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Aan- en uitbesteden

De discussie over de voorbeeldfunctie van het rijk is al zo oud als het architectuurbeleid.
In 1994 was de Raad voor de Kunst kritisch over de inschakeling van marktpartijen 
bij het realiseren van rijkshuisvesting. Dat zou ten koste gaan van de architectonische
kwaliteit omdat de overheid dan niet langer een directe relatie heeft met de architect en
omdat de invloed van de architect op het bouwproces vermindert. Bij de verbouwing
van het ministerie van Financiën (2005) is  opnieuw discussie ontstaan. Op basis van
een kabinetsbesluit over het stimuleren van de samenwerking tussen overheid en markt
besteedt het rijk bij dit project meer uit dan ooit. De markt wordt verantwoordelijk voor
het hele proces van ontwerp, bouw, financiering tot en met onderhoud en exploitatie
van een gebouw gedurende 25 jaar (Design Build Finance Maintenance Operate,
DBFMO). De toenmalige Rijksbouwmeester, Jo Coenen, trok zich terug uit dit proces
omdat de architectonische kwaliteit naar zijn mening niet te waarborgen was op basis
van de gestelde criteria. Het huidige College van Rijksadviseurs ziet meer mogelijkheden
bij PPS, misschien bij gebrek aan alternatief. Want al is niet alles goud wat er blinkt
(denk aan de hoge investeringen die marktpartijen moeten doen om te kunnen mee-
dingen), voorlopig overheerst het optimisme over PPS: PPS moet! En dus worstelen ook
lokale overheden met de vraag hoe zij hun architectonische ambities kunnen combineren
met het uitbesteden van het opdrachtgeverschap. Wanneer het rijk zijn ervaringen breder
uitdraagt, kunnen gemeenten daar nuttige kennis aan ontlenen. Op het lokale niveau
heeft de overheid net zo goed een voorbeeldfunctie. 

Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal

foto: Jurgen Huiskes

Architectuur Lokaal
Architectuur Lokaal draagt door het verbeteren van het
opdrachtgeverschap bij aan een betekenisvolle en duurzame
inrichting van stad en land in Nederland. Architectuur Lokaal
richt zich op alle betrokkenen bij het opdrachtgeverschap
met de nadruk op ondersteuning van lokale bestuurders 
en raadsleden, om hen in staat te stellen weloverwogen
beslissingen te nemen. Daarbij is het uitgangspunt dat een
goede samenwerking tussen publieke opdrachtgevers 
(nationaal, provinciaal en lokaal), private partijen en 
ontwerpers essentieel is voor het ontstaan van ruimtelijke
en architectonische kwaliteit. Architectuur Lokaal beheert
het Steunpunt Ontwerpwedstrijden, dat uitschrijvers van
wedstrijden behulpzaam is bij de programmering van 
prijsvragen ten behoeve van de selectie van ontwerpers en
projectontwikkelaars.
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Architectuur Lokaal wil 
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van dit tijdschrift. 

Via www.arch-lokaal.nl kunt 

u meedoen aan een enquête. 
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Opgaven De Maas centraal
Natuurontwikkeling langs verwaarloosde Maasoevers in Limburg. 
Een succesverhaal van een handvol doortastende mannen
Dorine van Hoogstraten
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Foto omslag
The Tishman Audiorium, The New School, New York (1997)
‘De van origine Oostenrijkse decorontwerper en architect
Joseph Urban immigreerde in 1912 naar Amerika. Van zijn
oeuvre zijn maar een paar gebouwen bewaard gebleven: de
modernistische New School for Social Research (1930).
Zoals veel New Yorkers, ben ik vaak langs de enigszins
strenge New School gelopen zonder te weten hoe wonderlijk
het er binnen uitziet. Een paar jaar geleden fotografeerde 
ik het onlangs gerenoveerde Tishman Auditorium. Het
auditorium kreeg de naam van Tishman Real Estate
Company, die waarschijnlijk de restauratie financierde.
Volgens de restauratiearchitect, Rolf Ohlhausen, kwamen
de verbazingwekkend heldere kleuren pas aan de opper-
vlakte na het verwijderen van tientallen lagen witte verf.’
Brian Rose (1954) fotografeert architectuur en landschap-
pen. Na 15 jaar in Nederland woont hij nu weer in New
York. Zijn werk is onder andere aangekocht door het
Museum of Modern Art en het Metropolitan Museum of Art.
In 2004 verscheen zijn boek The Lost Border, the Landscape
of the Iron Curtain (Princeton Architectural Press).
www.brianrose.com

Voor de cover van Architectuur Lokaal stelt telkens een andere
architectuurfotograaf zijn mooiste archieffoto ter beschikking.
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Lokaal Mondiaal

De naam zegt het al: Millennium Park in Chicago
moest in het jaar 2000 open gaan, maar pas in
2004 kon burgemeester Daley het lint feestelijk
doorknippen. Dat kwam niet doordat er te weinig
geld was voor het park, nee, er waren eerder te
veel gulle sponsors die graag wilden meedoen met
dit paradepaard van groene openbare ruimte in het
hart van Chicago. Het park moest twee functies
vervullen: de binnenstad weer met Lake Michigan
verbinden door een in onbruik geraakte spoor-
emplacement te overkappen, en die overkapping
moest een groene plek voor iedereen worden.
Millennium Park is een fascinerende case study in
het elkaar wederzijds versterken van de publieke
en de private sector.

Het was het wachten waard: het park heeft de
stoutste verwachtingen overtroffen. Drommen
mensen trekken erheen, zowel toeristen als inwoners
van de stad. Om de gratis concerten bij te wonen
bij het wufte openluchtpodium van Frank Gehry,
om van de uitzicht op de stad te genieten, om in het
gras te liggen, om met de kinderen te wandelen, om
op de stoep tegen Bush te protesteren, om naar de
kunstwerken te kijken en vooral naar elkaar. 

Anish Kapoor heeft er zijn enorme stalen hoog-
glans jellybean neergezet, officieel Cloudgate
geheten, die de mensen en de gebouwen in de
omgeving als een lachspiegel vervormt. Van het
kunstwerk van de Catalaan Jaume Plensa gaat een
heel andere betovering uit: in twee glazen torens
die door een ondiepe reflectievijver worden 
verbonden projecteert hij, reusachtig uitvergroot en
in slow motion afgedraaid, de gefilmde gezichten
van duizend anonieme Chicagoans. Ze kijken je
aan, glimlachen en spuwen tenslotte een waterstraal
in de vijver. 

Het succes van het park straalt ook af op de
omgeving. Het eerbiedwaardige Art Institute heeft
de uitbreiding door Renzo Piano aangepast om
erop aan te kunnen sluiten. De huizenprijzen in
de omgeving zijn flink gestegen en de torens met
koopappartementen schieten uit de grond.
Millennium Park is een succes omdat het een
groene verademing in de stenige stad is, zonder
commerciële drijfveer. Het is een bij uitstek 
democratische stedelijke ruimte – een zeldzame
combinatie van gratis en upscale. Het is ook van
de weinige plekken in de stad waar je niets van
segregatie merkt. Het publieke en het private geld
dienen hier samen één en hetzelfde belang.

Millennium Park
Markt en overheid creëren samen een groene oase
Tracy Metz

Tracy Metz heeft in 2007 een LOEB Fellowship
aan Harvard University’s Design School, waar ze
zich verdiept in het fenomeen ‘down town’. 
Dit jaar bericht zij vanuit Amerika over ontwerp,
opdrachtgeverschap en de stad.

Beeld van Mark di Suvero op een gesponsorde 
buitenexpositieruimte in Millennium Park

Een van de duizend inwoners van Chicago die Jaume
Plensa heeft gefilmd voor zijn kunstwerk in
Millennium Park

De 'jellybean' van Anish Kapoor

Frank Gehry heeft behalve het muziekpodium ook een 
mooie slingerende brug voor het park ontworpen

Het muziekpodium van Frank Gehry; in het 
buizenstelsel is het geluidssysteem verwerkt.

De 'jellybean' van Anish Kapoor
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Het ontwerpen van een campus lijkt misschien geen
voor de hand liggende opgave voor een woningstich-
ting, maar voor Servatius was het redelijk vanzelf-
sprekend. Er is in Maastricht een tekort aan studen-
tenwoningen en Servatius wilde het tekort aan
studentenwoningen oplossen. De gemeente en de
Universiteit Maastricht (UM) zochten naar manieren
om studenten na hun studie in de stad te houden.
Een campus met goede voorzieningen in de vorm
van accommodatie voor startende ondernemingen,
vooral UM-gerelateerd, zou beide wensen kunnen
verenigen. De organisaties bundelden de krachten
en onderzochten de mogelijkheden. De universiteit
is nog gedeeltelijk betrokken bij het project.
Servatius Ontwikkeling, de commerciële poot van
Servatius, is de opdrachtgever en inhoudelijk, pro-
cesmatig en financieel de enige verantwoordelijke.

In zijn kantoor omschrijft chef d’equipe Guus
Rondagh op ontspannen wijze de verschillende
onderdelen binnen het Campusproject. Globaal
omvat het programma, behalve 546 studentenunits,
kantoorruimte voor startende ondernemers, winkels,
horeca en sportfaciliteiten. Om dit tamelijk omvang-
rijke programma (244.000 m3 in totaal) in één
gebaar op te nemen, ontwierp Calatrava een hoofd-
gebouw van 360 meter lang, opgedeeld in kubussen,
waarin het merendeel van de kamers en de studio’s is
gesitueerd. Aan de voet van een 64 meter hoge toren
komt een sportcomplex. De huid van het gebouw zal
uit gepatineerd koper bestaan, van dak tot plint, van
lamellen tot liggers. Overal. 176.000 kilo in totaal.
Een ambitieus project, maar Rondagh blijft er tame-
lijk rustig onder. De keus voor Calatrava en voor het
ontwerp zelf is allemaal min of meer vanzelf gegaan.

Zijn probleem was aanvankelijk vooral het proces
weer vlot te trekken, nadat de gesprekken waren 
verzand in financiële loopgraverij. ‘De directeur van
Servatius, Leks Verzijlbergh, was enthousiast over de
ontwerpen van Calatrava. Dus ging hij hem opzoe-
ken in zijn bureau in Zürich. Van aanbestedingsproce-
dures was geen sprake, een woningcorporatie is geen 
overheidsinstantie. Het begon voortvarend, maar 
al snel sloeg de stemming om. Er was alleen maar
discussie over geld met de architect. Niemand bij de
woningcorporatie werkte nog serieus aan de voort-
gang van het plan. Ik heb toen twee dingen vastge-
legd met alle betrokkenen. Ten eerste dat er nooit
discussie zou zijn over Calatrava. Hij is en blijft de
enige kandidaat. Ten tweede dat we op een andere
manier naar geld zouden gaan kijken. Je kunt naar
de kosten kijken, maar dan wordt alles duur. Fixeren

De Koperkwestie
Woningstichting Servatius Wonen & Vastgoed in Maastricht is financieel en inhoudelijk verantwoordelijk
voor een bouwproject dat ruim 130 miljoen euro zal gaan kosten, dat maar ten dele te maken heeft met
woningbouw, naar ontwerp van een wereldberoemd architect. Met de Campus in Maastricht van Santiago
Calatrava toont Servatius zich een bevlogen en ambitieus opdrachtgever. Toch kwam de corporatie in 
conflict met de gemeenteraad en milieupartijen over de te gebruiken hoeveelheid koper in het ontwerp. 
De achtergronden bij De Koperkwestie.

Opdrachtgever in NL > Tekst: Indira van ’t Klooster > Beeld: Servatius Wonen & Vastgoed > Ontwerp: Santiago Calatrava > Opdrachtgever: Servatius Ontwikkeling 
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op de kosten is een akelige manier van werken. Dat
werkt belemmerend. Andersom is veel prettiger: wat
zijn de opbrengsten? Wat kunnen we verdienen?
Goede huurders leveren goede voorwaarden van
investeerders. Op basis daarvan kun je naar de bank,
en dan gunstige rentepercentages afdwingen.
Financieren is niet moeilijk, het vraagt om een paar
kleine rekensommen.’ Het vertrouwen in het project
kwam terug. 

Het grootste probleem ontstond begin dit jaar. De
GroenLinks fractie van de gemeenteraad protesteerde,
samen met het Universitair Milieu Platform Maastricht
en het Waterschap Roer en Overmaas, tegen de grote
hoeveelheid koper in het ontwerp. Het koper zou het
grondwater vervuilen en daarmee schade aan het
milieu toebrengen. Ook zou de toepassing van een
dergelijke hoeveelheid zwaar metaal in strijd zijn met
het in april 2006 gesloten coalitieakkoord waarin het
gemeentebestuur zich voorneemt om het gebruik van
zware metalen in de bouw te beperken. En tot slot 
zou de keus voor koper alleen berusten op een
esthetische voorkeur en niet een functionele nood-
zaak. Een commissie van wijze mensen boog zich
over de kwestie. 

In termen van opdrachtgeverschap is dit een inte-
ressante kwestie, omdat hier twee zaken lijken te 
conflicteren. Een opdrachtgever is verantwoordelijk
voor een goed ontwerp, maar ook voor een goede

inpassing in de omgeving. Als het erop aankomt, wat
weegt dan zwaarder: artistieke vrijheid of het milieu?
Voor Rondagh ligt de kwestie niet zo zwart-wit: 
‘Ik was erg verbaasd over deze aanval. Calatrava heeft
voor koper gekozen juist omdat het een duurzaam
materiaal is, bovendien past het vanwege zijn kleur
goed in de groene omgeving. En aan dat bestuurs-
voornemen was geen enkel beleid gekoppeld, geen
wet, niets, er zijn andere voorbeelden van gebruik van

zwaar metaal, die zonder protest zijn goedgekeurd
door de raad.’ En dan, laconiek: ‘Ik ben er altijd van
uit gegaan dat de commissie ons in het gelijk zou 
stellen. We hebben dus ook geen alternatief materiaal
bedacht.’ 

Desalniettemin leidde ‘de Koperkwestie’, zoals het
conflict al snel ging heten, tot kamervragen in de
Tweede Kamer en tot uitvoerig onderzoek van TNO.
Een onafhankelijke commissie boog zich over de
zaak en pleitte Servatius onlangs op alle punten vrij.
De commissie was positief over de techniek met 
zeolietfilters, achtte het ontwerp niet in strijd met het
gemeentelijke Convenant Duurzaam Bouwen en
meldde dat het koper niet afkomstig is uit landen waar
kinderarbeid voorkomt. De Welstandscommissie was
al akkoord. Rondagh: ’We hebben de bouwvergunning
meteen aangevraagd, en hopen nu echt snel aan de
slag te kunnen.’

Maar begint het dan niet pas echt? De complexe
ontwerpen van Calatrava kunnen eenvoudig voor
complicaties zorgen. Heeft Rondagh contact gezocht
met partijen die betrokken waren bij de bruggen over
de Hoofdvaart in de Haarlemmermeer? ‘We hebben
het staalconstructiebedrijf gecontracteerd dat destijds
de bruggen in Hoofddorp heeft gerealiseerd, Victor
Buijk uit België. Hij heeft veel nuttige ervaring 
opgedaan over hoe te werken met een persoon als
Calatrava. En ik heb de documentaire De kronkels
van een architect bekeken.’ In deze documentaire
draait alles om het machtsspel tussen de directeur
van een woningbouwvereniging in Malmö en
Santiago Calatrava. Onderwerp is een prestigieuze
wolkenkrabber die al snel schrikbarend over de
begroting gaat. Rondagh: ‘Ik kan genieten van de
manier waarop die mannen met elkaar omgaan. Hard,
compromisloos, maar er is ook terechte strengheid
van Calatrava om kwaliteit te bereiken. Daar leer ik
meer van dan van praten in de Haarlemmermeer.’
Voor de uitvoering heeft Rondagh een eenvoudige
constructie gekozen. ‘Aanvankelijk was er een bouw-
teamovereenkomst met een aannemer, maar ook dat
liep steeds vast in gesprekken over geld. Daarom heb
ik het over een andere boeg gegooid. Wat zijn de
belangrijkste partijen tijdens de bouw? Die partijen

[staal, koper, beton en installaties, red] zijn nu 
vertegenwoordigd in een alliantie. Servatius is daar
vanzelfsprekend onderdeel van, alsook een facilitair
bedrijf voor alle partijen. Iedereen heeft een convenant
ondertekend waarin onder andere is vastgelegd dat
het ontwerp niet ter discussie staat, dus de architect
is pro forma vertegenwoordigd, ook al omdat hij 
verantwoordelijk is voor de constructie.’

Al met al een vertraging van een jaar, waarin
alleen al de koperprijs is verdubbeld. Rondagh haalt
gemoedelijk de schouders op. ‘Die financiële ruimte
is er, en er zijn altijd inkoopvariabelen.’ Hij kijkt naar
buiten. ‘Daar’, wijst hij, ‘komt de campus. In 2009 is
hij gereed.’ 

Informatie
Guus Rondagh, chef d’équipe, Servatius
Ontwikkeling, Projectbureau Campus Maastricht.
A.rondagh@servatius.nl, T 043 328 42 20.

‘Ik kan genieten van de manier
waarop die mannen met elkaar
omgaan. Hard, compromisloos.’

Financieren is niet moeilijk, 
het vraagt om een paar kleine
rekensommen.

#59_01-24.qxd  19-09-2007  17:10  Pagina 6



7Architectuur Lokaal  #59

Regie

We zitten in de zonnige achtertuin van Marja van der Tas. Even wil ze wel
aan de tafel blijven zitten, maar straks gaan we een stukje fietsen. ‘We kunnen
beter zelf gaan kijken naar wat er is bereikt, niet alleen erover praten’, 
zegt ze. Tussen 1998 en 2006 was Marja van der Tas wethouder ruimtelijke
ontwikkeling, bouwtoezicht, monumentenzorg en kunst in de openbare
ruimte in Apeldoorn. In die periode werd de Kanaalzone omgetoverd tot
woongebied, kwam het cultuurcluster in de binnenstad tot stand en werd een
begin gemaakt met de aanleg van het Stationsplein. Kortom, er gebeurt nogal
wat in deze gemeente met 156.000 inwoners. Van veel publieke gebouwen
was de gemeente zelf opdrachtgever. ‘Hoe vaak bouw je nu een theater? Een
ziekenhuis? Een school? Gemeenten moeten hier bovenop zitten en het
opdrachtgeverschap vooral niet uitbesteden. Het zijn ruimtelijke en bestuur-
lijke hoogtepunten. Het gaat om grote bedragen, er bestaat snel de neiging
om te bezuinigen, de eerder geformuleerde ambities bij te stellen. Maar juist
bestuurders moeten de regie houden. Een nieuw publiek gebouw is een kans
om iets toe te voegen aan de stad.’ Dat betekent overigens niet dat een
gemeente overal voor topkwaliteit moet kiezen. ‘Besturen is ook denken in
kansen, niet altijd voor het beste willen gaan, dat kan niet, maar je kunt wel
keuzes maken, de stad zoneren in meer en minder prestigieuze gebieden.
Durf te kiezen!’ 

Om dat te kunnen doen, moet een bestuurder wel een visie hebben. Waar
begin je als zojuist geïnstalleerd wethouder met het formuleren van beleid?
‘De eerste stap is identificeren wat van belang is. Apeldoorn bijvoorbeeld is een
dorp met stedelijke voorzieningen. Apeldoorn is ook een groene gemeente
met een groot buitengebied. Het is niet voor niets dat de Triënnale 2008 [over
landschap, red.] hier plaatsvindt. Op het Stationsplein komen veel ambities
samen. In maat en schaal past het Apeldoorn, het plein nodigt uit tot ont-
moeting, de dennenbomen verwijzen naar de Veluwe. Het is interessant om
dit Stationsplein te vergelijken met dat van Arnhem en Nijmegen. Die steden
zijn even groot, maar in hun stationsgebieden komen hele andere ambities
tot uiting. Van belang is ook de aandacht niet alleen op architectuur te richten,
maar ook op omliggende beleidsvelden: natuur, verkeer, openbaar vervoer,
parkeren en herstructurering. En als je echt iets wilt bereiken, kleur wilt
bekennen, moet je ook investeren in het ambtelijk apparaat. In Apeldoorn
gaat dat nog vrij makkelijk. Er is een aantrekkelijke mix van nieuwbouw, 
herstructurering, nieuwbouw, groen, er gebeurt hier veel.’ 

En als je dat allemaal hebt geregeld, wat is dan nog essentieel voor goed
beleid en een brede visie? Marja van der Tas denkt even na. ‘Het allerbelang-
rijkste voor mij was ruimte laten voor andere initiatieven, voor andere
gedachten en voor gebruikers. Dat is ook het allermoeilijkste. Niet alles

Durven 
en 
delen

Kwaliteit, visie en duurzaamheid in de (on)gebouwde
omgeving komen niet vanzelf. Het vereist een heldere
visie van bestuurders op architectuur en stedenbouw,
maar ook op groen, recreatie, verkeer en het oplossen
van parkeerproblemen. Dat stelt Marja van der Tas
na acht jaar wethouderschap in Apeldoorn. Maar
vooral is durf onmisbaar. ‘Durf te investeren, durf te
delen, durf te kiezen. Het is leuk om kleur te bekennen!’

Architectuurbeleid > Tekst: Indira van ’t Klooster > Beeld: Maarten van Schaik
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alleen willen doen. Niet te elitair zijn. Het debat vermaatschappelijken. Dat
doen we in Apeldoorn al jaren via een burgerlid in de commissie ruimtelijke
kwaliteit, maar ook via wijkraden horen we de ideeën van burgers. We bouwen
niet voor architecten of opdrachtgevers, maar voor mensen. En aanpassingen
achteraf zijn altijd duurder. Durf te delen! Ideeën, enthousiasme.’ Het is een
wankel evenwicht, want een bestuurder moet natuurlijk niet altijd zwichten
voor protest. Bij de verbouwing en uitbreiding van Theater Orpheus en het
Walter Boscomplex [een van de grootste kantoren van de Belastingdienst,
red] waren de bezwaren van de omwonenden tegen maat en schaal van de
nieuwbouw niet gering. Misschien juist daarom is Marja van der Tas zichtbaar
tevreden over het eindresultaat als we later op de middag inderdaad langs al
deze projecten fietsen. 

Dat neemt niet weg dat bestuurders en deskundigen het niet alleen voor
het zeggen moeten hebben. ‘Ik ben voorzitter van het VACpunt Wonen
[Vrouwen Advies Commissie, red]. Uit overtuiging dat de lokale VAC’s 
praktische deskundigheid en consumentendeskundigheid kunnen meegeven
aan de ontwerper. Zeker als iets is bedoeld voor bewoners moeten zij een
belangrijke stem hebben. Kunst in de openbare ruimte bijvoorbeeld. We zullen

ermee moeten leren leven dat artistieke waarde niet alleen wordt bepaald
door een klein clubje deskundigen. Die autonomie moeten we delen, mede-
verantwoordelijkheid organiseren. Datzelfde geldt voor architectuur. 
Het gaat om meer dan het gebouw alleen, het gaat om ruimte scheppen,
fysieke ruime, openbare ruimte, elkaar ontmoeten en dat dan integreren met
detaillering, materialen, cultuurhistorie, groen en kunst.’ Maar het is vooral
in de herstructureringsgebieden dat alles met alles samenhangt. ‘Daar is alles
zo kwetsbaar en het geld is zo beperkt. Daar heb ik geleerd hoe je elkaar over
de streep trekt, hoe iedereen iets meer moet bijdragen. Durf te investeren. 
In parkeervoorzieningen, in groen, in materialen, in detaillering. Anders loop
je elkaar te marginaliseren. Investeer ook in mensen, in coalities op termijn,
in een grotere kring van betrokkenen. Opdat je achteraf niet het gevoel hebt:
is dit het nou? Had dat nu niet beter gekund?’ 

Ze onderbreekt haar betoog als een blauwe libel op een blauw waterkannetje
op de tafel neerstrijkt. ‘Kijk, dat soort details, daar loop ik warm voor, klein,
kwetsbaar maar zeer aanwezig en zo mooi.’ Het zou als metafoor voor de
herstructureringsopgave kunnen dienen in de zin dat kwetsbare schoonheid

eerst opgemerkt moet worden, dat door omstandigheden iets moois kan 
ontstaan en dat het totaalbeeld belangrijker is dan de afzonderlijke objecten.
Dan gaat het dus om regie uitoefenen en lef hebben. Vooral als de eeuwige
roep om bezuinigingen de overhand dreigt te nemen. Is rekenen de afgelopen
jaren belangrijker geworden dan tekenen? ‘Ja, maar daar wil ik niet voor
zwichten. Binnen financiële randvoorwaarden iets goeds maken is soms
moeilijk, maar iets goeds wint aan waarde, het is een vorm van voorinvesteren.
Als rekenen prevaleert worden parkeeroplossingen bijvoorbeeld minder
goed. Er is te weinig aandacht voor de ruimte om het gebouw heen. Die 
aandacht moet een wethouder echt afdwingen. Marktpartijen zijn vaak te
afwachtend. Die gaan pas bouwen bij financiële zekerheid, als 70% van de
woningen is verkocht. Maar een gemeente kan en moet durven voorinvesteren,
gewoon beginnen, niet wachten, risico nemen.’ 

Maar projectontwikkelaars verwijten toch juist de overheidspartijen gebrek
aan lef en visie? ‘Ik bestrijd dat. In het cultuurkwartier hebben we het 
theater en het museum in eigen hand gehouden. Zo kwamen die projecten
veel sneller tot stand dan wanneer we op marktpartijen hadden moeten
wachten. Het stationsgebied is een PPS-constructie. Vanwege de schroom
van de marktpartijen is het de gemeente geweest die de start van de bouw
van een appartementencomplex heeft doorgezet. De marktpartijen durfden
dat niet, appartementenbouw bij een stationsgebied in aanbouw, dat is com-
mercieel een driedubbel risico. Maar als je niet ergens begint, komt er nooit
iets tot stand. Daadkracht is belangrijk. Zo blijven burgers betrokken bij de
politiek.’

Dat de rol van burgers belangrijk is staat voor Marja van der Tas vast. ‘De
politiek heeft een slecht geheugen. Continuïteit van beleid in de openbare
ruimte moet georganiseerd worden over de bestuursperioden heen. De politiek
is daartoe zelf niet altijd in staat, uit onwil, uit onwetendheid. Maar de 
burgerij kan op zijn strepen gaan staan. Je moet je verhaal blijven vertellen,
de ambities in leven houden. Ik doe dat zelf ook nog elke dag. Het gaat erom
enthousiasme in het veld genereren.‘ En dan kunnen er onverwachte dingen
gebeuren, die weten te verrassen. Zoals een libel op een waterkan.

Informatie
Marja van der Tas (1958) was CDA-wethouder in Apeldoorn tussen 1998 
en 2006. Sinds kort is ze bestuurslid bij Architectuur Lokaal. Daarnaast is 
ze onder andere voorzitter van de VROM-Raad, de Veluwecommissie, de
provinciale commissie Fysieke Leefomgeving van Overijsel en de Raad 
van Commissarissen van woningcorporatie De Goede Woning. Haar eigen 
bedrijf TasK 4 You adviseert overheids- en non-profitorganisaties bij 
beleids- en organisatievraagstukken.

‘We zullen er mee moeten leren leven dat
artistieke waarde niet alleen wordt bepaald
door een klein clubje deskundigen.’

‘Vanwege de schroom van de marktpartijen is het 
de gemeente geweest die de start van de bouw van 
een appartementencomplex heeft doorgezet.’
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Vlissingen
Transparantie 
en de burger
De Vlissingers zijn trots op hun gerenoveerde gemeentehuis, maar een zekere nuchterheid past bij hen.
Deze instelling is kenmerkend voor zowel de architectuur als het proces van renovatie. En dus is zorgvuldig
omgegaan met de al aanwezige kwaliteiten en de belangen van allerlei betrokkenen. 

Dossier De Gemeente: gemeentehuizen > Tekst: Marieke Berkers > Beeld: Rob ‘t Hart > Ontwerp: Kuiper Compagnons > Opdrachtgever: gemeente Vlissingen
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De stad Vlissingen kent een turbulente geschiedenis
wat haar stadhuizen betreft. Een brand na een
Engels bombardement in 1810 betekende het einde
van een prachtig renaissancepand. Vervolgens
betrok het stadsbestuur het barokke Van Dishoeck-
huis. Over de bestemming van dit monument
werd jarenlang getwist, nadat het bestuur het 
verliet: wel of niet verplaatsen, slopen, behouden
en herbestemmen? Uiteindelijk is het van lieverlee
in de jaren tachtig gesloopt. Het stadsbestuur was
inmiddels verhuisd naar een stadhuis dat in 1943
door Dirk Roosenburg was ontworpen. Het werd,

vertraagd door de Tweede Wereldoorlog en
wederopbouwperiode, pas in 1962 opgeleverd.
Eind jaren negentig besloot het gemeentebestuur
dat het gebouw niet meer voldeed aan de eisen
van nu en dat gezocht moest worden naar een
oplossing. Zou wederom een markant gebouw
gesloopt worden? De traditie van verlies en sloop
kleurde de discussies rond deze vraag en
Roosenburgs gebouw werd gespaard. Besloten
werd over te gaan tot een grondige renovatie.
Maar dan wel een die een gebouw zou opleveren
met een bepaald cachet, vertelt Frank Priem,
directeur grondgebied. Daartoe was van belang
een architect aan te stellen van naam, zo besloot
het bestuur. Na een Europese aanbesteding werd
Wytze Patijn van KuiperCompagnons geselec-
teerd. Hij ontwierp een gebouw dat past bij de
Vlissingse nuchterheid. Vlissings cachet betekent
geen extravagant gebouw, maar een architectuur
bestaand uit duurzame materialen. 

Welke aspecten zijn een gegeven bij renovatie
tijdens het bouwproces? Priem noemt ze op.
Mensen hebben emoties ten aanzien van het
gebouw. Daarom voerde Ingenieursassociatie Van
den Bos & De Jongh, die ook het programma van
eisen opstelde, in opdracht van de gemeente
gesprekken met gebruikersgroepen en hield een
enquête. Ook stond het materiaal waaruit de

architectuur bestaat ten dele al vast. Daarnaast is
er sprake van cultuurhistorie waar op verant-
woorde wijze mee om moest worden gegaan.
Voor de volledigheid ging de gemeente bovendien
na of de nabestaanden van Roosenburg formeel of
informeel nog iets te zeggen hadden over een
eventuele renovatie. Dit bleek niet het geval.
Tenslotte moet bij renovatie rekening gehouden
worden met dubbele verhuiskosten: uithuizing en
terugverhuizing. 

De Vlissingse aanpak van de renovatie wordt
gekenmerkt door het maken van doordachte keu-
zes van organisatorische aard. Priem vertelt dat
zijn ambitie was een ‘mensonafhankelijk gebouw’
te realiseren. Dit is een gebouw waar geen werk-
plekken zijn die zijn ontworpen naar individuele
smaak. Alle kamers van de wethouders zijn bij-
voorbeeld gelijk en neutraal. Het bevordert rust bij
medewerkers in het gebouw. Ook werd besloten
om twee interne projectleiders en één externe
projectleider aan te trekken. Deze constructie had
als voordeel dat geprofiteerd kon worden van twee
kwaliteiten die het proces van bouwen vaak ten
goede komen. De gedachte was dat een interne
projectleider, als direct betrokkene, extra gemoti-
veerd zou zijn. Hij zou later immers komen 
werken in het gebouw waarover hij zelf meedacht.
Eén van de twee interne projectleiders was 
bovendien gekozen omdat hij al zijn hele leven bij
de gemeente werkte en daarmee de perfecte
gebruikersdeskundige zou zijn. De broodnodige
objectiviteit kwam van iemand die meer van een
afstand naar het proces keek. Met het aantrekken
van een externe kracht kon tevens ontbrekende
interne kennis worden aangevuld. Weldoordacht
was ook het plan de renovatie te laten voltrekken
in één bestuursperiode, zodat de bestuurlijke
motor achter het project, wethouder Kees de
Keijzer, het binnen zijn eigen bestuursperiode zou
kunnen voltooien. Deze keuze had als voordeel dat
de kans op politieke wisseling van de wacht, en
daarmee het risico van vertraging van het proces,
gering was.  

Tijdens de selectieprocedure ontstond groot
vertrouwen in Wytze Patijn. Hij werd daarom
later ook gevraagd de directievoering op zich te
nemen. Bovendien voldeed zijn visie het duidelijkst

aan het programma van eisen. Transparantie is
een begrip dat niet meer weg te denken valt uit
het hedendaagse Nederlandse politieke jargon, en
daarmee ook niet uit het programma van eisen
voor gebouwen voor openbaar bestuur. Het past
bij de tijd van de mondige burger en het openbaar
bestuur als dienstverlenend bedrijf. Patijn haakte
daar letterlijk op in. Zo liet de architect de
bestaande monumentale bakstenen gevel van de
raadzaal afbreken en vervangen door een glazen
façade. Wanneer er tegenwoordig wordt vergaderd,
kan de voorbij fietsende burger de gemeenteraad
zien zitten. De bestaande sobere binnenplaats werd
overdekt en het atrium geldt nu als openbaar.
Burgerzaken huist nu in deze lichte open ruimte.
En was het in de zestiger jaren nog de koningin
die de opening van het nieuwe gebouw verzorgde:
in het Vlissingen van nu knipte een delegatie 
afgevaardigde bewoners het lintje door.

Informatie
Frank Priem is bereikbaar via de heer K.C. 
(Rijni) de Witte, senior communicatieadviseur.
kwe@vlissingen.nl, T 0118 47 91 01
KuiperCompagnons, www.kuiper.nl
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De ambitie was een 
‘mensonafhankelijk gebouw’ 
te realiseren.
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In de weelderige botanische tuin, de Jochumhof aan
de Maas in Steyl, vertellen de Venlose wethouder
Peter Freij en projectleider Keesjan van den Herik
over hun gezamenlijke missie: de Maascorridor.
Dat is een verzamelnaam voor 46 projecten die
worden uitgevoerd in een langgerekt gebied rond
Venlo. De projecten, die allemaal een relatie met het
Maaswater hebben, streven verschillende doelen
na: hoogwaterbestrijding, natuurontwikkeling en
recreatie. Ieder project wordt onder leiding van
één van de partners voorbereid, uitgewerkt en
gerealiseerd. De bindende persoon is Van den
Herik, die per project door de verantwoordelijke
instantie wordt ingehuurd. Zijn rol is daardoor
relatief vrij, hij is nergens in vaste dienst. Hij
spreekt niet alleen de officiële partners van de
Maascorridor, maar gaat ook op de koffie bij de
boer die zijn bouwland liever niet overlevert aan
het onkruid en de inwoner van Venlo die sinds jaar
en dag zijn hond uitlaat in de omgeving. Zo doet hij
kennis op, brengt belanghebbenden met elkaar in
contact en weet bewoners te enthousiasmeren. 

De Maascorridor heeft zijn wortels in de jaren
negentig. Na de overstromingen laaide de discussie
over de beste aanpak van het hoogwater op. De
rijksoverheid beloofde dat na tien jaar 70% van de
bevolking veilig zou zijn en in het rapport van de
Commissie Boertien die zich over deze problematiek
boog, stonden genuanceerde aanbevelingen. Er
moesten noodkades komen en op lange termijn
moest de rivier meer ruimte krijgen. De Maas was
tot 1995 een onbedijkte rivier geweest die stroomde
door een landschap dat geleidelijk opliep. Bij
hoogwater overstroomden de oevers geleidelijk en

voorspelbaar. Na de bedijking zijn dorpen en steden
beschermd tot een bepaalde Maaswaterstand. Als
de rivier ooit hoger komt - en alle voorspellingen
wijzen daarop - dan zal het water op een niet te
voorspellen plek sneller, hoger en gevaarlijker zijn
dan ooit.  

Op de lange termijn is het effectiever om de rivier
meer ruimte te geven, daar zijn de deskundigen het
over eens. Het verlagen van oevers en aanleggen
van nevengeulen zorgt dat het overtollige water weg
kan stromen. In de tussentijd kunnen op die oevers
natuurgebieden ontstaan, Galloway runderen grazen
en mensen wandelen, fietsen en in de geulen kan
men kanoën. Maar de rijksoverheid heeft zich bijna
uitsluitend gericht op het aanleggen van kades,
andere initiatieven zijn er volgens Freij nog niet 
uit de koker van Rijkswater staat gekomen en het

In Venlo klonken al in 1993 geluiden om meer met de Maasoevers te doen. De stad  had de rug naar
de Maas gekeerd en in de omgeving hadden de oevers een agrarische bestemming. Daardoor was het
water niet bereikbaar voor recreanten. Het extreme hoogwater van 1993 en 1995 drukte de gemeente
nog eens met de neus op de feiten: er moest een integraal plan komen om de rivier de ruimte te geven
en tegelijk de oevers beter te benutten. Een nieuw college nam in 2000 een projectplan aan voor de
Maascorridor.

Water en Landschap > Tekst: Dorine van Hoogstraten > Foto's: Dorine van Hoogstraten en Joost Geeraedts  Opdrachtgevers: Gemeente Horst aan de Maas, 
Gemeente Arcen & Velden, Gemeente Maasbree, Gemeente Venlo, Provincie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat 
De Maaswerken, WaterschapPeel & Maasvallei, Wereld Natuur Fonds, ministerie van LNV 

De bindende persoon is 
nergens in vaste dienst.

De Maas centraal
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budget is op. Reden voor de gemeente Venlo om
samen met buurgemeenten, provincie, natuurbe-
schermingsinstanties en andere partijen in de regio
de krachten te bundelen en zelf het initiatief te
nemen voor een duurzame oplossing. In 2000
tekenden zij een convenant waarin al geplande en
nieuwe projecten werden gebundeld tot één plan. 

Het projectplan voor de Maascorridor bevatte
een integraal en helder verhaal zonder begroting.
Die begroting ontbrak omdat de makers vreesden
dat het benodigde bedrag de betrokken partijen zou
afschrikken. Toch was Freij vanaf het begin zeker
van zijn zaak: 'Voor een goed plan vind je altijd geld.'
De Maascorridor maakte vervolgens een vliegende
start. De gemeente Venlo verkocht bijvoorbeeld
uiterwaarden aan het Limburgs Landschap, die ze
sindsdien beheert. De provincie, de Postcode
Loterij en de gemeenten investeerden al in de 
eerste jaren forse bedragen in projecten als het
Maasoeverpark Blerick, de Océ-weerd en

Raaijweide. Alles bij elkaar is in zeven jaar 329 
hectare riviernatuur gerealiseerd. Die gebieden
zijn toegankelijk voor fietsers en wandelaars en
beschikbaar voor rivierverruiming. Bij ieder project
dat van start gaat of wordt opgeleverd, organiseert
Van den Herik een feest; successen moet je delen
zodat de bevolking zich betrokken voelt. 

De Maascorridor is een succesverhaal van 
mannen die door doortastend optreden, creatief
denken die met hun geloof in het welslagen van
het plan meer weten te bereiken dan velen voor
mogelijk hadden gehouden. Hun maatregelen 
voor de hoogwaterbestrijding hebben vooral effect
in het gebied stroomopwaarts: tot aan Roermond
zijn ze blij met de Maascorridor. Maar als er nu
extreem hoog water zou komen? Dan heeft Venlo
een probleem. Als de kades overstromen is de stad
een badkuip en kan het water niet meer weg. Maar
het lijkt er op dat ook anderen het voorbeeld van
de Maascorridor willen volgen, ook gemeenten
stroomafwaarts, en dat kan Venlo ten goede komen.
Dat is de enige manier om op de lange termijn de
veiligheid te garanderen. Dat weten Freij en Van
den Herik zeker.

Informatie
Peter Freij, pcmfreij@venlo.nl, T 077 359 62 12 
Keesjan van den Herik, herik@maascorridor.nl

De begroting ontbrak omdat 
de makers vreesden dat het 
benodigde bedrag de betrokken
partijen zou afschrikken.
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De Nederlandse economie moet het hebben van techniek en kennis
gemixt met creativiteit en cultuur. Veel gemeenten willen hier ruimte
voor vrijmaken. Bedrijven in de creatieve sector vragen om levendige,
gemengde gebieden waar je kan werken, wonen en uitgaan. Als de
gemeente dat voor elkaar krijgt, snijdt het mes aan meer kanten. 
Je hebt én werkgelegenheid én een boeiende buurt. Zoiets vraagt om
een goed samenspel tussen beleid en particulier initiatief. Dat is te zien in
Roombeek, het Enschedese laboratorium waar de gemeente van een
ramp iets moois maakt. Ze zijn nog niet klaar, maar de oogst wordt
zichtbaar.

Bedrijventerreinen > Tekst: Dirk Bergvelt > Beeld: Het Roozendaal (p.15): SeARCH; 
Het Brouwhuis (p.14): IAA architecten > Ontwerp Het Roozendaal: SeARCH; Het Brouwhuis: IAA architecten
Opdrachtgever: Het Roozendaal: gemeente Enschede; Het Brouwhuis: ING RealEstate
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Plekken voor 
kenniseconomie
(3)

Na de vuurwerkramp van mei 2000 heeft Enschede
samen met honderden bewoners een nieuw begin
gemaakt. En met succes. Roombeek staat er in-
middels bij als een expositie over stadsontwikkeling
met particuliere opdrachtgevers. Minder bekend
is, dat ook veel ondernemers en kunstenaars die
hun atelier in de wijk hadden, werden getroffen.
Daardoor was de opgave ook om cultuur en
bedrijvigheid hun plaats te geven in de nieuwe
ontwikkelingen. Het stedenbouwkundige plan van
Pi de Bruijn, dat de structuur en de spelregels voor
de herbouw geeft, is uitdrukkelijk gebaseerd op
menging van functies. In delen van Roombeek ligt
het accent op wonen. Daar kwamen kavels die
ruim genoeg zijn voor woonwerkpanden. In het
noorden van de wijk ligt de verhouding omgekeerd:
een accent op ruimte voor bedrijven aangevuld
met de mogelijkheid om woningen te bouwen. 
Dat sluit aan bij de oude situatie. Er stonden forse
fabriekshallen. Aan sommige is nog te zien hoe zij
de explosie opvingen. Roombeek is alles behalve

een zee van eengezinswoningen. De stedenbouw-
kundige structuur blijft gedifferentieerd met op
centrale plekken grote bouwmassa’s. Die vragen
om bijbehorende opdrachtgevers. Het meest 
spannende van deze wijk is het samenspel van
gemeente, ontwerpers en een paar honderd begin-
nende projectontwikkelaars die hun eigen pand
bouwen. Toch hebben ook professionele bouwers
hun bijdrage geleverd. Woningcorporaties en
marktpartijen namen behalve hun kennis hun
investeringscapaciteit mee. Zo heeft alleen al cor-
poratie De Woonplaats 60 miljoen geïnvesteerd (1).
Dat sloeg neer in projecten die te groot zijn voor
het budget van de individuele Roombeker.

Roombeek is een goede plek voor kennisecono-
mie: bedrijven kunnen meeliften op de kwaliteit
van de woningbouw, de openbare ruimte en de
voorzieningen. Gemeente en Waterschap Regge
en Dinkel hebben samengewerkt om de beek die
de wijk haar naam geeft terug te brengen in het
straatbeeld. Een duidelijke verrijking. Een sterk
punt van de wijk is ook het Kunstkwartier, dat de
positie van Enschede als culturele hoofdstad van
het oosten gaat versterken. Woningbouw, openbare
ruimte, openbare gebouwen, het zijn allemaal
punten waar wethouder Roelof Bleker, supervisor
Pi de Bruijn en het projectbureau Roombeek een
stevige vinger in de pap hebben. Bij de uitbouw van
de bedrijvigheid werkt de wijk verder met sterke
punten die er al waren. Want Roombeek was ten
tijde van de ramp bezig om uit het dal te klimmen
dat de sluiting van de textielindustrie had veroor-
zaakt. Kunst en cultuur waren al stevig in de wijk
vertegenwoordigd met de kunstenaars die zich in
de jaren negentig vestigden in de leegstaande 
textielfabriek Het Roozendaal. De klap van mei
2000 blijkt achteraf een impuls te zijn voor verdere

Bedrijven kunnen meeliften 
op de kwaliteit van de 
woningbouw, de openbare 
ruimte en de voorzieningen.
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ontwikkeling van de wijkeconomie. Door het 
vertrek van Grolsch naar een nieuwe vestiging aan
de rand van Enschede ontstaat letterlijk ruimte
voor de productie van kennis. Een voormalig 
kantoorgebouw van Grolsch biedt nu plaats biedt
Het Telematica Instituut, een gezaghebbend kennis-
centrum op het gebied van informatietechnologie.
Een ander Grolschgebouw dat blijft bestaan is 
Het Brouwhuis dat onder dezelfde naam wordt
herontwikkeld. Op de begane grond blijft het bier
schuimen. Hier komt horeca. Dan zijn er drie 
verdiepingen voor innovatieve bedrijven op het
snijvlak van media, kunst en technologie. Op de
bovenste lagen komen loftachtige appartementen,
waarin de originele brouwerij herkenbaar moet
blijven. Zo wordt binnen één gebouw gerealiseerd
wat ook voor Roombeek als geheel de bedoeling
is: je moet er kunnen werken, wonen en uitgaan.
Opdrachtgever is hier ING RealEstate met IAA
architecten als ontwerper.

De textielfabriek annex culturele broedplaats
Het Roozendaal werd zwaar beschadigd en de 
toekomst was onzeker. Een studie van architect
Bjarne Mastenbroek maakte duidelijk hoe Het

Rozendaal behouden kon blijven met nieuwe
functies en met toevoeging van een deel nieuwbouw.
SeARCH Architects verzorgde ook het verdere
ontwerp (met de gemeente als opdrachtgever). Net
als bij Het Brouwhuis is het programma gevarieerd:
behalve het volgend jaar te openen museum Twentse
Welle met bijbehorende horeca komen hier ook
ateliers, expositieruimtes en woningen. Twentse
Welle wordt (vanaf maart 2008) een attractief
museaal centrum over de geschiedenis en de 
toekomst van wonen in Twente. Onlangs werd het
hoogste punt van de bouw bereikt met de koepel
van de bijbehorende sterrenwacht. In een ander oud
fabriekspand komst straks het Cremer Museum,
een kunstcentrum waaraan de uit Enschede
afkomstige schrijver en schilder Jan Cremer zich
heeft verbonden. En toch is Roombeek ook
bedoeld als bedrijventerrein. ING Real Estate is
als ontwikkelaar actief op de ruim zes hectare van
Roombeek waar bedrijven worden geconcentreerd.
ING Real Estate is een centrale speler, maar het
opdrachtgeverschap is gemengd. Want zoals te
verwachten in Roombeek, er is ook volop gelegen-
heid voor ondernemers om hun eigen pand te 
ontwikkelen op een bedrijfskavel.  

Over de hele wereld is de planeconomie uit de
mode. Het idee is nu dat alles goed komt, als de
creativiteit van ondernemers de ruimte krijgt.
Roombeek leert dat ruimte voor creatieve onder-
nemers toch vraagt om planning. De overheid kan
niet verordonneren, wel verleiden. Veel steden
hebben de ambitie om een creatieve stad te worden.
Of dat lukt hangt af van de omstandigheden, maar
er valt wel degelijk te sturen. Hoe je dat aanpakt?
Gemeentebestuurders die hier meer over willen
horen kunnen hun licht opsteken bij hun collega’s
in Enschede.

(1) Binnenlands Bestuur 20 juli 2007, blz. 36.

Informatie
Roelef Bleker, wethouder, r.bleker@enschede.nl
Ton van Snellenberg, Programmamanager
Roombeek, Gemeente Enschede, T 053 484 83 74
a.v.snellenberg@enschede.nl
SeARCH, www.search.nl
IAA Architecten, www.i-aa.nl
ING RealEstate, www.realestate.com

Roombeek leert dat ruimte 
voor creatieve ondernemers 
toch vraagt om planning.
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Wat betekent het voor een woningcorporatie om
opdrachtgever te zijn van een onderwijsinstelling
en wat zijn de consequenties hiervan voor een
school? De keuze van de gemeente Enschede om
woningcorporatie De Woonplaats in de arm te
nemen zorgde bij aanvang van het proces voor
twijfel bij de achterban van de gemeente. Ook 
voor de scholen was de situatie onbekend. Is een
corporatie niet te commercieel ingesteld om op
maatschappelijk verantwoorde wijze een voorzie-
ningencluster te realiseren? En wat als De Woon-
plaats de school opeens uit handen zou geven?
Niet alleen de gemeente maakte een gewaagde
keuze. Dat deed De Woonplaats ook.
Medewerkers van de woningcorporatie twijfelden
bij aanvang van het project of de leiding een goede
keuze had gemaakt. Zou het ontwikkelen van een
brede school uiteindelijk wel rendabel blijken? 

Samenwerking met een woningcorporatie kent
zowel positieve als minder positieve kanten, daar-
over zijn Bert Lambeck, directeur van de openbare
basisschool Roombeek en Linda Tukkers, directeur
van de Christelijke school Anna van Buren, het

eens. Aan de ene kant neemt een woningcorporatie
veel zorgen uit handen, zoals bijvoorbeeld het
beheer, hét zorgenkind van elke brede school.
Goed beheer is van groot belang voor het functio-
neren van een complex als Prismare dat bestaat uit
drie basisscholen, winkels, een kinderdagverblijf,
een theater, horeca, zorgwoningen en verenigingen
zoals bijvoorbeeld de EHBO en organisaties die
op sociaal en cultureel niveau activiteiten en 
programma’s bieden aan Turkse en Marokkaanse
wijkbewoners. Een woningcorporatie is gewend in
lange termijnen te denken en verliest daarom het
beheer niet snel uit het oog. Tukker geeft aan dat
een school nooit een beheerder in dienst had 
kunnen nemen. Een ander voordeel is volgens
haar de bouwkundige kennis waarover een 
corporatie beschikt. ‘Zo’n partij heeft werkelijk
verstand van bouwmaterialen, kennis die een
schoolbestuur mist.’ 

Maar er is ook een keerzijde. Zo ontbeert een
woningcorporatie kennis van zaken op onderwijs-
kundig vlak. Zij is minder goed in staat te denken
vanuit het perspectief van ouders of leerkrachten.
Een schooldirecteur moet zich gedurende het
bouwproces voortdurend bewust zijn van het feit
dat zaken die voor een school vanzelfsprekend
zijn, niet automatisch bij een architect of woning-
corporatie bekend zijn. Ondanks de werkwijze
van de architect, Olaf Hübner van het Duitse

Architectuur Lokaal  #59

Opgaven

De gemeente Enschede gaf vier taken uit handen aan woningcorporatie
De Woonplaats bij de bouw van de brede school Prismare in de weder-
opbouwwijk Roombeek. Zo werd de woningcorporatie opdrachtgever,
beheerder, eigenaar en exploitant. Voor alle partijen was dat een gedurfd
scenario. Hoe kijken ze er nu op terug?

Scholenbouw > Tekst: Marieke Berkers > Beeld: De Woonplaats, Olaf Hübner, Plus+Bauplanung (tekening)
Ontwerp: Plus+Bauplanung > Opdrachtgever: woningcorporatie De Woonplaats

Woningcorporatie 
bouwt brede school

Een woningcorporatie is gewend 
in lange termijnen te denken en
verliest daarom het beheer niet
snel uit het oog.
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architectenbureau Plus+Bauplanung, die zich
heeft gespecialiseerd in op participatie gerichte
ontwerpprocessen, ging er toch wel eens wat mis.
Bijvoorbeeld de hoogte van de wasbakken in de
kleuterklas. Daar is niet goed over nagedacht. Als
gevolg daarvan hangen de wasbakken nu hoger
dan de kleuterhanden reiken. Lambeck noemt 
verkeersveiligheid. De school opende de deuren
op het moment dat aan andere delen van het
gebouw nog werd gebouwd. Dat was niet optimaal
voor de veiligheid van de leerlingen. ‘Wanneer je
een gebouw in eigen beheer bouwt, heb je enkel te
maken met dat ene gebouw. Zo heb je de oplevering
en daarmee de veiligheid in eigen hand’, aldus
Lambeck. Toch zijn beide directeuren het eens 
dat de positieve kanten zwaarder wegen dan de
negatieve. Een brede school biedt veel meer moge-
lijkheden dan een autonome school in de wijk.
Bovendien, een woningcorporatie is goed in 
probleemoplossend denken. 

Fons Catau, directeur van De Woonplaats,
onderkent de risico’s die hij nam met zijn besluit
mee te werken aan de realisatie van Prismare.
Desalniettemin had hij vanaf een vroeg stadium
vertrouwen in de onderneming, ook financieel. 

De bouw van een brede school past in de holistische
benadering van wonen die De Woonplaats uit-
draagt. ‘Wonen is een breed proces. Het gaat erom
de mensen kansrijk te maken.’ Hij meent dat juist in
een wijk als Roombeek, waar niet alleen kansrijke
mensen wonen, het belangrijk is te zorgen dat er
programma’s voor ontwikkeling zijn. ‘Voor lang-
durige woonkwaliteit moet je een stevig stedelijk

Een woningcorporatie ontbeert
kennis van zaken op onderwijs-
kundig vlak.

weefsel creëren,’ vertelt Catau. Onderwijs speelt
dan een belangrijke rol. Wanneer de voorzieningen
in een wijk goed zijn, gaat de kwaliteit van wonen
en daarmee ook de kwaliteit van een wijk omhoog.
Een nobel streven, maar hij wil natuurlijk ook 
rendement realiseren: levert het ontwikkelen en
exploiteren van een brede school ook wat op?
Jazeker. Met een goed voorzieningencluster stijgt
de waarde van het onroerend goed. Samen met de
200 woningen in de wijk die De Woonplaats al bezit,
zal haar dat uiteindelijk geen windeieren leggen. 

Alle partijen benadrukken dat voor het welslagen
van het proces commitment van groot belang is,
ook van de gemeente. Roelof Bleker, verantwoor-
delijk wethouder van de gemeente en Fons Catau
spraken bij aanvang van de samenwerking met
nadruk af om tijdens het proces niet meer terug te
krabbelen. Dit nadrukkelijk uitspreken van com-
mitment was essentieel, want al snel liepen beide
partijen tegen allerlei problemen aan. Catau vertelt

dat het proces wel tien keer had kunnen breken.
Zo had de gemeente de verenigingen ruimtes in
het gebouw verhuurd tegen een gereduceerd tarief,
maar ging de corporatie alleen akkoord als het 
gereduceerde tarief marktconform werd aangevuld
door de gemeente. Voorts waren er prijsafspraken
met de aannemer gemaakt waar De Woonplaats
niet mee kon werken. Ook was niet meteen duidelijk
welke partij, gemeente of woningcorporatie, de
exploitatie en het beheer op zich zou nemen. 

Uiteindelijk is het beheer geheel in handen van
de woningcorporatie komen te liggen, maar nog
bleken onduidelijkheden te kunnen ontstaan.
Deze maal met de gebruikers van het gebouw.
Voor de scholen was het namelijk niet altijd duide-
lijk waar de school ophoudt en waar Prismare
begint. En wat houdt ‘beheer’ precies in: wie is ver-
antwoordelijk voor het vervangen van een kapotte
lamp? Draait een medewerker van de school uit-
eindelijk een nieuw peertje in de fitting of een 
door de woningcorporatie aangestelde beheerder?
Juist bij dit soort zaken is het van belang met alle
gebruikers en partijen goede afspraken te maken en
deze tot in detail vast te leggen. Het lijkt misschien
een klein euvel in zo’n complex project, maar het
is wel van belang voor een soepel verloop van de
dagelijkse gang van zaken in het gebouw. 

Informatie
Fons Catau, fcatau@de-woonplaats.nl, 
T 053 475 75 75, www.de-woonplaats.nl
Roelof Bleker, gemeente Enschede, 
wethouder stedelijke ontwikkeling en cultuur,
www.enschede.nl, 053 481 81 81
Plus+Bauplanung, www.plus-bauplanung.de
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Toegang tot 
de Peperklip
De Peperklip, het alom bekende woongebouw in de Rotterdamse wijk Feijenoord van de hand van
de architect Carel Weeber, bestaat deze zomer 25 jaar. Sinds de oplevering is er veel misgegaan rond
het complex. Nadat eind jaren 90 een dieptepunt was bereikt, neemt Vestia nu concrete maatregelen,
gericht op verbetering van de sociale en bouwkundige situatie. Na een reeks succesvolle ingrepen op
het sociale vlak richt Vestia Rotterdam Feijenoord zich nu op het gebouw zelf, onder andere met de
projectprijsvraag Nieuwe toegangen voor de koppen van de Peperklip.

De Selectie > Tekst: Lisette Schoenmaker > Beeld: Woningcorporatie Vestia Rotterdam Feijenoord> Ontwerp: Ilse Bakker > Opdrachtgever: Woningcorporatie
Vestia Rotterdam Feijenoord
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De stadsvernieuwing kwam net op gang toen de
Peperklip werd opgeleverd. Het complex stond
tamelijk alleen in een onontgonnen niemandsland.
Criminaliteit, overlast en vervuiling waren aan de
orde van de dag. Woningcorporatie Vestia
Rotterdam Feijenoord kreeg de Peperklip in 1997
in beheer en besloot in 2002 dat rigoureuze maat-
regelen nodig waren. ‘We stonden voor de vraag;
slopen of investeren. Vestia koos voor de laatste
optie’, vertelt Jenny Schakelaar, vestigingsdirecteur.
‘Uit onderzoek bleek dat de bewoners ontevreden
waren en zich schaamden om in de Peperklip te
wonen. Ze hadden totaal geen vertrouwen in de
verhuurder.’ Dat slechte gevoel over hun woonom-
geving werd bevestigd door negatieve berichtgeving
in de landelijke pers. ‘We begrepen toen dat alleen
fysiek ingrijpen niet voldoende zou zijn om een
woongemeenschap te verbeteren’, aldus
Schakelaar. In de eerste plaats wilde de corporatie
het vertrouwen van de bewoners herwinnen.
Vestia experimenteert inmiddels al een aantal
jaren succesvol met nieuwe initiatieven op het
niveau van wonen en welzijn in de Peperklip. 

Een goed voorbeeld is de aanstelling van een
floormanager, een Vestia-medewerker met een
kantoor in de Peperklip, die het centrale aan-
spreekpunt is. De formule blijkt te werken. De
vrouwenvleugel Studio Peperklip, een ontmoe-
tingsplek voor vrouwen, werd in 2005 geopend 
en draait inmiddels zelfstandig. De vrouwen coör-
dineren zelf taalles aan andere bewoonsters en
organiseren kinderopvang. Zo komen de vrouwen
uit de anonimiteit en leggen ze contact met mede-
bewoonsters. Kinderen leren al op jonge leeftijd
verantwoordelijkheid te dragen voor hun woon-
omgeving. Samen met de huismeester maken zij 
op woensdagmiddag het binnenterrein schoon.
‘Het blijkt dat de sociale initiatieven niet alleen
een katalysatorwerking hebben op de Peperklip
zelf, maar ook op de rest van de buurt. De vrou-
wenvleugel biedt ook een warm welkom aan
omwonenden. Op de nabijgelegen basisschool De
Clipper merkt men een verbetering in de houding
en de prestaties van de kinderen’, stelt Jenny
Schakelaar niet zonder trots vast. Het laatste 
project ter bevordering van de leefbaarheid startte
twee jaar geleden. Vestia introduceerde drie ver-
schillende leefstijlen. Nieuwe bewoners krijgen een
woning in de portiek die bij hun manier van leven
past, met bijhorende gedragsregels. Zo wordt
getracht gelijkgestemden bij elkaar te brengen. 
Al deze maatregelen wierpen vruchten af. Anno
2007 lijkt het tij gekeerd, gezien diverse onder-
zoeksresultaten: ‘74% van de bewoners is trots op
de Peperklip. Daarnaast is de veiligheidsindex
gestegen van 5,8% in 2002 naar een 8,1% in 2005.
De sociale cohesie is enorm vooruit gegaan. 

In januari 2007 beoordeelden de bewoners hun
medebewoners met een 7,1. De vandalismekosten
en de huurachterstanden zijn gedaald en de woon-
omgeving is in de ogen van de bewoners sterk ver-
beterd. De Peperklip werd in 2005 zelfs genoemd
in het rapport Vertrouwen in de buurt van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
als voorbeeld van een integrale aanpak.’ (1)

Allemaal goed nieuws, maar dat betekent niet
dat Vestia achterover wil gaan leunen. Schakelaar
zet de plannen voor de komende jaren uiteen. Ze
benadrukt dat de betrokkenheid van de bewoners
een van de belangrijkste aandachtspunten is. Ze
moeten het nu zélf gaan doen. Zo is er een plan de
studenten, die sinds kort in de flat zijn gehuisvest,
actief in te zetten voor bijvoorbeeld het beheren van
het gratis intranet. Er zijn plannen om het probleem
van hangjongeren aan te pakken en meer aandacht

te besteden aan onderwijs en activiteiten. Ook 
zullen de lopende projecten nog meer bekendheid
moeten krijgen bij de bewoners. 

Het verbeteren van de entrees van de hoogbouw
is een logische volgende stap. 2007 is daarvoor een
mooi moment. Het gebouw bestaat 25 jaar en
Rotterdam is dit jaar City of Architecture en noemt
de Peperklip als één van 40 belangrijke gebouwen
van Rotterdam. Het grootonderhoud zal deze
zomer worden afgerond, waarna de interieurs van
de woningen zullen worden gerenoveerd. ‘In het
oorspronkelijke ontwerp van Carel Weeber waren
de entrees in de hoogbouw open doorgangen naar
het binnenterrein. Deze zijn later afgesloten en in
de loop der jaren zijn er diverse kleine ingrepen
gedaan. Maar er is nooit sprake geweest van een
integrale benadering waarbij veiligheid, mogelijk-
heid tot goed beheer en de herkenbaarheid van de
entrees samen onder de loep zijn genomen’, zegt
Jenny Schakelaar. Vestia schreef een openbare pro-
jectprijsvraag uit onder jonge (interieur) architecten,
met een tweeledig doel. Als eerste ging het om het
verkrijgen van realiseerbare ontwerpen die een
oplossing bieden voor de huidige problemen, zodat
hieruit een keuze kan worden gemaakt dat wordt
uitgevoerd. Ook wilde Vestia een mogelijkheid 
bieden aan jonge ontwerpers, hun kennis en kunde
in te zetten voor een bijzonder gebouw in de 
architectuurgeschiedenis van Rotterdam en daaraan
recht te doen. Bij het samenstellen van het wedstrijd-

programma is bovendien bewust rekening gehouden
met de wensen van de bewoners, zo zit de voorzitter
van de bewonerswerkgroep in de jury. De ontwerpers
is gevraagd een realistisch, uitvoerbaar ontwerp
voor de volledige verbetering van de zes entrees
van de hoogbouw te leveren. Het ontwerp moet
een oplossing bieden voor de huidige problemen
zoals hangjongeren, vandalisme en vervuiling.
Huurders en passanten moeten via een veilige
doorgang naar hun woning kunnen komen waar-
naast goede mogelijkheden voor beheer en onder-
houd op de langere termijn gewaarborgd dienen te
zijn. 80 ontwerpers meldden zich aan. 30 van hen
stuurden daadwerkelijk een plan in.

Op 29 juni jl. ontving Ilse Bakker de eerste prijs
voor haar inzending DCCXXXIX, alias ‘het nietje’.
‘Het plan stelt een transparante en overzichtelijke hal
voor, die het gevoel van veiligheid kan bevorderen.
De entreepui wordt omkaderd en naar voren
geplaatst, waardoor de indruk van een poort ontstaat.
Dat geeft de toegang een passende uitstraling. Het
plan sluit aan op het bestaande aanzicht van de
Peperklip en volgt in het stramien van de gevel’,
meldt het juryrapport. (2) In samenwerking met
Vestia zal het ontwerp gerealiseerd worden. ‘Het
was een opwindend en inspirerend traject’, besluit
Schakelaar.

(1) Vertrouwen in de buurt, Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, 2005
(2) Nieuwe toegangen voor de koppen van de Peperklip, jury-
rapport, 2007

Informatie
Jenny Schakelaar, Vestia Rotterdam Feijenoord,
Postbus 51085, Jenny.schakelaar@vestia.nl, 
T 010 423 99 99, www.peperklip.nl. 
Architectuur Lokaal organiseerde het verloop van 
de prijsvraag in opdracht van Vestia.

Jenny Schakelaar reikt de eerste prijs uit aan Ilse Bakker.Op de binnenplaats van de Peperklip staan alle inzendingen tentoongesteld.

‘We begrepen toen dat alleen 
fysiek ingrijpen niet voldoende zou
zijn om een woongemeenschap te
verbeteren.’
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De A12 is de eerste snelweg in Nederland met over
het hele tracé een plan voor weg en omgeving. Het
wordt een Regenboogroute, die een kaleidoscoop
van Nederlandse landschappen tussen Den Haag
en de Duitse grens zichtbaar maakt. Binnen deze
landschappelijke diversiteit werkt Rijkswaterstaat
aan samenhang op de weg. Bij regionale bestuur-
ders ligt de uitnodiging om het landschap in de
omgeving te versterken. GRAP laat zien, dat ook
anderen het voortouw kunnen nemen. Zes jonge
bureaus uit de randstad kregen van GRAP ieder
een eigen locatie voorgelegd.

Edwin van Delft (DNO) en Leo Ouwehand
(Atelier Ouwehand) gingen in op het gebied waar
de A12 en de A20 elkaar bij Gouda ontmoeten.
Hier is het landschap versnipperd door infrastruc-
tuur en ingevuld met bebouwing zonder samen-
hang: een niemandsland waardoor de stad aan het
zicht wordt onttrokken en onherkenbaar blijft. De
ontwerpers stellen voor het landschap op te hogen
bij de randen van de stad en over de infrastructuur
heen te leggen. Dat maakt een einde aan de barriè-
res die de snelwegen en spoorlijnen nu vormen.
Bovendien ontstaat een harde grens tussen stad en
land en wordt Gouda duidelijk herkenbaar.

André Middelkoop en Harold de Beer, het 
ontwerpteam van atelier Architecten, bekeken de
plek waar Gouda en Waddinxveen naar elkaar toe
groeien, met de locatie langs het aquaduct als scha-
kelpunt. Hun voorstel is om hier een woonicoon te
maken dat uittorent boven verkeerstromen. De
kwaliteit van het wonen hier, wordt mede bepaald
door het uitzicht op de dynamiek van de snelweg.
Vanuit de weg benadrukt het icoon de bijzonder-
heid van de plek tussen Gouda en Waddinxveen in
het hart van de Randstad. 

Eén snelweg
maakt nog geen
regenboog
‘Zuid-Holland de lelijkste provincie! Met de omgeving van de A12 bij
Gouda als één van de dieptepunten!’ Met die boodschap kwam Harold
de Beer van het Gouds Regionale Architectuurplatform (GRAP) in de
Goudse media. Het verhaal van De Beer was genuanceerder, maar de
recht-voor-zijn-raap vertaling in de krant was goede publiciteit voor een
opmerkelijk initiatief van GRAP. Het platform vroeg aan architecten-
bureaus wat er zou moeten gebeuren op verschillende plekken langs 
de A12. Bestuurders uit de omgeving reageerden positief. Verandering
zit in de lucht. Nu nog de daad bij het woord.

In Situ > Tekst: Dirk Bergvelt > Beeld: de diverse ontwerpbureaus > Ontwerp: de diverse ontwerpbureaus
Opdrachtgever: GRAP, Gouda

Atelier Architecten

DAVL-studio Universe Architecture
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Janjaap Ruijssenaars van Universe Architecture
koos als motto: Het einde van de snelweg. Ook hij
ontwierp een woontoren. Voor zijn locatie, ter
hoogte van Reeuwijk, stelt hij voor om de snelweg
visueel te laten eindigen in een hoog woongebouw.
Het verkeer rijdt er onderdoor, maar het lijkt of de
weg omhoog wordt geklapt. De auto’s die tot in de
huizen komen, kunnen bij het verlaten van het
pand via een extra oprit de weg op de A12 vervol-
gen. Het snelweghuis biedt de bewoners van de
hogere etages een fenomenaal zicht op Gouda.

Deze oplossing maakt het ook mogelijk om de
Reeuwijkse Plassen weer te verbinden met het sla-
genlandschap ten noorden van de A12. 

De ontwerpers van DAVL studio, Felipe
Fernández en Ben Regtop, reageerden op de vesti-
ging van bedrijven die de snelweg degradeert tot
een corridor door een industrieterrein zonder
eind. De oplossing ligt volgens hen niet in de archi-
tectuur van de bedrijfspanden. Daar is de gebrui-
ker niet in geïnteresseerd en je krijgt er het uitzicht
niet mee terug. Wat wel te doen? Verstop de bedrij-
ven in het landschap op een manier die zichtlijnen
intact laat. Wel kan het terrein gemarkeerd wor-
den door een mast met logo’s.

BEELDING Architectuur/Stedenbouw stelde
vast dat afslag Gouda de enige afslag is die zowel
aan de E25 (van Hoek van Holland naar Palermo)

ligt als aan de E30 (van Cork naar Omsk). Deze
unieke positie inspireerde Erik de Jong tot een
oplossing, waarbij de restruimtes tussen de rijba-
nen van de afslag Gouda worden getransformeerd
tot een 2,5 km lange terminal, een overslag- of
overstapstation van goederen en personen. Dit zou
dan een eigentijdse variant zijn op de historische
handelskade van Gouda, uit de tijd dat de stad
gericht was op de Hollandse IJssel

Ebami Tom en Pim van Eijk van Panoptic zagen
de verstedelijking van het gebied tussen Gouda,
Den Haag en Rotterdam als onafwendbaar. Hun
voorstel is, om een Urban Pancake te maken, een
gelaagde stedelijke pannenkoek met een opgetild
daklandschap van aaneengesloten bedrijven dat
nieuwe visuele en economische kansen biedt voor
het Zuid-Hollandse cultuurlandschap. Op een cen-
trale plek komt een multifunctioneel bezoekers-
centrum, dat zowel het laagste als het hoogste punt
van de Zuidplaspolder markeert. Hun nieuwe cul-
tuurlandschap is zowel groen als stedelijk.

Al met al heeft GRAP een rijke oogst aan ont-
werpen binnengehaald. Maar van ideeën alleen
wordt het snelweglandschap niet beter. Daarom
vroeg GRAP aan oud-gedeputeerde Ted Jansen om
met lokale bestuurders te bespreken wat zij met de
plannen kunnen. Tot de aanwezige wethouders
hoorde Siebe Keulen. Hij gaat in Gouda als wet-
houder economische zaken over de Goudse Poort.
Dit is een bedrijventerrein door zijn ligging aan de
A12 het beeld van Gouda bepaalt. Gemeente,
ondernemer en ontwikkelaars zijn bezig om het
terrein te revitaliseren en het beeld te verbeteren.
Keulen stelt, dat de architecten met hun presenta-
ties aansluiten bij wat de gemeente voor ogen
staat, een betere markering van de stad. Dat is niet
alleen een vrome wens. Projectontwikkelaars

OVG en TCN zijn al bezig in Goudse Poort
(inmiddels: Business Park Gouda). Volgens Serge
Spanjaard (OVG) zien de ontwikkelaars net als de
architecten wel iets in het toevoegen van wonin-
gen, maar gezien de regelgeving ligt dat niet een-
voudig. Jan Rupke, verkeerswethouder in
Reeuwijk stelde dat presentaties als deze een inte-
ressante impuls zijn voor de discussie. Maar hij
waarschuwde ook, dat mooie ideeën alleen waar te
maken zijn door aan te sluiten op het netwerk van
organisaties dat zich inzet voor de kwaliteit van
het gebied. Ook Siebe Keulen wijst op het belang
van draagvlak. Wie iets nieuws wil bouwen, moet
goed beseffen dat veel mensen als eerste reactie
zullen hebben: ‘Is dan geen weiland meer veilig?’

Informatie
GRAP, voor adresgegevens: zie achterpagina.
Ontwerpbureaus:
PANOPTIC, www.panoptic.nl, 06 184 889 09
BEELDING architectuur en stedenbouw, 
010 297 30 48
Atelier Ouwehand, www.atelierouwehand.nl, 
071 514 83 48
AMHDB, www.amhdb.nl, 0182 52 43 76
DAVL-studio, 070 346 23 58
Universe Architecture,
www.UniverseArchitecture.com, 020 616 54 24

De architecten sluiten met hun 
presentaties aan bij wat de
gemeente voor ogen staat - een
betere markering van de stad.
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PanopticBEELDING Architectuur/Stedenbouw
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In het vorige nummer ging
Architectuur Lokaal op zoek naar
beeldkwaliteitplannen voor het 
buitengebied. U heeft in groten
getale gereageerd op onze oproep.
De invulling van het fenomeen
blijkt per gemeente sterk te ver-
schillen, vooral in de mate waarin
het plan juridisch is verankerd. 
Hieronder een bloemlezing uit de
reacties:

‘Voor het buitengebied van de gemeenten Zijpe,
Anna Paulowna en Den Helder is een beeld-
kwaliteitplan opgesteld. Dit plan, gemaakt door
bureau Kees Hund, is in samenwerking met de
genoemde gemeenten, de provincie Noord-
Holland, het hoogheemraadschap Noordhollands
Noorderkwartier, Landschap Noord-Holland en tal
van andere regionale partijen opgesteld. Het plan is
reeds door de gemeenteraad van Zijpe goedgekeurd
en zal binnenkort ook in de raad van de gemeente
Anna Paulowna worden behandeld. Den Helder
participeerde weliswaar in het plan maar heeft de
voorkeur gegeven om het geen juridische status te
geven’, aldus Kees Hund. www.keeshund.nl

De gemeente Gemert-Bakel wil met haar beeld-
kwaliteitplan een aanvulling bieden op het bestem-
mingsplan (‘waarin staat waar gebouwd mag worden’).
Het bestemmingsplan (‘waarin staat hoe er gebouwd
kan worden’) biedt een geobjectiveerd toetsingskader
voor de beoordeling van bouwaanvragen en is 
derhalve ook gekoppeld aan het welstandsbeleid.
Meer informatie is te krijgen bij Janine Rechters, 
T 0492 378 554, E: janine.rechters@gemert-bakel.nl 
www.gemert-bakel.nl

In opdracht van Stichting Welstandszorg Noord-
Holland schreef Marlies van Diest een essay over
regie en ruimtelijke kwaliteit. Daartoe analyseerde
zij beeldkwaliteitplannen voor het buitengebied van
onder andere Andijk, Limmen, Heiloo, Schermer,
Doetinchem en Hollandse IJssel. Het essay is te
downloaden via: www.vandiest-ontwerp.nl

‘In het streekplan van de provincie Noord-Holland,
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord krijgen
gemeenten veel vrijheden in het buitengebied, mits
er een beeldkwaliteitplan wordt opgesteld’, meldt Ton
van Laar die projectleider beeldkwaliteitplannen is
bij de provincie. ‘Deze verplichting geldt voor heel

Noord-Holland boven het Noordzeekanaal (minus
IJmond). Beeldkwaliteitplannen worden ook
getoetst aan ons landschaps- en cultuurhistorisch
beleid (Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie).
Zo hebben we een eigen definitie van ruimtelijke
kwaliteit, geven we een eigen invulling aan het 
instrument ‘beeldkwaliteitplan’ (bkp) en bewaken we
de identiteit van gebieden. Omdat we geen bkp’s 
‘achteraf’ willen (als formele verplichting) stimuleren
we tijdige, structurele bkp’s voor de hele gemeente
en geven daarvoor ook subsidie (de helft van de
plankosten).’ 

Een interessante reactie kwam ook van Dirk Jense
van de gemeente Amsterdam die werkt aan een
nachtbeeldkwaliteitplan voor de Leidse buurt. De
Leidse Buurt is immers vooral ’s nachts in gebruik.
‘Aspecten die dan spelen zijn: verlichten en aanlichten
van gebouwen, openbare verlichting, gevelreclame,
reclame in de openbare ruimte, tram- en bushaltes,
taxiaanduidingen, feestverlichting, culturele afficië-
ring, maar ook sociale veiligheid. Wij vragen ons af:
kennen jullie in of buiten Nederland voorbeelden
van steden/gebieden waar zoiets al eerder is gedaan?’

Dat vragen wij ons ook af. Welke gemeente heeft een
nachtbeeldkwaliteitplan of wie kent daarvan goede
voorbeelden in het buitenland?

(1) De foto's zijn afkomstig uit de publicatie Het veranderende
landschap, het beeldkwaliteitplan en de regie over de ruimtelijke
kwaliteit in het buitengebied Noord-Holland, uitgave: Stichting
Welstandszorg Noord-Holland

Beeldkwaliteitplannen 
voor het buitengebied
Re:Actie > Tekst: Indira van ’t Klooster> Beeld: Marlies van Diest (1)

Richtlijnen voor nieuwe agrarische complexen in het buitengebied
van Gemert-Bakel. Wethouder Verkampen, in het Eindhovens
Dagblad: 'Het is het eerste bestemmingsplan in de provincie
[Brabant] dat echt ontwikkelingsgericht is opgesteld.'

Schaalvergroting in het buitengebied

Reclame-uitingen in het landschap

#59_01-24.qxd  19-09-2007  17:13  Pagina 22



23Architectuur Lokaal  #59

Praktijk

Een groep invloedrijke Rotterdamse private markt-
partijen wil zich inzetten voor een betere kwaliteit
van de publieke ruimte in Rotterdam, omdat zij
vinden Rotterdamse publieke ruimte te vaak een
schraal, gefragmenteerd niemandsland gebleven.
Ook de gemeente Rotterdam heeft de afgelopen
jaren gewerkt aan beleid ter verbetering van de
kwaliteit van de publieke ruimte. Zo ziet de
gemeente Rotterdam in haar Stadsvisie 2020 naar
eigen zeggen de openbare ruimte als een vliegwiel
voor andere ruimtelijke ontwikkelingen. Maar
vooralsnog zwijgt de Stadsvisie over de rol die
marktpartijen hierin kunnen vervullen. Daarom
hebben de marktpartijen zich nu verenigd in de
Van der Leeuwkring. In het oprichtingsmanifest
poneert de Van der Leeuwkring dertien stellingen.
De centrale stelling is dat alle stedelijke interven-
ties óók moeten worden beoordeeld op het publie-
ke leven dat zij genereren. Een programmatische
visie van alle besturende en bouwende partijen op
de publieke ruimte moet daarbij het vertrekpunt
vormen.

Het is niet de intentie van de Van der Leeuwkring
om de rol van de lokale overheid in de inrichting
van het publieke domein te marginaliseren.
Integendeel. Zij ziet de publieke ruimte als een
podium voor de stad die alle aandacht en zorg 
verdient en waarvoor de overheid primair verant-
woordelijk is. Die moet zich dan wel duidelijker
uitspreken op welke ruimte zij wil inzetten en 
welke betekenis deze voor Rotterdam heeft. Dat
betekent ook daadwerkelijk het gesprek aangaan
met marktpartijen. Rotterdam presteert economisch
onder het landelijk gemiddelde, waardoor de
gemeente relatief zwak staat in het afdwingen van
publieke kwaliteit. De Van der Leeuwkring is zich
hiervan van bewust, maar daagt partijen als het
Ontwikkelingsbedrijf (OBR) en de dienst
Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V) uit om
investeerders en ontwikkelaars toch ook vooral
kritisch te begeleiden en te inspireren tot goed
opdrachtgeverschap. De kwaliteit van die specifieke
ruimtes is een graadmeter voor de economische
potentie van de stad en de waardering van de 
stedelijke democratie.  

Een heikel punt is de vormgeving van de
Rotterdamse publieke ruimte. Het stoere havenka-
rakter is te vaak een excuus voor achteloze
omgang met de publieke ruimte. De vertaling van
de Rotterdamse stoerheid in zuiver conceptuele
ontwerpen scoort volgens de Kring goed, maar
frustreert te vaak het publieke leven. Rotterdam is
terecht trots op haar wereldberoemde Schouw-
burgplein, maar vanuit de gebruiker is er toch
genoeg op dit staaltje conceptuele vormgeving aan

te merken. Goed opdrachtgeverschap zet volgens
de Kring structureel in op mooie en uitnodigende
publieke ruimtes. 

Met de ondertekening van het manifest zijn de
individuele leden van de Kring ook aanspreekbaar
op hun eigen publieke prestaties. Ze willen met
elkaar en met anderen het gesprek aangaan onder
welke voorwaarden betekenisvolle publieke ruimte
in Rotterdam ontstaat. Veel ambities en mooie
woorden genoeg, maar in een stad als Rotterdam
gaat het toch vooral om concrete daden. Om die
reden entameert de Kring een serie businesscases.
Allereerst heeft de Kring een open oproep aan 
‘derden’ gedaan om een case in te dienen, waarbij
de symbiose van publieke ruimte en vastgoed het
uitgangspunt vormt. Essentieel is natuurlijk wel
dat de bezitter of eigenaar aan tafel zit, anders blijft
de uitwerking van een case een papieren tijger. De
Van der Leeuwkring is bovendien met de gemeente
Rotterdam in gesprek over een case die voortvloeit
uit de binnenkort te presenteren Binnenstadsvisie.
Werk met werk maken, zit immers in de genen van
deze stad. 

Een businesscase moet uiteindelijk resulteren in
een concreet aanbod aan de stad, waarin financieel-
economische doelstellingen worden verenigd met
publieke. Het beoogde eindproduct is dus niet alleen
een mooi ontwerp van een creatieve architect,
maar is ook een te realiseren programmatische,
functionele en financiële visie op een voor de stad
belangrijke publieke ruimte. In oktober gaat de
eerste case van start, waarvan de eerste resultaten
begin 2008 worden gepresenteerd. 
Met de uitwerking van de businesscases en met de
betrokkenheid van de gemeente moet blijken of de
Van der Leeuwkring een bijdrage kan leveren aan
de publieke ruimte van de stad, en aan het debat
daarover. Rotterdam is geen eenvoudige stad om
duurzame kwaliteit te realiseren. Het economisch
klimaat is al genoemd als remmende factor.
Daarbij komt de Rotterdamse mentaliteit van ‘niet
lullen, maar poetsen’, die weinig ruimte laat voor
reflectie. Het initiatief van de Van der Leeuwkring
is er dan ook op gericht om de Rotterdamse hande-
lingsnelheid te completeren met gloedvolle discus-
sies over en experimenteren met hoe het ook
anders kan. Grote en innovatieve gebouwen zullen
in Rotterdam altijd wel worden gebouwd. De
komende jaren gaat het om de publieke betekenis
hiervan. De Van der Leeuwkring beschouwt haar
missie als geslaagd wanneer Rotterdam zich in
pakweg 2018 kan manifesteren als ‘De stad van de
openbare ruimte’. Met de betrokkenheid van een
groot aantal invloedrijke opdrachtgevers moet dat
mogelijk zijn.

Informatie
De Van der Leeuwkring is een initiatief van AIR.
Het komende halfjaar werkt de Van der Leeuwkring
een serie businesscases uit waarin gebouw, publie-
ke ruimte en gebruik functioneel, ruimtelijk en
financieel op elkaar worden betrokken. De voor-
waarden voor de businesscases zijn uitgebreid in
een document beschreven, en te downloaden via
www.airfoundation.nl.
In het najaar publiceert de kring de essaybundel
Stedelijkheid als rendement, met daarin bijdragen
van denkers en doeners op het gebied van publieke
ruimte. Rotterdam vormt weliswaar het vertrekpunt,
maar de bevindingen zijn volgens AIR relevant en
toepasbaar elders in het land. Daarom organiseert
AIR in samenwerking met Trancity op 26 november
a.s. een studiedag. De theoretische onderbouwing
en praktische uitwerking aan privaat initiatief voor
publieke ruimte staan centraal. Voor meer informatie:
www.vanderleeuwkring.nl, of AIR, Arie Lengkeek,
a.lengkeek@airfoundation.nl,T 010 280 97 00

De markt en de openbare ruimte
In het manifest Ruimte voor Rotterdam roept de Van der Leeuwkring
bestuurders, collega-opdrachtgevers, beleggers, ambtenaren, onderzoe-
kers en ontwerpers op om op innovatieve wijze samen te werken aan
de versterking van het Rotterdamse publieke domein. De kring
beschouwt de inrichting en het onderhoud van straten, pleinen en par-
ken niet langer als de verantwoordelijkheid van de gemeente alleen,
maar roept ook de vastgoedwereld op om deze maatschappelijke op-
gave gezamenlijk met de (lokale) overheid aan te gaan. Hoe gaat dat 
in zijn werk?

Auteur: Patrick van der Klooster > Beeld: AIR Foundation, Rotterdam 
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ALKMAAR  
AIA 
Postbus 1101
1810 KC Alkmaar
T 072 5124648 
architectuur-alkmaar@zonnet.nl

ALMERE
CASLa 
Weerwaterplein 3
1324 EE Almere
T 036 5386842 
a.vanberkum@casla.nl 
www.casla.nl

ALPHEN AAN DEN RIJN
Postbus 467
2400 AL Alphen a/d Rijn
T 06 27075622 
jordan@casalphen.nl 
www.casalphen.nl

AMERSFOORT 
De Zonnehof 
De Zonnehof 8
3811 ND Amersfoort
T 033 4633034
j.vanderwerff@amesfoort-in-c.nl 
www.dezonnehof.nl 

AMSTERDAM
ARCAM 
Astrid Toorop
Prins Hendrikkade 600
1011 VX Amsterdam
T 020 6204878 
astrid@arcam.nl
www.arcam.nl

AMSTERDAM
De Zuiderkerk
Zuiderkerkhof 72
1011 WB Amsterdam
T 020 5527987
wit@dro.amsterdam.nl
www.zuiderkerk.amsterdam.nl 

APELDOORN
Bouwhuis
Roggestraat 44
7311 CD Apeldoorn
T 055 5760411 
secretariaat@architectuurcentrum-
bouwhuis.nl 
www.architectuurcentrumbouwhuis.nl

ARNHEM 
CASA
Nieuwe Kade 1
6827 AA Arnhem
T 06 41226425
info@casa-arnhem.nl
www.casa-arnhem.nl

BREDA
Gebouw F 
Bastionstraat 13
4817 LD Breda
T 076 5300625 
info@gebouwf.nl
www.gebouwf.nl

DELFT 
Delft Design 
Postbus 2838
2601 CV Delft
T 015 2143941 
bureau@hulshof-
architecten.nlwww.delftdesign.nl 

DEN HAAG 
STROOM Den Haag beeldende kunst
t/m architectuur
Hogewal 1-9
2514 HA Den Haag
T 070  3658985 
jan.wijle@stroom.nl
www.stroom.nl

DEN HELDER
Stichting Triade 
Middenweg 2
1782 BG Den Helder
T 0223 537200 
triade.kunsteducatie.denhelder@pla-
net.nl
www.triade-denhelder.nl 

DEVENTER 
Architectuurcentrum Rondeel
Kunstenlab
Laboratoriumplein 3
7411 CH Deventer
T 0570 611901 
info@rondeeldeventer.nl 
www.rondeeldeventer.nl

DIEPENHEIM
Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim
T 0547 352143 
info@kunstverenigingdiepenheim.nl  
www.kunstverenigingdiepenheim.nl

DORDRECHT
Stichting De Stad
Noordendijk 135
3311 RN Dordrecht
T 078 6399870
info@stichtingdestad.com
www.stichtingdestad.com

DRENTHE 
Drents Architectuur Centrum
Postbus 20000
7800 PA Emmen
T 0591 69 77 11
info@dacdrenthe.eu
www.dacdrenthe.eu

EINDHOVEN
ACE 
De Witte Dame
Emmasingel 20
5611 AZ Eindhoven
T 040 2961136 
ace@mu.nl 
www.architectuurcentrumeindhoven.nl

GOUDA
G.R.A.P. 
p/a Molenwerf 2a
2801 PP Gouda 
aA@atelierarchitecten.nl

GRAVE
Projectenwinkel Grave i.o.
Hofplein 1
5361 EX Grave
T 0486 477277 
h.ruijs@grave.nl

GRONINGEN
Platform GRAS 
Bloemsingel 1001, 9714 AX Groningen
T 050 3123395 
info@platformgras.nl 
www.platformgras.nl

HAARLEM
ABC 
Groot Heiligland 47
2011 EP Haarlem
T 023 5340584
info@architectuurhaarlem.nl
www.architectuurhaarlem.nl

HAARLEMMERMEER
Podium voor Architectuur
Haarlemmermeer
c/o Pier K
Raadhuisplein 7
2132 TZ Hoofddorp
T 023 5669589 
info@podiumarchitectuur.nl
www.podiumarchitectuur.nl

HEERLEN
Vitruvianum
Glaspaleis
Bongerd 18
6411 JM Heerlen 
T 045 5772205 
vitruvianum@heerlen.nl
www.vitruvianum.nl

’s-HERTOGENBOSCH
BAI 
Postbus 716
5201 AS ’s Hertogenbosch
T 073 6428178 
bai@home.nl 
www.bai-s-hertogenbosch.nl

HILVERSUM
Museum Hilversum
Kerkbrink 6
1211 BX Hilversum
T 035 6292820 
h.saam@hilversum.nl
www.museumhilversum.nl

HOORN
ACH 
Centrale bibliotheek
Wisselstraat 8
1621 CT Hoorn
T 0229 219441
info@archicentrumhoorn.nl 
www.archicentrumhoorn.nl

HOUTEN 
Makeblijde
Randhoeve 2  3992 XH Houten
T 030 6365272 
park@makeblijde.nl
www.makeblijde.nl

KENNEMERLAND
Gebouw & Omgeving Vereniging
Haerlem
Grote Markt 17
2011 RC Haarlem
T 023 5284411
paulus.flos@wanadoo.nl 
www.haerlem.nl

LEEUWARDEN 
ARK fryslân
Postbus 1
8900 AA Leeuwarden
T 058 2994240 
info@arkfryslan.nl
www.friesarchitectuurcentrum.nl

LELYSTAD
Stichting ALS
Postbus 2108
8203 AC Lelystad
T 06-54211873
info@stichtingals.com 
www.stichtingals.com 

LEUSDEN
Stichting Architectuur Leusden
Meidoornhof 14
3831 XR Leusden
T 033 4943689
secretariaat@stichtingarchitectuur-
leusden.nl
www.stichtingarchitectuurleusden.nl

MAASTRICHT
Topos 
Tongersestraat 49A
6211 LM Maastricht 
T 043 3270283
info@toposmaastricht.nl 
www.toposmaastricht.nl

NAGELE 
Museum Nagele
Ring 23
8308 AL Nagele
T 0527 652579
marianbruinsma@hetnet.nl
www.nagele.nl/museum

NIJMEGEN
ACN
Ridderstraat 27
6511 TM Nijmegen
T 024 3244382
info@architectuurcentrumnijmegen.nl 
www.architectuurcentrumnijmegen.nl

RIJNLAND
RAP 
Nieuwstraat 33
2312 KA Leiden
T 071 5137525
info@rapsite.nl  
www.rapsite.nl 

ROTTERDAM
ArchiCenter/Rotterdam Marketing 
Beurs/WTC
Beursplein 37, Rotterdam
T 010 2051500 
p.dijkstra@rotterdam-marketing.nl
www.vvv.rotterdam.nl

ROTTERDAM 
Stichting AIR 
Coolsingel 63
3012 AB Rotterdam
T 010 2809700 
info@airfoundation.nl 
www.airfoundation.nl

TILBURG
CAST 
Dunantstraat 1
5017 KC Tilburg
T 013 5449222 
info@castonline.nl
www.castonline.nl

TWENTE
ACT 
Deurningerstraat 6
7514 BH Enschede
T 053 4837985 
info@architectuurcentrumtwente.nl 
www.architectuurcentrumtwente.nl

UTRECHT 
Aorta 
Achter de Dom 14
3512 JP Utrecht
T 030 2321686 
aorta@aorta.nu 
www.aorta.nu 

VENLO
APVEO 
Postbus 128
5900 AC Venlo
T 077 3517056
info@apveo.nl 
www.apveo.nl 

WAGENINGEN
Ahoi, Schip van Blaauw
Gen. Foulkesweg 72
6703 BW Wageningen
T 0317 425880
ahoi@gaw.nl

WEERT
Stichting Architectuurlijk Weert
Postbus 950
6000 AZ  Weert
T 0495 540937 
j.jongeling@weert.nl

ZAANSTAD
Stichting Babel, podium 
voor vormgeving en kwaliteit
Monumento Urbano
Musical 23
1507 TS ZAANDAM
T 075 6125885 
info@stichting-babel.nl 
www.stichting-babel.nl 

ZEELAND 
Het Zeeuwse Gezicht
Balans 17
4331 BL Middelburg
T 0118 611443 
info@cbkzeeland.nl
www.cbkzeeland.nl

ZUTPHEN 
RAiA 
Zutphenseweg 57-59
7211 EB Eefde
T 0575 542224 
inori@planet.nl

ZWOLLE
ZAP 
Kamperstraat 11-13
8011 LJ Zwolle
T 038 4230684 
info@stichtingzap.nl
www.stichtingzap.nl

Adressen Architectuurcentra Nederland
Adressen van lokale architectuurcentra 
in binnen- en buitenland:
www.arch-lokaal.nl/architectuurcentra 
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