaald ritme van

hard werken. Maar het tempo is nu vertraagd, omdat

het normale leven weer zijn gang gaat. Het huis moet

op 1 januari 2007 klaar zijn, evenals de andere huizen

hier, anders volgt er een boete.’

Margot de Jager

Informatie
Egon Kuchlein
Egeon Architecten BNA
Pieter Holmstraat 36
1086 ZC Amsterdam
T 020 617 23 00
mail@egeon.nl 
www.egeon.nl

foto’s: Architectuur Lokaal

Droom en daad 

Architectuur Lokaal  #54

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

Het huis is bijna even 
groot als de kavel.
Aan de achterkant is 
een klein plaatsje. 
Ontwerp: 
Egeon Architecten
Opdrachtgever: 
Egon Kuchlein

De openschuivende deuren
maken van de woonkamer
een groot terras. Aan de
rechterkant zien we andere
zelfbouwhuizen.
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Koudum 
Europese 
Dorpsvernieuwingprijs 
2006 

Op 6 juli 2006 won Koudum de Europese Dorps-
vernieuwingsprijs. Volgens de jury heeft het dorp 
kansen weten te creëren uit veranderende om-
standigheden. Fokko Hofman, beleidsmedewerker
Beheer en Ontwikkeling van de gemeente Nijefurd,
vertelt hoe de gemeente dat heeft gedaan.

De verkiezing van het meest vernieuwende dorp wordt

tweejaarlijks rond een centraal thema georganiseerd

door het bureau Arge, de Europese organisatie voor

plattelandsontwikkeling en dorpsvernieuwing. Arge is

gevestigd in Wenen. Vorig jaar werd Koudum door het

winnen van de landelijke verkiezing genomineerd voor

de verkiezing op Europees niveau. 30 dorpen uit Europa

waren in de strijd voor deze prijs, die voor het eerst 

van de negen keer dat hij nu is toegekend, naar een

Nederlandse plaats gaat. Voor deze prijs komen kernen,

dorpen of microregio’s in aanmerking, die eigentijdse

en toekomstgerichte projecten initiëren. Het thema van

de verkiezing 2006 was Verandering als kans. 

Terugloop
In de jaren 80 stond het dorp Koudum in het Zuidwesten

van Friesland er slecht voor. Koudum had de grootste

terugloop qua inwonersaantal in Friesland. Veel leeg-

staande huizen, geen vraag meer naar nieuwbouwgrond,

het dorp stond aan de afgrond. In 1987 kwam een 

aantal mensen bij elkaar om de probleemsituatie van

het dorp Koudum in kaart te brengen. Het dorp was

meer dood dan levend, alles en iedereen was negatief,

investeringen waren niet mogelijk, banken adviseerden

negatief, de middenstand stond zwaar onder druk en

vele voorzieningen leken te worden gesaneerd. Toch

kwam twintig jaar geleden onder de dorpsbewoners

een dynamisch proces op gang, dat diverse projecten

heeft opgeleverd die de leefbaarheid in het dorp en

omgeving zeer ten goede zijn gekomen. 

Samenhangende projecten
De gemeenschap in Koudum heeft naar de mening van

juryvoorzitter Erwin Pröll uit Wenen op overtuigende en

meervoudige wijze kansen weten te creëren in 

veranderende omstandigheden. Koudum heeft volgens

de jury een duidelijke, integrale visie op dorpsvernieuwing

met nadrukkelijke ruimte voor spontane initiatieven. 

Projecten realiseren die Koudum
als dorp, maar ook als regiokern,
stevig verankeren in de lokale
omgeving.

Dossier De Gemeente

Fokko Hofman

Informatie
Gemeente Nijefurd
Fokko Hofman
Postbus 5
8710 AA Workum 
T 0515 548 888 
f.hofman@nijefurd.nl
www.nijefurd.nl

De uitreiking van de prijs vindt
plaats bij de vorige winnaar, in
Ummendorf (Sachsen-Anhalt)
Duitsland, tijdens een manifes-
tatie op 22 en 23 september
2006. 

foto’s: gemeente Nijefurd

Hoofdstraat, die grondig
werd aangepakt in 2005.

In 2006 aandacht voor vernieuwing 
van dorpscentra
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Hoofdstraat in Koudum
vóór de herinrichting.

Enkele maatregelen voor 
dorpsvernieuwing in Koudum

•door het in het leven roepen van een 

stichting wordt de bestaansgrond van de 

plaatselijke molen en de tuinbouwbedrijven

benadrukt. Beiden zijn van belang voor de 

identiteit van Koudum;

•behoud van het voortgezet onderwijs door

een ruimtelijk en inhoudelijk samen-

werkingsverband met de lokale omroep, 

de bibliotheek, het jeugdwerk en de 

muziekschool;

• succesvolle en creatieve inspanningen 

voor het behoud en de nieuwe vestiging 

van belangrijke sociale, culturele en toe-

ristische dienstverleningsinstellingen;

•verbetering van de dorpsontwikkeling en 

het dorpsgezicht evenals het geven van 

een nieuwe functie aan talrijke leegstaande

gebouwen; zo is er een beeldhouwerscen-

trum gekomen en een verzorgingscentrum;

•passende woningen en passend werk voor

mensen met een geestelijke of lichamelijke

handicap en kwalitatief goede voorzieningen

voor senioren en kinderen;

•de afgesproken planning van de bouw van

een biogasinstallatie door een vereniging 

van boeren voor de energievoorziening 

van een nieuwe woonwijk en een bewuste 

gebruikmaking van natuurbeschermings

programma’s als ontwikkelingspotentieel;

•samenwerking met Tanzania wat betreft 

kennisoverdracht en de inrichting van een  

zuivelfabriek.

Deze en vele andere ideeën van de gemeente

Nijefurd worden gedragen door burgers 

(de belangenvereniging ‘Dorpsbelangen’,

de ondernemersvereniging en de stichting

Trochgean), politici en deskundigen.

www.koudum.nl/

uploads/media/bewertung 06a.doc

Europäische ARGE Landentwicklung 

und Dorferneuerung 

www.landentwicklung.org

Frieslandplein na 
afronding herinrichting
eerste fase in 2005.

Andere kant van het Fries-
landplein, waar de tweede
fase van de herinrichting
nog moet beginnen.

Het investeert met lef in de gemeenschap en lobbyt

voor het haast onmogelijke. Deze inzet, waarbij alle

betrokkenen als gelijkwaardige partners om de tafel

zitten, heeft het dorp en de omringende regio een stevige

sociale en economische impuls gegeven en de eigen

identiteit en het zelfbewustzijn van de bewoners versterkt.

Het resultaat is een indrukwekkende lijst van samen-

hangende projecten. Deze nominatie van Koudum voor

de Nederlandse inbreng, heeft alles te maken met de

manier waarop dit dorp werkt aan de eigen ontwikkeling.

In nauwe samenwerking van de gemeente Nijefurd

met de provincie Friesland, het Woonbedrijf, Dorps-

belangen Koudum, Ondernemersvereniging Koudum,

Stichting Trochgean en de inwoners zijn projecten ge-

realiseerd die Koudum als dorp, maar ook als regiokern,

stevig verankeren in de lokale omgeving. Het centrum

ondergaat een ware metamorfose door de herinrichting

van de Hoofdstraat, sloop en herbouw van panden en

opwaardering van bestaande panden. Voortgezet

Onderwijs dicht in de buurt van de leerlingen is 

gerealiseerd door de bouw van de Multifunctionele

Accommodatie (MFA) ‘De Swel’. Een uniek project

waarin naast een school voor voortgezet onderwijs een

aantal voorzieningen gevestigd zijn zoals een bibliotheek,

een muziekschool, het jeugd- en jongerenwerk en de

lokale omroep. Een dergelijk uniek samenwerkings-

concept betekent een sterke impuls voor de leefbaarheid

van de hele regio. Nieuwe projecten als het aquaduct,

nieuwbouw van betaalbare huur- en koopwoningen

maken dat Koudum als kern aantrekkelijk wordt en blijft.

Mensen geloven en investeren
weer in het dorp en dat alles is te
danken aan een flink stukje lef
vanuit de bevolking.

Lef van de bevolking
Uiteindelijk is het resultaat dat het dorp weer leefbaar

is geworden. Mensen geloven en investeren weer in

het dorp en dat alles is te danken aan een flink stukje

lef vanuit de bevolking in samenwerking met de

gemeente en provincie op basis van een gedragen

visieplan voor de toekomst. Plattelandsontwikkelingen

zijn vanuit een bottom up situatie gestart. Deze ontwik-

kelingen staan niet op zichzelf, maar kunnen wel als

voorbeeld dienen voor andere regio’s. Als je verandering

als kans ziet, dan mag het resultaat er zijn: Koudum is

het warme hart van de zuidwesthoek van Friesland. 
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Opdrachtgever in NL

De raad moet op pad!
Opdrachtgeverschap in kleine gemeenten

Marga Duijnker, raadslid van de gemeente Bernisse
(13.000 inwoners) en lid van Provinciale Staten van
Zuid-Holland, pleit voor meer creativiteit in het
opdrachtgeverschap vanuit de context van kleine
gemeenten. 

In kleine gemeenten verloopt het opdrachtgeverschap

bij ruimtelijke ontwikkelingen wezenlijk anders dan in

middelgrote en grote gemeenten. Raadsleden zijn 

persoonlijk goed op de hoogte van wat er in de dorps-

kernen speelt en de ambtelijke organisatie is vooral

ingericht op beheer. Een afdeling 'stedelijke ontwikkeling',

met specialisten op dat terrein, zul je in kleine gemeenten

niet aantreffen. Dat betekent dat er op projectbasis

wordt uitbesteed.

Dualisme
Het opdrachtgeverschap bij nieuwe ontwikkelingen

kun je op twee manieren benaderen: procedureel

(technisch) en inhoudelijk (visionair). Het college van

B&W (met daarin de verantwoordelijke wethouder) en

de gemeenteraad hebben ieder een eigen rol en eigen

verantwoordelijkheden. In het duale stelsel is de raad

verantwoordelijk voor de inhoud en het stellen van de

kaders; B&W is uitvoerder. Ofwel: beslissingen over 

planologische ontwikkelingen, dus ook die over nieuwe

(woon)gebieden, worden door de raad genomen. 

Vervolgens is het aan het college om uitwerkingsvoor-

stellen aan de raad te doen. Dan komt het aan op de

wethouder: is hij een techneut en kijkt hij naar het proces

(tijd is geld) of legt hij de prioriteit bij de discussie over

de ruimtelijke ontwikkeling? Komt hij met een strakke

planning en stelt hij meteen ontwikkelaars voor, of

schept hij ruimte voor een creatieve voorfase? 

Ik denk dat de aanpak een combinatie van deze twee

uitgangspunten moet zijn. Een uitsluitend technische

aanpak zul je vooral aantreffen als er geen gevoel

bestaat voor de creatieve benadering. Dat kan voort-

komen uit een gebrek aan kennis en ervaring, zowel

bestuurlijk als ambtelijk, maar ook uit een gebrek aan

bestuurlijk lef. Ik stel dat te weinig aandacht voor het

creatieve proces, met daarin besloten de sociale en

maatschappelijke gevolgen van ontwikkeling, leidt tot

een gemiste kans voor authentieke dorpsuitbreiding.

Het is lastig om in een dorp waar
iedereen elkaar kent, negatief te
adviseren over een bouwaanvraag
of een vergunning af te wijzen.

Kritische momenten
Een talentvol wethouder is zich bewust van het belang

van draagvlak. Hij zal de raad van meet af aan 

betrekken bij de agenda die hij volgt, en zich daarbij

professioneel laten ondersteunen. Zo'n proces start met

creativiteit, met een debat in de voorfase over onder

andere aard, karakter en kansen van de ontwikkelings-

locatie. De uitkomst van die discussie vormt de basis

voor de agenda, als drager van het proces. Naar mijn

mening moeten daarin tenminste de volgende kritische

beslismomenten van de raad zijn opgenomen: het vast-

stellen van het programma van eisen, het vaststellen

van de stedenbouwkundige hoofdstructuur, het nemen

van een voorbereidingsbesluit en het vaststellen van

het beeldkwaliteitplan.

Gedurende dit proces moet de raad ook een beslissing

nemen over de grondexploitatie, waarbij de bebouwings-

dichtheid, het woningbouwprogramma en de ruimte

voor voorzieningen in samenhang worden beoordeeld.

Beslissingen in het kader van werkprocessen worden

door het college genomen. De wijze waarop het college

- in casu de wethouder - omgaat met de invulling van

het gemeentelijk opdrachtgeverschap is persoonlijk

getint. Persoonlijke betrokkenheid telt mee, evenals de

keuze van externe partijen en de kwaliteit van de 

Marga Duijnker

Informatie
Gemeente Bernisse
Marga Duijnker, raadslid
Postbus 70
3218 ZH Heenvliet
T 0181 667 200
margaduijnker@publishnet.nl
www.gemeentebernisse.nl

foto’s: Arie Wapenaar

Een opdrachtgever in Nederland spreekt 
zich uit over ambitie en kwaliteit

‘Een nieuwe boerderij in
Biert, tussen Geervliet en
Simonshaven. 
De voormalige boer had
een schuur op het land en
kreeg toestemming voor 
de bouw van een nieuwe
woning. 
Het boerenwoonhuis heeft
de drie verschillende 
nokhoogten. Dit leidt tot
waarschijnlijk onbedoelde
asymmetrie en wordt 
hierdoor nogal bizar.’
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wethouder zelf, maar ook de aanwezige kennis in de

ambtelijke organisatie. Zwaar inzetten op een grondige

voorbereiding van het gehele traject levert kwalitatieve

winst op bij het verdere verloop van het proces. 

Uit de enquête van Architectuur Lokaal en het NIPO (1)

blijkt dat veel wethouders wel de regie willen hebben

of houden, maar desondanks veel uitbesteden; op zich

overigens een goede handelwijze wanneer feitelijke

kennis op het terrein van planologie ontbreekt. 

Griffier
Externe deskundigen die worden ingezet zouden zich,

op voorstel van de wethouder, moeten verstaan met 

de raad. Daarbij is een belangrijke rol voor de griffier

weggelegd. Die steunt de raad in de procesbewaking

en wijst de leden op cursussen en excursies. Het gaat

immers niet alleen om een transparant proces, maar

ook om kennisoverdracht. Het is belangrijk dat er een

zekere deskundigheid is of ontstaat in de raad om het

proces te inspireren én kritisch te volgen en om college-

voorstellen goed te kunnen beoordelen. De impact van

dorpsuitbreiding op de sociale structuur van kleine

gemeenschappen wordt dikwijls onderschat of niet

gezien. Het is de taak van de volksvertegenwoordiging,

dus de raad, om ook daar oog voor te hebben en op te

treden. De raad neemt te vaak een afwachtende houding

aan, terwijl eigen verantwoordelijkheid en initiatief de

basis zijn van het duale systeem.

Transformatie van boererenbedrijven 
Typisch voor de moeilijke opgaven waar kleine platte-

landsgemeenten voor staan, is de Ruimte voor Ruimte-
regeling. Daarbij gaat het om de transformatie van boeren-

bedrijven. De regeling kan op verschillende manieren

worden uitgelegd en toegepast. De oorspronkelijke

bedoeling, boeren te stimuleren bij bedrijfsbeëindiging

en opstallen te verwijderen in ruil voor bebouwing

elders (en zo ontwikkelopbrengst te incasseren) wordt

ruim uitgelegd. Zo kunnen ongewenste ontwikkelingen

zoals caravanstalling worden tegengegaan en loodsen

die niet in het landschap passen, worden verwijderd,

met als resultaat dat het open landschap wordt hersteld. 

In de uitwerking echter zie je dat gemeenten, soms bij

gebrek aan alternatieve locaties, toestaan dat de

beoogde woningen bij de boerderij worden gesitueerd.

Het gevolg laat zich raden: geen open landschap met

weids zicht, maar daarentegen een boerderette met

een hek erom. En wie zegt dat een boerderette misstaat

in het landschap? 

Het (oude) kleine kernen beleid biedt inderdaad weinig

bouwlocaties. Bovendien is het lastig om in een dorp

waar iedereen elkaar kent, negatief te adviseren over

een bouwaanvraag of een vergunning af te wijzen. De

welstandscommissie adviseert in de meeste gevallen

positief over de bouwaanvraag en B&W volgen dit advies

meestal op. De welstand is immers een onafhankelijk

adviseur. Daarmee wordt discussie voorkomen en

iedereen gelijk behandeld. Goede afspraken dus?

Smakeloze eenheidsworst
Het gaat uiteindelijk om welstand. Welstandsbeleid

biedt gemeenten een instrument om een balans te 

vinden tussen ruimte en gebouwde omgeving binnen

de spelregels van het bestemmingsplan. Natuurlijk zijn

kleine gemeenten, die hun welstandsnota extern laten

opstellen - meestal door de provinciale welstandscom-

missie - verlost van een procedureel probleem. Maar ik

schat in dat zulke nota’s nauwelijks of niet van elkaar

verschillen. Met als resultaat het risico van smakeloze

eenheidsworst, terwijl er in werkelijkheid zoveel

waardevolle fysieke en cultuurhistorische verschillen zijn

tussen de gemeenten. Bovendien missen de adviezen

lokale inbedding. De commissie moet beoordelen 

of het bouwplan past op de locatie, maar de leden - 

doorgaans niet uit de buurt - hebben vaak weinig 

locatiespecifieke kennis. 

De raad moet kennis vergaren en
over ruimtelijke ontwikkelingen
in debat kunnen gaan.

Zo wordt het debat over inpassing van bouwprojecten

in het gebied uit de weg gegaan. Dat kan beter. 

Elk jaar moet, volgens de nieuwe woningwet, iedere

gemeente het eigen welstandsbeleid evalueren. 

De raad zou in de eigen gemeente op excursie moeten

gaan. Dat is een goede gelegenheid voor de raad om

zijn ogen de kost te geven, de nieuwe projecten te

bekijken, zich af te vragen of dit het gewenste resultaat

is van het welstandsbeleid. En vooral: om de welstands-

nota na de evaluatie aan te scherpen aan de gewenste

ruimtelijke kwaliteit van de eigen gemeente. 

De raad moet op pad. Om kennis te vergaren en over

ruimtelijke ontwikkelingen in debat te kunnen gaan. 

De raad is tenslotte volksvertegenwoordiger, en legt

verantwoording af over beslissingen waaraan zij heeft

meegewerkt. De raadsleden zijn de gekozen, kundige

burgers. Die moeten aanspreekbaar zijn en altijd een

gemotiveerd antwoord kunnen geven.

(1) De enquête Beleid van gemeentebestuurders als opdrachtgever 
bij ruimtelijke opgaven (juni 2006) werd begin 2006 gehouden 
onder de portefeuillehouders ruimtelijke ordening van Nederland,
door Architectuur Lokaal, in samenwerking met TNS NIPO, 
Federatie Welstand en VNG. Downloaden of bestellen van 
het rapport: www.arch-lokaal.nl

‘Het Spui, Geervliet. 
Een mooi voorbeeld van
herbestemming: in de
voormalige schuur, die
hoorde bij de boerderij 
die daarachter staat 
(het witte vlak) zijn twee
sociale huurwoningen
gerealiseerd. De boerderij
is koopwoning geworden.’

De raad neemt te vaak een
afwachtende houding aan, 
terwijl eigen verantwoordelijkheid
en initiatief de basis zijn van het
duale systeem.
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Almelo ondersteboven
Binnenstad opnieuw op de schop

Henk Geist

Informatie
Henk Geist
Krelagestraat 6
2012 CS Haarlem
T 0652 00 64 45
krelage@xs4all.nl

Gemeente Almelo
Anton Sjoers, wethouder
Postbus 5100
7600 GC Almelo
T 0546 54 11 11
www.almelo.nl

Ontwikkelingscombinatie
Almelo 2010
André Walvoort, 
Ton Hardick
p/a Kondor Wessels 
Projecten BV
Postbus 370
7461 AJ Rijssen
info@kwp.nl
www.kwp.nl

In 1992 won de gemeente Almelo de belangrijkste
opdrachtgeverprijs in Nederland met een groot her-
inrichtingsplan voor het centrum. Diezelfde binnen-
stad wacht wederom de slopershamer. De ambities
blijven hoog. Het wordt nóg mooier en nóg groter.

Almelo staat aan de vooravond van ‘de grootste stads-

reparatie in de geschiedenis’. De stad keert op basis van

een stedenbouwkundig plan van Rein Geurtsen terug

naar de historische structuren van begin vorige eeuw.

En dat terwijl Almelo in 1992 nog de Bronzen Bever, de

toenmalige rijksprijs voor bouwen en wonen, kreeg. 

Die prijs vormde de bekroning van een grootschalige

opknapbeurt van de Almelose binnenstad. Nog geen

vijftien jaar later moeten de meeste gebouwen die in die

periode werden gerealiseerd weer tegen de vlakte om

een nog veel ingrijpender aanpak van de binnenstad

mogelijk te maken. De raad spreekt zich hierover uit in

oktober 2006. 

Oost-Europese uitstraling
Anno 2006 is duidelijk dat de bekroonde renovatie van

de binnenstad niet heeft voldaan. De gerealiseerde

stedenbouwkundige structuur blijkt niet goed te 

functioneren, de architectuur van de gebouwen die

rond het Marktplein verrezen is zeker niet fraai te 

noemen, het nieuwe winkelgebied de Havenpassage

wordt geteisterd door leegstand, het aantal bezoekers

van de binnenstad daalt.

‘De binnenstad is niet op orde’, beseft ook verantwoor-

delijk wethouder Anton Sjoers. Hij wil de plannenmakers

van toen niet te hard afvallen. Het was de tijd dat de

stad haar textielverleden afschudde en blij mocht zijn

dat er tenminste werd geïnvesteerd. ‘We hebben de

Bronzen Bever in de eerste plaats gekregen vanwege

het goede opdrachtgeverschap. Je moet alles in zijn

tijd zien. In de zestiger en zeventiger jaren is er al veel

mis gegaan. Er liep een vierbaans weg door het centrum

waar langs gebouwen stonden met een Oost-Europese

uitstraling. Dat werd toen aangepakt. Maar de Haven-

passage en het Marktplein zijn geen succes, dat valt niet

meer cosmetisch op te lossen. We slaan nu een andere

weg in, we moeten fors ingrijpen.’ Renovatie van panden

is dan niet meer toereikend.

Terug naar de roots
De aanstaande, ongekend omvangrijke ingreep vloeit

voort uit het Masterplan Almelo dat twee jaar geleden

werd vastgesteld. Met dit door de stedenbouwkundigen

van BVR opgestelde plan wil de gemeente de balans in

de stad herstellen, in ruimtelijk, economisch en sociaal

opzicht. Met de binnenstad weer als het echte brandpunt.

Voor de aanpak van de binnenstad werd vorig jaar 

een prijsvraag uitgeschreven, die de combinatie Dura

Vermeer Hengelo en Kondor Wessels Rijssen uiteindelijk

won. Sjoers: ‘Het was de partij met de meeste ambitie.

Een sterke ontwikkelingspartner met dezelfde drive als

de gemeente. Ze hebben een regionale betrokkenheid.

Dat moet ook, anders lukt zo’n project niet.’ 

André Walvoort en Ton Hardick stellen namens de 

Ontwikkelingscombinatie Almelo 2010: ‘We zijn 

geselecteerd op grond van onze ervaring en onze visie.

We hebben een visie over wat er moet gebeuren om

Almelo weer echt op de kaart te zetten. Almelo heeft

een imagoprobleem. Een beetje opknappen lost hier

niks op. De historische structuren zijn verstoord, daarom

functioneert de binnenstad niet goed. Wij gaan terug

naar de roots, naar wat vroeger goed was. Met als

gevolg dat we eerst heel veel slopen. Het gaat om de

grootste stadsreparatie in de geschiedenis van Almelo.’

Grootschalige sloop in de binnenstad
Grootschalige sloop is daarvoor onvermijdelijk, meent

ook Sjoers. Winkelcomplexen, appartementengebouwen,

kantoren, het politiebureau, de brandweerkazerne,

een parkeergarage, het wordt allemaal gesloopt. 

Voor grote delen van de binnenstad is inmiddels de

Wet Voorkeursrecht Gemeenten van kracht. Overleg

met eigenaren, beleggers, corporaties heeft al 

plaatsgevonden. De inwoners zijn geïnformeerd. 

Op de maquette zijn alle
veranderingen die de
komende tien jaar moeten
plaatsvinden in kleur 
aangegeven. De binnenstad
is hier bezien vanuit het
oosten, vanaf Huize Almelo
(de Residentie). Bovenin,
bij de rotonde, ligt het NS
Station Almelo. 
Ontwerp: Rein Geurtsen
Opdrachtgever: Gemeente
Almelo en Ontwikkelings-
combinatie Almelo 2010

Reportage
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Nog geen vijftien jaar na de
grootschalige opknapbeurt 
moeten de meeste gebouwen
weer tegen de vlakte voor een
nog veel ingrijpender aanpak
van de binnenstad.

Het oude waterloopje De
Molenstreng komt terug in
het stadsbeeld en vormt
straks een directe verbinding
tussen het marktplein
(voorgrond) en de bossen
rond Huize Almelo.

Blik op het nieuwe marktplein
met de weer herstelde
havenkom op de kop van het
Overijssels Kanaal. Links
van de havenkom moet het
nieuwe stadhuis van Almelo
komen.

De reacties zijn vooralsnog hoofdzakelijk positief, stelt

Sjoers. Ook al dringt de plaatselijke politiek aan op een

terugkeerregeling voor bewoners die moeten verhuizen.

‘Het is nogal een boodschap waarmee we komen, maar

dit heeft de stad nodig. We gaan voor de uitvoering van

het hele plan, het zoet en het zuur. Het gaat niet alleen

om de lucratieve, maar ook om de moeilijke locaties.

Daarom hebben we voor dit consortium gekozen.’ 

Hetgeen ook Walvoort en Hardick onderschrijven. 

‘Het gaat om de uitvoering van het totale plan. We zijn

geen hit and run ontwikkelaar, we willen onze naam niet

te grabbel gooien. We durven dit aan omdat deze

gemeente veel daadkracht heeft.’ Het project moet

gefaseerd worden uitgevoerd door het op te delen in

een aantal clusters. Dan moet ook duidelijk worden waar

de moeilijke of misschien onneembare hindernissen 

liggen, bijvoorbeeld bij het verwerven van de benodigde

panden. Wat Sjoers betreft wordt het hele plan in tien

jaar tijd gerealiseerd. Dat wil hij vastleggen in afspraken

met het consortium. ‘Met speciale aandacht voor het

handhaven van de kwaliteit en voor de architectenkeuze.

Zo’n kans als deze krijg je maar eens in de vijftig jaar.

Die kans doet zich nu voor en moeten we nu pakken.’

Almelo-gevoel: brutaal en eigenzinnig
Om hun visie verder uit te werken hebben de ontwikke-

lingscombinatie en de gemeente Almelo stedenbouw-

kundige Rein Geurtsen ingehuurd. Zijn plan, dat in juni

werd gepresenteerd, zet in op twee thema’s: Almelo

Waterstad en Almelo Residentiestad. Geurtsen wil

gedempte waterlopen als de Hagengracht en 

Molenstreng herstellen en het Overijssels Kanaal weer

doortrekken tot aan het Marktplein, waar ook de haven-

kom terugkeert. Hier moet het nieuwe stadhuis komen. 

De ligging van Huize Almelo pal naast de binnenstad

maakt de stad volgens Geurtsen uniek. Langs aan-

gename routes krijgt de binnenstad weer verbindingen

met het prachtige groengebied rond deze residentie.

‘We zijn op zoek gegaan naar onze identiteit, het 

Almelo-gevoel’, zegt Sjoers. ‘Oude structuren en 

historische waterlopen komen terug. Elementen uit het

verleden, maar in een moderne setting. We hebben

respect voor de historie, maar we gaan absoluut niet

historiserend bouwen. De geschiedenis en de toekomst

van de stad zitten in dit plan. Almelo moet een eigen-

tijdse stad worden, brutaal en eigenzinnig en met 

hernieuwd zelfvertrouwen.’

Voor grote delen van de 
binnenstad is inmiddels 
de Wet Voorkeursrecht 
Gemeenten van kracht. 
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Een goede wethouder neemt de tijd

Indira van ’t Klooster 
en Dirk Bergvelt

Felix Rottenberg (1957) 
Tussen 1976 en 1986 is Rotten-
berg lid van het bestuur van de
PvdA. Begin jaren 80 richt hij
De Balie op, het centrum voor
politiek en cultuur in Amster-
dam, waarvan hij tot 1992
directeur is. Tussen 1992 en
1995 is hij voorzitter van de
PvdA, samen met Ruud 
Vreeman, waar het duo een
poging doet de partij ingrijpend
te vernieuwen. 
Aan het eind van de jaren 80
maakt Rottenberg zijn eerste
televisieprogramma’s, onder
andere Denktank en Het Gebouw
(VPRO), en later Duivels bij de
Amsterdamse televisiezender
AT5. In 2003 presenteert hij
onder andere Nederland Kiest
en NOVA, beide samen met
Matthijs van Nieuwkerk. Ook
maakt hij programma’s voor
de NPS (een drieluik over de
Akbarstraat in Amsterdam-
West, Slot Rottenberg).
Momenteel is hij programma-
maker voor AT5 (XLF) en de
VPRO (Tegenlicht). 
Rottenberg zat in het bestuur
van de Rietveld Academie in
Amsterdam en was voorzitter
van het Internationaal Film
Festival in Rotterdam. 
De laatste jaren is hij onder
andere bestuurslid van Muziek-
gebouw aan ‘t IJ. Sinds juli
2006 is Rottenberg voorzitter
van Architectuur Lokaal.

BOOST!

Felix Rottenberg is, onder veel andere dingen,
zowel de dagvoorzitter van BOOST! Impuls voor
publiek opdrachtgeverschap, alsook de nieuwe voor-
zitter van Architectuur Lokaal. Alle reden dus voor
een gesprek over opdrachtgeverschap en
opdrachtgevers. Wat maakt een goede opdracht-
gever en hoe realiseer je een goed project?

Welke ontwikkelingen…
Het Bos en Lommerplein in Amsterdam biedt een goe-

de illustratie van collectief onvermogen. Het oude Bos

en Lommerplein had allure, maar nu is alles verpest.

Alle aandacht is gegaan naar het prestigeproject: de

overkapping van de A10. De kleine middenstand komt

in de verdrukking, want de projectontwikkelaars heb-

ben het heft in handen en die willen vooral zaken doen

met de grote winkelketens. Het plein is zelfs verkeerd

gepositioneerd! Hier ontbraken collectieve ambitie en

collectief verantwoordelijkheidsgevoel. Zo’n project

leidt ook tot vragen over de gemiste kansen. Iedereen

houdt van pleinen en overdekte markten. Iedereen is

enthousiast over de goede voorbeelden in het buiten-

land, maar in Nederland zijn ze er bijna niet, terwijl het

klimaat er alle aanleiding toegeeft. Waarom is er geen

overdekte markt gekomen op het Bos en Lommerplein?

In Rotterdam komt ereen, op het Van Baekelandtplein in

Eindhoven bestaat hij al. 

Er is druk nodig om tot een
beslissing te komen, en er moet
druk af om tot kwaliteit te komen.
Dit soort slechte voorbeelden zijn in heel 
Nederland aan te wijzen. Waar gaat het mis?
Het vreemde is: in elke gemeente is een traditie,

geschiedenis, een identiteit, economische en culturele

diversiteit. Toch er is te weinig reflectie op wat waarde-

vol is, welke factoren, gebouwen, ensembles in een

gemeenschap de identiteit bepalen. Wethouders moe-

ten ambtelijke kennis inzetten voor het construeren van

beleid. Dat kost tijd. Maar de nieuwe generatie wet-

houders is ongeduldig. Ze willen in vier jaar scoren. We

leven in een maatschappij, waarin niets meer kan rij-

pen. Het ontbreekt aan een duurzame, integrale visie

op de regio, op de stad, op het dorp, op de gemeente.

De lange lijnen, de aansluiting op het bestaande ont-

breekt. Elke gemeente zou een stadsstedenbouwer

moeten hebben, een stadsarchitect, ja zelfs een

stadstuinman. Iemand die integraal en duurzaam ver-

antwoordelijk is voor de stad, de gebouwen, de open-

bare ruimte. Ontwerpen staan nu teveel op zichzelf.

Een goede wethouder neemt de tijd. Is een meester in

duwen en trekken. Er is druk nodig om tot een beslissing

te komen, en er moet druk af om tot kwaliteit te komen.

Gas geven en remmen, met veel partijen tegelijk, en

allemaal op een ander moment. Dat is lastig coördine-

ren. Iemand moet de leiding nemen. Zo creëer je

mooie, grootse dingen. Gemeenten nemen die leiden-

de rol te weinig op zich. 

Wat valt er aan te doen?
Het probleem is dat nieuwe generaties telkens voor

dezelfde problemen staan, de geschiedenis herhaalt

zich. De ervaring moet iedere keer opnieuw worden uit-

gevonden. Hoe gaan we om met traditie? Hoe gaan

we om met de aanwezige kennis? Wie lang meedraait,

heeft veel ervaring, maar die moet hij wel kunnen over-

dragen. Ik ben een groot voorstander van memoires.

Elke bestuurder zou zijn memoires moeten publiceren.

Maar ik bedoel het ook breder: hoe gaan we om met de

geschiedenis van de stad, met haar gebouwen, haar

parken, haar straten? Dat moet elke generatie steeds

opnieuw leren, een eigen antwoord op formuleren.

Wat maakt een project goed?
Het zijn altijd de a-typische processen. Kwaliteit komt

nooit tot stand vanuit de verdediging, nooit na dwang.

Gemeenten moeten een daad stellen. Ambitie afdwingen

bij alle partijen. Ze moeten sturen op kwaliteit, maar

sturen meestal op omzet. Bij een goed proces is altijd

één persoon van het begin tot het eind betrokken.

Iemand die weet wat hij wil. Een tweede voorwaarde is

het bieden van tegenspel aan de architect. Nooit

zomaar een plan accepteren. Formuleren waaraan een

gemeente behoefte heeft, wat zijn identiteit is, wat voor

een gebouw daarbij past. Vooral dat laatste is moeilijk.

Kennis verdwijnt bij gemeente. Veel wordt uitbesteed

aan marktpartijen. Iemand voor advies, iemand voor de

procesbegeleiding, iemand voor het ontwerp, iemand

voor de bouw. Als tegenhanger zie je, dat sommige

architecten een totaalconcept bieden. Een compleet

plan voor het hele plangebied. Daar ben ik niet voor. 

Een opdrachtgever moet meer
doen dan een totaalconcept
accepteren.
Waarom niet?
Een bestuurder moet in staat zijn om degelijkheid,

inventiviteit en interactiviteit af te dwingen. Een

opdrachtgever moet meer doen dan een totaalconcept

accepteren. Hij moet kijken wat goed is voor het dorp,

de gemeente, de stad. In het ontwerp moet historische

kennis worden ingebouwd. Liefde voor de stad. 

Die deskundigheid heeft een ingehuurde kracht niet.

Die moet bij de gemeente zelf aanwezig zijn, en blijven.

De kennis van de lokale eigenheid, is allesbepalend.

Goed opdrachtgeverschap wordt gekenmerkt door

drie factoren: toeval, persoonlijk leiderschap, en werken

in de luwte. Het is een kettingreactie die heel gunstig

kan aflopen. Een goede opdrachtgever stelt zich altijd

open voor de kwaliteiten van anderen. Niet zoals op het

Bos en Lommerplein dus, waar het stadsdeelbestuur de

fatale fout maakte om de kennis en hulp van de centrale

stad weigerde. Kennis en hulp moet je altijd aanvaarden.

Kennis lijkt een sleutelwoord te zijn.
Kennis en lef. We leven in een kennismaatschappij. 

Kennis is makkelijk te ontsluiten, maar het vermogen tot

kennis neemt niet toe. Mensen zijn bang om onderuit te

gaan, aansprakelijk te worden gesteld. Het is een gebrek

aan vernuft. Tijdens BOOST! moeten we daarover praten.

Inzichten over het eigen tekort overdragen. Daar leert

iedereen van. Napraten over de missers. Hoe komt 

collectief vernuft tot stand? Als we die vraag kunnen

beantwoorden, kunnen we heel veel.

Een goede opdrachtgever 
stelt zich altijd open voor de
kwaliteiten van anderen.
Wat ziet u als uw rol tijdens de BOOST!-manifestatie?
Mijn taak is natuurlijk niet om te roepen wat goed en

fout, wat mooi en lelijk is. Waar het om gaat, is hoe al

die partijen binnen het bouwproces binnen de marges

en de beperkingen een zo goed mogelijke rol kunnen

spelen, een zo goed mogelijk resultaat kunnen halen.

Winstoogmerk staat kwaliteit niet in de weg, maar welke

kwaliteit wil een ontwikkelaar, hoe verwezenlijkt hij zijn

ambities? Voor een wethouder geldt hetzelfde. Hoe

bereikt een bestuurder in vier jaar wat hij wil bereiken?

En cruciaal: hoe werken ze samen? BOOST! is een

samenscholing. Het gaat om hardop reflecteren. Het is

een inhoudelijke discussie, gevoerd vanuit intellectuele

en maatschappelijke motieven. 

BOOST!

foto: BLINKfotografie
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behoudens enkele opmerkingen over de ontsluitings-

wegen worden aan de auto nauwelijks woorden vuil-

gemaakt. En wat al helemaal buiten beschouwing blijft,

is dat al die auto’s geparkeerd moeten worden. Steden-

bouwkundigen houden niet van parkeerplaatsen, maar

bewoners 

denken daar anders over. Gemeentebesturen kunnen

rekenen op heftige protesten als mensen hun auto niet

voor de deur kwijt kunnen, de acceptabele loopafstand

blijkt slechts honderd meter te zijn. Parkeerplaatsen

speelden dan ook een belangrijke rol in het onderzoek

dat De Volkskrant in februari van dit jaar op eigen houtje

deed naar zestien grote Vinex-wijken. Onder de kop

‘Vinex-tekentafel als koektrommel vol loze beloften’

kwam het gebrek aan parkeerplekken op de derde

plaats, direct na te weinig groen en te weinig sociale

woningbouw. Overigens wordt een deel van de klachten

over het groen ook nog eens direct veroorzaakt doordat

achteraf parkeerplekken moesten worden gecreëerd.

Ook Bouwkennis.nl voerde zelf een onderzoekje uit

naar Vinex-locaties en dat leidde tot een alarmerende

kop bij RTL Nieuws: ‘Vinex-wijken binnen twintig jaar

verpauperd’. Geschrokken deed de site in april nader

onderzoek onder 481 professionals uit de bouwwereld.

Slechts een derde van de ondervraagden verwacht

dat er over twintig jaar geherstructureerd moet worden,

maar opvallend vaak noemen ze daarbij het gebrek

aan groen en parkeerplaatsen als oorzaak.

Minimale normen
Een van de wijken uit het onderzoek van De Volkskrant
is Ypenburg in Den Haag. In 2002 liepen bewoners

daar te hoop tegen het tekort aan parkeerplaatsen.

Ook de brandweer vond de situatie onacceptabel,

omdat dubbelparkeerders de weg versperden voor

brandweerwagens. Geheel in lijn met de optimistische

uitgangspunten van de Vinex, was midden jaren

negentig in het bestemmingsplan een minimale par-

keernorm vastgelegd van 1,3 auto’s per woning. Dat

leek ruim voldoende, want er zou hoogwaardig open-

baar vervoer komen. Helaas was tramlijn 15 naar de

Haagse binnenstad pas gereed toen veel huishoudens

al twee auto’s hadden. Lijn 19, die van Delft via Ypenburg

naar Leidschendam moet gaan lopen, wordt pas eind

volgend jaar verwacht. Met een toekomstige tram kon

het Haagse gemeentebestuur in 2002, toen het Ypenburg

dankzij de gemeentelijke herindeling net toebedeeld

had gekregen, natuurlijk niet aankomen bij de boze

burgers. De toenmalige wethouder nieuwe gebieden

en duurzaamheid, Ries Smits, schakelde een steden-

bouwkundig bureau in om te kijken waar extra parkeer-

plaatsen konden komen. Groenstroken werden versmald

en parkeerstroken verlengd. Alleen langs de centrale

as, de Nootdorpse Landingslaan, werden al 150 extra

parkeerplaatsen gerealiseerd. Inmiddels is het grootste

De Vinex-wijken liggen weer onder vuur, binnen
twintig jaar zouden ze verpauperen. Onzin natuurlijk,
maar er blijkt wel een merkwaardige weeffout in te
zitten: te weinig parkeerplaatsen. Van het verleden
wordt niets geleerd: Almere Poort herhaalt de fouten.

Elfduizend woningen moeten er komen, een half miljoen

vierkante meter kantoren en nog eens eenzelfde

oppervlakte aan bedrijven. Maar voorlopig is Almere

Poort nog een overweldigend grote zandvlakte, waarop

alleen een eenzaam viaduct, een sporthal en een

school staan. De verkaveling en het stratenpatroon zijn

ingetekend en deze zomer is de verkoop van woningen

in het Europakwartier gestart. Enthousiast meldt de 

folder: ‘Je parkeert hier gewoon voor de deur, in de

binnenhof of in je eigen parkeergarage. Lanen en 

straten zijn statig en groen.’ Klinkt goed, maar laten we

even rekenen. In dit hart van Almere Poort komen 3.200

woningen, dat betekent bij de gehanteerde norm van

1,6 auto per woning dat er ruim vijfduizend auto’s stil

moeten kunnen staan. Nog een klein sommetje: een

parkeerplaats neemt minstens twintig vierkante meter

in beslag, dus moet in het plan een oppervlakte van

ruim tien hectare worden gereserveerd voor de heilige

koe. En daar is geen plaats voor, tenminste niet op

straat. Het thema van deze wijk is ‘ontspannen stedelijk’

en daarom is gekozen voor grote gesloten bouwblokken,

net zoals in ‘oude Londense en Amsterdamse buurten’.

Het grootste deel van de auto’s moet daarom in 

parkeergarages terechtkomen. En die zullen er volgens

Kor van de Vaarst, projectmanager commerciële voor-

zieningen van Almere Poort, veel te weinig komen. 

‘Bij sociale woningbouw zien
projectontwikkelaars geen brood
in ondergrondse parkeergarages.’

‘Bij de dure appartementen zijn de parkeergarages

meegerekend en ingetekend. Maar bij de goedkopere

is het financieel moeilijk om ze te realiseren, zeker bij

sociale woningbouw zien projectontwikkelaars er geen

brood in.’ En dus voorziet Van de Vaarst grote parkeer-

problemen. 

Parkeerplaatsen achteraf
Dit jaar verschenen kort na elkaar twee grote onder-

zoeken naar de kwaliteit van Vinex-wijken: Vinex! Een
morfologische verkenning van het Ruimtelijk Planbureau

en PPS in de polder, een promotieonderzoek van John

van den Hof aan de Universiteit van Utrecht. Alle moge-

lijke factoren zijn onderzocht en vergeleken, maar

Parkeerproblemen in Vinex-wijken
Als een huis zonder keuken
Tijs van den Boomen

Informatie
Tijs van den Boomen
Zamenhofstraat 15/304
1022 AG Amsterdam
T 020 625 56 99
tijsboom@xs4all.nl

Bouwkennis.nl
Kralingseplaslaan 99 
3061 DG Rotterdam
www.bouwkennis.nl

Vinex! Een morfologische 
verkenning, Han Lörzing,
Wiebke Klemm, Miranda van
Leeuwen, Suus Soekimin,
Ruimtelijk Planbureau 
Den Haag / NAi Uitgevers
Rotterdam, 2006, 
ISBN 90-5662-475-x / 
978-90-5662-475-0, € 22,50. 
Het rapport is als PDF te
downloaden van www.rpb.nl

PPS in de polder. De betekenis
van publiek-private samen-
werking voor de borging van
duurzame ruimtelijke kwaliteit
op Vinex-locaties, John van den
Hof, Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap,
2006, € 25,00. Te bestellen bij
het Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap,
030 253 40 56, bestelnummer
343

‘Vinex-tekentafel als koek-
trommel vol loze beloften’, 
De Volkskrant, 21 februari 2006,
p. 9, Merijn Rengers en Xander
van Uffelen

foto’s: Tijs van den Boomen

Achtergrond
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deel van Ypenburg aangepakt, alleen op de deelplannen

7 (het noordoostelijk deel van Singels) en 12 (het

westelijk deel van De Bras) wordt nog gestudeerd. 

‘Alle plannen zijn getoetst door de adviescommissie

openbare ruimte, maar mooier is het er natuurlijk niet

van geworden,’ zegt Jeffrey Jansen, beleidsmedewerker

verkeer en infrastructuur. Burgers konden tegen de

plannen geen bezwaar maken op grond van de Alge-

mene wet bestuursrecht, omdat in het bestemmings-

plan een minimumnorm was vastgelegd, geen maximum.

Wel is met behulp van een huis-aan-huis verspreide

parkeerkrant naar draagvlak gezocht en sneuvelden

varianten waar bewoners niets in zagen. Voor de

spaarzame stukjes nog niet gebouwd Ypenburg werd

de parkeernorm voor dure woningen verhoogd naar

1,7 en voor middeldure naar 1,5. Voor de sociale

woningbouw bleef 1,3 als norm gehandhaafd. Als je

deze normen vergelijkt met de kengetallen van het

CROW, het nationale kenniscentrum voor verkeer, 

vervoer en infrastructuur, dan valt op dat Den Haag

een tamelijk restrictief parkeerbeleid blijft voeren.

Ypenburg valt in de categorie ‘rest bebouwde kom’ 

in een ‘zeer sterk stedelijke zone’ en daarvoor adviseert

het CROW bij dure woningen 1,7 tot 2,0 parkeerplaatsen.

Den Haag kiest met 1,7 dus voor de onderkant. 

Bij middeldure woningen geldt een bandbreedte 

1,6 tot 1,8 en daar zit Den Haag met 1,5 zelfs onder. 

Helaas was tramlijn 15 pas
gereed toen veel huishoudens 
al twee auto’s hadden.

Wachten op klachten
Terug naar de zandvlakte van Almere Poort: hoe zal 

het straks gaan als de straten verstopt zijn met auto’s?

‘Bij wijken met een lage dichtheid kun je achteraf de

groenstroken opofferen, maar bij onze dichtheid lukt

dat niet’, zegt projectmanager Van de Vaarst gelaten.

‘De enige mogelijkheid is dat we een aantal bouwblokken

laten vervallen, maar dan geef je de gewenste dichtheid

op en bovendien klopt onze exploitatie dan niet meer.’

In IJburg, de nieuwste Vinex-locatie van Amsterdam, is

net een bouwblok gerealiseerd met een autolift zodat

je op zes hoog voor de deur kunt parkeren. Van de

Vaarst zou het ontwerp van VMX Architecten zo willen

opnemen in zijn plan, maar de benodigde 35 duizend

euro per parkeerplaats zijn niet haalbaar: ‘Het probleem

is dat mensen niet willen betalen om hun auto te stallen,

tot voor kort was parkeren in Almere nog helemaal gratis.

Het zal nog zeker tien jaar duren voordat de omslag is

gemaakt.’ En dus gaat eind dit jaar, begin volgend jaar

de bouw gewoon van start: ‘We zitten gevangen in

onze eigen uitgangspunten. Het is alsof we een huis

zonder keuken bouwen en wachten op de klachten.’

Pragmatisme in Brandevoort
Brandevoort, de Vinex-wijk van Helmond en de enige

uit het Volkskrant-onderzoekje zonder problemen, laat

zien dat het anders kan. Ook hier heeft het hart van de

wijk, de Veste, gesloten bouwblokken en de parkeernorm

is er met 1,7 zelfs iets hoger dan in Almere Poort. 

Brandevoort gokte niet op dure parkeergarages, maar

koos heel pragmatisch voor parkeren op de binnen-

terreinen, per woning is op straat slechts plaats voor 

0,7 auto. Toegegeven: vanuit je woning heb je geen

fraai uitzicht op de binnenplaats, maar vanaf de straat

zie je bijna niets van al het blik. Toch breekt men zich

ook in Brandevoort het hoofd over het almaar stijgend

autobezit: na 2010 zal in de Veste waarschijnlijk

betaald parkeren worden ingevoerd.

‘Bij wijken met een lage dichtheid
kun je achteraf de groenstroken
opofferen, maar bij onze dichtheid
lukt dat niet.’

Brandevoort. Parkeren op
de binnenterreinen, per
woning is op straat slechts
plaats voor 0,7 auto.
Opdrachtgever: gemeente
Helmond

Ypenburg. Het CROW
adviseert bij dure woningen
1,7 tot 2,0 parkeerplaatsen. 
Opdrachtgever: gemeente
Den Haag
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Van welstand naar integrale kwaliteit
Bouwvergunningenbeleid als culturele opgave

Piet Zelissen

Informatie
Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit Apeldoorn, 
Nijmegen
Piet Zelissen, 
Bob Nederveen
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP  Nijmegen
T 024 329 2888
b.nederveen@nijmegen.nl

De tentoonstelling De Commissie
gaat akkoord 2006 toonde de
afgelopen maanden de 12
beste bouwplannen die aan 
de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit zijn voorgelegd.
Medio september wordt de
winnaar bekend gemaakt.

Minder regels is het credo van dit kabinet. De ge-
meente Boekel is een veel bejubeld voorbeeld van
hoe dat zou kunnen. Geen voorbeeld om te volgen.
De eenzijdige focus op ontbureaucratisering gaat
ten koste van ruimtelijke kwaliteit en echte burger-
participatie. (Minder) bouwregelgeving moet tot
stand komen in een culturele context met oog voor
de samenleving.

De laatste tijd is welstandsbeleid een thema in de 

discussie over het oerwoud van regelgeving, waarin

grondig gekapt moet worden. Zoals in de politiek de

meeste problemen volgens de waan van de dag geïso-

leerd en ééndimensionaal worden aangepakt, zo geldt

dat ook voor het fenomeen ‘welstand’. Met name in de

verkiezingscampagnetijd is de culturele context van

maatschappelijke problemen ver te zoeken. De vroege-

re fractievoorzitter van de VVD, de heer Van Aartsen,

meende in het eldorado van de deregulering de

gemeente Boekel, tijdens een verkiezingsrede aldaar,

een in zijn ogen “woestgoed” standpunt over welstand

te moeten presenteren. Hij kwam niet veel verder dan

de bekende dakkapel, die iedereen vergunningsvrij

moet kunnen aanbrengen. Dus welstand, weg ermee.

Daarmee blijk gevend van het feit dat hij totaal geen

benul heeft van het culturele karakter van architectuur-

beleid. Voor het Boekelse model (de bouwvergunning

is aan de balie van het gemeentehuis verkrijgbaar) is

veel belangstelling, ook gemeente zelf is trots dat de

enige gemeente in Nederland te zijn zonder welstands-

beleid, maar dat is dan ook goed te zien. Ruimtelijk-

kwalitatief gezien is Boekel een van de minste gemeenten.

De steeds meer geschoolde burger
wil meepraten en niet inspreken
in zaken die al vastliggen.

Het welstandsbeleid aldaar heeft met ruimtelijk kwaliteits-

beleid niets te maken. Evenals in het oude welstands-

beleid blijft de oriëntatie alleen gericht op de achterkant

van het beleid. Architecten, beunhazen en opdracht-

gevers bepalen voor het grootste deel de kwaliteit van

de gebouwde omgeving, terwijl ook veel andere actoren

actief zijn in het ruimtelijke veld, zoals stedenbouwers,

landschappers, kunstenaars, cultuurhistorici, archeologen,

wethouders, ambtelijke organisaties, projectontwikkelaars

en, last but not least, alle inwoners van een gemeente,

vertegenwoordigd in de raad. Het samenspel van deze

Opinie

Appartementencomplex St.
Josephhof, genomineerd
voor de welstandsprijs 2006
Ontwerp: Mecanoo 
Architecten
Opdrachtgevers: Kalliste
Woningbouwontwikkeling,
Eindhoven en Giesbers-
Wijchen Bouw, Wijchen

actoren – hoe moeilijk ook – is de culturele opgave. 

De praktijk wijst uit dat ondanks best practices het heel

moeilijk is al deze actoren tot een zodanige samenwer-

king te brengen dat de kwaliteit van de ontwerpen er

een meerwaarde door krijgt.

Welstandsnota’s zijn technocratische
werkstukken die het ruimtelijk
kwaliteitsbeleid niet vooruitbrengen.

Weg met de bestemmingsplandemocratie
Wat moet er gebeuren om deze cultuuromslag vorm te

geven? Op de eerste plaats moeten alle deelnemers in

het proces dat ruimtelijke kwaliteit tot doel heeft gezamen-

lijk optreden. Daaruit volgt direct dat de gemeentelijke

overheid het proces organiseert en de regie voert. 

Het dualisme – dat nog teveel een fine tuning is tussen

College van B&W en de raad – kan dan eindelijk als

bestuurlijk vehikel worden gebruikt om datgene te

doen waarvoor het is ingesteld: het vergroten van de

interactie tussen gemeentebestuur (de raad) en burgers.

Het is zaak dat inwoners vanaf het begin bij het planpro-

ces worden betrokken. De bestemmingsplandemocratie

waarbij kant-en-klare en vooral intellectualistische

plannen de inspraak in worden gestuurd, moet echt tot

het verleden gaan behoren. De steeds meer geschoolde

burger wil meepraten en niet inspreken in zaken die al

vastliggen. Op deze wijze is te verwachten dat aan het

eind van het proces minder bezwarenprocedures aan de

orde zijn en dat de mensen gemotiveerder meedenken.

Kortom: de burger wordt serieus genomen.

Gemeente als lerende organisatie
Ook een activerend wijk- en buurtbeheer kan een bijdrage

leveren aan een grotere betrokkenheid van de wijk. De

architectuurhistorie als identiteitsbepalend fenomeen

dient aan de basis te liggen van iedere planvorming en

draagt op deze manier bij aan een grotere participatie.

Voor de kleinere gemeenten kan een projectorganisatie

extra knowhow leveren om samen met de lijnorganisatie

tot een integrale planaanpak in het planproces te komen.

Bijkomend voordeel is dat de gemeentelijke organisatie

een lerende organisatie kan worden, en procesmatige en

programmatische stabiliteit in bestuurlijke zin vergroot.

De welstandscommissie in engere zin zal gedynamiseerd

moeten worden tot een integrale commissie ruimtelijke

kwaliteit, waarin meerdere disciplines samenwerken en

de architectonische gerichtheid tot integrale proporties

wordt teruggebracht. 

Huidige welstandsnota’s voldoen niet
De welstandsnota’s, die meestal met behulp van externe

bureaus in snel tempo in elkaar zijn gedraaid, zijn op zich

een goed beleidsinstrument, maar ze zullen in de toe-

komst meer in samenspraak met de inwoners tot stand

moeten komen. Nu zijn het meer technocratische werk-

stukken die het ruimtelijk kwaliteitsbeleid niet echt voor-

uitbrengen en de vooroordelen met betrekking tot wel-

stand eerder vergroten. Om de betrokkenheid van

burgers nog verder te vergroten is te denken aan archi-

tectuurbeleid, op te nemen in cultuurcentra. En wanneer

de architecten ook eens leren om meer procesmatig

verbeeldend te ontwerpen zou ook dat leiden tot grotere

betrokkenheid. In deze is maatwerk in iedere gemeente

geboden. Maar de grootste kans van slagen van een

ruimtelijk kwaliteitsbeleid is om onder aanvoering van het

gemeentebestuur de burgers serieus te nemen, want een

leefbare woonomgeving is van ons allemaal. We hebben

nog een lange weg te gaan, maar met een eenzijdige

ontbureaucratisering van de bouwvergunningaanvraag

gooien we het kind met het badwater weg.
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Confrontatie op locatie

Centrumplan
Emmeloord

De gemeente Emmeloord had een Masterplan voor
het centrumgebied vastgesteld dat op brede steun
kon rekenen, maar het bleek te duur. Daarop schreef
de gemeente in 2004 een meervoudige opdracht uit
onder drie ontwikkelaars. Provast presenteerde
een financieel haalbaar, maar afwijkend plan om
de lange winkelstraat om te vormen tot een korte
straat, met aan beide zijden een winkelplein. 
Daartoe wordt De Deel, een grote open ruimte in
het hart van de gemeente, deels bebouwd. Het
ambitieniveau is hoog en het plan eigenlijk beter
dan het voorgaande, vond een groot deel van de
gemeenteraad. Toch leidde het plan tot protest.

Provast 
de heer De Jong:
‘De commotie is deels ontstaan door het afwijken van het

eerste Masterplan. De lokale winkeliers waren bang voor

overbewinkeling. Het tweede bezwaar was meer 

emotioneel. In het nieuwe plan wordt De Deel bebouwd en

verandert van karakter. Daarom hebben we een aantal

gesprekken gevoerd met de ondernemers. Die gesprekken

zijn belangrijk geweest. Tegelijkertijd is er informatie

verstrekt aan een breder publiek en aan de politieke

partijen. Door deze informatie keken zowel de onderne-

mers als het publiek positiever aan tegen de plannen.’

Extern procesmanager van 
de gemeente Emmeloord
de heer Koers: 
‘De gemeente heeft mij erbij gevraagd toen bleek dat

er bezwaren waren tegen het plan van Provast. Op de

achtergrond speelden de aanstaande verkiezingen. 

Er is een strakke procesplanning opgezet tot aan de

verkiezingen. Met de BAN is afgesproken dat de 

toekomstige ontwikkelingen elke drie maanden zullen

worden geijkt. Wanneer op 1 januari 2009 blijkt dat er

niet voldoende inwoners zijn in Emmeloord, wordt de

bouw uitgesteld tot uiterlijk 2011. Zijn er in 2011 niet

genoeg mensen dan gaat de bouw toch door. Omdat

de bebouwing op De Deel te massaal werd bevonden

is een supervisor, Wytze Patijn van Kuiper Compagnons,

aangetrokken, die een beeldkwaliteitplan heeft

gemaakt. Op het laatst was 50% voor en 50% tegen.’

Door goede communicatie en overleg zijn enkele com-

promissen bereikt. Er wordt gekeken of een bestaande

supermarkt naar De Deel kan worden verplaatst, zodat

de bestaande winkels profiteren van de uitbreiding van

het winkeloppervlak. De andere supermarkten kunnen

elders uitbreiden. Ook wordt de ruimte op De Deel herver-

deeld. Er ontstaat ruimte voor parkeren en manifestaties

door een ondergrondse parkeergarage en de sloop van

een kantoorpand aan de oostzijde. Tot slot heeft de super-

visor met het beeldkwaliteitplan de meeste tegenstanders

kunnen overtuigen dat het nieuwe plan niet te grootschalig

is. Een week voor de verkiezingen is het plan vastgesteld

door een grote meerderheid van de gemeenteraad.

Afloop

Ketel Elektro 
de heer Ketel:
‘Op De Deel komt er 5.000 m2 winkeloppervlak bij, daarvoor

is parkeergelegenheid nodig. De verkeersproblematiek is

nu al nauwelijks op te lossen. Waarom niet aan de rand van

Emmeloord supermarkten erbij gezet in plaats van in het

centrum? Ik ben bang dat in de bestaande winkelstraat

leegstand komt.’

ChristenUnie/SGP
de heer Voorberg: 
‘Een mooi plein wordt in beslag genomen. De BAN (Bedrijven

Actief Noordoostpolder) heeft gevraagd het plan gefaseerd

uit te voeren als de bevolkingsgroei tussen 2008-2015 niet

doorzet. Maar daarop heeft de gemeente helemaal geen

invloed, vanwege het contract met de projectontwikkelaar.

Als er leegstand zou optreden, neemt de gemeente een

deel van de leegstand voor zijn rekening. We hebben

overigens ook stedenbouwkundige bezwaren. De Deel

en de winkelstraat vormen het hart van Emmeloord en dit

gebied is een ontwerp van de Delftse School. Het is een

open plein dat nu wordt volgebouwd met Middeleeuws

aandoende stedelijke bebouwing. Er komen gebouwen

met drie tot vier bouwlagen. Het evenwicht wordt zo uit

het bestaande centrum gehaald.’

Centrumplan Emmeloord
Ontwerp stedenbouwkundig
plan: Soeters Van Eldonk
Ponec architecten i.s.m.
Bekkering, HKB
Opdrachtgevers: Gemeente
Emmeloord en Provast
Beeld: Kuiper Compagnons

Over een patstelling of conflictsituatie 
tijdens het bouwproces

Wendeline Dijkman
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Mels Crouwel

Informatie
Ministerie van 
Economische Zaken
H.R. Ziekenoppasser
Postbus 20101
2500 EC ’s Gravenhage
T 070 379 79 97
h.r.ziekenoppasser@minez.nl

Alle inzendingen zijn 
gepubliceerd op de website 
www.architectuurprijsvraag.ez.nl
Tevens wordt er een publicatie
over de prijsvraag uitgebracht,
die bij de manifestatie BOOST!
Impuls voor publiek opdracht-
geverschap, op 18 oktober in
Amsterdam, zal worden
gepresenteerd. Informatie over
BOOST! is te vinden op
www.arch-lokaal.nl

Steunpunt Ontwerpwedstrijden
In deze rubriek telkens een
wedstrijd, waar het onafhanke-
lijke, landelijke Steunpunt Ont-
werpwedstrijden behulpzaam
is geweest bij de programme-
ring. Iedereen die meer wil
weten over het uitschrijven van
ontwerpwedstrijden (voor de
selectie van ontwerpers) of
ontwikkelingscompetities (voor
de selectie van projectontwik-
kelaars) kan terecht bij het
Steunpunt. Voor alle informatie:
www.ontwerpwedstrijden.nl

Muur als semi-openbaar
gebied.

De staatssecretaris van Economische Zaken wil
gemeenten en ondernemers stimuleren om het 
ontwerp van bedrijventerreinen te verbeteren. 
Zij stelde in 2005 via de Subsidieregeling prijsvraag
verbetering architectuur bestaande bedrijven-
terreinen prijzen beschikbaar voor gerealiseerde
projecten en vroeg via een openbare ideeënprijs-
vraag ook aan architecten om met voorstellen 
voor verbetering te komen. Rijksbouwmeester 
Mels Crouwel was voorzitter van de jury die de
inzendingen voor deze combinatie van prijs en
prijsvraag beoordeelde. 

Het kabinet vindt dat lokale overheden zoveel mogelijk

ruimte moeten krijgen voor eigen beleid. Het ministerie

van Economische Zaken loopt al jaren voorop bij het

toepassen van dit principe en de resultaten zijn ernaar.

Gemeenten blijken zeer ondernemend bij de aanleg

van bedrijventerreinen. Dat leidt tot grote dynamiek,

maar het resultaat roept in de samenleving weerstand

op. Ook ik constateer dat al die individuele gemeente-

lijke acties samen niet de gewenste ruimtelijke kwaliteit

opleveren. Het is niet de rol van de Rijksbouwmeester

om sturend op te treden, wel om kennis aan te dragen.

Zelf was ik aangenaam verrast, dat deze staatssecre-

taris als een van de eerste bewindslieden met een

concreet initiatief kwam binnen het Actieprogramma
Ruimte en Cultuur, Architectuur- en Belvederebeleid
2005-2008. Dit initiatief spitst zich toe op de verbetering

van bedrijventerreinen binnen bestaand stedelijk

gebied. Het blijkt een lastige opgave en daarom maak

ik mij zorgen over de aanpak van recent aangelegde,

meer perifere terreinen die aan vernieuwing toe zijn.

Het zal het nog lastig zijn om de herstructurering op

gang te brengen. Een reden te meer, lijkt me, om terug-

houdend te zijn bij de aanleg van nieuwe terreinen en

deze in ieder geval in regionaal verband te plannen.

Nu het weer beter gaat met de economie, ontstaat

opnieuw de neiging om te gaan bouwen op de reste-

rende open plekken bij de afslagen van snelwegen.

Zo creëren we een probleem voor over 15 of 20 jaar

en ik zou graag met het ministerie van EZ bespreken 

of daar een preventieve actie mogelijk is. Maar om te

beginnen terug naar de opgave van dit moment: de

verbetering van terreinen in stedelijk gebied.

'Bij verbetering van architectuur
is meer aan de orde dan alleen
de buitenkant van gebouwen.’

Negeer bestaande bedrijven niet
Het initiatief van het ministerie van EZ om opdracht-

gevers en architecten op te roepen om hun beste

voorbeelden en ideeën te laten zien, past bij de breed

gedeelde zorg over het dichtslibben van ons landschap.

Toch was de respons niet groot en zijn de resultaten niet

allemaal even inspirerend. Dat kan de rijksoverheid

ook zichzelf aantrekken. Het is algemeen bekend, dat

nog niet veel verouderde bedrijventerreinen met succes

zijn verbeterd. En bij de ideeënprijsvraag, waarvan ik

voorzitter van de jury was, hadden we meer tijd moeten

nemen voor een discussie over de probleemstelling.

We hebben met de inzendingen een staalkaart in 

handen van mogelijke oplossingen voor terreinen die

door de tijd en door de verstedelijking zijn ingehaald.

Veel inzenders stellen voor om dergelijke terreinen 

niet langer uitsluitend te gebruiken om er te werken.

Bedrijven in de sfeer van kenniseconomie en cultuur

geven minder overlast dan de traditionele industrie.

Dat biedt ruimte voor nieuwe combinaties. Verschillende

inzenders willen daarom bedrijventerreinen deels gaan

gebruiken voor woningbouw. Een argument daarvoor

is de behoefte aan bouwlocaties voor woningen binnen

de bestaande stad. Bovendien kan dit leiden tot meer

Kwaliteit als economische zaak
Ontwerp bedrijventerreinen

De Selectie
Bericht van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden

De muur als haag tussen
openbaar voetgangers-
gebied en bedrijfsruimte.

Privéwoningen die 
fungeren als muur en 
die de bedrijfshallen aan
het oog onttrekken.
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variatie, levendigheid en sociale veiligheid in gebieden

waar nu buiten kantoortijd weinig mensen komen.Toch

is deze oplossing alleen zinvol wanneer ook bedrijven

er baat bij hebben. Je moet er daarom voor zorgen dat

bewoners en ondernemers elkaar niet in de weg zitten. 

Nieuwe inzichten
Twee prijswinnaars hebben een uitgekiende aanpak

gepresenteerd voor de combinatie van functies op

één terrein. Zij zien dat je woningen niet willekeurig 

op een terrein kunt droppen. Het is belangrijk om het

proces van vernieuwing goed te organiseren, maar

tegelijkertijd zijn de ontwikkelingen op een bedrijven-

terrein niet tot in detail te voorspellen. Daarom moet

de aanpak flexibel genoeg zijn om gebruik te maken

van kansen, zoals ruimte die onverwacht vrijkomt door

het vertrek van een bedrijf. De derde winnaar hoort 

bij inzenders die suggereren om voor terreinen een

thema te kiezen, waardoor verwante ondernemingen

elkaar opzoeken, elkaar versterken en meer belang

krijgen bij de uitstraling van het gebied. Dergelijke

ideeën illustreren dat bij verbetering van architectuur

meer aan de orde is dan alleen de buitenkant van

gebouwen. Er moet worden nagedacht over de opzet

van het terrein als geheel. Ook de eervolle vermeldingen

laten dat zien. Zij dragen stuk voor stuk punten aan,

die kunnen helpen om de verbeteringsopgave tot een

goed einde te brengen. Soms is misschien niet meer

nodig dan het loslaten van vooroordelen en het goed

kijken naar verborgen schoonheid. Of blijkt het mogelijk

om met een beperkte ingreep, als de aanleg van een

tuinenlint, een groot effect te bereiken. In ieder geval

is het zaak om betrokkenen perspectief te bieden en

enthousiast te maken. Daarbij kan het helpen om de

verbetering te koppelen aan die andere grote opgave

van de komende tijd, de behoefte aan waterberging. 

'Soms is misschien niet meer
nodig dan het loslaten van 
vooroordelen en het goed kijken
naar verborgen schoonheid.'

Wenkend perspectief
Bij het beoordelen van de inzendingen had de jury

waardering voor plannen die een wenkend perspectief

schetsen zonder een eindbeeld voor te schrijven. Voor

zover wij teleurgesteld waren over de kwaliteit van de

inzendingen, komt dat vooral door een gebrek aan

realiteitszin. Nogal wat inzenders lijken te vergeten,

dat bedrijven ruimte nodig hebben en vaak niet meer

willen dan een simpel, functioneel gebouw. Er moet

gewoon goed gewerkt kunnen worden. Ook moeten

vernieuwingsplannen rekening houden met de ont-

wikkeling van bedrijven. Pas als je oplossingen vindt

waarvan de bedrijven profiteren, kun je op een zinvolle

manier andere functies toevoegen. Dat kunnen 

architecten niet alleen. Het vervolg op deze prijsvraag

vraagt om nauw contact van ontwerpers met de andere

betrokkenen. Wanneer ontwerpers, ondernemers en

bestuurders nu gezamenlijk verder aan de slag gaan,

zal de kwaliteit van bedrijventerreinen ook in de praktijk

verbeteren. Ik ga binnenkort verder in gesprek met 

het ministerie van EZ om te bekijken hoe wij dergelijke

vervolgstappen kunnen stimuleren. Een actie waar het

al over eens zijn, is dat we de opgave en de mogelijke

oplossingen aan de orde zullen stellen tijdens de 

landelijke manifestatie BOOST! die Architectuur Lokaal

op 18 oktober aanstaande organiseert. Het is van 

groot belang hierover met raadsleden en gemeente-

bestuurders in gesprek te gaan.

'Pas als je oplossingen vindt
waarvan de bedrijven profiteren,
kun je op een zinvolle manier
andere functies toevoegen.'

Eerste prijs 
voor de ideeënprijsvraag 
categorie 'binnenstedelijk'
Labor Arvum Conclusus van
IMOSS bureau voor stedenbouw
bv i.s.m. Meedenken & Doen bv 
Ontwerper: o.a. G.J. Bargeman

Tweede prijs 
voor de ideeënprijsvraag 
categorie 'binnenstedelijk'
Scale to fit! van Studio Schaeffer
Architecten 
Ontwerpers: Jeroen Lange,
Bas van den Broeck, Maarten
Innemee

Derde prijs 
voor de ideeënprijsvraag 
categorie 'binnenstedelijk'
Maatwerk van "Team Maatwerk" 
Ontwerpers: Almira van der
Lee, Miranda Reitsma, Saline
Verhoeven

De jury bestond uit: 
Mels Crouwel (voorzitter),
Rijksbouwmeester , 
Wies Sanders, stedenbouw-
kundige van Urban Unlimited,
Marie Louise van Kleef, 
wethouder gemeente Utrecht,
Job Stuip, locatiedirecteur
Akzo Nobel Hengelo 
en Saskia van Bohemen, 
directeur TCN Property Projects . 

Deze tekst is een samenvatting
van de toespraak van Mels
Crouwel bij de prijsuitreiking
op 7 juni 2006. 

Omsloten terrein met
meerdere loodsen, 
waarbij de toegang
alleen bestemd is voor
gebruikers en bezoekers.

Door de tijd 
transformeert het concept:
1/3 deel bedrijven, 
2/3 deel wonen, winkels 
of showroom. 
Uiteindelijk wordt het
terrein een gemengd 
stedelijk gebied.

Openbaar terrein met 
een aantal gebouwen,
waarbij het terrein de 
overgang vormt naar 
de omgeving.

Collectieve terreinen met
prive-loodsen. Woningen,
winkels en showrooms 
aan de straat vormen de
overgang naar openbaar
gebied en zijn hierdoor
onderdeel van de muur.

+

=
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Het lijkt erop, dat ontwerpers een rol kunnen gaan
spelen in het charme-offensief van de geavanceerde
agrarische bedrijven. Een deel van de ondernemers
ziet namelijk aandacht voor architectuur en land-
schap als middel het imago van de glastuinbouw te
verbeteren. De ruimtelijke kwaliteit van ons land
kan er alleen maar beter van worden.

Een vitaal platteland vraagt om een nauwe relatie met

de stad. Dat geldt zeker voor de tuinbouwgebieden,

die van oudsher sterk met de stedelijke omgeving zijn

verweven. Maar voor de tuinbouw kan de nabijheid van

de stad ook negatief uitpakken, want er is daar veel

vraag naar grond en woningkavels brengen veel meer

op per vierkante meter dan tuinders kunnen betalen.

Ook zijn hun bedrijven niet populair bij stedelingen,

want die zien in het landschap liever koeien dan kassen.

Tegenwoordig moet de tuinbouw ‘vechten voor iedere

vierkante meter’, zeker in de Randstad. In die strijd is de

sympathie van het stedelijke publiek belangrijk. 

Alle overheden erkennen het belang van tuinbouw voor

de Nederlandse economie. De high-tech glasteelt is

een speerpunt voor de rijksoverheid. Zoals Schiphol en

Rotterdam mainports zijn, zo staan Westland, Aalsmeer

en ook Venlo te boek als greenports. Elders in Nederland

zijn de groeimogelijkheden voor kassen beperkt, maar

in de greenports is ruimte voor glas gereserveerd binnen

streekplannen en bestemmingsplannen. Toch is het

door gebrek aan draagvlak niet altijd makkelijk om de

bedrijvigheid een plek te geven. In deze situatie kan een

goed ontwerp van de greenports zou kunnen bijdragen

Greenports als landschap
Tuinbouw, landschap en architectuur
Dirk Bergvelt

Informatie
www.tno.nl
www.duravermeer
www.mecanoo.nl

foto’s: 
KWSA 
Henk in ‘t Veen (Kas van de Toekomst)

Dura vermeer

aan publieke steun. Voor het publiek is belevingswaarde

belangrijk, maar het ruimtelijke ontwerp moet uiteraard ook

voldoen aan eisen van bruikbaarheid en duurzaamheid. 

Tegenwoordig moet de 
tuinbouw ‘vechten voor
iedere vierkante meter’.

Abstract
In de greenports speelt de aloude architectonische

opgave om te komen tot een functioneel en aantrekkelijk

ontwerp met toekomstwaarde. Bij architectonische

opgaven horen opdrachtgevers. Welke opdrachtgevers

kunnen aan ontwerpers de opdracht geven om voor de

glastuinbouw een aantrekkelijk landschap te maken?

Het antwoord is afhankelijk van de schaal van de

opgave. Het meest concreet is de ontwerpopgave bij

individuele bedrijven, maar naarmate de afstand tot het

individuele bedrijf groeit, wordt het opdrachtgeverschap

abstracter door overlegorganen en samenwerkings-

verbanden. De ruimtelijke kwaliteit van het grotere

gebied wordt natuurlijk mee bepaald door de kwaliteit

op de andere niveaus, maar oplossingen op gebieds-

niveau zijn essentieel. Denk aan de afstemming tussen

wonen, werken en recreatie, en aan efficiënte vormen

van water- en milieubeheer of de versterking van

gebiedsidentiteit. Daarom is juist in de regio een sterk

Kennis

Artist impression Mecanoo
Ontwerp: Mecanoo archi-
tecten 
Opdrachtgever: Stichting
Innovatie Glastuinbouw 
en Innovatiewerk Groene
Ruimte en Agrocluster,
Den Haag

Het  concept ‘De Drijvende
Kas’ van Dura Vermeer is
een goed voorbeeld van
meervoudig ruimtegebruik:
waterberging, wonen en
glastuinbouw worden
gecombineerd. Het demon-
stratie model (2005) is te
zien in Naaldwijk, Middel
Broekweg 29.

De Kas van de Toekomst.
Het glastuinbouwbedrijf
na 2010. Opdrachtgever:
LTO Nederland 
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opdrachtgeverschap wenselijk en vragen ook bedrijven-

terreinen en regionale planvorming om inbreng van

ontwerpers. 

Welke opdrachtgevers kunnen
de opdracht geven om voor de
glastuinbouw een aantrekkelijk
landschap te maken?

Moderniseren van verkaveling
De samenhang tussen bedrijvigheid en andere functies

wordt onder meer gezocht op het niveau van de Zuid-

Hollandse Zuidplaspolder en in een aantal gemeenten

rond Venlo. Het gaat niet alleen om afzonderlijke 

glaslocaties, maar om de samenhang tussen rood,

groen, blauw en infrastructuur in een groter gebied.

Ook in Westland gaat het om een groter gebied. Hier wil

de gemeente de historisch gegroeide en naar huidige

maatstaven inefficiënte verkaveling moderniseren, 

vergroten en beter ontsluiten. Net als bij de nieuwe

locaties is er aandacht voor logistiek en voor de 

verhouding met de diverse andere functies (wonen,

recreatie, waterberging). Bij ontwikkeling van de

greenports is de vraag, aan welke eisen het gebied

moet voldoen, om bloei van de tuinbouw ook op termijn

veilig te stellen. Volgens de econoom Porter is het succes

van de tuinbouwsector gebaseerd op clustering van

productiebedrijven, kennisinstellingen, zakelijke dienst-

verleners en vervoerders. Op het niveau van een 

afzonderlijk bedrijventerrein leidt clustering er toe, dat

ondernemers bij voorbeeld gezamenlijk diensten en

energie kunnen inkopen. In de tuinbouwsector speelt

hetzelfde principe op regionale schaal. Ondernemers

uit verschillende delen van de bedrijfskolom, zoals

telers, verwerkers en vervoerders kunnen elkaar 

versterken als de afstanden klein zijn. Het gaat niet

uitsluitend om zakelijke overwegingen. Ondernemers

moeten zich ook in sociaal en cultureel opzicht thuis

kunnen voelen. 

Nieuwe aanpak
De mogelijke inbreng van ontwerpers in de greenports

is sterk afhankelijk van de organisatie van het

opdrachtgeverschap. Naast de traditionele rolverdeling

waarin een individuele ondernemer of een overheid als

opdrachtgever optreedt, vraagt de gebiedsontwikkeling

om een nieuwe aanpak. Wel wordt er veel gesproken

over ontwikkelingsplanologie op basis van publiek–

private samenwerking, maar in de praktijk is het nog

een nieuw fenomeen, waarbij de partners niet kunnen

koersen op vertrouwde procedures. Succes vraagt om

de vorming van een organisatie die kan optreden als de

opdrachtgever voor het gebiedsontwerp en de verdere

uitwerking. Als het gaat om opdrachtgeverschap heeft

ieder niveau zijn eigen kansen en valkuilen. Op kavel-

niveau is er een duidelijke regie en een directe relatie

tussen investeringen en opbrengsten, maar een klein

effect op het gebied als geheel. Kwaliteit dreigt een

incident te blijven. Omgekeerd is op gebiedsniveau de

meeste winst te behalen, maar daar blijft de regie lastig.

Er is tot dusver vaak geen duidelijke opdrachtgever

terwijl de bloei van de tuinbouw moet concurreren met

andere doelstellingen en sectoren.

Ontmenging
Opvallend is, dat in de planvorming rond de greenports

ruimtelijke kwaliteit wel degelijk een aandachtspunt is

voor zowel provincies, gemeenten als bedrijfsleven.

Ondernemers en bestuurders hebben niet alleen oog

voor cijfers. Een belangrijk argument om in de regio

Venlo plannen voor individuele bedrijfslocaties samen te

voegen is de verwachting dat men via toevoeging van

groene en blauwe elementen een betere presentatie

van het gebied mogelijk maken. Omdat ook woning-

bouw wordt toegevoegd, ontstaan opbrengsten die

nodig zijn voor niet rendabele plandelen. De historisch

gegroeide situatie in het Westland laat echter zien, dat

menging van functies niet in alle gevallen goed werkt.

Het ruimtelijke beleid van de gemeente is juist gericht

op het verbeteren van kwaliteit door een vorm van 

‘ontmenging’. Toch gaat het ook daar om een ontwerp

dat voorziet in de behoeften op het gebied van recreatie,

waterberging en wonen, naast die van bedrijfshuis-

vesting. Zo moet in ieder geval op gebiedsniveau een

manier worden gevonden verschillende functies te

combineren. 

Ondernemers en 
bestuurders hebben niet 
alleen oog voor cijfers.

Waterberging
Al met al is de Nederlandse tuinbouw een interessant

werkterrein voor ontwerpers. Er is een klimaat ontstaan

waarin de laatste jaren al veel werd bedacht en 

ontworpen. Er zijn bijvoorbeeld drijvende kassen die

een bijdrage leveren aan waterberging en complexen

die kassen met andere bedrijfsruimten combineren.

Door aan de rand van de kas kantoren of woningen te

situeren kan het aanzicht gevarieerder worden. 

Bovendien gaat de kas van de toekomst energie leveren

en dat werkt het best als kassen tegelijk worden 

ontworpen met de omringende bebouwing. Ook staan

combinaties met recreatie op het programma. 

Ontwerpinspanningen waren tot dusver vooral gericht

op gedeelten van de greenports. Als het rijk vanuit het

Actieprogramma Ruimte en Cultuur een aanvullende 

stimulans wil geven, kan dat bij voorbeeld via ontwerp-

ateliers voor het regionale niveau. Een kanttekening is

wel, dat het opdrachtgeverschap op dit niveau het

minst is uitgekristalliseerd. Het is dus zaak om hierbij

enthousiaste beslissers en ondernemers te betrekken

die de rol van opdrachtgever kunnen invullen.

Kaswoningen (2002) in EVA
Lanxmeer, Culemborg.
In 2002 zijn de eerste zes
kaswoningen opgeleverd.
De woningen liggen rond
een gemeenschappelijke
tuin en zijn met particuliere 
opdrachtgevers gerealiseerd.
Ontwerp: KWSA 
Opdrachtgever: particulieren 
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Voor een bijeenkomst van een pas opgerichte stich-
ting in Duitsland zoek ik informatie over beleid voor
rivieroevers in kleinere gemeenten. Welke gemeen-
ten houden zich daar in Nederland mee bezig?

Beleid voor rivieroevers is actueel op diverse schaal-

niveaus. De gemeente Zaltbommel heeft een prijs-

winnende hoogwaterbestendige herinrichting van de

rivierkade, www.zaltbommel.nl. Deze inrichting is tech-

nisch geavanceerd. Hierbij werd ook een kunstenaar

betrokken. Hij heeft beelden gemaakt die aangeven

hoe ver het water kwam tijdens de laatste springvloed.

Tussen Varik en Ophemert is een recreatief project te

vinden: 'struinen door de uiterwaarden', www.rivieren-

land.nl. Geertruidenberg werkt aan de Donge-oevers,

www.dongeburgh.nl/intro.htm. In Neerijnen wordt

gewerkt aan een voorgenomen woningbouwproject in

Opijnen op een buitendijks terrein, www.neerijnen.nl. 

In de omgeving van St. Andries in Heerewaarden is

veel aandacht voor landschapsherstel en cultuur-

historische objecten, de nadruk ligt op streekeigenheid.

In Tiel loopt momenteel een studie naar de ontwikkeling

Re: Actie

Agenda
Architectuur Lokaal, september, oktober, november

15 september 
Bekendmaking genomineerden Ideeënprijsvraag Ruimte

voor Kinderen

6 oktober
Prijsuitreiking Ideeënprijsvraag Ruimte voor Kinderen

18 oktober 
BOOST! Impuls voor publiek opdrachtgeverschap. 

Landelijke manifestatie voor gemeenteraadsleden,

gemeentebestuurders, opdrachtgevers, ontwerpers 

en andere professionals in de Passenger Terminal te

Amsterdam.

28 oktober
Bekendmaking winnaar Gouden Piramide 2006

1 november
OLA bijeenkomst in Haarlem

3 november
Bijeenkomst over de toepassing van het Routeontwerp A27
met lokale bestuurders, Rijkswaterstaat en ontwerpers

8 november
Excursie brede scholen in Utrecht

23 november
Bijeenkomst Architectuur en Educatie

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

van het Waalfront, en eventuele bebouwing van de 

buitendijkse polder, www.tiel.nl

Op regionaal niveau is de Bemmelse Waard interessant.

Hier komt natuurontwikkeling buitendijks in de plaats

van wegtrekkende industrie, www.bemmelsewaard.nl.

Ten oosten van Nijmegen ligt het gebied van de Gelderse

Poort. Vele partijen werken hier onder meer aan water,

natuur, en gebiedsontwikkeling is het doel. Vanwege

de Nederlands - Duitse samenwerking is de site ook in

het Duits: www.gelderse-poort.de. 

Het project Ruimte voor de Rivier heeft op www.ruim-

tevoorderivier.nl informatie over de Nederlandse 

aanpak van hoogwater, en over de mogelijkheden om

water meer ruimte te geven. Zij organiseren ook excursies.

De EO Wijersstichting heeft een prijsvraag uitgeschreven

waarin de wateropgave een grote rol speelt. Informatie

hierover is te vinden op http://207.44.229.32/ en

www.eowijers.nl. Op de site van de Hollandse 
Waterlinie www.hollandsewaterlinie.nl, is ook het 

een en ander te vinden over plaatsen die aan het

water liggen, bijvoorbeeld Gorkum (Gorinchem).

Recente publicaties 

OLA Jaarbundel 2005 
Informatiebundel met stand van zaken van de lokale

architectuurcentra anno 2005. Te bestellen bij Architectuur

Lokaal, € 10,00

Beleid van gemeentebestuurders als opdrachtge-
ver bij ruimtelijke opgaven 
Rapport van de enquête Beleid van gemeentebestuur-
ders als opdrachtgever bij ruimtelijke opgaven (juni 2006)

werd begin 2006 gehouden onder de 458 portefeuille-

houders ruimtelijke ordening van Nederland, door

Architectuur Lokaal, in samenwerking met TNS NIPO,

Federatie Welstand en VNG. Downloaden of bestellen

van het rapport: www.arch-lokaal.nl, € 20,00

Informatiebrochure Architectuur Lokaal   
Overzicht van de diensten, programma’s en projecten

van Architectuur Lokaal in 2005. De uitgave is kosteloos

verkrijgbaar bij Architectuur Lokaal.

Alle bedragen zijn incl. btw en excl. verzendkosten. 

Dank aan onze donateurs
In onze vorige krant vroegen we een donatie voor de uitgave van deze krant.
We ontvingen bijdragen van een paar honderd mensen, die werkzaam zijn
bij gemeenten, organisaties, corporaties en ontwikkelingsbedrijven en
ontwerpbureaus! We willen een ieder hiervoor hartelijk danken. 
Anderen die nog willen bijdragen kunnen dat natuurlijk doen, via postbank
5510706 t.n.v. Architectuur Lokaal in Amsterdam.

Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal

Rivieroeverbeleid in kleine gemeenten
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Een architectuurcentrum oprichten
Tien stappen

Het gaat goed met de architectuurcentra. 
Na CAS in Alphen aan de Rijn en Ahoi in Wageningen,
is onlangs nog een nieuw architectuurcentrum 
opgericht, het DAC (Drents ArchitectuurCentrum).
Hoe doe je dat eigenlijk, een nieuw architectuur-
centrum oprichten? 

Bij de provincie en veel andere organisaties in Drenthe

staat de kwaliteit van de leefomgeving en het betrekken

van de inwoners van Drenthe daarbij hoog op de

agenda. Men hoopt een mentaliteitsverandering tot

stand te brengen bij gemeenten en architecten om de

betrokkenheid bij de omgeving te vergroten. Dus ontstond

het idee om in Drenthe ook een architectuurcentrum op

te richten, waarin mensen mee kunnen praten over hun

omgeving. Maar dit gaat niet vanzelf. In Drenthe ging

het zo:

1. Initiatief 
De provincie Drenthe, erfgoedorganisatie Drents Plateau

en de BNA kring Drenthe namen het initiatief voor de

oprichting van een provinciaal architectuurcentrum.

Men wilde dat dit centrum voor de hele provincie een

rol zal kunnen gaan spelen. De initiatiefnemers stelden

een werkgroep samen om de kaders voor een architec-

tuurcentrum in de provincie te bepalen. Hierin namen

vertegenwoordigers van Hoogeveen, Emmen, Meppel,

Coevorden en Assen en relevante organisaties deel,

zoals de Stichting Het Drents Landschap en het Centrum

Beeldende Kunst Drenthe . De werkgroep koos voor een

brede insteek: niet alleen architectuur, maar juist ook

het landschap en in het algemeen de kwaliteit van de

openbare ruimte had de aandacht. Ook educatie van

basisschoolkinderen vond de werkgroep zeer belangrijk.

2. Uitgangspunten
Nu was het belangrijk dat er iemand vrijgemaakt kon

worden om de kaders om te zetten in een uitvoerbaar

plan van aanpak. Allerlei zaken kwamen in dit plan

terecht: van de ideologische uitgangspunten, de functie-

eisen van de coördinator tot de meest ideale rechtsvorm

voor de organisatie. Ook het verkrijgen van draagvlak

bij gemeenten en instellingen voor een dergelijke nieuwe

organisatie was belangrijk. Tijd nemen om met

gemeenten, deskundigen en relevante organisaties van

gedachten te wisselen is dan zeker geen tijdverspilling 

3. De mensen
Jan Hulsegge, oud-directeur van woningbouwcoporatie

Wooncom, werd gevraagd als voorzitter van het bestuur.

Sacha Mudde

Informatie
Drents Architectuur Centrum
Marianne Vos
Postbus 20 000
7800 PA Emmen
T 0591 69 77 11
info@dacdrenthe.eu
www.dacdrenthe.eu

Architect Cor Kalfsbeek werd vanuit de BNA afgevaardigd

wegens zijn jarenlange pleidooi voor een architectuur-

centrum in Drenthe en zijn grote betrokkenheid bij de

ruimtelijke kwaliteit van Drenthe. Zij stelden een daad-

krachtig en ambitieus bestuur samen en riepen een

programmaraad in het leven. Deze bestaat uit mensen

met verschillende achtergronden. Behalve een architect,

een gemeentebestuurder en een corporatiedirecteur,

hebben ook een journalist, een verkeerskundige, en

een grafisch vormgever zitting in de programmaraad. 

Oud-minister Margreeth de Boer werd voorzitter van de

programmaraad.

4. Stichting oprichten
Op 8 februari 2006 werd het DAC formeel opgericht. In

de statuten werden de doelstellingen van het DAC, de

taken van het bestuur, programmaraad en coördinator

en de onderlinge rolverdeling van de stichting vastge-

legd. Het oprichten van een stichting is noodzakelijk om

als rechtspersoon te functioneren. 

5. Financiële steun zoeken
Door het plan voor het DAC te vertalen in concrete

doelstellingen in de statuten werd ook duidelijk dat de

hoge ambities niet gehaald zouden worden wanneer

er niet voldoende budget beschikbaar zou zijn. De pro-

vincie nam opnieuw het voortouw en sprak de betrokken

partijen op hun verantwoordelijkheid aan. Resultaat was

een aardig startkapitaal van € 45.000.

6. Huisvesting
Het DAC is een virtueel centrum, te bezoeken op

www.dacdrenthe.eu. Hiervoor is gekozen omdat het

DAC voor heel Drenthe iets wil betekenen en niet alleen

voor één gemeente. Het DAC is dáár ‘waar het gebeurt’

en organiseert al haar activiteiten dus op de desbetref-

fende locatie. Een aantal gemeenten in Drenthe vonden

deze keuze wel jammer.

7. Feestelijke openingsactiviteit
De officiële opening van het DAC werd samen met Drents

Plateau georganiseerd op 30 juni, de Drentse Dag van de

Architectuur. Gedeputeerde Anneke Haarsma opende

het DAC.

8. Programma maken en subsidie aanvragen 
De programmaraad is gedurende de zomer druk bezig

met een voorstel voor een jaarprogramma voor 2007.

Als het programma definitief door het bestuur is vast-

gesteld kan hiervoor een programmasubsidie worden

aangevraagd bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Vanuit al hun verschillende achtergronden dragen de

leden van de programmaraad actuele onderwerpen

aan, die gezamenlijk zorgen voor een gevarieerde en

interessante reeks van activiteiten. 

9. Coördinator (en nog meer geld) zoeken
Nu nog een coördinator. Iemand die met hart en ziel werkt

aan de naamsbekendheid van het DAC, sponsors werft,

het programma verder invult én dat ook uitvoert. Natuur-

lijk stelt het DAC zo iemand liever gisteren dan vandaag

aan. Maar eerst moet het budget toereikend zijn om een

coördinator wat financiële zekerheid te kunnen geven.De

provincie heeft inmiddels extra geld toegezegd, zodat

in het najaar de sollicitatieprocedure van start kan gaan. 

10. Publiciteit
De coördinator gaat dan met het DAC en haar activiteiten

de provincie in. Om veel geïnteresseerden te kunnen

bereiken is het belangrijk dat het DAC (naams)bekend-

heid krijgt in Drenthe. Door de publiciteit te zoeken in

regionale kranten en uitgaven van andere organisaties

hoopt het DAC niet alleen de professionele, maar álle

inwoners van Drenthe uit te dagen om mee te komen

praten over de bestaande schoonheid en de nieuwe

ruimtelijke ontwikkelingen in Drenthe.

In situ

Betrokkenen bij het DAC
Voorzitter Jan Hulsegge,
(voorste rij, derde van links)
Architect Cor Kalfsbeek,
(voorste rij, vierde van links)
Voorzitter programmaraad
Margreeth de Boer (tweede
rij, derde van rechts)

Over lokale architectuurcentra

30 juni, officiële opening van
het DAC door gedeputeerde
Anneke Haarsma en voorzitter
Jan Hulsegge

al hefst.qxd  07-09-2006  15:48  Pagina 23



Architectuur Lokaal  #54

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

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

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 88 
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 
Postbus 5020 6802 EA  Arnhem
Bezoekadres: 
Nieuwe Kade1, Arnhem
T 026 443 77 74
ed@arnhem-originals.nl
www.casa-arnhem.nl

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

DELFT
Delft Design 
Postbus 2838, 2601 CV Delft
T 015 214 39 41
bureau@hulshof-architecten .nl
www.delftdesign.nl

DEN HAAG
STROOM Den haag 
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.
denhelder@planet.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
www.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
info@dacdrenthe.nl
www.dacdrenthe.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
Bezoekadres:Hofplein1, 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
marianbruinsma@tiscali.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.dijkstra@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
St. Het Zeeuwse Gezicht
Balans 17
4331 BL  Middelburg
T 0118 61 14 43
evantwesteinde@cbkzee-
land.nl
www.cbkzeeland.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

Architectuurcentra Nederland 24
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