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Zelfbouw en zelfbouwwijken ontstaan buiten het
zicht van de overheid. Het zijn bijna altijd symptomen
van een falend overheidsbeleid op het gebied van de
volkshuisvesting. Een stagnerende productie van
goede en betaalbare woningen dwingt de bewoner
zelf voor onderdak te zorgen. 
Maar wat is zelfbouw en welke betekenis heeft dit
voor de bewoner? Voor het verkrijgen van een goede
en betaalbare woning, is de bewoner in de regel
sterk afhankelijk van derden. Grond, kapitaal, de
levering van materialen en materieel en ook arbeid,
de bouworganisatie en het ontwerp worden bij de
formele productie van woningen, door de overheid
of door een woningstichting zoals Fundashon Kas
Popular (FKP), verzorgd. Deze is ook opdrachtgever
en woningexploitant tegelijk. De bewoner van een
volkswoning staat buiten het proces, hij is sluitstuk
in de productieketen. Bij zelfbouw is de bewoner
voor een groot deel zelf woningproducent. Aankoop
van materiaal, inzet van arbeid op de bouwplaats en
organisatie van de bouw worden in eigen hand
genomen. Het beschikbare kapitaal bepaalt het 
verloop van het bouwproces. Anders dan bij de 
formele productie van woningen, is de zelfbouwer
bovendien zelf opdrachtgever, ontwerper en
woningexploitant, vaak ook eigenaar-bewoner van
de zelfbouwwoning.
Bij zowel de volkswoning als de zelfbouwwoning
met elk hun eigen kenmerkende architectuur is het
proces van ontstaan en productie duidelijk af te lezen.
Uniformiteit en een zekere starheid zijn bekende
kenmerken van woningen die via een formele 
productie tot stand zijn gekomen. Veel FKP-woningen
illustreren dit. In zelfbouwwoningen is de creatieve
investering groter. Groepjes zelfbouwwoningen, en
soms ook hele zelfbouwwijken drukken dit uit en
zijn bijna zonder uitzondering kleurige etalages die
de creativiteit en de typische woonaspiraties van de
Curaçaoënaar tot uitdrukking brengen. 

zelfbouw krioyo
Tot aan de vestiging van de olie-industrie kwam het
merendeel van de bouwproductie uit zelfbouw
voort. Maar ook daarna maakte de zelfbouw krioyo,
de spontane bouwwijze van de Curaçaoënaar, een
grote bloei door.
Aanvankelijk werd voor de bekleding van de wanden
en voor de dakbedekking gebruik gemaakt van het
hout van oude kisten en van geplette petroleumblik-
ken, materiaal dat op het eiland meer dan voldoende
voorhanden was. Indeling en opbouw van de
woning volgden het patroon van de slavenhut. 
Deze bouwwijze wordt in oude zelfbouwwijken aan-

getroffen en ook verspreid als lintbebouwing langs
de toenmalige invalswegen naar de stad, zoals de
weg die van Salinja naar Berg Altena, de voormalige
oostelijke stadsrand, loopt. De zelfbouwer die in de
zelfbouwwijken van recenter datum zijn woning
opricht, gaat uit van een ander concept en bij voor-
keur van andere materialen indien deze binnen zijn
bereik liggen. Uitgangspunt is de kas di bloki, het uit
blokken opgetrokken stenen huis, dat met de laagst
mogelijke kosten in fasen wordt gebouwd. De
beginvorm van het moderne zelfbouwhuis is daar-
om, bijna zonder uitzondering, een rechthoekig en
ongepleisterd blok afgedekt met een lessenaarsdak
van golfplaten. In veel gevallen is dit een enkelvou-
dige multifunctionele verblijfsruimte die tijdelijk
wordt gebruikt voor slapen, wonen en koken. Het
kernblok staat vaak al op een betonplatform dat de
uiteindelijke vorm en grootte van de woning 
markeert. Bij voldoende middelen vindt uitbreiding
plaats door aanbouw van een grotere hoofdwoning
tegen het kernblok aan.

Zelfbouw vindt ook veel plaats aan woningen die
volgens een formeel bouwproces tot stand zijn
gekomen, zoals bij volkswoningen en prefab-bouw.
Door hun starheid bieden zij niet altijd een passende
woonoplossing voor de gezins- of werksituatie.
Soms ook, omdat een essentieel basiselement van de
Curaçaose woning, zoals een beschutte porch, 
ontbreekt. Veelzeggend is het dat soms direct na de
voltooiing van de woning door de bewoner een
ingreep tot aanpassing hiervan wordt uitgevoerd.
Opvallend is ook dat de behoefte aan aanpassing van
de woning bij prefab-bouw, vaak alleen al vanwege
de anonimiteit die het product uitstraalt, groter is
dan bij op de bouwplaats geproduceerde woningen.
Een treffend voorbeeld hiervan is de prefabwijk 
Brievengat die na 1957 in uitvoering werd genomen.
Bij zelfbouw aan formeel totstandgekomen reguliere
volkswoningen is er sprake van een correctie die zijn
oorzaak vindt in tekorten in de mogelijkheden voor
het gebruik, vaak in combinatie met een gebrek aan
identificatie met de woning. Bij de nederzetting
Tera Cora waar rond 1980 de eerste van de in drie
fasen uitgevoerde woningen werden gebouwd,
heeft zo een geleidelijke aanpassing over een reeks
van jaren plaatsgevonden. Tera Cora zou als vol-
groeide kern uiteindelijk 3.500 woningen moeten
bevatten en 16.000 inwoners tellen. Op een aantal
plekken in Tera Cora, wordt de oorspronkelijke vorm
vaak nog maar met moeite herkend. Hier hebben de
bewoners hun huizen met veel inventiviteit en 
creativiteit van een eigen stempel voorzien.

Zelfbouw is voor velen de enige weg tot een betaalbaar
en passend onderkomen. Het is niet verwonderlijk
dat zelfbouwers bijna uitsluitend worden gevonden
onder de bewoners van de kas krioyo, van woningen
die op in bezit genomen land zijn gebouwd zoals 
in Souax en deels ook onder bewoners van volks-
woningen.

kant-en-klaar-bouwplan van de overheid
Een voortzetting van de zelfbouwtraditie treffen we
echter ook aan bij de kleine middenstander. Voor
een woning op maat neemt hij zijn toevlucht tot de
tekenaar die een kant-en-klaar bouwplan aanbiedt of
op verzoek een tekening levert. Onder deze tekenaars-
ontwerpers scharen zich schnabbelende technische
ambtenaren en ondernemende mts-ers, een ver-
schijnsel dat ook in de periode van de oude generatie
architecten, toen door een schaarste aan bouwkun-
digen, algemeen voorkwam. Soms wordt met een
eenvoudig bord de aandacht gevestigd op de aange-
boden diensten aan huis. In de plannen die zo op
bestelling worden geleverd, wordt gebruik gemaakt
van een beperkt aantal geïmporteerde bouwproducten
die op de Curaçaose bouwmarkt standaard worden
aangeboden, zoals golfplaten, ramen en deuren. De
aluminium ramen en deuren met roedeverdeling en
de schuifpui, voor ventilatie in de tropen overigens
een weinig efficiënte oplossing, zijn gewilde artikelen
geworden. Zij hebben zo het beeld van de Curaçaose
middenstandswoning van vandaag die over het hele
eiland verspreid wordt aangetroffen, sterk bepaald.
De bouwmarkt is hiermee één van de factoren die de
basis lijkt te hebben geschapen voor architectuur
vergaard uit de schappen van de supermarkt, een
consumentenarchitectuur die gemeengoed is
geworden als de nieuwe bouwcultuur op Curaçao.
Ook de overheid heeft zich actief met zelfbouw
bemoeid. In 1976 was het de Arubaanse overheid die
de zelfbouwer tegemoet kwam. Met lede ogen had zij
moeten toezien hoe slecht en weinig klimaatbewust
de zelfbouwers hun huizen bouwden. Voor de 
verbetering van het eigen woningbezit werden 
standaard zelfbouwplannen ontwikkeld die op 
eenvoudige wijze konden worden gerealiseerd. 
Zelfbouwers konden een standaardplan uitkiezen
tegen vergoeding van de reproductiekosten. 

het zoeken naar een eigen architectuur
Een snelle rondgang langs de recente Antilliaanse
bouwproductie leert dat in de architectuur de band
met Europa voor het overgrote deel nog onmisken-
baar is. Ook dat er in veel gevallen sprake is van een
onvoorwaardelijke overgave aan de eisen van een

ZZeellffbboouuww  oopp  CCuurraaççaaoo  
Architectuur zonder architecten

Spontane architectuur maakt ook nu nog een aanzienlijk deel uit van de woningproductie
op Curaçao. De oorzaken hiervoor zijn vooral economisch van aard. Onmisbaar voor 
de totstandkoming van architectuur zonder architecten op Curaçao is echter de sterk
ingewortelde zelfbouwtraditie op het eiland. Het spontaan ingrijpen in de eigen
woningsituatie door de bewoners van Curaçao beperkt zich niet alleen tot de woning,
soms omvat zelfbouw ook de inrichting van de buitenruimte en hele wijken.

Ronald G. Gill

Zelfbouw op Curaçao
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grillige markt, resulterend in een gemakzuchtige en
vluchtige consumptiearchitectuur. Het alom beleden
streven naar een eigen architectuur blijft zo puur in
ambities steken. Toch zijn er voorbeelden die
demonstreren dat in de architectuur op Curaçao de
oriëntatie op de eigen plek en maatschappij goed
mogelijk is, ook al is dit zoeken naar een eigen
architectuur slechts aan een handjevol producten
van Antilliaanse architecten af te lezen.

de high flying parks en snèks van curaçao
Zelfbouw beperkt zich niet tot de woning alleen.
Ook de buitenruimte wordt ingericht met producten
van zelfbouw. Treffende voorbeelden hiervan zijn
de tribunes, in de volksmond high flying parks
genoemd en de snèk die langs Curaçaos wegen worden
aangetroffen. High flying parks zijn verhoogde 
uitzichtbalkons en ontspanningsplaatsen waar
buurtbewoners elkaar treffen voor een praatje. Ze
komen voort uit de gewoonte om vanuit het voorerf
zittend langs de weg naar het langstrekkend verkeer
te kijken. De meest rudimentaire vorm is dan ook

een oude stoel of bank, of een zelfgemaakte zitplaats
langs de weg. De straatporches zijn niet zelden 
ingenieus samengestelde structuren, ingericht met
afgedankt gestoffeerd meubilair. Opgebouwd uit op
hun kant geplaatste zware kabelklossen die achteloos
door water- en electriciteitsdistributeur Kodela
overal op het eiland worden achtergelaten, worden
het tot curieus uitziende kringloopconstructies
compleet uitgerust met borstweringen en trappen.
Uitbundig gekleurd, soms voorzien van leuzen, 
krijgen parkes de naam van hun schepper of de locatie
mee. Snèks, eetbars langs de weg, zijn producten van
de typische eetcultuur op Curaçao. Bij de truki pan,
kan de immer hongerige Curaçaoënaar, waar hij
zich ook op het eiland bevindt, door een venster van
een gestrande, omgebouwde bus of een strategisch
geplaatste prefab-container, zijn favoriete pastechi,
empanada, ayaca, loempia, amstel of soft staand aan
de loketbalie consumeren. Snèks bestaan er in alle
soorten en maten. De basisuitvoering is de bentana,
het verkooploket aan huis, dat de bewoner een extra
inkomen verschaft. In de wijken is de containeruit-

voering op een eenvoudig betonplatform populair,
vaak voorzien van een los hierboven aangebracht
groot en beschuttend dak of soms alleen voorzien
van een afdak. Langs de hoofdwegen zijn het met
traliewerk beveiligde wegcafetaria’s geworden waar
even de dorst wordt gelest of haastig wat wordt
ingekocht op weg naar het strand. 

informatie
Deze tekst is een bewerking. De oorspronkelijke
tekst is te vinden in: Ronald G. Gill, 
Een Eeuw Architectuur op Curaçao, z.p. , 2003
Het boek is integraal te lezen op
www.caribseek.com/curaçao books

Ronald G. Gill
Seru Bottelier 33
Curaçao, N.A.
ronloekgill@interneeds.net

‘high flying park’ op piscadera. ‘truki pan’, letterlijk ‘broodjestruk’ op
bandabou.

een tribune in de zelfbouwwijk fleur de
marie, ontmoetingsplaats van de buurt-
bewoners, geschilderd in rasta-kleuren. 

fkp volkswoningen te seru fortuna, 
architect plan’d2; een fraai staaltje van
consumentensoevereiniteit.

fkp volkswoningen te kustbatterij, 
architect ir tom janga.

laat-19e-eeuwse eenvoudige rijtjesbehuizing
door verdubbeling van de rij aan de
achterzijde geschikt gemaakt voor 
eigentijdse volkswoningbouw door fkp, 
de curaçaose woningstichting.

‘kas di bloki’ na voltooiing van de eerste
bouwfase. het betonplatform geeft de
geplande grootte van de woning aan; 
wasmachine en koelkast staan nog buiten.

fkp volkswoningen te tera kora, in eigen
beheer ontworpen. het bouwen van de porch
wordt aan de bewoners zelf overgelaten.

foto’s: ronald gill
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Parkstad Limburg is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten, te weten
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.
Met de sluiting van de mijnen kampten alle gemeenten in met name het oosten van
Zuid-Limburg met dezelfde  problemen, waaronder het verlies aan identiteit. In 1998
organiseerden deze gemeenten zich tot Parkstad Limburg om zich samen met de
structuur van het gebied bezig te houden en zo te komen tot een gezamenlijke 
stedenbouwkundige visie op de regio. Andrea Croé, directeur Vitruvianum, 
over de rol die een lokaal architectuurcentrum kan spelen bij regionale projecten.

Andrea Croé

LLookkaaaall  aarrcchhiitteeccttuuuurrcceennttrruumm  
aallss  iinntteerrmmeeddiiaaiirr
Vitruvianum in de bres voor Parkstad Limburg

slotmanifestatie ontwerpen aan parkstad limburg

tentoonstelling euregionale architectuur
prijs 2005 georganiseerd door vitruvianum,
belgische, nederlandse en duitse architec-
tuuropleidingen in competitie. evenals in
de voorgaande jaren organiseert het

vitruvianum, centrum voor architectuur
in de euregio maas-rijn te heerlen, ook dit
jaar weer de euregionale architectuur prijs,
die ieder jaar in één van de drie landen uit
de euregio wordt uitgereikt. omdat we iets

te vieren hebben, het is inmiddels de 15e
keer dat deze prijs wordt uitgereikt, zal de
prijs net zoals vorig jaar in heerlen worden
uitgereikt.

Lokaal architectuurcentrum
als intermediair
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In 2001 heeft wethouder Jos Zuidgeest, wethouder
Stadsontwikkeling en Economische Zaken van de
gemeente Heerlen, het initiatief genomen een inter-
nationale manifestatie over de toekomst van de regio
Parkstad te organiseren, om de problematiek van Oost
Limburg in beeld te brengen en te kijken hoe men
regionaal kon gaan samenwerken. Het Vitruvianum
heeft hij voor de organisatie daarvan de opdracht
gegeven. Dit congres Success Stories vond plaats in
oktober 2002, toen de wethouder reeds vertrokken
was, en stond in het teken van vier (inter)nationale
projecten te weten Almere, Brabant-city van
MVRDV, Emscherpark in Duitsland en Easington in
Engeland, die onderling verschillen, maar ook
belangrijke gemeenschappelijke factoren delen met
Parkstad Limburg. Ontwerpers en bestuurders van
vier succesvolle ruimtelijke projecten lieten zien
hoe met herstructureringsopgaven om gegaan kan
worden, welke uiteenlopende ontwerpopgaven dit
met zich meebrengt, wat voor organisatievormen in
de praktijk gebracht zijn, en - vooral - hoe de manier
van denken die in het concept besloten ligt bijdraagt
aan een fundamentele verbetering van het imago
van steden en regio, zowel voor de eigen inwoners
als voor het publiek elders en, niet in de laatste
plaats, voor potentiële bedrijven en investeerders.

bestuurlijk draagvlak
Een probleem bij het project Parkstad Limburg waren
de financiën. Het congres was maar voor 20% gedekt,
voor de overige gelden moesten sponsoren worden
gezocht. In juni 2003 werd ik directeur van het
Vitruvianum en zag dat er in de tussentijd niets meer
gebeurd was zowel wat betreft de financiën als wat
betreft de inhoud. De discussie was ingeslapen.
Mijn eerste taak bestond eruit te kijken of er nog wel
draagvlak was voor het project bij gemeenten en
provincie. Er bleek wel interesse te zijn. Ik moest niet
alleen de inhoud bijstellen maar ook de financiën
zien rond te krijgen. Ik heb de nog geplande drie
onderdelen van het project teruggebracht tot twee,
te weten het organiseren van een internationale
workshop (oktober 2004) en een slotmanifestatie
(december 2004). Bij de workshop waren 10 hoge-
scholen betrokken, waarvan drie uit Duitsland, 
en 55 studenten. Voor specifieke locaties in zes 
plangebieden waren er opgaven geformuleerd die
betrekking hadden op onder andere infrastructuur,
stadskernen en landschap. 
Op de Slotmanifestatie bleek dat er inmiddels
bestuurlijk draagvlak was ontstaan bij de bestuur-
ders van alle gemeenten. Van de gemeenten waren er
meerdere vertegenwoordigers, wethouders en steden-
bouwkundigen. Lezingen van drie hoogleraren 

werden gekoppeld aan de resultaten van de workshop
om meer zicht te krijgen op de moeilijkheden en
mogelijkheden van het bepalen van de identiteit van
de regio Parkstad Limburg. Het zoeken naar identiteit
is het thema van een gezamenlijke structuurvisie. In
januari 2005 is begonnen met de opzet van een gezamen-
lijk regionaal structuurplan. Het samenwerkings-
verband is weer een nieuw leven ingeblazen. Voorheen
ontbrak het aan daadkrachtig regionaal bestuur en
overheerste het lokale denken. Nu is er een werkgroep
met een projectleider Parkstad Limburg en wordt de
noodzaak tot daadkrachtig handelen breed gevoeld.
Eén van de conclusies bij de Slotmanifestatie was
dat er een regionaal bestuur op stedenbouwkundig
gebied nodig was dat bevoegdheden heeft en beslis-
singen kan nemen voor de ruimtelijke ingrepen. De
regio moet zich sterker profileren en verder kijken
dan de landsgrens. Bij elke gemeente staan nu toch
vaak de eigen belangen voorop, er is een mentaliteits-
verandering nodig om het regionaal belang voorop
te stellen. Heel voorzichtig begint zich iets af te
tekenen van een regionale afstemming. Het is de rol
van de bestuurders om de gemeentelijke overheden
over te halen tot samenwerken. Het belang van een
gezamenlijk Structuurplan wordt reeds gezien. De
doelstelling is eind 2005 met een concept te komen,
zodat de diepere uitwerking in 2006 plaats kan vinden.
De vraag dient zich aan wie bewaakt de stedenbouw-
kundige ontwikkeling en wat is de juridische status
van de Structuurvisie?
Parkstad Limburg streeft er naar om op 1 januari 2006
de WGR-status te bereiken. De Wet Gemeenschappe-
lijke Regeling (WGR) is een nieuwe wet waardoor de
zeven gemeenten van Parkstad Limburg met elkaar
samenwerken alsof ze één grote stad met 260.000 in-
woners zijn. Over veel onderwerpen (welke bedrijven
mogen zich waar vestigen? Waar mag wel en niet
gebouwd worden?) worden bindende afspraken
gemaakt. Nationaal en zelfs internationaal stelt
Parkstad veel meer voor als het inniger samenwerkt.
Bovendien luisteren woningbouwverenigingen, in-
stellingen, ministeries en andere subsidieverstrekkers
beter naar een ‘stad’ met 260.000 inwoners dan naar
zeven individuele gemeenten. 
Dit is de beste manier om het gebied - ruimtelijk,
economisch en maatschappelijk gezien - op een hoger
plan te krijgen en de huidige problemen op te lossen.
Bovendien kunnen de gemeenten van Parkstad 
Limburg door gezamenlijk de schouders er onder 
te zetten de kansen van de regio beter benutten. 

rol architectuurcentrum
Het architectuurcentrum heeft vooral een inter-
mediaire functie. Zij wil informatie geven over de

ontwikkelingen die gaande zijn, niet alleen aan de
betrokken partijen, maar ook aan bestuurders die
niet betrokken zijn, de vakdisciplines en het grote
publiek. Daarnaast zie ik een taak in het begeleiden van
bestuurlijke processen, maar onze hoofdtaak is het
creëren van draagvlak door middel van informatie-
overdracht. Het Vitruvianum is vanaf 2002 hiermee
bezig geweest. De komende maanden organiseren
we lezingen die ingaan op de identiteit van de regio
Parkstad Limburg, en hoe deze versterkt en leesbaar
kan worden gemaakt. De moeilijkheden van Parkstad
Limburg worden in het grotere geheel van de Euregio
geplaatst, daarnaast wordt er op regionaal, lokaal 
en op de kleinere schaalniveaus zoals stadsdelen
ingezoomd. Kansen en problemen, oplossingen en
bedreigingen als ook eerste en noodzakelijke stappen
vooruit worden onder de aandacht gebracht. 
De laatste lezing, 29 juni, Groots in het groen, het
regionale structuurplan, wordt gegeven door Kees
Werkhoven, dienst Stadsontwikkeling Heerlen en
projectleider regionaal structuurplan. Hij zal een in-
druk geven van het proces dat doorlopen wordt om tot
een structuurplan te komen. De hoofdthema’s daarbij
zijn economie, mobiliteit, wonen en identiteit.

informatie
Andrea Croé
Vitruvianum, Centrum voor Architectuur
Postbus 1
6400 AA  Heerlen
T 045 577 22 05
F 045 577 22 93
E vitruvianum@heerlen.nl
www.vitruvianum.nl

Parkstad Limburg
Postbus 200
6400 AE Heerlen
T 045 570 01 23
www.parkstadlimburg.nl

De manifestatie Parkstad Limburg is een initiatief
van de gemeente Heerlen, uitgevoerd door het 
Vitruvianum, Centrum voor Architectuur in de
Euregio Maas-Rijn te Heerlen i.s.m. NIROV.
Ontwerpen aan Parkstad Limburg is een internationaal
project over de historische, actuele en toekomstige
ontwikkeling van de regio Parkstad. Doel van de mani-
festatie is het organiseren van kwaliteitsimpulsen
die bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkelingen
(van regionale visie tot structuurplan) in Parkstad.

workshop ontwerpen aan parkstad limburg tentoonstelling en regionale architectuur prijs 2005
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De Limes volgt in Nederland de zuidelijke oever van
de toenmalige Rijn, van Lobith tot Katwijk. Limes
betekent grens of pad, en de Nederlandse Limes
maakt deel uit van een internationaal stelsel van ver-
bindings- en verdedigingswerken dat zich uitstrekte
tot in Azië en Noord-Afrika. Delen van dit stelsel zijn
beroemd, zoals de Engelse Muur van Hadrianus, en
staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het
Nederlandse deel is voornamelijk onbekend en
onzichtbaar: restanten van castella, wachttorens,
schepen en wegen liggen merendeels diep verzonken
in de (natte) bodem. De Limes Atlas geeft onder
meer door een groot aantal kaarten, een zo nauw-
keurig mogelijk beeld van hoe de Limes door het
landschap liep, welke vormen ze aannam en op 
welke manier ze als systeem heeft gefunctioneerd.
De manier waarop de Limes werd ingepast in de
bestaande morfologie van het landschap en zich
naderhand in de tijd ontwikkelde, wordt gedemon-
streerd aan de hand van drie locaties (Nijmegen,
Utrecht en Leiden), drie schaalniveaus (stad, regio,
land) op vijf verschillende momenten: in 200, 1200,
1650, 1900 en 2000. De Atlas laat zo het beeld zien van
de laag-voor-laagmorfologie van het Nederlandse
landschap, waarin ingrepen in de bestaande orde
leiden tot nieuwe patronen en structuren, die 
vervolgens eroderen, verschuiven en tenslotte ver-

dwijnen. In hoeverre zijn deze verdwenen structuren
en hun tastbare restanten bruikbaar en inpasbaar
voor de hedendaagse planningsopgaven? Aan de
oppervlakte is er op veel plekken momenteel sprake
van een grote ruimtelijke dynamiek: het zijn veelal
locaties voor stadsuitbreidingen zoals Leidsche Rijn
en bij Elst de Vinexlocatie Westeraam. Hoe bij deze
opgaven om te gaan met de waardevolle vondsten in
de bodem? En: wie betaalt de rekening?

identiteitsdragers
Robert Broesi heeft gemerkt dat veel ontwerpers
archeologie vooral zien als een barrière bij het maken
van een ontwerp. De relatie tussen archeologie en
ruimtelijke ontwikkeling is op zijn zachtst gezegd
vaak nogal moeizaam. Hoe ervaren de beide
gesprekspartners dat in hun dagelijkse praktijk?
Anco Schut, hoofd Stedenbouw en Monumenten
van de dienst Stadsontwikkeling in Utrecht, beaamt
dat de relatie behoorlijk complex is. ‘Het gaat vaak al
om ingewikkelde projecten, waar een veelheid van
partijen bij betrokken is. De aanwezigheid van
waardevolle restanten kan dan als een obstakel 
worden ervaren, een belemmering die extra tijd en
geld kost. Maar je kunt het gegeven ook oppakken
als een kans, als de mogelijkheid om een extra laag in
te brengen in het project. De potentiële belemmering

wordt dan een interessant gegeven.’ Jan Brouwer,
wethouder van de gemeente Overbetuwe, met onder
meer monumentenzorg en archeologie en ruimtelijke
ontwikkeling in zijn portefeuille, hoort regelmatig
de term ‘verdachte plekken’, als een vermoeden
bestaat dat er resten in de bodem zitten. ‘Archeologie
vraagt om een extra inzet van de opdrachtgever.
Amateur-archeologen wekten bij de ontwikkeling
van Westeraam door de vondst van fragmenten van
dakpannen het vermoeden dat er een belangrijk
bouwwerk onder de locatie lag. Het bestemmingsplan
was al klaar en de grond werd bouwrijp gemaakt. In
samenspraak met de betreffende Grond Exploitatie
Maatschappij en het gemeentebestuur is toen besloten
om het werk stil te leggen en een noodopgraving te
doen. We wilden weten of de vondsten écht van
belang waren en misschien in situ bewaard zouden
moeten blijven. Er bleken resten van een Romeinse
tempel te liggen van rond het jaar 100, een vondst
uniek voor Nederland, maar die uiteindelijk technisch
gezien niet in situ bewaard konden blijven. Het
bouwplan heeft gewoon doorgang kunnen vinden.
Het onderzoek heeft veel kennis opgeleverd en in
een boek is de tempel gereconstrueerd.’
Voor Leidsche Rijn lag de situatie anders. In een
vroegtijdig stadium is bij het ontwerp van het
Utrechtse stadsdeel rekening gehouden met ‘onder-

Anne Luijten

AArrcchheeoollooggiiee  eenn  ddee  hheeddeennddaaaaggssee
ppllaannnniinnggsspprraakkttiijjkk
Een gesprek over de onlangs verschenen Limes Atlas

anco schut robert broesi jan brouwer, foto’s: marnix schmidt

Als onderdeel van het Belvedereproject Strategieën en Ontwerpvisies voor de Limes is
onlangs de Limes Atlas uitgekomen. Het naslagwerk brengt het Nederlandse deel van de
Limes, de voormalige grens van het Romeinse Rijk, in beeld en is bedoeld als informatie-
en inspiratiebron voor ontwerpers en opdrachtgevers die te maken hebben met ruimte-
lijke ontwikkelingsopgaven in de ‘Limes-gemeenten’. Robert Broesi, stedenbouwkundige
van bureau MUST en mede-initiator en - auteur van de Atlas, sprak met Jan Brouwer en
Anco Schut, respectievelijk wethouder en hoofd Stedenbouw van twee Limes-gemeenten,
over de rol van een dergelijk instrument in de gemeentelijke praktijk. Over het belang
van archeologie in de ruimtelijke ontwikkeling en goed opdrachtgeverschap. 

Archeologie en de hedendaagse
planningspraktijk
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liggende lagen’, van bijvoorbeeld de Romeinse tijd
en de middeleeuwen, maar ook van het bestaande
landschap. Schut: ‘Rekening houden met archeologie
geeft een stedenbouwkundig plan misschien een
wat fragmentarisch karakter. Het is misschien ook
ingewikkelder werken dan vanuit een tabula rasa.
Maar je krijgt er cadeautjes voor terug, in de vorm
van extra lagen die de identiteitsdragers van de wijk
kunnen worden.’ Er was een brede overeenstemming
over het belang van archeologie als identiteitsdrager
tussen gemeente, Rijk en marktpartijen. Dit maakte
het mogelijk dat er middelen, tijd en ruimte
beschikbaar waren, bijvoorbeeld toen er een
scheepswrak uit de Romeinse tijd werd gevonden.
Het uitgraven van het wrak leverde vertraging op bij
de ontwikkeling van het ernaast gelegen gebied,
maar dat was geen struikelblok voor betrokken 
partijen. En voor een stuk van een Romeinse weg
werd zelfs het plan aangepast, er werd als het ware
een schuine snede in een bouwblok gemaakt. 

archeologisch belang is 
gemeenschapsbelang
Zowel Schut als Brouwer zien een groei in de
belangstelling voor archeologie. Brouwer: ‘Het is
van belang dat archeologie als thema leeft bij het
gemeentebestuur, want zonder een goede opdracht-

gever red je het niet.’ Schut: ‘Dat is zeker van wezenlijk
belang, maar je ziet ook dat het inmiddels niet meer
gaat om de interesse van één persoon; in Utrecht bij-
voorbeeld is er al langdurige en breed gedragen aan-
dacht voor monumenten en archeologie’. Daarmee
verschuift in zekere zin ook het vraagstuk: het belang
is duidelijk, maar hoe ga je dat belang honoreren?
Anco Schut: ‘Je moet per keer de afweging maken:
doen we er iets mee of niet, het moet ook weer geen
vanzelfsprekendheid worden. Zo bleek in Leidsche
Rijn een archeologische site onder een deel van een
bedrijventerrein te liggen. Als je het belang van die
site wilt honoreren is de vraag wie de extra kosten
betaalt. Er ligt immers gewoon een grondexploitatie
onder dat bedrijventerrein. Moet dan de gemeente
extra middelen inzetten of moeten de kosten worden
opgenomen in de grondexploitatie? Het zijn allemaal
heel reëele vragen.’ Brouwer meent dat het vooral
om een gezamenlijke excercitie zou moeten gaan,
waarvan de kosten ook moeten worden gedeeld.
‘Het is niet fair als een ontwikkelaar ineens met
extra kosten zit opgescheept omdat er toevallig in
zijn deel van een ontwikkelingslocatie een belang-
rijke vondst blijkt te zitten. Het archeologische
belang is een gemeenschapsbelang. Je moet de lasten
van marktpartijen naar evenredigheid verdelen.’ 
De ervaring van zowel Schut als Brouwer is dat pro-

jectontwikkelaars over het algemeen geenszins met
de rug naar archeologie gekeerd staan. ‘Uiteraard
moeten ze winst maken, hun investeringen terug-
verdienen, maar als je als gemeente zorgt voor
vroegtijdige kennis en duidelijk inzicht in kosten en
tijdsbeslag om de financiële lasten van archeologie
te begrenzen, dan zijn ook ontwikkelaars bereid om
er geld en tijd in te steken. Zij zien er namelijk ook
de voordelen van terug, zoals de mogelijkheid voor
het creëren van identiteit,’ aldus Schut.

flexibiliteit
Broesi legt Schut en Brouwer een hypothetische
casus voor. ‘U vermoedt dat onder een nieuwbouw-
locatie veel Romeinse resten liggen, maar heeft geen
geld voor vooronderzoek. De stedenbouwkundige
stelt voor om flexibiliteit als constante factor in het
planproces in te bouwen, zoals bijvoorbeeld is
gebeurd bij het plan voor Almere-Hout. Vooraf werd
afgesproken dat bij vondsten de plek niet zou worden
bebouwd maar als stadstuin zou worden ontwikkeld.
Wat vindt u als opdrachtgever van deze flexibele
houding?’ Voor Anco Schut hangt de haalbaarheid
van een flexibel proces vooral af van de omstandig-
heden. ‘In Almere is de grond in z’n geheel in handen
van de gemeente, en heeft ook nog eens overal
dezelfde structuur en gesteldheid. De invulling van

regio utrecht in het jaar 2000
kaart: must stedebouw

regio utrecht in het jaar 200
kaart: must stedebouw
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een plan is dan stuurbaarder dan in het geval je te
maken hebt met veel partijen en verdeeld eigendom.
Een flexibele strategie is in zo’n geval een stuk lasti-
ger te realiseren.’ Overigens vindt Schut het juist
goed om niet overal in te zetten op dezelfde strategie.
‘Je moet je toch steeds richten op de specifieke locatie
en haar eigenheden en vooral niet overal in Nederland
op dezelfde manier met archeologie omgaan.’ 
‘Maatwerk dus’, beaamt Brouwer. 

Welke rol kan de Limes Atlas spelen voor een gemeente
om te kiezen voor een bepaalde strategie? Broesi: ‘Kan
de Atlas als inspiratiebron dienen voor u als steden-
bouwkundige en als bestuurder om de verschillende
afwegingen te kunnen maken?’ De wethouder, Jan
Brouwer: ‘Ja, de Atlas is daar mijns inziens zeker voor
geschikt. Ze plaatst de restanten van de Limes in een
groter geheel, in het kader van een netwerk. Ik ben er
trots op dat Overbetuwe daar een onderdeel van is, en
ik wil dat ook laten zien in de opgaven waar we van-
daag de dag mee bezig zijn.’ De stedenbouwkundige,
Anco Schut, vindt de Atlas alleen al om al het kaart-
materiaal een geweldige inspiratiebron voor ontwer-
pers. Voor de nader onderzochte gebieden, zoals
Utrecht en Nijmegen is de Atlas een bron van kennis
en informatie, maar of dat voor de kleinere, tussen-
liggende gemeenten ook zo is, betwijfelt Schut. ‘Door
de grote verschuivingen die in het landschap hebben
plaatsgevonden, zoals de wijziging van rivierlopen,
moeten ze vaak zoeken om zichzelf terug te kunnen
vinden op de kaart. De vraag is wat dat ene streepje
op de kaart voor aandacht voor de Limes genereert
bij die gemeenten.’ Brouwer meent dat juist het laten
zien van eenheid, het in een groter kader plaatsen,
enthousiasme kan oproepen: ‘Een gevoel van “wij
staan ook op de kaart, we horen er ook bij”. Wellicht
is het overigens ook een taak voor de provincies om
het belang van de Limes nu verder op te pakken.’

onzichtbaar
Voor Schut moet het belang van de eenheid van de
Limes voor de hedendaagse praktijk ook niet over-
dreven worden. ‘De Limes was een militair-logistiek
netwerk, met nederzettingen die niet groter waren
dan strikt noodzakelijk. Daar moet je nu niet een
soort stedennetwerk of iets dergelijks in gaan zien.’
Hij meent dan ook dat het niet zozeer de door Broesi
geschetste onzichtbaarheid van de Limes is die als
belemmering kan werken om haar belang als histori-
sche identiteitsdrager te onderkennen. Maar dat het
veel meer de neiging is om een soort ‘einheitligkeit’
aan de Limes te willen knopen, die de bruikbaarheid
ervan in de hedendaagse planningspraktijk kan
belemmeren. ‘Het gaat om toevallige rudimenten
van een geheel dat er als zodanig niet meer is en ook
geen bruikbare functie meer zou kunnen hebben in
het Nederlandse (steden)landschap.’ Ook Brouwer
meent dat vooral een fragmentarische benadering
op zijn plaats is. ‘Van iedere plek moet je het eigene
zichtbaar of inzichtelijk maken. Over de gehele linie
krijg je dan toch ook een aardig beeld van het geheel.’ 

Op sommige plekken zal de Limes dan tastbaar zijn,
zoals de Romeinse muur onder de Utrechtse muziek-
school die je kunt aanraken. Of zoals de resten van
twee Gallo-Romeinse tempels, in situ te bezichtigen
onder de Grote Kerk in Elst. Op andere plekken blij-
ven resten onzichtbaar in de grond bewaard liggen
of blijft het zelfs alleen bij een vermoeden dat er ‘iets’
in de grond zou kunnen zitten. En weer ergens
anders zijn er verwijzingen en hedendaagse 
interpretaties van de Limes in het ontwerp terug te
vinden. Het zijn de verhalen van een stad of regio, die
boven komen als je je verdiept in de achtergronden
van de rudimenten die je aantreft. Anco Schut: 
‘Zo ontdek je hoe laag na laag over de stad heen is
geschoven, aan de stad is toegevoegd en aan stad en

regio een culturele betekenis is geven. Ook de laag
van de Romeinse tijd speelt een rol tussen al die inte-
ressante lagen en gegevens. Maar het is maar één rol,
niet de enige. Zoals archeologie slechts één van de
thema’s is die Leidsche Rijn kleur geeft. De vondsten
die we daar doen zijn maar enkele van alle verschillen-
de sporen in de tijd.’ 

informatie
Limes Atlas
Redactie: Bernard Colenbrander, 
Kaarten: MUST Stedebouw
Uitgeverij 010, Rotterdam, ISBN 90-6450-535-7
208 pag., € 45,00 

Belvedere
Projectbureau Belvedere
Postbus 389
3500 AJ Utrecht
T 030 230 5 10 
F 030 238 09 15
E info@belvedere.nu
www.belvedere.nu

Regeling Projectsubsidies Belvedere
Sinds 2002 wordt de Regeling Projectsubsidies 
Belvedere door het Stimuleringsfonds voor 
Architectuur uitgevoerd. Het is mogelijk viermaal
per jaar aanvragen in te dienen voor lokale en/of
kennisprojecten. 
www.archfonds.nl

reconstructietekening: daf-architecten.
in deze reconstructie is de vicus op de hoge
woerd in leidsche rijn getekend, samen
met het bijbehorende castellum en de
grafvelden. het castellum is slechts
gedeeltelijk opgegraven, de vicus is vooral
aan de uiteinden onderzocht. alleen het
badhuis is goed gedocumenteerd. uit de
loop van de hoofdwegen en de positie van
de grafvelden is af te leiden waar de vicus
gelegen heeft en hoe groot hij was.
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In de wijk Bospolder-Tussendijken in Rotterdam Delfshaven worden veel huurwoningen
verkocht en verouderde woningen gesloopt. Er wordt hard gewerkt aan de stedelijke
vernieuwing. Dat betekent dat er rond de 700 nieuwe koopwoningen worden gebouwd.
Eén van de deelplannen is het project Le Medi.

culturele diversiteit
Stedenbouw en architectuur zijn minder vatbaar voor
trends dan bijvoorbeeld in de mode het geval is,
omdat het bouwen van een wijk of huis het resultaat
is van langzame processen. Toch begint de culturele
pluriformiteit van Nederland zichtbaar te worden in
de bouwkunst. Le Medi is oorspronkelijk het idee
van Hassani Idrissi, adviseur Diversiteitbeleid in
Rotterdam, en het vervolg op een eerder idee van
hem, dat uitgevoerd werd op het Noordplein in 
Rotterdam: een Marokkaanse fontein. Hassani Idrissi
wil met zijn plannen de culturele diversiteit binnen
Rotterdam zichtbaar maken in de stedenbouw en de
architectuur. Hassani Idrissi heeft allereerst met de
gemeente een aantal plekken verkend. Zijn ideeën om
een Mediterrane wijk te bouwen vielen ondertussen
in goede aarde bij de woningcorporatie Woonbron.
Uiteindelijk bleek de wijk Bospolder-Tussendijken
een geschikte plek. Woningcorporatie Com.wonen
heeft veel bezit in deze herstructureringswijk en
voelde ook wel wat voor het plan.

een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod 
Het plan voor de circa 100 woningen in Le Medi wordt
momenteel verder ontwikkeld door Com.wonen, ERA
Bouw en Woonbron. Het project gaat in september
van dit jaar in de verkoop en in december starten de
bouwactiviteiten. Uit onderzoek blijkt dat er al veel
belangstelling is voor het concept. Het klantonder-
zoek, in de vorm van een internetenquête, leverde
meer dan 300 reacties op. De resultaten van deze
enquête in combinatie met de uitkomsten van een
tweetal klantenpanels hebben nadere input geleverd
voor de planvorming. Er wordt gestreefd naar een
optimale afstemming op de te verwachten leefstijlen.
De stedeling of de ‘nieuwe’ Rotterdammer is de bewoner
van het toekomstige Le Medi. Mensen die binding
hebben met het leven in en de dynamiek van de stad,
maar ook denken aan gezinsuitbreiding en daarom
zoeken naar veiligheid en buren met eenzelfde manier
van leven. Daarom is er binnen de gestelde rand-
voorwaarden gestreefd naar een zo gedifferentieerd
mogelijk aanbod. Zo zijn er circa 15 verschillende
(standaard) woningtypen, waaruit men kan kiezen. 

gebruiksaanwijzing bij aankoop
Er worden eengezinswoningen met tuin of terras
gebouwd, mar ook atelier- en patiowoningen. 
Alle huizen hebben de voordeur op maaiveldhoogte,
de bouwhoogte varieert van twee tot vier bouwlagen.
Het gaat om koopwoningen, die flexibel en uitbreid-
baar zijn. Zo kan bijvoorbeeld het terras op diverse
manieren worden overbouwd of er kan een extra ver-
dieping op de woning worden gezet. Een gebruiks-

aanwijzing voor deze aanpassingen wordt bij de
koop geleverd. De bedoeling is, dat er aan de kopers
een goed betaalbaar basispakket wordt geleverd.
Uitbreidingen en aanpassingen kunnen direct worden
bijbesteld of in een later stadium, bijvoorbeeld 
wanneer er sprake is van gezinsuitbreiding, door de
bewoners worden aangebracht. Alle uitbreidingen
en aanpassingen worden wel al in het ontwerpproces
ontwikkeld en getoetst aan de wensen van de con-
sument door wederom in panelvorm met potentiële
bewoners hierover te praten, gaan langs de welstands-
commissie en worden meegenomen in de bouwaan-
vraag. Met andere woorden: Le Medi speelt in op de
behoeften en wensen van de groeiende markt van
consumenten die willen en kunnen investeren in
bijzondere woonmilieus. Een wijk met een duidelijk
gedefinieerde identiteit zal het resultaat zijn.

ommuurde wijk: de ksar
Het stedenbouwkundig plan voor Le Medi toont de
structuur van een ksar, dit is een ommuurde Marok-
kaanse wijk waar families bijeen wonen en het leven
zich binnen de muren afspeelt. Net als bij de ksar
betreed je de wijk door een hoofdpoort en verschil-
lende secundaire poorten. In Le Medi is er sprake van
zowel (semi)openbare, collectieve als privé-buiten-
ruimten. Kleinschalig ondernemerschap (een galerie
of een sieradenatelier bijvoorbeeld) kan plaatsvinden
aan de toekomstige Ramblas van Bospolder: de
Schippersstraat. Architectenbureau Geurst &
Schulze maakte het Masterplan voor Bospolder Tussen-
dijken en de stedenbouwkundige opzet van Le Medi.
Met Architectenbureau Korteknie & Stuhlmacher
als sparringpartner hebben zij gezamenlijk de platte-
gronden en gevels van Le Medi ontworpen. Dit heeft
er onder andere in geresulteerd dat de woningen een
individuele herkenbaarheid krijgen, bijvoorbeeld
door middel van kleur en materiaalgebruik. Aan de
buitenzijde van de ommuurde wijk zal een rode 
baksteen met hier en daar wat kleur de toon zetten
om de buitenkant niet al te zeer te laten contrasteren
met alles wat er in de omgeving reeds aanwezig is.
De binnenstraatjes zullen echter een explosie van
uitbundige kleuren te zien geven, met allerlei
motieven en ornamenten die doen denken aan de
Noord-Afrikaanse ornamentiek. In het hart van het
buurtje komt een plein met een waterelement. De
basiswoningen kosten ongeveer 180.000 euro. Deze
woningen zijn uitbreidbaar volgens de wensen van de
koper, de prijs van de woning zal stijgen naarmate er
meer vierkante meters gekocht worden. Ook de
hoekwoningen en andere speciale woningtypes in het
project zijn verschillend in prijs, tot een maximum
van circa 240.000 euro. Elke basiswoning is honderd

vierkante meter en biedt de mogelijkheid om meteen
of later bovenop het bestaande huis een extra laag te
laten bouwen van ongeveer 35 vierkante meter.
Tegelijk is er ruimte om achter het huis op de 
betonplaat van de overdekte parkeergarage nog
twee lagen van elk 45 vierkante meter te laten bouwen.
Wie dat niet doet, houdt een 'stadstuin-op-niveau'.
Door duidelijke communicatie en de grote betrokken-
heid van de gemeente zijn er tot nu toe weinig 
problemen geweest met de welstand. De randvoor-
waarden zijn vastgelegd in het Masterplan Bospolder
Tussendijken inclusief de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden van de gemeente Rotterdam.

voortgang bouwactiviteiten
Het Definitief Ontwerp is begin mei afgerond. Op 
de woonbeurs Rotterdam LiViN’ werd het project
voor het eerst gepresenteerd en ook hier waren veel
positieve reacties te horen. De website van het project
is aangepast en belangstellenden kunnen zich op de
site opgeven als zij graag op de hoogte gehouden
willen worden van de voortgang. Eind april hebben
al deze mensen de voorlopige tekeningen toege-
stuurd gekregen. Na de vakantie, in september, 
gaan de woningen daadwerkelijk in de verkoop. 
De bouwactiviteiten starten in december van dit jaar.
De bouw zal dan ongeveer anderhalf jaar duren, dus
voor de zomervakantie van 2007 kunnen de eerste
woningen waarschijnlijk opgeleverd worden. 

informatie
Branca Seekles, ERA Bouw B.V.
Postbus 62, 2700 AB  Zoetermeer
T 079 317 01 70, F 079 316 58 00
seeklesb@erabouw.nl
Woonbron, www.woonbron.nl
ERA Bouw, www.erabouw.nl
Com.wonen, www.comwonen.nl
www.lemedi.nl
www.botu.rotterdam.nl

Bianca Seekles 

LLee  MMeeddii,,  eeeenn  MMeeddiitteerrrraannee  
wwiijjkk  iinn  RRootttteerrddaamm
Ommuurde stad in de polder. Een voorbeeld van flexibel bouwen

maquette le medi, ontwerp: geurst & schulze
architecten in samenwerking met korteknie
stuhlmacher architecten

Le Medi, een Mediterrane
wijk in Rotterdam
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HHoollllaanndd  eenn  hheett  wwaatteerr
2e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam: De Zondvloed 

De tweede editie van de Internationale Architectuur Biënnale staat in het teken van 
De Zondvloed. Met de tentoonstellingen: De Hollandse Waterstad, Polders, Mare Nostrum,
Three Bays en Flow richt de biënnale zich op de relatie tussen water en architectuur in
Nederland en de rest van de wereld. Curator is Adriaan Geuze, landschapsarchitect en
directeur van bureau West 8. Een maand lang, van 26 mei tot en met 26 juni 2005, waren
er tentoonstellingen te zien in Las Palmas en het Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
te Rotterdam. Daarnaast presenteerde de biënnale tal van conferenties, lezingen en
excursies. Hiermee wilde zij een platform bieden voor internationale uitwisseling van
deskundigheid, historische kennis en toekomstvisies, gerelateerd aan de lusten en de
lasten van wonen, werken en leven met water. 

Olof Koekebakker

containermetropolis, artist impression
maasvlakte 2

biesbosch stad, door michael desvigne.
het project is niet alleen gericht op een
transformatie van het dijkenstelsel om het
mogelijk te maken bij extreem hoge water-
standen water op te slaan, maar heeft ook
als doel het uitzonderlijke karakter van dit
deltalandschap optimaal tot zijn recht te
laten komen. door een deel van de oude
kreekbeddingen uit te baggeren zal de door-
stroming van het water verbeteren. het uit-
gebaggerde materiaal kan worden gebruikt
om het omkeringseffect nog te versterken,
door de oude marine en alluviale beddingen
verder op te hogen tot een niveau waarop
ze niet meer kunnen overstromen.

deltakracht/ getijdenstad 
door elma van boxel en barbara van luns.
de statische kustverdediging die zeeland
met de deltawerken heeft gekregen, moet
langzaam maar zeker worden ingeruild voor
meer dynamische vormen van kustbeheer.
deltakracht berust op de veronderstelling
dat de zeespiegel zo sterk zal stijgen, dat de
deltawerken het rond 2050 zullen afleggen
tegen de kracht van de natuur. na bijna
honderd jaar afgesloten te zijn geweest,
worden de zeeuwse wateren dan weer terug-
gegeven aan de zee. als gevolg daarvan zal
een dynamisch landschap ontstaan, met een
enorme oppervlakte aan nieuwe natuur. eb
en vloed zullen elkaar weer afwisselen en
er komen ongekende mogelijkheden voor
zoutwaterboeren, visserij, experimentele
woonvormen en toerisme.

wilpsche klei, groene rivier in ijsselwaarden
bij deventer door greg lynn en West 8

vloed vlakte van de waal 
door nial kirkwood

meesurfen op de zondvloed. waterberging
in de deltametropool van na 2050 
door h+n+s landschapsarchitecten.
het leven in een metropool onder de zee-
spiegel staat voor een grote uitdaging: er is
behoefte aan de opslag van zoet water om
in droge tijden verzilt en verontreinigd
water te kunnen doorspoelen; er is opslag
nodig van zout kwelwater dat in de diepe
droogmakerijen omhoog komt; ‘piekberging’
moet tijdelijk water opvangen als gevolg
van neerslag op het omvangrijke verstede-
lijkte gebied; ten slotte moet het boezem-
systeem dat deze componenten verbindt
worden gerevitaliseerd. Waarom zouden
we deze opgaven niet aaneensmeden in een
riant waterrijk met allure, dat ten goede
komt aan recreanten, ontwikkelaars, flora
en fauna? Meesurfen op de zondvloed is een
pleidooi voor een stapsgewijze en gezamen-
lijke aanpak in de vorm van voorbereiden en
faciliteren: hier reserveren en ophouden met
verstedelijken, elders investeren in nieuwe
watercomponenten, en weer ergens anders
meeliften op de nieuwe mogelijkheden. 

Holland en het water
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De Zondvloed refereert aan de klimatologische ver-
anderingen. Zoals bekend bestaat Nederland voor
meer dan de helft uit zelfgemaakt land dat onder de
zeespiegel ligt, een veranderend klimaat zal hier dan
ook grote gevolgen hebben. Maar ook de rest van de
wereld zal ermee te maken krijgen.De biënnale wil
een platform bieden voor internationale uitwisseling
van deskundigheid, historische kennis en toekomst-
visies, gerelateerd aan de lusten en de lasten van
wonen, werken en leven met water. 

de hollandse waterstad 
Om het hoofd te bieden aan de toenemende neerslag,
de grotere wateraanvoer in de rivieren en het stijgen
van de zeespiegel, zijn maatregelen nodig als het 
verhogen en verplaatsen van dijken en het inrichten
van overlooppolders. Zulke ingrepen leggen een
claim op land dat nu voor andere doeleinden wordt
gebruikt. Op het eerste gezicht lijkt dat een conflict
op te leveren met andere functies die land opeisen,
zoals stadsuitbreidingen en de toenemende behoefte
aan natuur- en recreatiegebieden. Maar de geschiede-
nis leert dat zulke ogenschijnlijke conflicten kunnen
worden overwonnen, ook al is de huidige opgave een
andere dan voorheen: waar Nederland altijd land op
het water heeft gewonnen, moet nu land aan het
water worden teruggegeven. 
Al eeuwen worden in en buiten Nederland steden
gebouwd die we hier aanduiden als Watersteden: 

steden die zich niet van het water afkeren, maar die er
door de functionele aanpak van de waterproblematiek
juist mooier en duurzamer van worden. Daarmee is
die geschiedenis een bron van inspiratie voor de
weer actuele opgave om het water en de stad met
elkaar te verzoenen, met als uitkomst rijkere steden
en rijkere landschappen.
Als onderdeel van de Internationale Architectuur
Biënnale Rotterdam legt De Hollandse Waterstad een
verbinding tussen de historische watersteden en de
watersteden van de toekomst. Ze doet dat allereerst
door aan de hand van maquettes een keur aan water-
steden uit verschillende perioden te tonen, tot heel
recente voorbeelden aan toe. De chronologische
geordende maquettes laten zien hoe een functionele
benadering van het bouwen met water een indruk-
wekkende rijkdom oplevert van verschillende soorten
stedelijkheid: van vroeg-middeleeuwse Friese
sluisdorpen tot zeventiende-eeuwse vestingsteden
en grachtengordels, en van negentiende-eeuwse
badplaatsen tot recente waterrijke woongebieden.

12 locaties, 12 maquettes
In De Hollandse Waterstad loopt er een welhaast conti-
nue lijn van bestaande watersteden naar de nog niet
gebouwde watersteden van de toekomst. Het tweede
deel van de tentoonstelling heet dan ook De Nieuwe
Hollandse Waterstad. Wederom aan de hand van
maquettes zijn hier plannen te zien voor twaalf locaties

in Nederland. Al deze plannen zijn gemaakt in opdracht
van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam,
waarbij elke opdracht inhoudelijk en financieel is
ondersteund door wat we een adoptiefouder zouden
kunnen noemen. In de meeste gevallen is dat de
betrokken gemeente, waterschap, provincie of rijks-
dienst. Voor de ontwerpers - waarvan een groot deel
van buiten Nederland - was De Nieuwe Hollandse
Waterstad een bijzondere opdracht. Anders dan
doorgaans bij ontwerpopgaven het geval is, moesten
ze hun plannen combineren met de civieltechnische
maatregelen die nodig zijn om het water in toom te
houden. Dat was aanleiding voor een nauwe samen-
werking met andere disciplines. In de eerste plaats
natuurlijk met civieltechnisch ingenieurs, maar 
bijvoorbeeld ook met professionals op het gebied
van ruimtelijke ordening en natuur. 
De Nieuwe Hollandse Watersteden waarvoor in het
kader van de biënnale ontwerpen zijn gemaakt, getuigen
van een grote diversiteit. In het gebied van de Biesbosch
wordt een nieuwe stad voorgesteld, bij Kampen een
‘natte verstedelijking’ en op een zandplaat voor de kust
een tijdelijke ‘catamaranstad’. In hun verscheidenheid
hebben al deze plannen één ding gemeen: ze tonen aan
dat ontwerpers - architecten, landschapsarchitecten,
stedenbouwkundigen - in staat zijn de enorme
investeringen die nodig zijn voor het oplossen van de
waterproblematiek aan te grijpen om er ook ongekende
steden en landschappen mee te maken.

duindoornstad, door west 8.
in het plan voor duindoornstad wordt klein-
schalige sociale en ruimtelijke integratie
gecombineerd met cultuur- en milieuontwik-
keling en worden grote gebieden gecreëerd
waarin natuur, distributie en technologie
evolueren tot ‘acceleratiezones’. de zeeuwse
delta, een wetland-gebied dat deel uitmaakt
van een grootschalig ecosysteem, en de haven
van rotterdam, een efficiënt ingerichte
transport- en distributiezone, bieden gun-
stige omstandigheden voor het ontwikkelen
van een kleinschalige, ecologisch verant-
woorde gemeenschap. 

het studentenproject ‘begrafenissen over
het water’ maakt deel uit van een breder
onderzoekscurriculum op de amsterdamse
academie van bouwkunst over het thema
water in amsterdam. nieuwe stedelijke
rituelen, zoals begrafenissen, kunnen aan-
leiding geven tot een programma waarin
intensiever gebruik wordt gemaakt van de
unieke waterstructuur van de stad. na de
mogelijkheden van transport over water te
hebben onderzocht, maakten eerstejaars-
studenten van de Amsterdamse academie van
bouwkunst een ontwerp met verschillende
ideeën voor begrafenisrituelen die water
en land met elkaar verbinden. 

kunstmatige heuvel 
door michael van gessel en herreros abalos. 
de finish van de beroemde elfstedentocht
zou gepaard kunnen gaan met een driedimen-
sionaal baken om de locatie in het geheugen
van de mensen vast te leggen. opgevat als een
kruising tussen een tribune en een oriëntatie-
punt zou dit driedimensionale element de
toeschouwers een vorstelijk uitzicht op de
finish van de race kunnen bieden. aangezien
de ligging wordt gedicteerd door de vaarten,
de snelweg en de stad leeuwarden, zou het
baken twee verschillende gezichten kunnen
krijgen, een voorkant en een achterkant, elk
met een geheel eigen karakter.

overstroming in rotterdam, rotterdam
waterstad 2035. door ds+v rotterdam,
gemeentewerken, ontwikkelingsbedrijf
rotterdam. wat betekent de toename van de
hoeveelheid water die op ons afkomt voor de
stad rotterdam? dat is de centrale vraag van
rotterdam waterstad 2035. in deze bijdrage
aan de biënnale openbaart zich een drietal
ongekende mogelijkheden voor nieuwe
waterwoonmilieus, vervoer over water en
een gezond watersysteem: rivierstad,
vaartenstad en singelstad. 

de kampense vloedvlakte, mvrdv.
in de ijssel bij kampen bevindt zich een
flessenhals die, als er geen maatregelen
worden genomen, tot overstromingen kan
leiden. de ingrepen zouden ook een aan-
trekkelijke omgeving moeten opleveren
voor zesduizend woningen. gekozen is voor
de aanleg van een ‘overlaat’, met als inlaat
een zeshonderd meter brede verlaging van
de ijsseldijk ten zuiden van kampen, en een
even brede uitlaat bij het vossemeer. naar
verwachting zal het water van de ijssel een-
maal in de honderd jaar het gebied binnen-
stromen en er een waterplas van 5300 hectare
vormen. de woningen in het gebied worden
beschermd door ze op te vijzelen tot vijftig
centimeter boven nap, wat een surrealistisch
opgetild woonlandschap zal opleveren.

informatie
Olof Koekebakker
International Architecture Biënnale Rotterdam
Postbus 1019
3000 BA  Rotterdam
T: 010  206 00 33
E: info@iabr.nl
www.biennalerotterdam.nl
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55 kleuren/ 40 huizen is de naam van de tentoonstelling die in maart j.l. werd gehouden
in het Centrum voor Beeldende Kunst in Dordrecht in het kader van de manifestatie 
48 uur kleur. Deze door Stichting De Stad opgezette manifestatie bood gedurende drie
dagen aan vakmatig betrokkenen en ander geïnteresseerde een breed cultureel pro-
gramma rond om het thema kleur en architectuur. Zo werden rondleidingen, workshops,
filmvoorstellingen en een forumdiscussie rondom het thema Stad Kleur en Identiteit
georganiseerd. Ook dichters en musici leverden een kleurrijke bijdrage. De schrijver
K.Schippers hield een lezing over De kleur van de stad. In het Dordrecht Museum werd
een tentoonstelling gehouden onder de titel De geverfde stad. De kleuren van Dordrecht
1620-1920. Er werden schilderijen., aquarellen, tekeningen en originele verfbestekken
getoond die een duidelijk beeld gaven van het kleurgebruik in vroeger tijden. 

Aanleiding voor 48 uur kleur was de door Stichting
De Stad en de gemeente Dordrecht uitgebrachte
kleurenwaaier met 55 Dordtse historisch geïnspi-
reerde kleuren en is bedoeld om de architectuur van
de binnenstad te verrijken. Aan de totstandkoming
van de waaier ging een diepgaand historisch kleuren-
onderzoek vooraf. Dit in 1993 door Stichting de Stad
geïnitieerde onderzoek werd in opdracht van de
gemeente Dordrecht uitgevoerd door de selfmade
kleuronderzoekers Kees Rouw, Jan Stada en Hendrik
Groeneweg. 

het kleurenonderzoek
Een brede aanpak was bij het onderzoek uitgangs-
punt: niet alleen op zoek in het omvangrijke Stads-
archief van Dordrecht, maar ook de monumenten-
panden afzonderlijk bestuderen om zoveel mogelijk
te weten komen over historische verf- en kleurtoe-
passingen en waar mogelijk deze gegevens aan
elkaar koppelen.
Er werd gekozen voor een afgebakend herkenbaar
deel van de stad, waar doelgerichte informatie kon
worden vergaard en uiteindelijk de kleuren in wer-

kelijkheid konden worden getest. De Wijnstraat werd
die proeftuin, met zijn architectonische en steden-
bouwkundige rijkdom als het ware een metafoor
voor de gehele Dordtse binnenstad.
Met behulp van het laboratorium van Akzo Nobel
Coatings werden verfmonsters genomen van een
representatieve selectie van panden. Meest waardevol
waren de kleurmonsters van het Huis De Onbeschaamde,
een pand uit het midden van de zeventiende eeuw
naar ontwerp van Pieter Post. Circa 20 verflagen
werden aangetroffen op een monster van de

5555  kklleeuurreenn//  4400  hhuuiizzeenn
Historisch geïnspireerde verf- en kleurtoepassingen in de binnenstad van Dordrecht

groothoofd bestaand, de oude kleurstelling:
wit en donkergroen

Hendrik Groeneweg

groothoofd nieuw, de nieuwe kleurstelling:
zeepaert grijs (pleisterwerk), steen grauw
(kozijnen) en brons (ramen en deuren) 

huis henegouwen: een gotische natuursteen-
gevel die geschilderd was in een blauwe
plint en een wit bovengedeelte. nu weer
teruggebracht in de oorspronkelijke
hardstenen uitstraling: zeepaert grijs
met deuren in zwarte dodekop.

55 kleuren / 40 huizen
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pilasters. De oudste lagen bestonden uit zware okers,
die naarmate de tijd vorderde steeds met meer wit en
een toefje zwart werden gemengd. Deze kleuront-
wikkeling van pigmentrijk naar grijs/wit werd ook
bij andere monsters van kozijnen en dergelijke 
aangetroffen. 
In het Stadsarchief werden 37 verfbestekken bestu-
deerd. Over een periode van 1626 tot 1928 stond het
allemaal op papier: de toegepaste kleuren, de onder-
delen waarop ze moesten worden aangebracht en
het soort verf. Een voorbeeld: in een verfbestek uit
1755 over het schilderen van een kraan langs de Nieuwe
haven lezen we dat de houten leien een blauwen leije
coleur moeten krijgen. Ze werden dus geschilderd
als echte stenen leien.
De resultaten van de monsters en de besteksteksten
werden ook vaak bevestigd in de talloze aquarellen
en schilderijen die werden bestudeerd in het Stads-
archief en Dordrechts Museum.De Dordtse zoektocht
maakt het mogelijk met enige autoriteit iets te zeggen
over de ontwikkeling van het kleurgebruik in de
afgelopen eeuwen. 

gratis kleuradviezen 
Het in 1993 door de onderzoekers aangetroffen kleur-
beeld van de Dordtse binnenstad werd gedomineerd
door crème voor de kozijnen en kroonlijsten en
grachtengroen voor deuren en schuiframen. Een
veel rijker palet met kleuren als Bentheimer, Engelse
Oker, Engels Rood, Engels Bruin, Paarse Dodekop
bleek daar onder schuil te gaan. Deze historische
kleuren zomaar zonder meer in het stadsbeeld
terugbrengen leek de onderzoekers om meerdere
redenen niet de juiste strategie, omdat deze kleuren
dan wel erg zouden disharmoniëren met de omgeving. 
De onderzoekers filterden de gevonden kleuren en
stemden ze vervolgens op elkaar af tot een harmonieus
geheel. Hierin licht ook het eigentijdse karakter van
deze kleurenstrategie: de toepassing van een nieuw
palet van historisch geïnspireerde kleuren. Bij de kleur-
voorstellen die voor de proeftuin Wijnstraat werden
gemaakt werden deze kleuren zowel in verband 

gebracht met de ontstaansgeschiedenis van de indi-
viduele gevel als met de kleuren van de buurpanden.
Een subtiele aanpak die tot doel heeft om de afzonder-
lijke panden en architecturen tot leven te wekken en
tegelijkertijd de eeuwenoude stedelijke continuïteit
waarborgt.
Nadat het kleuronderzoek in 2002 werd afgerond
werd door Stichting De Stad het initiatief genomen
om kleuradviezen te verstrekken aan de eigenaren
van 40 panden in de historische binnenstad. Deze
adviezen konden gratis worden verstrekt dankzij
een IPSV-subsidie van het ministerie van VROM. 
Op deze wijze kreeg het kleurenonderzoek een nieuwe
impuls en een praktisch vervolg. De adviezen werden
verstrekt door de architecten Kees Rouw , Heide
Hinterthür en Hendrik Groeneweg. Het merendeel
van deze huizen is inmiddels geschilderd in de
Dordtse kleuren.

de resultaten 
De tentoonstelling 55 kleuren/40 huizen in het 
Centrum voor Beeldende Kunst gaf een doorsnede
van de resultaten. Van de foto’s van de 40 huizen en
55 kleuren werden prentbriefkaarten gedrukt. De
lange wanden van de ruimte op de eerste verdieping
werden met deze kaarten bedekt, als waren het kleur-
picksels van een grote afbeelding. Dichtbij staand
een schijnbaar willekeurige samenstelling, maar op
enige afstand gaven de wanden hun voorstelling
prijs: Dordtse huizen en kleuren. In het weekend van
48 uur Kleur werden de filmpjes, waarin de kleur-
onderzoekers, een huiseigenaar, een aantal toevalli-
ge voorbijgangers en een bewoner werden geïnter-
viewd, gemonteerd tot een documentaire, die een
aantal malen vertoond werd op de lokale televisie.
De tentoonstelling 55 kleuren/40 huizen trok 1.442
bezoekers, meer dan men bij het CBK gewend is.
Binnenkort zal het materiaal van de tentoonstelling
gedurende langere tijd te bewonderen zijn in een
tentoonstellingsruimte van het bureau Monumenten-
zorg & Archeologie in het monumentale pand
‘t Zeepaert , Wijnstraat 113 te Dordrecht.

het vervolg
Langzamerhand beginnen steeds meer eigenaren hun
panden in Dordtse kleuren te schilderen. De afdeling
Monumentenzorg & Archeologie stelt zich zeer actief
op. Zij hebben een groot deel van de waaiers aange-
kocht om te verspreiden onder schildersbedrijven
en architecten. De gemeente heeft het plan om een
cursus te organiseren voor deze beroepsgroep onder
leiding van de kleuronderzoekers. Daarnaast heeft
de wethouder, die zich nu ‘wethouder van kleur’ laat
noemen, bekend gemaakt dat in elk geval alle gemeen-
telijke gebouwen in de binnenstad van Dordtse
kleuren zullen worden voorzien. Het stadhuis is het
eerste aan de beurt. 
Op twee juli a.s. zal een boekje met een kleurroute
door de binnenstad van Dordrecht ten doop gehouden
worden. Stichting Kleur Buiten nam hiervoor het
initiatief en ging hiervoor samenwerking aan met
Bureau Monumentenzorg& Archeologie van de
Gemeente Dordrecht en Stichting De Stad.
Het boekje zal naast informatie over de geschilderde
huizen op de route, het kleurenonderzoek van het
Stadhuis, ook het Kleurenplan voor Stadswerven
bevatten. Eveneens zal ingegaan worden op het tijdens
de manifestatie 48 uur kleur gehouden forumdiscussie
Stad Kleur en Identiteit. 

informatie
Mirjam Hanssen
Stichting De Stad
Noordendijk 135
3311 RN Dordrecht
T 078 639 98 70
F 078 614 21 31
E info@stichtingdestad.com
www.stichtingdestad.com
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steegoversloot 10 'het huis met de dweilen'
deur in leiblauw en kozijnen in een lichte
bentheimer kleur genaamd beverenburch

wijnstraat 83 wijnstraat 83 met voordeur in zwarte
dodekop
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In het Nederlandse landschap liggen de restanten van een groot aantal historische ver-
dedigingslinies van de16e tot en met de 20e eeuw (1). Van meer dan 45 linies en stellin-
gen zijn werken overgebleven, variërend van enkele kazematten tot samenhangende
stelsels van forten, dijken, indundatievlaktes (onder water te zetten gebied), sluizen
enz. Enkele ‘grote’ linies zijn inmiddels bij een breed publiek bekend.

Als gevolg van studie-, ontwerp- en uitvoerings-
projecten en de bijbehorende media-aandacht is een
behoorlijk aantal Nederlanders op de hoogte van bij-
voorbeeld de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling
van Amsterdam en de Grebbelinie. Wie echter is zich
bewust van het bestaan van de Eendrachtstelling, de
Loozerlinie of de Stelling van de Monden van de
Maas en welke rol kunnen die onbekende linies 
spelen in het voortdurende proces van ruimtelijke
(her)inrichting waaraan Nederland onderhevig is?
Het antwoord op die vraag blijkt niet eenduidig te
zijn; daarbij beginnen zich enkele opvallende ont-
wikkelingen in het ‘post-militaire landschap’ af te
tekenen. De eerste is dat op veel plaatsen momenteel
activiteiten worden ontplooid, die zowel ‘groot’ als
‘klein’ militair erfgoed betreffen en zich op verschil-
lende ruimtelijke schaalniveaus afspelen. Er wordt
zowel nagedacht over de toekomstige rol van de
genoemde ‘grote’ linies, als over allerlei voormalige
defensiewerken die alleen ter plaatse en bij een
handjevol specifiek geïnteresseerden bekend zijn.
De tweede opvallende ontwikkeling is dat op lokaal
niveau het uitvoeringstempo veel hoger ligt dan bij
een projecten op een hoger schaalniveau, zoals de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een voorbeeld van
ontwikkeling op lokaal niveau is de voortvarende
planvorming in de gemeente Geertruidenberg. Daar
is op 21 april jl. de eerste paal de grond in gegaan van
De Vesting, onderdeel van het woningbouwproject
Dongeburgh. Het project behelst de bouw van ca 950
woningen aan beide oevers van de rivier de Donge.
In het deelgebied De Vesting zullen (buitendijkse)
woningen ter plaatse van ooit verdwenen verde-
digingswerken nieuwe ‘bastions’ gaan vormen, 
die aansluiten bij de historische kern van de stad.

militair verleden ingezet voor 
recreatie en cultuur
Op zich is hergebruik van militaire werken natuurlijk
niks nieuws. Eind 19e eeuw verloren veel stedelijke
vestingwerken hun militaire functie. Heel wat
omwallingen werden vervolgens gesloopt, stads-
poorten werden afgebroken en grachten gedempt.
De omtrek bleef echter vaak herkenbaar in de stedelijke
plattegrond. Op de vrijgekomen gronden verrezen
huizen, fabrieken en instellingen. Maar ook werden
in een aantal gevallen de karakteristieke hoogte 
verschillen van de omwallingen benut voor de 
aanleg van romantische stadsparken, zoals in 
Nijmegen, Groningen en Utrecht.
Er is echter een belangrijk verschil tussen het her-

gebruik van toen en dat van nu. Toen verdween veel,
het defensieverleden achtte men niet het behouden
waard. Nu vindt niet alleen behoud en consolidatie
plaats, maar ook reconstructie en verwijzing in platte-
grond (bastionvorm) en bebouwing (gesloten,
vestingstadachtig). Zo is in de gemeente Groenlo in
2002 de 17e-eeuwse Engelse Schans gereconstrueerd
en heeft Den Bosch een ambitieus vestingplan opge-
steld met o.a. een nieuw poortgebouw verwijzend
naar de vroegere Vughterpoort, een nieuw rondeel ,
herstel van bastions en muren enz. Kortom: het
defensieverleden wordt prominent ingezet als 
kwaliteit in het landelijk en stedelijk gebied. Den
Bosch profileert zich als eigentijdse vestingstad waar
‘cultuurhistorie en ecologie, ruimtelijke ordening
en binnenstadseconomie hand in hand gaan.’ 
De Groenlose ambities zijn wat bescheidener, maar
het is zeker de bedoeling het militaire verleden
actief toeristisch-recreatief in te zetten.

een post-militair panorama
Als gezegd, overal in het land vinden activiteiten
inzake het militaire erfgoed plaats. Een willekeurige
greep (buiten de al genoemde initiatieven):
- de gemeente Den Helder werkt aan herstel en nieuwe
betekenis voor de Stelling van Den Helder, een in
oorsprong begin 19e-eeuwse verdedigingsgordel
rond de toenmalige stad .
- de Provincie Zeeland is bezig met de ‘valorisering’
van de Staats-Spaanse Linies. Deze verdedigings-
werken uit de Tachtigjarige Oorlog moeten weer
zichtbaar gemaakt worden, mede als toeristische
impuls voor het grensgebied. Zeeland werkt hierbij
samen met de Vlaamse provincies Oost- en West-
Vlaanderen. 
- verschillende partijen, waaronder de gemeenten
Bergen op Zoom en Steenbergen, hebben in 2002
een bestuurlijk convenant gesloten om de toekomst
van de 17e-eeuwse West-Brabantse Waterlinie veilig
te stellen. Doel is de linie beter in beeld te brengen,
de belevingswaarde te verhogen en het gebruik te
verbeteren.
- de gemeente Steenwijkerland is bezig met plan-
voorbereiding voor de vesting Blokzijl. Het is de
bedoeling het zuidwestelijk deel van de vesting,
inclusief een bastion en het waterfront vanaf de
Noordoostpolder, te herstellen. Dit project volgt op
de restauratie en reconstructie van de stadswallen
van Steenwijk.
- Natuurmonumenten heeft in 2002 het restant van
Fort De Schans op Texel teruggebracht in de begin

19e-eeuwse staat en in 2004 de Sterreschans in Bakke-
veen beter zichtbaar gemaakt door het verwijderen
van bomen en het onder profiel brengen van de wallen.
- De gemeente Sluis overweegt de ooit open verbin-
ding tussen de stad en de Noordzee te herstellen met
het project Sluis aan Zee. Hoofdmoot is de aanleg van
een ongeveer 8 km lang kanaal. Op een historische
havenlocatie in de stad wordt bovendien een jacht-
haven aangelegd en de waardevolle buitenwallen
worden hersteld. Het project draagt ook bij aan de
oplossing van waterstaatkundige en ecologische
problemen in Westzeeuwsch-Vlaanderen. Voor het
ministerie van LNV is Sluis aan Zee een voorbeeld
van ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie.
- In het kader van de Groene IJmond (initiatief 
provincie Noord-Holland, gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen) is in 2004 een groen- en water-
plan ontwikkeld waarbij voor twee deelprojecten
kunstenaars zijn betrokken (zie ook p. 26). Voor de
Lunettenzone in Beverwijk, het gebied waar de Linie
van Beverwijk uit ca. 1800 ligt, heeft Paul de Kort een
verbinding van twee ‘verborgen’ elementen bedacht:
de half verdwenen linie van halvemaanvormige
lunetten enerzijds en het grondwater anderzijds.
Putten, gesitueerd op plaatsen waar ooit een lunet
lag en voorzien van een glazen deksel, reflecteren de
waterspiegel van het grondwater. Bij laag grondwater
vormt de reflectie een smal sikkeltje, als het waterpeil
stijgt wordt ‘de maan steeds voller’. In de glazen put-
deksels is de vorm van het oorspronkelijke lunet
gegraveerd.

strategie en succes
In Panorama Krayenhoff, de beleidsvisie voor de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, ligt de nadruk op de
samenhang tussen de forten, de schootsvelden en de
inundatievlakken. Ook de ontwikkelingsstrategie
gaat van die samenhang, waardoor een linie of stel-
ling meer is dan een verzameling losse werken, uit.
Zowel bij de Waterlinie als bij andere linies zien we
echter in de praktijk dat vooral de gebouwde, speci-
fiek voor de linie aangelegde elementen aandacht
krijgen. Met name forten lenen zich, met de nodige
doses inventiviteit, redelijk tot goed voor allerlei
vormen van hergebruik. Voor de landschappelijke
elementen geldt dat veel minder. Die hebben immers
vaak geen militaire expressie, al waren ze ooit nog
zo onontbeerlijk voor het militaire systeem. Een
inundatievlakte in het Utrechts-Hollandse veengebied
ziet er niet anders uit dan andere weidegebieden,
dat het ene veenriviertje water voor de inundatie

Marinus Kooiman
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aanvoerde en het andere niet, is in het landschap
nauwelijks waarneembaar.
Dit gegeven speelt een rol in het succes en de snelheid
van lokale projecten, die immers vrij vaak gaan om
restauratie of hergebruik van een enkelvoudig verde-
digingswerk of een klein aantal duidelijke militaire
objecten. De problematiek van onderlinge samenhang
en het verband met landschappelijke elementen
speelt daarbij minder dan op een hoger schaalniveau.
Realisering van plannen kan haalbaar zijn binnen
een tijdsbestek van enkele jaren.
Hergebruik op bovenlokaal is niet alleen gecompli-
ceerder en meer een zaak van lange adem dan op
lokaal niveau, ook de ontwerpbenadering is anders.
Een benadering gericht op restauratie of recon-
structie is alleen mogelijk op lokale schaal. Op 
grotere, regionale schaal is zo’n benadering niet 
realistisch; de ruimtedruk in Nederland is daarvoor
simpelweg te groot. Er zijn te veel actuele ruimtelijke
ontwikkelingen die tegengesteld zijn aan restauratie/
reconstructie en ook de hoeveelheid betrokken 
partijen maakt de zaak zeer gecompliceerd. Kansrijker
lijkt de Belvedere-strategie ‘behoud door ontwikke-
ling’, met andere woorden, koppeling van cultuur-
historische eigenschappen en kwaliteiten aan
hedendaagse ruimtelijke opgaven. Zie Panorama
Krayenhoff waarin gepleit wordt de historische
inundatievlaktes te gebruiken voor de actuele 

problematiek van waterberging en de opgave voor-
waarden voor natte natuur te scheppen. Daarbij is
transformatie van de fysieke kenmerken van het
historische landschap bepaald niet uitgesloten.
Uiteraard is planvorming met als uitgangspunt
‘behoud door ontwikkeling’ geen garantie voor suc-
ces, maar wellicht wel een voorwaarde. Omgekeerd
lijkt het pleiten voor grootschalige restauratie en
reconstructie geen wezenlijke bijdrage te leveren
aan de duurzame instandhouding van het post-
militaire landschap. Echter, het kan wel relevant
zijn als onderdeel van ‘behoud door ontwikkeling’
op enkele goed gekozen plekken te kiezen voor 
reconstructie. Kortom, dilemma’s en keuzes in de
omgang met het militaire erfgoed te over. De komende
jaren zal duidelijk worden op welke wijze plannen-
makers, burgers en bestuurders hiermee omgaan (2). 

(1) Zie Het post-militaire landschap 1.0 Een overzicht van linies en

stellingen in Nederland, VROM-DG Ruimte, Beek & Kooiman

Cultuurhistorie, 2004. Verzoek tot toezending via 

michiel.vandongen@minvrom.nl

(2) Momenteel loopt met Belvederesubsidie een onderzoek naar

succesvolle planvorming voor het vroegere militaire landschap.

Uitvoering S@M stedebouw & architectuurmanagement, MTD

Landschapsarchitecten, Beek & Kooiman Cultuurhistorie.

informatie
Plan Dongeburgh, Geertruidenberg, 
www.dongeburgh.nl
Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie,
www.hollandsewaterlinie.nl
Vestingwerken Den Bosch, www.vestingwerken.nl
Circumvallatielinie Groenlo, www.circumvallatie.nl
Stelling van Den Helder, overzicht projecten in
bibliotheek op www.belvedere.nu
Staats-Spaanse Linies, www.staatsspaanselinies.nl
West-Brabantse Waterlinie, 
www.westbrabantsewaterlinie.nl
Fort De Schans, Texel en de Sterreschans, Bakkeveen,
www.projectenbankcultuurhistorie.nl
Sluis aan zee als voorbeeld van ontwikkelingsgerichte
landschapsstrategie, 
www2.minlnv.nl/thema/groen/ruimte/ols/
algemeen/vb/inftgroave34.shtml

Marinus Kooiman
Beek & Kooiman Cultuurhistorie
Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam
T: 020  530 40 02
info@beekenkooiman.nl
www.beekenkooiman.nl

stelling van den helder, ontwerp Liniedijk, h+n+s landschapsarchitecten
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Op meerdere plaatsen in Nederland wordt besloten, nieuwe meren aan te leggen
waardoor enerzijds nieuwe woonmilieus tot stand worden gebracht en tegelijkertijd
een bijdrage aan de benodigde locaties voor waterberging wordt geleverd. Onlangs
draaide koningin Beatrix de kranen open om het meer bij de Blauwe Stad in Groningen
vol te laten lopen, en in de kop van Noord-Holland is inmiddels besloten tot het ‘ont-
polderen ’ van de Wieringermeer. Eveneens in Noord-Holland woedt de discussie over
woningbouwplannen in Waterland. Architect/stedenbouwkundige Tjeerd Dijkstra te
Edam schreef een kritisch commentaar op de Nota Verkenning Bouwen voor Waterland
2020, invulling van het regionaal woningbouwprogramma voor Waterland vanuit een
landschappelijk en cultuurhistorisch perspectief, die de provincie Noord-Holland in
december 2004 uitgebracht. Hij pleit voor alternatieve bouwlocaties waardoor het
waardevolle Nationaal Landschap Laag Holland wordt gespaard. En ook hier: voor de
aanleg van een meer, dat kan dienen voor waterberging, en bij kan dragen aan 
versterking van de recreatieve functies van het gebied.(1)

De Verkenning Bouwen voor Waterland (2) is een uit-
werking van het Streekplan Noord-Holland Zuid
(2003) voor de woningbouwopgave in de regio
Waterland. Het gaat om de gemeenten Zeevang,
Beemster, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer,
Waterland, Edam-Volendam en Purmerend. De totale
woningbouwopgave gaat uit van de bouw van maxi-
maal 6000 woningen, waarvan de helft gerealiseerd
moet worden via ICT (intensiveren, combineren en
transformeren). De andere helft zou mogen worden
gerealiseerd als dorps- en stadsuitbreidingen, 
derhalve in het nu nog open land. Van die laatste
3000 woningen zullen er in ieder geval ca 1050 
worden gebouwd in de Zuidpolder tussen Edam en
Volendam. Voor de overige 1950 woningen moeten
nog locaties vastgesteld worden. Om dat proces
enigszins te sturen zijn in het streekplan zogenaamde
'zoeklocaties' aangegeven, te weten: Purmer-Zuid
(ca 500 woningen), Zuid-Oost Beemster (ca 450

woningen), en de Lange Weere onder Volendam 
(ca 1000 woningen). Uit onderzoek blijkt dat veruit
de grootste behoefte bestaat aan betaalbare huur- en
koopwoningen bij starters en ouderen.
In de bovengenoemde nota, waar het commentaar
van Dijkstra betrekking op heeft, wordt naast de
hierboven genoemde zoeklocaties nog een aantal
andere mogelijke woningbouwlocaties in Waterland
opgevoerd die merkwaardig genoeg allen zijn gelegen
in omgevingen die in de provinciale nota Cultuur-
historisch regioprofielen uit 2003 worden aangewezen
als 'te behouden / te versterken.' Een citaat: ’De provin-
cie zal zich daarbij vooral richten op het ‘leesbaar’ houden
van de provinciale historie (....) in relatie tot de lokale en
internationale historie.' Op de vraag of de ‘nieuwe’
locaties te rijmen zijn met de koers van behoud en
versterking gaat de provincie niet in. De opdracht
voor het uitvoeren van een cultuurhistorische ver-
kenning naar potentiële woningbouwlocaties in de

regio Waterland is gegeven aan La4 Sale. De resultaten
van dit onderzoek zijn zonder verder commentaar
als uitgangspunt overgenomen in de provinciale nota.
De studie van La4 Sale stelt voor te bouwen in aan-
sluiting op de Waterlandse traditie van dorpsbouw
en -uitbreiding. Daartoe is een uitvoerige determi-
natie gemaakt van de verschillende identiteitseen-
heden. Zo worden verzamelcategorieën (families)
onderkend van landschappelijke identiteit en van
bebouwingsstructuren. De verschillende landschaps-
typen ('identiteitseenheden') worden ondergebracht
in de families 'Waterland', 'Droogmakerijen' en
'IJsselmeerkust'. Binnen die families worden de een-
heden van landschappelijke identiteit nader gedef-
inieerd. Van alle dorpen en steden wordt in een over-
zicht aangegeven tot welke categorie en welke
familie zij behoren. In een omvangrijk schema
wordt ook nog eens aangegeven hoe de 'korrelmeng-
verhoudingen' zijn in de verschillende dorpen en

Margot de Jager
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steden. Deze vormkenmerken worden merkwaardig
genoeg nergens gekoppeld aan de specifieke
geschiedenis van het gebied.
De opstellers komen tot de conclusie dat er in
Waterland vele honderden woningen bijgebouwd
kunnen worden, op plaatsen die tot nu toe in het
provinciale ruimtelijke ordeningsbeleid no go areas
waren.Op twee manieren kunnen volgens de studie
woningen in en aan lintdorpen bijgebouwd worden
zonder dat de landschappelijke en cultuurhistorische
karakteristieken worden aangetast. Namelijk door
toevoeging van bebouwing op achtererven achter de
bestaande bebouwing dan wel op in het veenweide-
gebied nieuw aan te leggen 'eilanden'. Daarbij wordt
voorbij gegaan aan de kwetsbaarheid van de lint-
structuren.
Het commentaar van Dijkstra spitst zich toe op drie
hoofdpunten. De kritiek van de Milieufederatie
Noord-Holland komt hiermee overeen (3).

huizen voor doelgroepen geen basis
meer voor behoud van landschap
De doelgroepen waarvoor in de regio gebouwd moet
worden zijn senioren en starters. Groepen die enerzijds
blijkens de cijfers nu grote moeite hebben passende
woonruimte te vinden, anderzijds voor het sociale
klimaat in het gebied onontbeerlijk zijn om het
voorzieningenniveau in de dorpen te versterken.
Echter, het op de markt brengen van vrij gelegen
bouwpercelen onder de rook van Amsterdam zal
volgens Dijkstra leiden tot extreme grondprijzen.
Daarnaast is kleinschalige, pleksgewijze ontwikke-
ling mede gezien de slappe veengrond en de hoge
kosten voor de aanleg van wegen en riolering heel
duur. Het gevolg zal zijn dat bouwen op de door
La4Sale aangewezen locaties alleen bereikbaar
wordt voor welgestelde stedelingen die er royale 
villa’s zullen bouwen met ten minste twee auto’s

voor de deur. Het leefpatroon van deze nieuwe 
dorpelingen zal de voorzieningen in de dorpen niet
versterken, en ook geen extra draagvlak genereren
voor het openbaar vervoer. De boeren of hun kinderen
zullen op termijn eieren voor hun geld kiezen, hun
opstallen verkopen aan de hoogst biedende en het
land onbeheerd achterlaten. Daarmee verdwijnt het
boerenbedrijf dat door de eeuwen heen de drager is
geweest van de landschappelijke kwaliteit van het
veenweidegebied. 
De conclusie van Dijkstra is dat de bij de uitvoering
van het beleid van Bouwen voor Waterland 2020 de
doelgroepen achter het net zullen vissen, dat er geen
sprake zal zijn van de versterking van het voorziening-
enniveau in de dorpen, en dat het te beschermen
landschap onbeheerd zal achterblijven.

breuk met het beleid ten aanzien van te
beschermen gebieden
Tot nu toe wordt in het ruimtelijke ordeningsbeleid
uitgegaan van het ontzien van het Waterlandse
landschap vanwege de kwetsbaarheid ervan. Het
minimaal toestaan van bebouwing is hiervan een
onlosmakelijk onderdeel. Dijkstra stelt dat als de
verschillende overheden het bouwen in het buiten-
gebied boven Amsterdam de afgelopen decennia
niet zo rigoureus de pas hadden afgesneden, het
landschapsbeeld er niet zo gaaf zou hebben uitgezien.
Juist daarom is het gebied bij de vaststelling van de
Nota Ruimte aangemerkt als Nationaal Landschap,
waarmee wordt beoogd landschappelijke, cultuur-
historische en natuurlijke kwaliteiten te behouden,
duurzaam te beheren en waar mogelijk te versterken.
In het provinciale streekplan wordt het behoud van
het veenweidegebied benoemd als een van de
belangrijkste regionale ruimtelijke opgaven.
Vrij recent is deze provinciale strategie nog eens
verwoord in de Nota Cultuurhistorische regioprofielen

(2003), de regiogewijze beleidsvertaling van de uit-
gangspunten voor behoud en versterking van de in
het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden.
In deze nota wijst de provincie gebieden aan waar
het beleid gericht is op behoud (beschermde dorps-
gezichten, lintdorpen) en versterking (waardevolle
landschappelijke structuren), dan wel op ontwikke-
ling ('leesbare' nieuwe ontwikkelingen, toe te laten
op plekken waar behoud geen voorrang heeft, juist
om elders behoud en versterking van bestaande
waarden mogelijk te maken). De voorstellen in 
Bouwen voor Waterland staan haaks op dit beleid,
immers vrijwel alle voorstellen hebben betrekking
op nieuwe ontwikkelingen in voor behoud en 
versterking aangewezen gebieden. Daarbij wordt ge-
suggereerd dat imiteren van bestaande bouwvormen
cultuurhistorisch aanvaardbaar is. In de Nota 
Cultuurhistorische regioprofielen staat juist de 
leesbaarheid van zowel oud als nieuw centraal,
maar elke verwijzing naar deze nota ontbreekt. 

waterland wordt onleesbaar
Voor de geoefende kijker is het landschap van Water-
land min of meer een open boek. De ontginnings- en
bebouwingsgeschiedenis zijn aan het landschap
afleesbaar. De lage smalle weidepercelen, begrensd
door sloten zijn representatief voor de periode van
de ‘grote ontginningen’, ca. 1000-1300, toen de uit-
gestrekte veengebieden van Holland en Utrecht
systematisch werden ontgonnen. De bebouwings-
linten zijn aangelegd op de hoger gelegen oevers
van veenriviertjes of langs gegraven ontginnings-
bases, de boerderijen werden op de koppen van de
kavels gesitueerd. Al met al heeft een groot aantal -
vaak onderling gerelateerde - aspecten het aanzien
bepaald van het landschap. 
In een later stadium werden in de nog lege ruimtes
tussen de boerderijen (arbeiders)woningen
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gebouwd. Op kruispunten van wegen verdichtten
sommige linten zich tot dorpskommen.
Het Waterlandse landschap is bepaald door de
bodem, het water, agrarische bedrijven, sociale en
economische factoren. Het overnemen van de
dorpsvormen die het resultaat zijn van historische
processen is volgens Dijkstra onjuist. Op conceptu-
eel niveau ligt de vraag waarom je historische vor-
men kopieert terwijl de processen waaruit die vor-
men resulteerden allang niet meer actueel zijn. Ook
de Milieufederatie heeft deze kritiek: ‘Milieufedera-
tie Noord-Holland concludeert dat men in de cul-
tuurhistorische verkenning ervan uitgaat dat de
ruimtelijke kwaliteit en de cultuurhistorische iden-
titeit van Waterland los staan van de ontstaansge-
schiedenis. (…) Het verhaal dat de cultuurgeschie-
denis van Waterland vertelt, wordt door de
voorgestelde woningbouw zelfs vertroebeld.’ Het
kopiëren van historische vormen leidt na verloop
van tijd tot onduidelijkheid wat betreft de leesbaar-
heid van het landschap: duidt een dijk in het land-
schap op het met vallen en opstaan onder de knie
krijgen van de waterhuishouding in de Middeleeu-
wen of is het een 21ste eeuwse voorziening die een
fraai woonmilieu creëert.

zorgvuldige inpassing
De kritiek van Dijkstra betekent niet dat de studie
van La4Sale niet relevant is. Op zich is het interes-
sant dat de studie laat zien dat er ook andere manie-
ren van dorpsuitbreiding mogelijk zijn buiten de
vorm van een karakterloos uitbreidingswijkje. Die
tasten eigenlijk altijd zowel het landschap als de
dorpen aan. De studie breekt dus met het standaard
‘wegzetten’ van zoveel aantallen woningen die per
dorp hetzelfde zijn en pleit voor een specifieke aan-
pak. Met deze aanpak sluit de studie aan bij de
publicatie Dorp als Daad (zie Architectuur Lokaal nr.
46, p. 10 en 11) waarin een pleidooi wordt gehouden
om zorgvuldig voort te bouwen op de bouwstenen
die met elkaar de ruimtelijke kwaliteit van ‘het dorp’
bepalen, als straat, open landjes, wegprofielen etc.
Ook bestaat verwantschap met de rapportage Pilot-
study naar organische ontwikkeling van dorpen in Zee-
land (2000-2001) uitgevoerd in opdracht van de pro-
vincie Zeeland. Daarin probeert een aantal
stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en
cultuurhistorici de vraag te beantwoorden hoe
Zeeuwse dorpen met vaak een sterke, historisch
gegroeide dorpsvorm (bijvoorbeeld met een kerk-
ring in het midden) verder kunnen groeien op een
manier die daaraan recht doet. De oplossingen in
deze studie variëren van het opnieuw introduceren
van historische vormen tot zoeken naar plekken die
een bepaalde potentie hebben of kunnen krijgen.

Door bijvoorbeeld een dorp aan te sluiten op het
recreatieve waternetwerk ontstaan logische plekken
voor kleinschalige woon- en bedrijfsbebouwing.
Anders dan de provincie Noord-Holland heeft Zee-
land deze zoektocht naar alternatieven voor de stan-
daard dorpsuitbreiding echter niet tot beleid verhe-
ven. Daar zijn de oplossingen wellicht ook niet
uitgewerkt genoeg voor, gedeeltelijk ook niet afge-
wogen genoeg. De provincie Noord-Holland heeft
echter de studie van La4Sale omarmd en is daarbij
zelfs vergeten die af te zetten tegen eerdere beleids-
stukken.

de purmer als alternatief
Voor de periode tot 2020 is in het streekplan een aan-
tal locaties aangewezen, waarop het aantal van 6000
woningen, dat binnen nu en 2020 gebouwd moet
worden, kan worden ondergebracht zonder te bou-
wen in het beschermde gebied van het Nationaal
Landschap Laag Holland. Er is dan ook geen reden om
nieuwe locaties in de te beschermen gebieden in
ogenschouw te nemen. Voor de langere termijn zal
echter wel naar nieuwe locaties gezocht moeten
worden. De droogmakerij de Purmer maakt geen
deel uit van het Nationaal Landschap. In de Nota
Ruimte wordt dit gebied aangewezen als 'bunde-
lingsgebied', waarin zich toekomstige regionale ver-
stedelijking dient te concentreren. Dit in tegenstel-
ling tot het omliggende veenweidegebied met
daarin de Beemster, de Schermer en de Wormer, dat
wordt aangewezen als 'te behouden / te versterken'.
Ook de eerder genoemde provinciale Nota Cultuur-
historische regioprofielen wijst de Purmer aan als te
ontwikkelen gebied.
Dijkstra stelt voor de toekomstige bebouwing van
de Purmer te beperken tot het gebied tussen het
bestaande Purmerbos, dat een belangrijke recreatie-
ve functie heeft gekregen en de Oosterweg, die het
resterende open deel van de Purmer ongeveer in
twee helften deelt. Het deel tussen de Oosterweg en
de Purmerboezem aan de zijde van Edam en Mon-
nickendam zou dan, conform de suggesties in de
nationale studie Waterbeheer 21ste eeuw, onder water
kunnen worden gezet om te dienen als bekken voor
piek- en voorraadberging met een belangrijke recre-
atieve functie voor het omliggende gebied. Zo wordt
een herkenbare nieuwe laag toegevoegd aan de
geschiedenis zonder de bestaande kenmerken uit te
poetsen en wordt voorkomen dat Purmerend,
Edam-Volendam en Monnickendam aan elkaar vast-
groeien tot één vormeloze brij. De nieuwbouw in de
Purmer zou moeten voorzien in woningen voor alle
doelgroepen, met de nadruk op betaalbare wonin-
gen. Een gemengd stedelijk karakter zou draagvlak
moeten bieden voor voorzieningen en voor ontslui-

ting door de vanuit Amsterdam doorgetrokken
Noord-Zuidlijn. Daarmee kan ook op de langere ter-
mijn voldaan worden aan de woonwensen van de
nieuwe generaties woningzoekenden uit de omge-
ving zonder daarmee het open karakter van het
Nationaal Landschap Laag Holland aan te tasten. De
inmiddels opgerichte stichting Purmer-Meer, onder
voorzitterschap van Margreeth de Boer, is voorne-
mens met steun van de provincie en private partijen
de studie van Dijkstra uit te werken als optie voor de
ontwikkeling van het gebied in de periode na 2020
of zoveel eerder als aan de orde zal blijken te zijn.

Noten

(1) Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Marinus

Kooiman, Beek & Kooiman Cultuurhistorie

(2) Zie hiervoor ook het artikel Wonen in het Waterland - Water-

lands Wonen, Architectuur Lokaal, nr 46, p.20 en 21.

(3) De Milieufederatie stuurde in een brief d.d. 29 april 2005

haar kritische reactie aan de Statenleden van de Provincie

Noord-Holland op de verkenning Bouwen voor Waterland 2020.

informatie
De documenten BOUWEN IN WATERLAND? en PUR-
MER-MEER, een studie naar de mogelijkheden van
‘behoud door ontwikkeling’ in het bundelingsgebied tus-
sen Pumerend en Edam/Volendam zijn te vinden op de
website www.tjeerddijkstra.nl

Stichting Purmer-Meer 
Grote Kerkstraat 62
1135 BE EDAM
T 0299 37 13 75
E dxtra@unet.nl
www.tjeerddijkstra.nl

H.P.Gallacher
Milieufederatie Noord-Holland
Stationsstraat 38
1506 DH Zaandam
T 075 635 15 98
F 075 670 46 36
E mnh@mnh.nl
www.milieufederatienoordholland.nl

uitwerking plangebieduitwerking plangebied: legenda
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Het Nieuw Land Erfgoedcentrum vertelt het verhaal van de grootste polder ter wereld in
vaste en tijdelijke tentoonstellingen, een studiecentrum, evenementen en educatieve
programma’s en bewaart het grootste deel van het Flevolandse erfgoed: archeologische
collecties, fotocollecties, kaarten, gereedschappen, films en archieven.

toe aan vernieuwing
Het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad werd
op 26 februari 2005 geopend door staatssecretaris
Medy van der Laan. Het centrum, dat ligt tussen het
Markermeer en het polderland, vertelt de geschiedenis
van de bewoners van de regio die nu provincie 
Flevoland heet. 
De opgave voor het nieuwe centrum was het
bestaande Poldermuseum zodanig uit te breiden,
dat nieuwe instellingen er onderdak konden krijgen.
Daar zijn twee redenen voor aan te wijzen. Aan de
ene kant waren alle betrokken instellingen in zelf-
standige vorm eigenlijk te klein om op een professi-
onele manier hun doelstellingen te realiseren en aan
de andere kant zou zo’n fusie de efficiency verhogen.
In het nieuwe museum zijn de volgende instellingen
te vinden: het Sociaal Historisch Centrum voor Fle-
voland, het Nieuw Land Poldermuseum, het Rijks-
archief in Flevoland, het Archeologisch Depot 
Flevoland en de gemeentearchieven van Lelystad,
het Rijksarchief in Flevoland, Dronten, Zeewolde 
en Urk en het waterschap. 
De urgentie voor de bouw van een nieuw centrum is
mede in gegeven door het feit dat de expositie in het
bestaande Poldermuseum al bijna tien jaar oud was
en daarom erg aan vernieuwing toe. Bovendien was
het concept van het museum achterhaald en kampte
het daardoor met sterk dalende bezoekersaantallen.

opdrachtgever
De Stichting Nieuw Land – de exploitant van het
Poldermuseum – was formeel opdrachtgever maar
één en ander vond plaats in nauw overleg met de
fusiepartners. Het programma van eisen kwam neer
op het creëren van een laagdrempelige ‘cultuur-
historische marktplaats’ met een duidelijk zichtbare
diversiteit van het aanbod met verschillende 
exposities, een studiecentrum, een winkel en een
restaurant. Er werd een prijsvraag uitgeschreven,

die gewonnen werd door Atelier Pro uit Den Haag. 
Alle functies worden in het ontwerp, dat dit bureau
maakte voor het Nieuw Land Erfgoedcentrum,
gegroepeerd rond een marktplein. Hierdoor ver-
viervoudigde het oppervlak. Het oorspronkelijke
gebouw van het Nieuw Land Poldermuseum (ont-
werp: Jan Bethem, Benthem Crouwel Architeken BV,
1994) is in het nieuwe ontwerp geïntegreerd. 
Het complex bestaat uit drie beeldbepalende 
elementen: het oorspronkelijke gebouw, de ‘Buis’
genoemd, dat nu een van de tentoonstellings-
ruimten is; een kubusvormig bouwwerk van vijf 
verdiepingen, dat de collecties herbergt en een 
originele schuur uit de Noord-Oostpolder die
gerestaureerd werd en ook dienst doet als expositie-
ruimte. Deze drie worden verbonden door de 
ruimten voor publiekspresentaties. De nieuwbouw
is uitgevoerd in zwarte basaltsteen, een klassiek
dijkbouwmateriaal. 

inpolderingtechniek
In het Nieuw Land Erfgoedcentrum wordt in zes
permanente presentaties de geschiedenis van de
Flevopolder in beeld gebracht. De typisch Hollandse
inpolderingtechniek wordt uit de doeken gedaan,
met daarbij de nadruk op de inpoldering van de 
Zuiderzee. In de loop van eeuwen is er veel nieuw
land bijgekomen. Veel aandacht is er ook voor de
ingenieurskunst van Cornelis Lely (1854-1929). 
Lely bedacht het plan om tienduizenden hectares in
te polderenIin een spectaculaire mediapresentatie
wordt 'zijn' verhaal verteld van de inpolderingen in
de Zuiderzee. In de gerestaureerde schuur kan men
zich door de verhalen van een aantal mensen een beeld
vormen van het leven die deze mensen ooit leefden
in deze contreien. De multimediale presentaties van
archeologische vondsten, het bouwen van dijken en
landwinning brengen de geschiedenis van Flevoland
tot leven.

collecties
Het Nieuw Land Erfgoedcentrum beheert de belang-
rijkste collecties op het gebied van het Zuiderzee-
project, zoals een unieke collectie machines en
voorwerpen die bij de ontginning en de eerste tijd van
agrarische bedrijvigheid in de polders zijn gebruikt.
Het centrum beheert ook de bodemvondsten van de
provincie Flevoland. Vaak kan die geschiedenis 
worden geplaatst in het bredere kader van de Neder-
landse traditie van inpoldering en landinrichting.
Het onderzoek dient ter completering van de Flevo-
landse geschiedschrijving.

Naast deze permanente tentoonstellingen zijn er ook
wisseltentoonstellingen. De eerste tentoonstelling
heette ‘Opnieuw beginnen’. Hierin vertelden 47 
Flevolanders over hun ‘emigratie’ naar het nieuwe
land aan de hand van door hun zelf gekozen objecten
uit de pioniersfase. Vanaf begin juli 2005 is de 
tentoonstelling ‘Ooit de zee’ te zien. In dit project
staat scheepsarcheologie centraal. In samenwerking
met het Nederlands Instituut voor Scheeps en onder-
water Archeologie (NISA) organiseert Nieuw Land
een reeks van activiteiten rondom de opgegraven
scheepswrakken in de Flevolandse bodem. Zo zullen
alle ruim 450 wrakken, die na de droogmaking in de
polderbodem zijn opgespoord, in het landschap
worden gemarkeerd door evenzoveel palen. 

informatie
Nieuw Land Erfgoedcentrum
Oostvaardersdijk 01-13
8242 PA Lelystad
T 0320 260 799 
F 0320 260 436
info@nieuwlanderfgoedcentrum.nl
www.nieuwlanderfgoedcentrum

Margot de Jager

OOuuddee  vveerrhhaalleenn  vvaann  hheett  nniieeuuwwee  llaanndd
Nieuw Land Erfgoedcentrum in de Flevopolder

schokbetonschuurzuidzijde nieuw land erfgoedcentrum
foto’s: nieuw land erfgoedcentrum

Oude verhalen van het nieuwe land



pagina 22

architectuur lokaal  #49. 06-2005

Juristen legden de bezorgde wethouder uit dat het
ging om beleidsregels die in de plaats zouden
komen van de welstandsartikelen uit de bouwveror-
dening. Op het gebied van het gemeentelijke ruim-
telijke beleid kennen we al beleidsvoorschriften, die
vastgelegd zijn in het bestemmingsplan. Dit begreep
de wethouder. Maar hoe moest zo’n welstandsnota
eruit zien en hoe zouden we die gaan schrijven?
Voor menig wethouder zal deze situatie bekend
voorkomen, zeker wanneer het een kleinere of
middelgrote gemeente betreft. Na de gemeentelijke
herindeling in 1998 telt Drenthe twaalf gemeenten,
waarvan minstens acht als klein tot middelgroot
aangemerkt kunnen worden. Vele kleinere gemeen-
ten beschikken niet over voldoende middelen om in
eigen beheer een welstandsnota op te stellen. Wan-
neer men het opstellen wil uitbesteden aan bijvoor-
beeld een stedenbouwkundig bureau, dan rijst de
vraag hoe de opdracht omschreven moet worden. 
En waaraan moet een welstandsnota voldoen? 

gemeenten wisselen gedachten uit
De Stichting Het Drentse Welstandstoezicht, die in
2002 is opgegaan in de Stichting Drents Plateau,
heeft in 2000 het initiatief genomen om met de tien
aangesloten gemeenten (1) in overleg te treden en te
komen tot de oprichting van een projectgroep
Gemeentelijk welstandsbeleid. De gedachte achter
deze projectgroep, waarin aanvankelijk zowel
bestuurders als ambtelijke medewerkers zitting
hadden, is het samen van gedachten wisselen over
allerlei zaken die betrekking hebben op welstand in
de ruimste zin van het woord tegen de achtergrond
van de nieuwe Woningwet. Belangrijke punten daar-
bij zijn: hoe om te gaan met ruimtelijk kwaliteitsbe-
leid, met cultuurhistorie en monumentenbeleid, de
relatie met bestemmingsplannen, het vaststellen
van ruimtelijk beleid en de besluitvorming door het
gemeentebestuur. Naderhand is meer gesproken
over de uitvoering van het ruimtelijke beleid. Hoe
moet de welstandscommissie in de toekomst wer-
ken als gevolg van de verplichting openbaar te ver-
gaderen en de gewijzigde samenstelling van de com-
missie. Voorheen ging het om een commissie van

deskundigen, nu moet de welstandscommissie als
geheel deskundig zijn. Dit laat de mogelijkheid open
voor niet deskundige, maar wel betrokken burgerle-
den. Een verder punt betreft de (schriftelijke) advie-
zen van de welstandscommissie. Waaraan moeten
ze voldoen en hoe komen we tot zo objectief moge-
lijke en vooral werkbare welstandscriteria. 
Het werk van de projectgroep ‘Gemeentelijk welstands-
beleid’ heeft na ruim anderhalf jaar geleid tot de tot-
standkoming van de Raamwerknota Welstandsbe-
leid. De doelstelling van de raamwerknota was
tweeledig. Enerzijds werd gestreefd naar een unifor-
me opzet en systematiek, die in de op te stellen wel-
standsnota’s gehanteerd zouden kunnen worden.
Anderzijds moest het de gemeenten een adequaat
instrumentarium bieden voor de opdrachtformule-
ring aan de stedenbouwkundige bureaus die de wel-
standsnota’s zouden gaan opstellen. 
In de twee jaren die nog restten tot 1 juli 2004 heb-
ben de tien bij Drents Plateau aangesloten gemeen-
ten veel werk verzet om hun welstandsnota op tijd
gereed te krijgen. De ene gemeente koos voor snel-
heid door nog voor de totstandkoming van de raam-
werknota reeds een stedenbouwkundig bureau
opdracht te geven tot het opstellen van een wel-
standsnota. Resultaat was dat deze welstandsnota in
november 2002 door de gemeenteraad kon worden
aangenomen en enkele maanden later in werking
kon treden. Een andere gemeente koos voor een bre-
de opzet en een gedegen voorbereiding en liet eerst
een cultuurhistorische inventarisatie maken van
stad en omstreken, waarbij zelfs de historische
waterlopen in het landschap niet vergeten werden.
Een derde gemeente zag, na de gemeentelijke herin-
deling van enkele jaren eerder, in het zelf uitvoeren
van een gebiedsinventarisatie, een uitstekende gele-
genheid om de eigen gemeente goed te leren ken-
nen. Daarna was de stap om de welstandsnota zelf te
schrijven snel genomen. 

opzet en systematiek bijna overal gelijk
De stand van zaken medio 2004 is, dat van de tien bij
Drents Plateau aangesloten gemeenten acht hun
welstandsnota op tijd gereed hebben. Twee gemeen-

ten die de datum van 1 juli 2004 net niet konden
halen door diverse oorzaken, stelden door middel
van een noodverordening de mogelijkheid voor wel-
standsadvisering veilig in de overbruggingsperiode.
Bij een andere gemeente doemden op het laatst nog
problemen op bij de debatten in de gemeenteraad,
die moesten leiden tot de vaststelling van de wel-
standsnota. Enkele raadsfracties hadden nog beden-
kingen tegen het ‘uitoefenen van toezicht of contro-
le op het uiterlijk van bouwactiviteiten van burgers’.
Na veel politiek geharrewar werd uiteindelijk de
nota toch aangenomen en vastgesteld.
In opzet en systematiek zijn er grote overeenkom-
sten tussen de welstandsnota’s van de bij Drents Pla-
teau aangesloten gemeenten. Dit vergemakkelijkt
het werk voor de welstandscommissie die twee
wekelijks in Assen vergadert. De welstandsnota van
de gemeente die deze geheel in eigen beheer heeft
opgesteld laat een wat andere opzet zien, maar de
gehanteerde systematiek verschilt niet wezenlijk
van die in de andere welstandsnota’s. De kern van
alle welstandsnota’s bestaat uit de gebiedsbeschrij-
vingen met de daaraan gekoppelde waardering en
beleidsbepaling, gevolgd door welstandscriteria
voor de planbeoordeling. Sommige nota’s zijn wat
betreft de onderscheiden gebieden zeer fijnmazig
met bijvoorbeeld elk landschapstype apart
benoemd zoals esdorpenlandschap, veengebied,
wegdorpenlandschap. Andere nota’s voegen alle
landschapstypen samen onder één noemer, name-
lijk het buitengebied. Het moge duidelijk zijn dat
hoe verfijnder de gebiedsindelingen zijn, hoe meer
nuanceringen in de welstandscriteria kunnen wor-
den aangebracht. Er zijn dan meer mogelijkheden
aanwezig om bij de planbeoordeling rekening te
houden met kenmerkende bebouwings- of verkave-
lingskarakteristieken. 

ervaringen met de nieuwe welstandsnota 
Het proces dat de gemeenten doorgemaakt hebben
op weg naar de totstandkoming van de welstands-
nota heeft ook bijzondere neveneffecten gehad. Het
bestuderen van landschappen, nederzettingen en
bebouwing blijkt vaak een gevoel op te roepen van

HHooee  ssttaaaatt  hheett  mmeett  ddee  wweellssttaanndd??  
Ervaringen Drents Plateau 

‘Hoe staat het met welstand?’, vroeg een bezorgde portefeuillehouder van een kleinere
gemeente in de provincie Drenthe zich enkele jaren geleden af, toen duidelijk werd wat
de nieuwe Woningwet van 2002 teweeg zou brengen voor een gemeentebestuur, dat in
de toekomst nog welstandstoezicht wil uitoefenen. Alles zou gaan draaien om een nieuw
fenomeen, de welstandsnota. Geen nota, geen welstand, zo simpel is het. Als uiterste
datum, waarop de welstandsnota in werking zou moeten treden, werd 1 juli 2004 genoemd.

Bert Smit

Hoe staat het met de welstand?
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verwondering over de schoonheid die zo dichtbij
aanwezig is. Het besef voor cultuurhistorie onder-
vindt een sterke stimulans. De initiatieven om voor
de eigen gemeente een integrale cultuurhistorische
inventarisatie te laten uitvoeren nemen toe. De
archeologie staat hierbij de laatste tijd ook sterk in
de belangstelling. 
In de loop van 2004 is actief met de welstandsnota’s
gewerkt. In de praktijk blijkt vanzelf of met de wel-
standscriteria goed te werken is en of ze voldoende
duidelijk zijn uit te leggen aan degene die een bouw-
aanvraag indient. Voor de welstandscommissie
betekent het werken met de nota’s dat steeds een
zorgvuldige toetsing aan de welstandscriteria moet
plaatsvinden. Het openbaar vergaderen brengt met
zich mee dat niet volstaan kan worden met het
‘afvinken’ van criteria waaraan een plan wel of niet
voldoet. Bij de beoordeling zullen de welstandscrite-
ria daadwerkelijk toegepast moeten worden op het
bewuste bouwplan in de specifieke situatie. Een
zorgvuldige motivering van het advies blijft daarom
noodzakelijk.
De ervaringen met de welstandsnota’s tot nu toe zijn
overwegend positief, hoewel sommige aanvanke-
lijke verwachtingen niet of slechts ten dele zijn uit-
gekomen. Inhoudelijk blijken er punten of onderde-
len te zijn die voor verbetering in aanmerking
komen. Te denken valt hierbij aan: onjuiste of min-
der duidelijke begrenzingen van welstandsgebie-
den, criteria die zo omschreven zijn dat ze voor meer
dan één uitleg vatbaar zijn, of criteria die in bepaal-
de situaties te ruim of juist te krap omschreven zijn.
Veel gemeenten zullen daarom de komende maan-
den hun welstandsnota evalueren en daarbij nood-
zakelijke verbeteringen of aanvullingen aanbrengen. 
De wijze waarop de welstandsadvisering in de
gemeenten plaatsvindt, is de laatste jaren ingrij-
pend gewijzigd. Als gevolg van de ontwikkelingen
rondom de welstandnota’s is de wens gegroeid de
welstandsadvisering nog dichter bij de burger te
brengen. Niet alleen de voltallige welstandscommis-
sie van Drents Plateau te Assen vergadert sedert
enkele jaren in het openbaar, ook bij de bezoeken
van de welstandsadviseurs aan de gemeenten wordt

de openbaarheid steeds meer benadrukt. Om de
mogelijkheden voor de planbeoordeling ter plaatse
te vergroten, heeft Drents Plateau besloten de
gemeenten te gaan bezoeken met twee architecten.
Daartoe gemandateerd door de voltallige welstands-
commissie, kunnen zij als ‘kleine welstandscom-
missie’ meer adviesaanvragen direct in de gemeente
afhandelen dan voorheen met één architect moge-
lijk was. Dit levert in veel gevallen een snellere werk-
wijze op. Wanneer de kleine commissie niet tot een
unaniem oordeel kan komen of wanneer de reik-
wijdte van het mandaat in het geding komt, valt zij
terug op de voltallige welstandscommissie. Een
belangrijk aandachtspunt voor de kleine welstands-
commissies is het bewaken van de kwaliteit van de
advisering. De tijdsdruk als gevolg van overvolle
agenda’s mag er niet toe leiden dat het advies onvol-
doende gemotiveerd wordt. 

welstandsnota krachtig instrument
voor ruimtelijk kwaliteitsbeleid
Na enkele maanden ervaring opgedaan te hebben
met de kleine commissies in de gemeenten, blijkt
dat de betrokkenheid van de burger nauwelijks is
toegenomen. Indieners van bouwplannen komen,
evenals voorheen, regelmatig langs om de beoorde-
ling bij te wonen dan wel om een toelichting op hun
bouwplan te geven. Slechts een enkele maal maken
overige belangstellenden gebruik van de openbaar-
heid.
Voor de gemeenten betekent het werken met de klei-
ne welstandscommissies wel dat de adviesaanvra-
gen goed voorbereid moeten worden. Alle noodza-
kelijke gegevens moeten op het moment van de
vergadering beschikbaar zijn, anders kan geen
beoordeling plaatsvinden. 
Als we de welstandsadvisering van nu vergelijken
met die van zo’n tien jaar geleden valt op dat het
politiek en maatschappelijk draagvlak voor wel-
stand in de Drentse gemeenten aanmerkelijk ver-
breed is. De welstandsnota’s hebben geleid tot
bezinning (gebiedsinventarisaties, waardering en
beleidsbepaling) en tot het besef dat de context,
waarbinnen de beoordeling van een bouwaanvraag

zich afspeelt van essentieel belang is. De gebiedsbe-
schrijvingen met de daaraan verbonden gebiedsge-
richte welstandscriteria scheppen voor de burger
duidelijkheid vooraf. Achteraf is het welstandsad-
vies bovendien controleerbaar aan de hand van de
welstandsnota. 
De kwaliteit van de te beoordelen bouwplannen is
niet merkbaar toegenomen na de inwerkingtreding
van de welstandsnota’s. Om enige sturing te kunnen
uitoefenen in de richting van een kwaliteitsverbete-
ring van een bouwplan, zal vroegtijdig overleg
noodzakelijk blijven.
De bezorgde portefeuillehouder kan tevreden zijn.
Met de welstandsnota beschikt zijn gemeentebe-
stuur over een krachtig instrument dat een wezen-
lijke bijdrage kan leveren aan het ruimtelijke kwali-
teitsbeleid. 

Noot

(1) Noordenveld, Tynaarlo, Aa en Hunze, Borger-Odoorn,

Midden-Drenthe, Hoogeveen, Coevorden, De Wolden, Meppel

en Westerveld. De gemeenten Assen en Emmen zijn niet aange-

sloten bij Drents Plateau voor de welstandsadvisering, wel voor

de monumentenadvisering.

De gemeente Noordenveld werkt sinds kort met een eigen wel-

standscommissie, waaraan Drents Plateau ondersteuning levert. 

informatie
Bert Smit
Drents Plateau
Postbus 117
9400 AC Assen
T 0592 305 959
F 0592 305 940
E b.smit@drentsplateau.nl
www.drentsplateau.nl

elke omgeving vraagt om specifieke 
welstandscriteria. foto: bert smit
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DDee  uuiittbbrreeiiddiinngg  vvaann  ppoollddeerr
MMaasstteennbbrrooeekk  
Een film van Sjaak Langenberg en Theo van den Aker

De polder Mastenbroek is een van de oudste polders in Nederland (drooglegging 
begon in 1364). Hij ligt in het westen van Overijssel en wordt omgeven door de 
plaatsen Kampen, Zwolle, Hasselt en Genemuiden. Het rijk heeft de polder aangewezen
als Belvederegebied. In het kader van de Nota Belvedere is onderzoek gedaan naar de
ontwikkelingen rondom de polder. De provincie Overijssel  heeft voor het gebied een
samenhangende ruimtelijke structuurvisie (2002) ontwikkeld. Doel daarvan is aan te
geven of en hoe ruimtelijke ontwikkelingen (zoals woningbouw) voort kunnen bouwen
op de identiteit van het gebied en hoe het karakter van de polder ook op de langere
termijn behouden kan blijven.

David Stroband

De uitbreiding van polder
Mastenbroek

tijdens de opname
foto: sjaak langenberg
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De provincie Overijssel, het Waterschap Groot 
Salland en betrokken gemeenten Kampen, Zwarte-
waterland, Zwolle hebben binnen dit proces beel-
dende kunst een rol toegekend. In samenwerking
met SKOR werden in 2002 de beeldend kunstenaars
Sjaak Langenberg en Birthe Leemeijer uitgenodigd
om een eigen visie op de toekomst van de polder te
formuleren. Birthe Leemeijer heeft in mei 2005 het
parfum L’Essence de Mastenbroek gelanceerd. Het par-
fum bevat geuren uit Mastenbroek en is met behulp
van een groep bewoners samengesteld. De geuren
uit Mastenbroek trekken de wereld in. Beeldend
kunstenaar/ publicist Sjaak Langenberg maakte
samen met televisiemaker/ beeldend kunstenaar
Theo van den Aker een film (duur: 41 minuten) 
over de uitbreiding van polder Mastenbroek. 
Langenberg merkte tijdens een excursie in de polder
(2002), een uiterst agrarisch en uniek veenweidegebied,
dat de bevolking zeer verbaasd was over de aandacht,
die er plotseling dankzij de Belvederestatus voor
Mastenbroek was ontstaat.´Het Rijk heeft op een
schouder van een boer getikt en hem in het oor
gefluisterd dat het land, waar hij al nietsvermoedend
koeien laat grazen, uniek is.’, aldus Langenberg.  
De uniciteit zou zich vooral uiten in de weidsheid
van het landschap. Dit is voor hem dan ook het 
sleutelbegrip geworden. Uit de ideeënvorming
rondom de structuurvisie blijkt dat de omliggende
gemeenten duidelijk hun plannen hebben met de
polder: de uitbreiding van de Vinex-locatie Stadshagen
bij Zwolle, nieuwe ontsluitingswegen, de bouw van
een flink aantal kassen enzovoorts. De weidsheid, 
en daarmee het unieke karakter van de polder, dreigt
hiermee verloren te gaan. 

bouwen voor de leegte
De inwoners bleken aanvankelijk nogal afwachtend
ten opzichte van de toekomst van hun polder te staan.
Tijdens gesprekken met bewoners hoorde Langenberg
naast vele defensieve echter ook offensieve uitspraken.
Een eigenaar van een landbouw-mechanisatiebedrijf
zei bijna terloops: ´Waarom zouden wij de polder
niet uitbreiden in plaats van grond af te staan aan al
die gemeentes om ons heen.´ 
Deze omkering en dus de uitbreiding van de polder
werd het vertrekpunt voor Langenberg. Hij wilde
voorstellen doen om de bewoners over de horizon
van Mastenbroek te laten kijken. De polder, met haar
specifieke kenmerken als weidsheid en openheid,
moest als een ‘marketinginstrument’ gaan functio-
neren om vastgeroeste patronen binnen de discussie
‘stad-platteland’, zoals die overal en ook zeker in
Nederland wordt gevoerd, op de helling te zetten. 
Langenberg maakte een film over de polder en zijn
bewoners in samenwerking met Theo van den Aker.
Belangrijk onderdeel van de voorbereiding was,

naast alle verkenningen in en nabij de polder, een
brainstormsessie met deskundigen op het gebied
van ruimtelijke ordening (betrokkenen: o.a. de
Landbouwuniversiteit Wageningen, het Ministerie
van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer, het 
Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster,
Alterra, de Dienst Landelijk Gebied en landschaps-
architecten, ontwerpers en enkele bewoners van
Mastenbroek). Zij werden gevraagd om in alle vrijheid
over de uitbreiding van de polder na te denken en
hun eigen grenzen daarbij te overschrijden. Eén van
de werkgroepen heeft haar plannen speciaal voor de
film verder uitgewerkt. Er werd zelfs een voorstel
gedaan tot het oprichten van een Coöperatie
Mastenbroek waarbinnen boeren zich zouden kunnen
organiseren. Deze Coöperatie zou geen grond 
verkopen aan projectontwikkelaars of omliggende
gemeentes, maar zou de volledige ongedeelde 
eigenaar van de polder blijven. Hierdoor zouden de
boeren grip kunnen houden op de ontwikkelingen
in hun gebied. Coöperatie Mastenbroek moest een
boerenorganisatie worden die zou gaan handelen in
woonquota onder het motto Bouwen voor de leegte.
Elke boer zou 1 ha grond en een woonquotum van
drie woningen moeten inbrengen. De boeren van de
Coöperatie Mastenbroek zouden hiermee een rende-
rend, gemengd bedrijf kunnen hebben en bouwen om
de polder verder leeg te houden. Op een strategisch
punt in polder Mastenbroek is al een bouwbord
geplaatst met daarop de tekst: Bouwen aan de leegte.

uitbreiding van de polder
Dit plan vormde een belangrijke rode draad binnen
de film De uitbreiding van polder Mastenbroek, die op
de avond van de 20ste november 2004 in de Nieuwe
Buitensociëteit in Zwolle in première ging. Zeker de
helft van de inwoners van Mastenbroek kwam kijken,
volgens ingewijden een ongekend aantal. Naar 
verluidt is nooit eerder de bevolking zo massaal de
polder uitgestroomd als op deze avond. De film is
een ode aan de karakteristieken van de polder
Mastenbroek. De polder is duidelijk aan zet. De film
begin met een scène waarin een bewoonster van de
Zwolse Vinex-locatie (aan Mastenbroek grenzend)
Stadshagen staat af te wassen in haar keuken met op
de achtergrond een goed hoorbaar radiobericht
waarin wordt gemeld dat de Coöperatie Mastenbroek
woningen in Stadshagen opkoopt. Tegelijkertijd zie
je voor het keukenraam koeien grazen en een tractor
voorbij hobbelen. Veel Mastenbroekers (jong en
oud) komen in de film aan het woord. Ze zijn vol
ambitie om de polder, op welke manier dan ook, uit
te breiden zodat de uniciteit ervan gewaarborgd kan
blijven. Daarnaast geven ook een ontwerper en een
provinciale bestuurder hun visie op de uitbreidings-
plannen. 

Van den Aker heeft de weidsheid van het landschap
in al zijn gevarieerdheid gevisualiseerd en land-
schappelijke impressies worden op uitgewogen 
wijze afgewisseld met portretten van de bewoners
en strategische uitspraken. De film eindigt met een
bezoek van dezelfde inwoonster van Stadshagen aan
de Emigraria-beurs. Ze wil emigreren naar Stadshagen
2 dat, in verband met het oprukkende Mastenbroek,
op een locatie ergens in Canada wordt gebouwd. 
Naar aanleiding van de film zijn er al weer nieuwe
brainstormsessies georganiseerd waarin de 
mogelijkheden van een daadwerkelijke oprichting
van de Coöperatie zijn besproken. De belangstelling
hiervoor is in ruime mate aanwezig.
Zo kan de film De uitbreiding van polder Mastenbroek
een prikkelende impuls geven aan het bewustzijn
rondom andere polders of  landelijke gebieden.  

informatie
Polder Mastenbroek is een initiatief van de provincie
Overijssel, de gemeenten Zwolle en Zwartewaterland
en SKOR

SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte)
Ryusdaelkade 2
1072 AG Amsterdam
T 020 672 25 25
E info@skor.nl
www.skor.nl

De film wordt dit jaar op meerdere plekken 
vertoond: RTV Oost, De Paviljoens Almere, tijdens
het symposium De introductie van het onverwachte.
Kunst en Ruimtelijke Ordening op 30 juni in het NAi 
te Rotterdam  en tijdens de Village Convention, 
Contextual Art in Rural Environments in Ditchling (UK). 

Deelnemers aan de plangroep waaruit de ideeën
rondom de Coöperatie ontstonden: Ester van de Wiel
(ontwerper), Hans van der Markt (ontwerper), Wim
Boetze (DLG) en Marco van der Vegte (melkveehouder
en voorzitter Polderbelangen Mastenbroek). 

De film De uitbreiding van polder Mastenbroek werd
gemaakt in opdracht van de provincie Overijssel. 
De film is verder mogelijk gemaakt door (financiële)
bijdragen van het Stimuleringsfonds voor Architec-
tuur in het kader van de Regeling Projectsubsidies
Belvedere, de gemeenten Kampen, Zwartewaterland
en Zwolle, Stichting Kunst en Openbare Ruimte
(SKOR) en de Stichting Kunst & Cultuur Overijssel
(KCO).         

stills uit de film
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Al wordt het woord culturele planologie door het rijk niet meer gehanteerd in het
Actieprogramma Ruimte en Cultuur, dat wil nog niet zeggen dat culturele aspecten in
de ruimtelijke ordening niet belangrijk worden gevonden. Het rijk vindt dat de term
buiten de cultuursector alleen verwarring schept, maar zegt ook dat onder de noemer
culturele planologie veel provincies en gemeenten in hun programma’s en projecten
aandacht hebben voor cultuur in de ruimtelijke ordening en als zodanig aansluiten bij
de ambities van het rijk. Voor de provincie Noord-Holland bijvoorbeeld is culturele 
planologie een van de speerpunten in het ruimtelijke ordeningsbeleid. 

De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat
er in de uitwerking van projecten op het gebied van
de ruimtelijke ordening culturele aspecten een rol
spelen. Culturele planologie wordt door de provincie
ingezet als instrument bij ruimtelijke ordenings-
processen. Dit betekent volgens Van Wesemael, 
projectleider culturele planologie van de provincie
Noord-Holland, dat door interdisciplinaire samen-
werking een integrale en sectoroverschrijdende
benadering van ruimtelijke inrichting tot stand
wordt gebracht. En dat hedendaagse cultuur en cul-
tuurhistorie bij dit soort processen (woningbouw,
bedrijfslocaties, natuurontwikkeling, waterberging
e.d.) worden geïncorporeerd. Waterschappen en
gemeenten kunnen hiertoe aanvragen indienen,
maar er wordt ook door de provincie actief gezocht
naar projecten op regionale schaal, waar kunstenaars
bij kunnen worden ingezet. Het gaat hierbij niet om
kunstenaars die een autonoom kunstwerk maken,
maar om daadwerkelijke samenwerking tussen 
verschillende partijen (gemeenten, marktpartijen,
ontwerpers). 

natuurontwikkeling: bovenlokale opgave
Bij de ontwikkeling van natuurgebieden is het zaak
dat gemeenten samenwerken, gezien het feit dat
groene gebieden niet ophouden bij gemeentegrenzen.
Zo hebben de provincie Noord-Holland en de
gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen zich
verenigd in de Stuurgroep Groene IJmond die het
Groen & Waterplan heeft opgesteld. Dit plan is geënt
op de Integrale Visie voor het binnenduinrandgebeid van
Velsen-Noord tot Castricum (2003), Het is bedoeld als
‘cascoplan’, dat wil zeggen dat natuurgebieden, par-
ken, beken en andere groene elementen worden
gebundeld in een landschappelijk raamwerk. In dit
raamwerk kunnen natuur, recreatie en waterberging
duurzaam worden ontwikkeld. Rob Hotting, project-

leider Groen & Waterplan: ‘In het streekplan was
opgenomen dat de binnenduinrand versterkt en
behouden moet worden, als bufferzone tussen
bedrijven en wonen. In die binnenduinrand 
- die als vanouds een aantrekkelijk plek was om te
wonen - zijn verschillende landgoederen ontstaan.
Deze voormalige landgoederen zijn nu openbaar
toegankelijke parken die wel wat sleets beginnen te
worden en in samenhang met andere plannen nu
opgeknapt worden.’ 

culturele planologie
Er zijn twee deelgebieden uit het Groen & Waterplan,
die door de provincie Noord-Holland zijn aangemerkt
als experimenten culturele planologie. In de Lunetten-
zone bij Beverwijk werkten kunstenaar Paul de Kort
en landschapsarchitect Durk de Vries samen. In dit
gebied wordt een deel van de oude Stelling van
Beverwijk op eigentijdse wijze in de stedelijke 
omgeving teruggebracht, gebruikmakend van de
grondwaterspiegel. 
Het ontwerp van het stationsgebied/Wijkeroogpark
in de gemeente Velsen is van kunstenaar Ercik de Lyon
en B+B stedebouw en landschapsarchitectuur uit
Amsterdam. De gemeente wilde een technisch bureau
(Grontmij) koppelen aan een ontwerpbureau. Hotting
heeft toen verschillende bureaus gevraagd te offreren.
Men koos voor Bureau B+B. Van Wesemael stelde
voor kunstenaar Erick de Lyon toe te voegen aan het
ontwerpteam. Dat heeft geresulteerd in een voorstel
voor een metamorfose van het gebied waarbij de
Scheybeeck in ere wordt hersteld en wordt door-
getrokken tot in het Noordzeekanaal. 

wijkeroogparkzone als plas-dras zone
De Scheybeek loopt door het park Wijkeroog, dat 
op de overgang ligt van het binnenduinrandgebied
naar het laagveen- en droogmakerijenlandschap.

Door een sluipend, ongepland verstedelijkings-
proces zijn de landschappelijke verschillen en
samenhang de laatste jaren sterk afgenomen. Het
Groen & Waterplan is erop gericht ze weer zichtbaar
te maken en te versterken. Daarbij krijgt water een
belangrijke rol als verbindend element. Oude beken
worden hersteld en nieuwe waterlopen en plas-dras
zones aangelegd (3).
Naast vele aantrekkelijke natuurelementen is in het
landschappelijk raamwerk ook een netwerk van
wandel- en fietspaden opgenomen dat aansluit op
routes in de bebouwde kom. Verder wordt voorgesteld
om tuinieren, sporten en dergelijke nabij de woon-
bebouwing te situeren en op enige afstand van de
stad de beleving van natuur en landschap voorop te
stellen. In het Groen & Waterplan wordt de Scheybeek,
in de gemeente Velsen, verlengd met een nieuwe
benedenloop naar het Noordzeekanaal. Ter plaatste
van de monding van de Scheybeek in het Noordzee-
kanaal kan een interessant milieu voor planten en
dieren ontstaan door de overgang van zoet naar brak
water.

de uitwerking: tweeledig beekprofiel
De inpassing van de twee lijnvormige elementen, de
Scheybeek en het doorgaande recreatieve voet- fiets-
pad zijn in samenhang met elkaar ontworpen. Wie
over het pad heeft een steeds wisselend perspectief op
de beek, parkruimten en de aanwezige industriële
objecten zoals industriepijpen, beluchtingtorens etc.
De beek ligt soms langs het hoofdpad, om vervolgens
te verdwijnen, verderop wordt hij op onverwachte
plekken weer zichtbaar. De beek is zo ontworpen 
dat er altijd een klein deel van de natuurlijke oever
meestroomt. Bij een minimale extra aanvoer, 
na bijvoorbeeld een regenbui, overstroomt hij zelfs.
Door een waterwerende kleilaag blijft de natuurlijke
oever altijd drassig en daarmee een aangesloten 

Margot de Jager

NNaattuuuurroonnttwwiikkkkeelliinngg  aallss  
ccuullttuurreellee  ooppggaavvee
Inzet kunstenaars levert meerwaarde op

‘Erkenning van de culturele component van opgave
(van natuurontwikkeling, mj) betekent dat de land-
schapsarchitect en de ruimtelijke uitdrukkings-
middelen waarvan zijn vakgebied zich bedient een
sturende rol moet spelen.’ (1) 
‘Dit betekent dat deze opgave niet alleen besteed is aan
ecologen of zelfs ecocraten. Het is een gezamenlijke
opgave waarbij kunstenaars, architecten, planners
en ecologen samen iets fantastisch maken.’ 
Dirk Sijmons (2)

beekprofiel

Natuurontwikkeling 
als culturele opgave
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verbinding voor flora en fauna. 
Een aantal losliggende keien in de beek dagen uit
om kleine dammen te bouwen. Bewust worden deze
middelen ingezet om ‘natuurlijke variatie’ onder
invloed van de mens in de beek te stimuleren. 
De bruggen over de beek zijn eenvoudige platen
afkomstig van de nabijgelegen Hoogovenfabrieken.
Het roestige staal past in deze omgeving en gaat
goed samen met de uitstraling van de natuurlijke
oever. Deze smalle en lage beekovergangen functio-
neren als kleine observatieposten voor het leven in
en om de beek.
Uiteindelijk mondt de Scheybeek uit in het Noord-
zeekanaal. In plaats van de beek direct uit te laten
stromen in het Noordzeekanaal, wordt de zeedijk
doorsneden door twee staalplaten. Hierdoor ontstaat
achter de zeedijk een intermediaire zone, waarin
door de continue aanvoer van zoet water enerzijds
en geregelde overstroming van brakwater anderzijds
zorgt voor een specifieke brakwatermilieu voor
planten als de Zilte rus en vissen zoals de 
Diklipharder, de Zeeprik en de Zwarte gondel. 
Ook ontstaat er een klein foerageergebied voor
vogels zoals Visdiefjes en de Grote zaagbek. 

meerwaarde culturele planologie
In het geval van de Wijkerparkzone verliep de
samenwerking tussen gemeente, de techniek en het
ontwerp heel goed, waardoor er draagvlak was voor
het plan van De Lyon en B+B en alle partijen zich
sterk maakten voor de uitvoering ervan. De inbreng
van kunstenaars bij dergelijke projecten levert als
het goed gaat een meerwaarde op voor het project,
omdat er op een andere manier gekeken wordt en  
er andere oplossingen worden aangedragen.
De inzet van kunstenaars kost meer tijd; deze uren
zijn in dit geval door de Grontmij betaald.
Het klikte zo goed tussen kunstenaar en landschap-

architect dat ze letterlijk samen zijn gaan werken:
‘Het maakte niet meer uit wie wat bedacht. En als de
Grontmij met een beter idee kwam, ook ontwerp-
technisch, dan werd dat meegenomen’, aldus De
Lyon, ’Er zitten moeilijke technische dingen in ons
plan, dat legden we voor aan de Grontmij, daar werd
er goed naar gekeken en dan kwam het bij ons terug.
Dat vind ik heel plezierig, want bijvoorbeeld de cou-
pure voor de Scheybeeck naar het Noordzeekanaal,
dat kunnen wij gewoon niet.’ Rijkswaterstaat, 
eigenaar van de kade van het Noordzeekanaal en 
vergunningverlenende instantie, was vooral 
geïnteresseerd en zeer enthousiast over het project
vanwege het feit dat er door de sleuf in de Scheybeek
een grote rijkdom van zoet- en brakwatermilieus
ontstaat van 1,5 kilometer lang. ‘We hebben veel tijd
gestopt in de contacten met B+B.’, vertelt De Blaey
(Grontmij), ‘En ik ben verrast over de kennis van
water die bij deze kunstenaar aanwezig is. Dat
maakt het overleggen een stuk gemakkelijker.
Bovendien vind ik het erg knap dat B+B zo weet vol
te houden: dit idee is goed! Ik moet dat intern bij ons
dan wel verdedigen, want wij zijn sneller geneigd
om te kijken naar het haalbare. 
Door het aandringen van B+B houden we nu langer
vol en daardoor verwatert een plan veel minder.’

Noot: 

(1) In: Dirk Sijmons,Vliegtuigstrepen in een wolkenlucht.Naar een

royale landing van natuurontwikkelingsprojecten, Oorden van 

Onthouding, Nieuwe natuur in verstedelijkt Nederland, NAi

Uitgevers, Rotterdam, 1998; p. 237-250 

(2) In: Dirk Sijmons, De opgave, in: Noorderbreedte themanum-

mer Dorpslandschappen I, 1998

(3) Een plas-dras zone is een zone met ondiep water, dat door

schommeling in de waterstand varrieert van plas naar dras

(moerasachtig).

informatie
Op 22 juni organiseerden Provincie Noord-Holland
en Kunst en Vormgeving Noord-Holland een 
symposium over culturele planologie, bedoeld voor
zowel (potentiële) opdrachtgevers (gemeenten en
provincie, organisaties op het gebied van landschaps-
beheer, woningbouwcorporaties, project-
ontwikkelaars), als opdrachtnemers (de creatieve
uitvoerenden, beeldend kunstenaars, landschaps-
architecten). Een aantal nog lopende en recentelijk
uitgevoerde projecten culturele planologie in
Noord-Holland werden ingebracht als casus. 

De publicatie Beleving en verbeelding door culturele pla-
nologie. Twee jaar integratie van kunst en ruimtelijke
inrichting in de provincie Noord-Holland is te verkrij-
gen bij de provincie Noord-Holland.

Maarten van Wesemael
Provincie Noord-Holland
T 023 514 33 42 
E wesemaelm@noord-holland.nl
www.noord-holland.nl

Project: Inpassing Scheybeek 
Locatie: Wijkeroogparkzone
Opdrachtgever: Grontmij/ Recreatie, 
Noord-Holland/ gemeente Velsen
Ontwerp: Bureau B+B stedebouw en landschaps-
architectuur,  i.s.m.: Erick de Lyon en Grontmij
Ontwerpteam: Ronald Rietveld, 
Jeanette Visser, Remy Trupien en Koen Grob
Oppervlakte: 19 ha
Ontwerp: 2002
Realisatie: 2005-2006

Het Actieprogramma Ruimte en Cultuur is te lezen op:
www.minocw.nl/cultuur

scheybeek

definitief ontwerp. 
ontwerp: bureau b+b stedebouw 
en landschapsarchitectuur
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Grote Markt 17, Haarlem
T 0255 51 31 06
www.haerlem.nl

LEEUWARDEN
Fries Architectuur Centrum
Postbus 1
8900 AA LEEUWARDEN
T 058 299 42 40
F 058 299 42 42
info@friesarchitectuurcentrum.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@pl
anet.nl

MAASTRICHT
TOPOS
Tongersestraat 49A
6211 LM Maastricht 
T 043 327 02 83
F 043 327 02 86
info@toposmaastricht.nl
www.toposmaastricht.nl

NAGELE
Museum Nagele
Zuidwesterringweg 15
8308 PC Nagele
T 0527 65 25 79
F 0527 65 23 37
wpkeur@worldonline.nl
www.nagele.nl/museum

NIJMEGEN
ACN
Kannenmarkt 6
6511 KC Nijmegen
T 024 324 43 82
T 024 360 89 71
F 024 360 92 61
info@architectuurcentrumnij-
megen.nl
www.architectuurcentrumnijme-
gen.nl

RIJNLAND
RAP
Nieuwstraat 33
2312 KA Leiden
T 071 513 75 25
F 071 514 66 09
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
F 010 205 15 96
ac@rotterdam-marketing.nl
www.vvv.rotterdam.nl

ROTTERDAM
Stichting AIR
Postbus 21828
3001 AV Rotterdam
Bezoekadres: 
Coolsingel 63, Rotterdam
T 010 280 97 00
F 010 280 96 90
info@airfoundation.nl
www.airfoundation.nl

TILBURG
CAST 
Dunantstraat 1
5017 KC Tilburg
T 013 544 92 22
F 013 544 96 69
013 584 10 10
F 013 584 10 20
info@castonline.nl
www.castonline.nl

TWENTE
ACT
Deurningerstraat 6
7514 BH Enschede
T 053 483 79 85
F 053 432 68 96.
info@architectuurcentrumtwen-
te.nl
www.architectuurcentrumtwen-
te.nl

UTRECHT
Aorta 
Achter de Dom 14
3512 JP Utrecht
T 030 232 16 86
F 030 232 13 90
aorta@aorta.nu
www.aorta.nu

VENLO
APVEO
Postbus 128
5900 AC Venlo
T 077 351 70 56
F 077 354 81 29
info@apveo.nl
www.apveo.nl

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

ZAANDAM
BABEL
Cornelis van Uitgeeststraat 2D
1508 EH Zaandam
T 075 670 06 95
F 075 612 54 88

ZEELAND
Het Zeeuwse Gezicht
Postbus 41
4330 AA Middelburg
T 0118 63 14 16
F 0118 62 78 39
hetzeeuwsegezicht@zeeland.nl 
www.hetzeeuwsegezicht.nl

ZUTPHEN
RAiA
Van Essenstraat 31
7203 DH Zutphen
T 0575 54 22 24
infoi@planet.nl

ZWOLLE
ZAP
Van Hallware 124
8014 RT Zwolle
T 038 423 06 84
F 038 422 76 64
info@stichtingzap.nl
www.stichtingzap.nl

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

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