
Lente 2008  #62
Interview: Minister Cramer
Prijsvraag burgemeesterswoning
Architectuurbeleid Denemarken



2 Architectuur Lokaal  #62

Redactioneel

COLOFON 

ARCHITECTUUR LOKAAL 
verschijnt 4x per jaar
Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam
020  530 40 00
info@arch-lokaal.nl
www.arch-lokaal.nl
www.ontwerpwedstrijden.nl

REDACTIE
Hoofdredactie: 
Cilly Jansen
Eindredactie: 
Indira van ’t Klooster
Redactie & productie: 
Margot de Jager

REDACTIERAAD
Jan Abrahamse
Henk van den Broek
Hans van Brummen
Agnes Evers
Simon Franke

VORMGEVING
Joseph plateau, Amsterdam

DRUK
Die Keure, Brugge

OPLAGE
6000

ISSN
1385-0482

ABONNEMENT
Een abonnement op dit 
tijdschrift is kosteloos 
verkrijgbaar op aanvraag. 
Nog beschikbare nummers 
uit eerdere jaargangen zijn 
tegen verzendkosten te 
bestellen bij Architectuur
Lokaal.

FOTO OMSLAG
Marco van Middelkoop 
Flats in Delft, 2005

Architectuur Lokaal
is het landelijke kenniscentrum voor cultureel opdracht-
geverschap en architectuurbeleid. Vanuit een onafhankelijke
positie leggen wij verbindingen tussen partijen die bij de
bouw betrokken zijn. Voor opdrachtgevers als gemeenten,
woningcorporaties en projectontwikkelaars verzorgen wij
excursies, discussies en andere programma’s op maat.
Terugkerende thema’s zijn de culturele betekenis van het
opdrachtgeverschap en het belang van de samenwerking
tussen opdrachtgever en ontwerper. Architectuur Lokaal
beheert het Steunpunt Ontwerpwedstrijden, dat uitschrijvers
van prijsvragen behulpzaam is bij de selectie van ontwerpers
en projectontwikkelaars.

Openheid

Bouwen is belangrijk. Het resultaat bepaalt de wereld waarin we
leven. Voor de mensen die bij de bouw betrokken zijn, staat bij het
resultaat veel op het spel: geld, werkgelegenheid, reputaties. Bouwen
is mensenwerk en er gaan onherroepelijk dingen fout. Maar omdat
er zoveel op het spel staat, is het niet makkelijk om daar open over te
zijn. We merkten het weer bij ons onderzoek naar het ontstaan van
brede scholen. Niemand praat in het openbaar graag over wat er fout
ging. Lastige kwesties kwamen aan de orde in het onlangs afgeronde
parlementaire onderzoek naar de onderwijsvernieuwing van de 
afgelopen 15 jaar. Maar dat ging over het onderwijs zelf en we hebben
nog geen de commissie Dijsselbloem voor scholenbouw gehad. Met

als gevolg dat kritische geluiden over de manier waarop onze scholen tot stand komen
nu meestal binnenskamers blijven. Ik sprak een onderwijskundige die verbijsterd was
over de manier waarop de gemeente de bouw van zijn school aanpakt. Gebrek aan 
interesse en deskundigheid bij de opdrachtgever, inschakeling van dure adviseurs die
geen belang hebben bij het resultaat, een architectenkeus zonder de gebruikers te horen
- hij had het zich allemaal anders voorgesteld. Toch komt hij hier liever niet mee naar
buiten. De planvorming is nog in volle gang en negatieve publiciteit kan de precaire 
verhoudingen alleen maar schaden. Dat is begrijpelijk, maar jammer. Onze bouwcultuur
heeft behoefte aan een cultuur van openheid, waarin ook de minder welkome kanten
van de werkelijkheid bespreekbaar zijn. 

Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal

foto: Jurgen Huiskes

Geheel
vernieuwd:
www.arch-lokaal.nl



Opgaven 
Verslaafden in de achtertuin
Meestal gaat de komst van een opvangcentrum voor 
verslaafden met veel protest gepaard. Niet in Utrecht.
Martin van ‘t Klooster
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SP-raadsleden gaan ‘naar school’ om meer te leren over
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De genen van de provincie
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Dirk Bergvelt

Het gemeentehuis samengevat
Door gemeentelijke herindelingen zijn veel nieuwe
gemeentehuizen nodig. Waar moeten opdrachtgevers 
vooral aan denken?
Marieke Berkers

Architectonische kwaliteit 
bij bruggenbouw  
Als de aannemer de architect aanstuurt, komt de kwaliteit
van ontwerp in het geding, is de gedachte. De achterdocht
is niet altijd terecht.
Dirk Bergvelt en Hans van Rossum 

Burgemeester zoekt woning
De zoektocht naar een nieuwe ambtswoning in Rotterdam
legt een gebrek aan kennis over duurzaam bouwen bloot.
Lonneke Bakkeren

Praktijk
Kerkverzamelgebouw De Kandelaar 
Een verzamelkerk voor vijf Ghanese kerkgemeenschappen
levert hoofdbrekers en successen voor Rochdale en
DeltaForte. 
Bert Vooijs

Museum Hilversum 
Het Hilversumse architectuurcentrum neemt de stad als
vertrekpunt naar een bredere thematiek. 
Anton Kos 
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Christophe Van Gerrewey

Regie 
Bestuurders moeten beter nadenken 
over ruimtelijke kwaliteit”
Interview met minister Cramer over de rol van het rijk, 
provincie en lokale bestuurders in een Mooi Nederland. 
Indira van ‘t Klooster en Dirk Bergvelt

Praktijk 
Architectuurbeleid in Denemarken
Sinds kort heeft Denemarken een nationaal 
architectuurbeleid en een heuse architectuurcanon.
Badeloch Noldus
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Foto omslag
Flats in Delft uit de serie The boxes we live in. ’Vliegend over
Nederland word ik vaak getroffen door het contrast tussen het
oude en het nieuwe landschap. Waar het oude landschap is 
ontstaan en gegroeid, daar is het nieuwe landschap overduidelijk
geconstrueerd en bedacht op een tekentafel; woonblokken in
wijken als keurig geordende schoenendozen in een magazijn en
appartementencomplexen die doen denken aan blokkendozen.
Deze indrukken vanuit de lucht inspireerden mij tot het maken
van een serie foto's waarbij het ‘tekentafelgevoel’ wordt 
versterkt. De strak gekaderde foto's met weinig perspectief 
nodigen niet uit om zo'n woning te betrekken, integendeel.’
Deze en andere foto's uit de serie The boxes we live in zijn 
vanaf 1 april te zien in het Melkwegcafé in Amsterdam.
Marco van Middelkoop (1963) is sinds 1993 eigenaar/fotograaf
van Aerophoto-Schiphol en houdt zich vooral bezig met 
kwaliteitsluchtfotografie in opdracht. In 2005 verscheen zijn
boek Nederland 365 dagen vanuit de lucht. In 2004 en 2007
werd hij genomineerd voor de PANL Awards. Vanaf 4 april is
de serie Postcards from America te zien in de Hogeschool
Domstad te Utrecht. www.aerophoto-schiphol.nl
www.marcovanmiddelkoop.com

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

In november 2009 is het twintig jaar geleden dat de
Berlijnse muur viel. Meteen na de val van de Muur
groeide bij de Berlijnse stadsplanners de hoop om
de stad nu eens écht professioneel te verbouwen.
Het stadsbestuur wilde Berlijn van een oude 
industriestad omtoveren tot een moderne Europese
culturele en creatieve dienstverleningsmetropool.
Wie goed kijkt, vindt eigenlijk maar op één plek de
zichtbare resultaten van deze tovertruc terug: op de
Potsdamerplatz. Daar geeft - op een paar vierkante
kilometer - Berlijn de indruk een échte metropool te
zijn. 

Maar twee keer links en een keer rechts afslaan en je
staat weer in een open vlakte waar de bouwborden
veel beloven, maar voorlopig niets waarmaken. 
De hoop is vervlogen, de hoop op vernieuwing, op
verbetering, de hoop om Europa’s hoofdstad nummer

één te worden. Het is kenmerkend voor de stad
Berlijn; altijd hopen op dat wat er (nog) niet is maar
zeker gaat komen.

Voor de burgers bood de val van de muur de hoop
op een mooi bestaan op het omringende platteland,
waar je voor heel weinig geld heel veel huis kon
kopen. De massale uittocht uit de stad leidde tot
stagnatie in de stedelijke vernieuwingsgebieden.
Inmiddels is voor de Berlijnse buitenlui de hoop
op een vredig plattelandsleven vervlogen. Buiten
wonen is leuk, maar de Berlijnse hoofdstedelijke
sfeer is niet te evenaren.

De stadsplanners van Berlijn speelden goed in op de
behoefte van de teleurgestelde vertrekkers door in
een aantal vernieuwingsplannen het aandeel vrije
kavels flink te verhogen. Dat bleek een schot in 

de roos; een eigen huis bouwen in de stad van je
dromen! Zo kwamen zeer aantrekkelijke woningen
tot stand, waar inventief wordt omgegaan met 
bijvoorbeeld energiebesparing of die plaats bieden
aan meerdere generaties in een woning. Er zijn
zelfs tot woningen met een zwembad op het dak.
Zo wordt wonen in de stad een feestje en biedt het
‘t beste van twee werelden: voorzieningen om de
hoek, maar ook een permanent vakantiegevoel….

Vincent Kompier is zelfstandig planoloog/urbano-
loog te Berlijn 

Hopen op een
mooi bestaan

Nieuwbouw(rij)woningen in Prenzlauerberg, of in Stralau, van het bedrijf Concepta Stadthäuse. Dit bedrijf
ontwikkelt woningen in samenspraak met de bewoners, maar binnen een bepaald stramien zodat de kans
op overschrijdingen van de (eind-)kosten na oplevering klein is. Het is een vorm van particulier opdracht-
geverschap. De woningen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Berlijnse architect Bernd Faskel.
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Regie

Interview > Tekst: Dirk Bergvelt en Indira van ’t Klooster > Beeld: Maarten van Schaik

‘Gemeenten en provincies moeten zich meer bewust
worden van de principes en de spelregels voor 
bedrijventerreinen, woningbouw, de Ecologische
Hoofdstructuur, de Nationale Landschappen en het
groen rond de steden. Zonodig wil minister Cramer 
de regels aanscherpen.’ Dat is een van de standpunten
uit het programma Mooi Nederland. Wat verwacht 
de minister van publieke opdrachtgevers? Wat wil zij
daar zelf aan bijdragen? Architectuur Lokaal sprak
met Jacqueline Cramer, minister van VROM over het
belang van goed opdrachtgeverschap.

Voor we ons verdiepen in de inhoud van uw beleid: wat vindt u mooi?
Ik vind dat we schoonheid hoog in het vaandel moeten hebben. ‘Mooi’ is een
belangrijk woord, maar ook ongrijpbaar. Landschap, stedelijke ontwikkeling,
bedrijventerreinen. Dat alles moet mooi zijn en kan in Nederland vaak veel
mooier dan het nu is. In de 21e eeuw moeten we onze omgeving met zorg
inrichten en ontwikkelen. Van belang is de kwaliteit van het landschap en de
leefomgeving. Duurzaamheid gaat niet alleen over milieu, maar ook over de
kwaliteit van de beleving van de leefomgeving. Daar horen ook aspecten als
geschiedenis en kunst bij. Bij het ontwikkelen van steden moet rekening 
worden gehouden met de geschiedenis maar ook met de toekomst.

Architectuur Lokaal heeft een analyse gemaakt van recente ontwikkelingen in
het bouwproces. Wij signaleren dat veel overheden het opdrachtgeverschap uit-
besteden aan marktpartijen. Tot welke opdrachtgever richt u zich met uw beleid?
Wat je in het land ziet, is dat zowel publieke als private partijen uiteenlopende
resultaten behalen. Het is voor iedereen mensenwerk, het zijn de bevlogen
types die iets tot stand brengen waar zij later ook trots op zijn. Het spel tussen
opdrachtgever en aannemer, opdrachtgever en architect moet nog meer dan
nu een samenspel worden. Dat kan op basis van het creëren van goede 

‘Bestuurders
moeten beter
nadenken
over ruimtelijke
kwaliteit’



Regie
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Regie

randvoorwaarden, en daar komt steeds meer aandacht voor. Maar het is niet
zo eenvoudig. Ik was laatst op werkbezoek in Oosterwolde in Friesland. Daar
spelen twee verschillende opgaven. De (her)ontwikkeling van een verouderde
volkswijk en – aan de rand van de wijk – een verouderd bedrijventerrein.
Herstructureren is voor beide opgaven de beste optie. De herontwikkeling
van de wijk is door de gezamenlijk inspanningen van (semi)private partijen
en gemeente heel goed gelukt. Er is veel variatie in de bebouwing. Daar zijn
alle partijen trots op het eindresultaat, daar toonde de opdrachtgever ambitie.
Met hetzelfde elan pogen zij nu ook de herontwikkeling van het bedrijven-
terrein van de grond te krijgen. Dit soort initiatieven laat zien dat met 
inspanningen van alle partijen herontwikkeling een lonende optie is. Dat
gebeurt nu nog niet voldoende. 

Komt dat omdat de financiën een hogere prioriteit hebben dan de kwaliteit?
Soms wel, maar de relatie tussen kosten en kwaliteit is niet zo simpel. De
prijs prevaleert, maar zelfs met de hand op de knip is meer mogelijk dan nu
vaak gerealiseerd wordt. Veel aandacht voor het ontwerp in de beginfase
levert veel meer op dan knutselen op het eind. Dat werkt zo in de industriële
vormgeving en ook in de ruimtelijke ordening. Het streven naar kwaliteit
moet al in het begin een belangrijke rol spelen. Eerst een visie, dan een plan.
Ruimte voor creativiteit is daarbij belangrijk.

De Nederlandse ‘de cultuur van het maken’ wordt ingewikkelder, want 
niemand heeft het meer alleen voor het zeggen in het bouwproces: overheden,
marktpartijen, maatschappelijke organisaties, bewoners, allemaal moeten ze
een inbreng hebben. In dat krachtenveld moet de (lokale) bestuurder het
algemene belang vertegenwoordigen en dat betekent ook: oog hebben voor
culturele kwaliteit. Vindt u dat Nederlandse wethouders daar voldoende
nadruk op leggen? Zijn zij voldoende geëquipeerd of moet de rijk daar meer
op inzetten?
In Nederland wordt jaarlijks de Gouden Piramide uitgereikt, de rijksprijs voor
inspirerend opdrachtgeverschap. Vorig jaar won Roelof Bleker, wethouder in
Enschede, deze prijs voor Roombeek. Hij heeft die prijs gekregen voor zijn
duidelijke  regierol; hij weet wat hij wil. Deze aanpak is een voorbeeld voor
andere wethouders in Nederland. Voor mij is dan de vraag hoe het rijksbeleid
de behoefte van bestuurders aan kwaliteit en regie kan verinnerlijken. Hoe
kunnen we bestuurders stimuleren om beter na te denken over duurzaamheid,
over kwaliteit? Gedeeltelijk is het mogelijk dergelijke percepties te verankeren
in de bouw door bouwregelgeving, maar dat is niet voldoende. Dus moeten
rijk en provincies procedures opstellen die kwaliteit afdwingen. Daarbij is
het van het grootste belang dat de ambities van het rijk worden opgepikt op
lokaal niveau, maar niet als keurslijf, want elke opgave is anders.

In het kamerdebat over verrommeling in mei 2007 is geopperd om met 
kwaliteitsteams te gaan werken. Voor een deel bestaan die al. Het rijk zelf
heeft bijvoorbeeld een kwaliteitsteam voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Daarnaast hebben tal van gemeenten een Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit als onderdeel van hun welstandbeleid. Wilt u inderdaad verder
met kwaliteitsteams en zo ja, hoe gaan die dan functioneren? 
Bij het stimuleren van kwaliteit is het de kunst om inderdaad te stimuleren.
Dat moet je in een vroeg stadium doen. Welstand krijgt vooral een slechte
naam als achteraf wordt gezegd dat iets niet goed is. Het werkt beter als je op
een vroeg moment impulsen geeft. Kwaliteitsteams nemen opdrachtgevers
vanaf het begin aan mee. Niet elke opdrachtgever kan alles weten, maar wie
dat niet kan moet het wel willen leren. Dat kan door mee te lopen met een
kwaliteitsteam, zo kan hij ervaring opdoen. Maar ze zijn er niet om te dicteren
hoe het moet gaan worden. Als het om regie gaat, zullen de provincies een

belangrijk rol moeten spelen. 

Wat wordt dan de belangrijkste functie van zo’n team: bewaken en corrigeren
of stimuleren en inspireren?
Over de manier waarop het rijk kwaliteitsteams gaat inzetten zijn nog geen
besluiten genomen. Maar hierbij geldt wat ik eerder al aangaf: de teams zullen
vooral in een vroeg stadium positieve impulsen moeten geven. Hoe we dat
precies gaan doen zal zich de komende maanden verder uitkristalliseren.
En er zijn nog geen budgetten voor vastgesteld.

Nee, maar kwaliteitsteams zullen in het grotere geheel van plankosten niet
een kostenpost zijn waar provincies van omvallen. In de komende architec-
tuurnota, waarvan minister Plasterk de trekker is, wordt dat allemaal nog
nader gedefinieerd, en vooral wordt benadrukt dat kwaliteit belangrijk is.

Is het in dat verband niet jammer dat de nieuwe rijksbouwmeester onder
Vogelaar valt?
Nee, zij is verantwoordelijk voor de Rijksgebouwendienst en in die hoe-
danigheid ook de opdrachtgever van de rijksbouwmeester. Vanzelfsprekend
betekent dat niet dat Liesbeth van der Pol, die vanaf het najaar de nieuwe
rijksbouwmeester zal zijn, zich alleen met prachtwijken mag bezighouden.
Als kabinet staan we allemaal voor hetzelfde beleid.

Architectuur Lokaal publiceerde naar aanleiding van genoemde analyse een
oproep aan de regering: herkent u zich hierin? Voelt u zich aangesproken?
Jazeker. Ik vind het inderdaad belangrijk om cultuur centraal te stellen en dat
is ook precies waar wij in het kabinet mee bezig zijn. De regering definieert
de culturele betekenis van het bouwen, bijvoorbeeld in de Architectuurnota.
Voor mij is cultuur om te beginnen: rekening houden met de context van de
plek. Die identiteit, dat is een van de belangrijkste punten. Ik herken ook dat
het ingewikkeld wordt om rekening te houden met de belangen van alle
betrokkenen. Er is meer aandacht nodig voor het bouwproces, maar archi-
tecten kunnen en mogen niet alles alleen bepalen. De burger spreekt mee,
maar de overheid moet uiteindelijk beslissen. Er is een toenemende behoefte
aan een opdrachtgever die durft, die visie toont. Een goed voorbeeld is het
Chasséterrein in Breda. Daar is de mening van de inwoners meegenomen,
iedereen is betrokken in het proces, maar de opdrachtgever is de regisseur.
Hij moet kiezen. Een vergaarbak van wensen zonder hiërarchie gaat ten koste
van de identiteit. Nu zien we teveel dezelfde gebouwen, eenheidsworst.
Mensen willen herkenbare kwaliteit die authentiek is. Maar wie het goed
doet, mag in het zonnetje worden gezet. Daarom is de Gouden Piramide zo’n
belangrijke prijs, een beloning voor één opdrachtgever, maar een inspiratie-
bron voor vele.

Informatie
Mooi Nederland is één van de beleidsprioriteiten van de minister van
VROM voor de huidige kabinetsperiode. Het tegengaan van verdere 
verrommeling van het landschap is een van de ingrediënten om aan die 
prioriteit inhoud te geven. Het gaat om het aanpakken van bestaande en 
het voorkomen van toekomstige verrommeling. Informatie over dit dossier:
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=31125

‘Niet elke opdrachtgever kan alles weten, 
maar wie dat niet kan moet het wel willen leren.’

‘Er is een toenemende behoefte aan een 
opdrachtgever die durft, die visie toont.’



We kennen allemaal wel het deprimerende gevoel
dat je overvalt op een verwaarloosd bedrijventerrein
met scheefhangende hekken, foute belettering,
gaten in de weg en afgeknakte boompjes.
Onbewust heb je daar minder wroeging als je er
een papiertje op straat gooit. De omgeving 
appeleert aan het slechte in de mens. Ik geloof in
schoonheid en ik ben ervan overtuigd dat dat het
goede in de mens aanspreekt. ‘Schoonheid is de
belofte van geluk’, schreef Stendahl en zo is het
maar net. De fysieke omgeving is van grote invloed
op ons welbevinden, dus moeten we er voor zorgen
dat die omgeving goed is. Daar kan de overheid
niet alleen voor opdraaien, maar als het welbevin-
den van de burgers op het spel staat ligt daar
natuurlijk wel een belangrijke politieke verant-
woordelijkheid. Dat vereist visie, zowel bij lokale
bestuurders (‘decentraal wat kan’) als bij de rijks-
overheid (‘centraal wat moet’).

Scholing behoort tot het erfgoed van de SP en
kent een tradititie die is terug te voeren op de
emancipatie van de arbeidersklasse. Vooral uit
socialistische en sociaaldemocratische hoek werd
vanaf eind 19e eeuwe veel gedaan aan de verheffing
van het volk. Het onderwijsniveau is gelukkig
zodanig dat het bijspijkeren van lagere school 
kennis op de Arbeidersavondschool niet meer hoeft.
Het geven van scholingen en cursussen neemt echter
nog steeds een belangrijke plaats in binnen de SP.
Naast lokale scholingsbijeenkomsten verzorgt het
landelijk studiecentrum sinds 1972 een scala aan
scholingen en cursussen met name bedoeld voor
mensen die een bestuursfunctie hebben of volks-
vertegenwoordiger zijn. Eén van die activiteiten is
de SP Universiteit, waar een lang weekend of, in
de vakanties, een halve week ergens op een mooie
plek in het land themabijeenkomsten worden

georganiseerd. We hebben er inmiddels tientallen
gehad, over de meest uiteenlopende, maar altijd
wel politiek relevante onderwerpen. En altijd met
deskundige gastsprekers. 

In het weekend van 18, 19 en 20 januari ver-
zamelden zo’n zestig SP leden zich voor de SP
Universiteit in het conferentieoord De Bergse
Bossen. Deze eerste editie van dit jaar met de 
titel Mooi Zo! had als onderwerp de ruimtelijke
ordening. Raadsleden, statenleden en bestuurders
van lokale afdelingen uit alle hoeken van het land
kwamen hier bijeen. Verleden jaar hebben we met de
raad- en statenleden in een aantal bijeenkomsten
al uitgebreid gesproken over de verdeling van
bestuurlijke verantwoordelijkheden en de nieuwe
Wet op de Ruimtelijke Ordening. Weten hoe instru-
menten werken is nooit weg, maar dan moet je wel
weten wat je wilt maken. Een band plakken met

een zaag lijkt me niet verstandig, al ben je een
meester in zagen. Dit jaar lag de nadruk op ont-
wikkelingen die samenhangen met de rol van de
overheid als het gaat om de inrichting van ons
land. Waar willen we bouwen, en wat dan, en wat
willen we behouden? Er waren boeiende gast-
colleges van onder meer Flip ten Cate (directeur
Federatie Welstand), Cilly Jansen (directeur
Architectuur Lokaal), Han Olden (senior adviseur

SP Universiteit

onderzoeksbureau STOGO) en een een stevige 
discussie tussen projectontwikkelaar Rudy Stroink,
SP wethouder Yorick Haan en Bertwin van
Rooijen (projectleider van Via Breda). Een excursie
op de zaterdagochtend naar de Hollandse
Waterlinie maakte duidelijk dat nieuwe ontwikke-
lingen met respect voor het cultureel erfgoed best
mogelijk zijn.

Dat een brede maatschappelijke discussie niet
altijd van bovenaf georganiseerd behoeft te worden,
bewijst de discussie die is losgebarsten over de
inrichting van ons land. Die roep om een visie
klinkt de laatste tijd steeds luider en uit steeds meer
hoeken, en is vooral gericht aan de rijksoverheid.
De overheid moet duidelijk maken wat ze wil. Met
het plan Mooi Nederland geeft het kabinet aan die
roep in ieder geval gehoord te hebben. Maar als de
overheid werkelijk serieus het verloren terrein wil
herroveren, moet er fundamenteel iets veranderen.
In het jaarverslag van de Raad van State wordt de
ruimtelijke ordening als voorbeeld genomen om de
sluipende maar ingrijpende karakterverandering
van de staat te illustreren. De Raad somt op: uit-
voerende organisaties zijn op afstand gezet, de
inhoudelijke deskundigheid binnen de overheid is
teruggelopen, de interventiemogelijkheden zijn
ingeperkt en politieke oordelen worden gebaseerd
op kwantitatieve gegevens. Dat heeft de inrichting
van ons land geen goed gedaan.

In mijn eerste ontmoeting met minister Cramer 
heb ik haar desgevraagd geadviseerd om van VROM
het Ministerie van Samenhang en Schoonheid te
maken. De inrichting van Nederland is er niet van-
wege een vingerwijzing Gods of een natuurramp,
maar ze is bedacht, ontworpen, beoordeeld, 
goedgekeurd en gebouwd. Aan het begin van het
proces staan ideologische opvattingen van de
opdrachtgever, die voor 80% bepalend zijn voor
het uiteindelijke resultaat. Dat zou weleens waar
kunnen wezen als je naar de architectuur in het
voormalig Oostblok of in Brasschaat kijkt. Als het
om de ruimtelijke ontwikkeling gaat, is de ‘laissez
faire’ ideologie bij de overheid helaas de laatste
decennia leidend geweest. De toekomstige inrichting
van ons land moet het niet hebben van mensen
met een laat-maar-waaienmentaliteit, maar wel van
betrokken, deskundige en bevlogen mensen. Zowel
bij gemeenten, provincies, de rijksoverheid als in de
ontwerpsector. Bij motie heb ik de regering verzocht
om de rol van het College van Rijksadviseurs 
structureel te verankeren in het ruimtelijk beleid en
om bij de inzet van middelen uit het Herstructure-
ringsfonds Bedrijventerreinen de ruimtelijke en
architectonische aspecten mee te laten wegen.
Beide moties zijn aangenomen. 
De roep om  ‘overheid maak duidelijk wat je wil’
hebben wij ons aangetrokken. Gelet op de reacties
van de deelnemers was de SP Universiteit, mede
dankzij de bijdragen van de gastsprekers, een stap
in de richting van betrokkenheid en kennis.

Informatie
Hans van Leeuwen is Tweede Kamerlid 
voor de SP en woordvoerder Cultuur en
Ruimtelijke Ordening.
www.sp.nl

Dit jaar lag de nadruk op 
ontwikkelingen die samenhangen
met de rol van de overheid als het
gaat om de inrichting van ons land.
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Kennis > Tekst: Hans van Leeuwen > Beeld: SP

Niet alleen van bestuurders, ook van raadsleden wordt deskundigheid
verwacht over de onderwerpen waarover ze beslissen. De SP bevordert
de deskundigheid van zijn raadsleden door gerichte cursussen. 
‘De toekomstige inrichting van ons land moet het niet hebben van 
mensen met een laat-maar-waaienmentaliteit, maar van betrokken, des-
kundige en bevlogen mensen.’
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Het ontwerp 
zit niet meer in 
de genen van 
de provincie

Tekst: Indira van ’t Klooster > Beeld: Blink fotografie

Ruimtelijke kwaliteit is een aandachtspunt dat voor provincies 
steeds belangrijker wordt. Drie provincies hebben een provinciaal
bouwmeester aangesteld om de ruimtelijke kwaliteit te borgen. 
Op uitnodiging van Architectuur Lokaal spraken de drie bouwmeesters
voor het eerst gezamenlijk over hun werkzaamheden.
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Waar houden jullie je op dit moment concreet 
mee bezig?

TH: Ik ben momenteel een beetje foot loose, niet
mijn positie als zodanig, maar met de komst van de
nieuwe wet RO en een nieuw Provinciaal
Ontwikkelings Plan (POP) staat alles weer ter dis-
cussie, ook de invulling van mijn rol. Het POP is
de provinciale bijbel, hier staat alles in over streek-
plannen, waterbeheer, verkeer, etc. voor de
komende jaren. De discussie gaat vooral over 
kwaliteit, maar ook over krimp en vergrijzing. Die
discussie voeren we nu onder andere aan de hand
van het begrip Identiteit. Trots en eigenwijsheid zijn
Groningse eigenschappen. Levert dat identiteits-
besef nieuwe invalshoeken om de opgaven te lijf te
gaan? Dat zijn interessante gedachten. Een voor-
beeld is de toekomst van het Westerkwartier, 
een houtsingellandschap. De identiteit is die van
scharrelaareconomie, de ondernemer op kleine
schaal. Dat kan een kenmerk zijn om dat gebied
nader te definiëren en mee in te helpen kleuren.

MR: Een belangrijk moment om advies uit te brengen
is wanneer gemeenten vragen om een streekplan-
herziening. Ik heb bewust keuzes gemaakt met
betrekking tot de onderwerpen waarmee ik me wil
bemoeien. Dus niet de Noordvleugel, daar zijn al
genoeg partijen mee bezig, maar wel het
Metropolitane Landschap en de interactie met het
stedelijk veld, agrarische vernieuwing, IJmeer-
Markermeer en Noord-Hollandse badplaatsen,
met name kustbeleid en toerisme. 

JH: In de provincie Overijssel bestaan ruimtelijke
kwaliteitsopgaven op drie schaalniveaus.
Allereerst is er de schaal van de kleine ingreep die
heel veel voorkomt. De erven van 26.000 boeren
zijn belangrijke identiteitsbepalers in de
Overijsselse landschappen. Door die omvang is het
formuleren van spelregels en stimuleringsbeleid
voor ruimtelijke kwaliteit een provinciale kwestie.

Dan zijn er de ingrepen die minder vaak voorkomen,
maar een grote ruimtelijke impact hebben, zoals
stads- en dorpsuitbreidingen, regionale infrastruc-
tuur, nieuwe natuur en waterberging. De derde
schaal is die van de grands projets van de provincie,
die vaak het grondgebied van meerdere gemeentes
beslaan, zoals de bypass in de IJssel bij Kampen.
AtelierOverijssel wordt gedragen door vijf partner-
organisaties, die elk vanuit verschillende invalshoek
actief zijn op het gebied van ruimtelijke kwaliteit:
Architectuurcentrum Twente, Het Oversticht, de
Dienst Landelijk Gebied, Landschap Overijssel 
en Kunst & Cultuur Overijssel. Zij fungeren als
adviseurs, als programmaraad. Miranda, had jij
niet ook een forum opgericht?

MR: Ja, ik heb behoefte aan een extern klankbord
dat mij scherp houdt. Aan mensen met relevante
maatschappelijke en professionele posities die op
persoonlijke titel meediscussiëren over uiteen-
lopende ruimtelijke kwesties in Noord-Holland.
Hun ideeën zijn waardevol en bovendien creëer ik
op deze manier betrokkenheid bij provincie. 

JH: De provincie is niet altijd zelf opdrachtgever,
maar ze moet het herkennen van de opgave en
goed opdrachtgeverschap stimuleren. Om dat goed
te kunnen doen zijn inhoudelijke kennis en benul
van wat ontwerp vermag belangrijk. In Overijssel
ontstaat een lacune, omdat de provincie bijna geen
ontwerpers meer in dienst heeft.

MR: Dat speelt in Noord-Holland ook. Er zijn veel
generalisten onder ambtenaren, maar als puntje bij
paaltje komt, weet niemand echt ergens iets van af.
Anderzijds weet de bevolking nauwelijks wat de
provincie doet. Daarom heb ik De Etalage opgezet,
een vitrine voor de activiteiten van de provincie.
Ook halen we bewust de relatie met de media aan.

JH: Dat is heel goed en heel belangrijk. In
Overijssel is het belangrijkste nu de opstart, het
creëren van enthousiasme, het accent ligt op 
sensibiliteit opwekken voor ruimtelijke kwaliteit
op het hogere schaalniveau. 
Verder zijn we bezig met het definiëren van het
provinciale belang. In de nieuwe Wet op de
Ruimtelijke Ordening is er geen streekplan als
toets voor de gemeentelijke bestemmingsplannen
meer. Wel de structuurvisie op provinciale schaal.

Hier hoort een verschuiving bij van minder toetsen
naar meer stimuleren. 

TH: De nieuwe wet RO is vreselijk. Ruimtelijke
kwaliteit afdwingen wordt lastiger. De handvatten
die we hadden, worden verspeeld met de nieuwe
wet. De nadruk op 'decentraal wat moet' maakt het
moeilijker om tot samenwerking te komen.
Ruimtelijke kwaliteit is niet lokaal, maar hangt

samen op meerdere niveaus. Gemeenten die in
hun eentje de dorpskern verpesten krijgen met de
nieuwe wet veel meer ruimte. De verbinding tussen
overheden, het samen oplopen wordt door de
nieuwe wet omgezet in separatisme.

MR: Precies! Maar ook: iedereen gaat met het
begrip ruimtelijke kwaliteit aan de haal en geeft
daar zijn eigen invulling aan. Ook het rijk. Het
begrip ruimtelijke kwaliteit is in Noord-Holland
ook geclaimd door de afdeling Cultuur bij de
Provincie, maar daar hoort het niet te liggen.
Ruimtelijke kwaliteit is een zaak van ontwerp-
disciplines. Maar Jandirk, helpt jullie definitie van
de drie schaalniveaus om het provinciale belang te
definiëren?

JH: Ja, neem bijvoorbeeld de kwestie van de erven.
Iets wat op kleine schaal heel veel voorkomt,
wordt een opgave voor de provincie; dat herkennen
gemeenten ook. Maar ook een groot gebied, zoals
het Vechtdal, met vijf gemeenten, twee waterschap-
pen en tal van ondernemers, gebiedseigenaren en
beheerders vormt een ruimtelijke kwaliteitsopgave
op het niveau van de provincie. Maar het is nog wel
oefenen: hoe krijg en hou je de partijen betrokken
en enthousiast.

TH: Wij hebben een soortgelijk probleem met
erven en al die lokale eigenaren. We hebben liever
niet dat elke gemeente daar eigen beleid op formu-
leert, in de ene gemeente wordt er gewoon meer
belang gehecht aan de ruimtelijke kwaliteit van de
erven dan in de andere. We proberen daar samen
met de gemeenten beleid voor op te stellen. Nu
voeren wij keukentafelgesprekken met een boer en

‘Er zijn veel generalisten onder
ambtenaren, maar als puntje bij
paaltje komt, weet niemand echt
ergens iets van af.’

‘De nieuwe wet RO is vreselijk.’

Jandirk Hoekstra (landschapsarchitect), is samen
met landschapsarchitecte Karen de Groot inhou-
delijk verantwoordelijk voor AtelierOverijssel.
Binnenkort wordt hij na een periode van twee
jaar afgelost. Toen hij begon in de provincie
Overijssel stond de zoektocht naar een definitie
van ruimtelijke kwaliteit centraal, alsook het
definiëren van het provinciale belang. De provincie
Overijssel richtte het AtelierOverrijssel op waarin
toekomstige opgaven worden gedefinieerd en
waar concrete ontwerpstudies worden gedaan.
Pleitbezorger van deze multidisciplinaire werk-
plaats is gedeputeerde Theo Rietkerk.
AtelierOverijssel staat een werkbudget van bijna
€ 300.000 ter beschikking.



zijn adviseur. Zo proberen we boeren bewust te
maken van de landschappelijke context waarbinnen
zijn erf valt. De gesprekken zijn een groot succes,
maar het is een erg tijdrovende aanpak. En: hoever
moeten we daarin gaan? Wanneer is een boeren-
bedrijf nog agrarisch, nog landschapsgebonden?
Soms lijken boerenerven meer op bedrijventerrei-
nen.

MR: In de Wieringermeer hebben we een vergelijk-
baar probleem met kassen. De gemeente
Wieringermeer stelt wel beeldkwaliteitplannen en
structuurvisies op, maar die zijn flinterdun.
Bovendien wordt het culturele proces van transfor-
matie overgeslagen. Een voorbeeld is dat lange
wegen met bomen aan weerszijden nu geruisloos
worden vervangen door taluds om de kassen aan
het zicht te onttrekken. Daardoor verandert het
landschap. Daar zou op zijn minst bewust bij moe-
ten worden stil gestaan. Ik wil nu een kwaliteits-
team en cultuurhistorici laten meekijken. Ook kijk
ik naar mogelijkheden om de vormgeving van 
kassen te sturen. Het is me opgevallen dat kassen-
bouw een nieuwe typologie krijgt, waarbij de vorm
vooral wordt bepaald door de cilindervormige
warmtewisselaars. Als we die in een beeldkwali-
teitplan tot beelddragers maken, ontstaat als van-
zelf een zekere eenheid in kassengebieden.

JH: Dan is ontwerp dus belangrijk. Wij maken ons
zorgen over de kwaliteit van het werk van de 
ingeschakelde ontwerpbureaus. Er wordt teveel op
de automatische piloot gekoerst. Provincie en
gemeenten moeten af van de vanzelfsprekende
keuze voor steeds maar weer hetzelfde bureau; die
praktijk levert overal zo’n beetje hetzelfde gemid-
delde aan wijken en landschap op.

MR: Ja, het gaat om het verschil tussen generiek en
specifiek ontwerp! Die discussie herken ik.

TH: Ik ook, ik zoek spiritualiteit, gevoel in het 
ontwerp voor woonwijken en landschappen. Maar
het ontwerp zit niet meer in de genen van de 
provincie. Ambtenaren toetsen de plannen aan de
verschillende beleidsvelden, maar dat is wat anders
dan integraal, laat staan ontwerpgericht denken.
In de regio Groningen/Assen is daarom heel
bewust een Q-team ingesteld, een gezaghebbende
ontwerpstem van buiten. 

JH: AtelierOverijssel is eigenlijk een kennis-
centrum. Om die rol te versterken hebben we
Ateliergesprekken opgezet. Eén keer per maand
komen circa 30 mensen van de provincie, de
gemeenten en andere partners bijeen om te praten
over een ruimtelijke kwaliteitsthema. Deze
gesprekken worden als heel vruchtbaar ervaren.

TH: Die Ateliergesprekken zijn ook een goed 
middel om zelf bij de les te blijven.

MR: Ja, maar wat levert het op? Ik twijfel aan wat
daarvan beklijft. 

TH: Energie, permanente druk, dat levert het op.
De continue aandacht die we vragen voor ruimte-
lijke kwaliteit is nodig om de aandacht vast te 
houden en het proces gaande te houden. Wat wij
doen, gaat ergens over! Het effect van dergelijke
gesprekken is misschien niet meetbaar, maar wel heel
belangrijk. Overigens, de context in de provincie
Groningen is anders dan in Noord-Holland en

Overijssel. Wij hebben maar één grote stad, en 
verder heel veel kleine dorpen, daar ontbreekt veel
kennis. Hoewel wij ons primair richten op de 
voorkant van ontwerpprocessen en plannen, 
toetsen wij daarom ook achteraf heel bewust op de
ontwerpkwaliteit van plannen. 

MR: Hoe toetsen? In Noord-Holland is toetsing
uitsluitend juridisch, ondanks het belang dat aan
ruimtelijke kwaliteit wordt gehecht. Zelfs de beeld-
kwaliteitplannen worden alleen juridisch getoetst!
Ik ben nu met Welstandszorg Noord-Holland 
in overleg of zij een provinciale welstandstoets
kunnen leveren. 

TH: Nee, wij toetsen op ontwerpkwaliteit. Ik krijg
alle plannen te zien. Bewust. Zo kunnen we in een
vroeg stadium helpen, met ontwerpkracht, of met
geld. Voor goedkeuring van plannen zijn gemeenten

afhankelijk van de provincie. Als we signaleren dat
de plannen onvoldoende kwaliteit hebben, helpen
we alsnog met geld en menskracht om die kwaliteit
omhoog te brengen. Dat werkt. Uit een enquête is
gebleken dat gemeenten deze manier van werken
zelf ook prettig vinden. 

Wat inspireert jullie het meest in de verhalen van
jullie collega-bouwmeesters?

JH: Ik word door Theo aan het twijfelen gebracht
over de effectiviteit van het losgeplaatste
AtelierOverijssel. Het risico is inderdaad dat het
inhoudelijke resultaat van het atelier niet door-
dringt in de provinciale praktijk van alledag. Maar
aan de andere kant kunnen wij heel andere koersen
verkennen; buiten de paden van het provinciaal
beleid treden. En dat geeft juist veel energie. 
De Etalage van Miranda is een heel goed initiatief.
Het is belangrijk om de ruimtelijke kwaliteit op
provinciaal niveau te promoten, de producten
bekend te maken alsook de acties op het gebied
van kwaliteit in gang te zetten.

TH: Miranda en Jandirk zitten in een vergelijkbare
situatie. Ze zijn extern ingehuurd, het gevaar is dat
hun inbreng niet voldoende ‘landt’, niet ingebed
raakt in het ambtelijk apparaat. Net als er iets
begint te beklijven zijn ze weer vertrokken. Het
voordeel is dat ze een frisse, organisatieonafhanke-
lijke manier van denken meebrengen. Voor de 
provincie is veel te winnen als het lukt om op haar
schaalniveau goed te functioneren, bijvoorbeeld
door opgaven te definiëren en in een kader te
plaatsen, zoals Miranda doet met de badplaatsen
in Noord-Holland.

MR: Wat ik van Jandirk vooral heb opgestoken, is
het instellen van een programmaraad. Zo komen
meerdere partijen met elkaar in gesprek en wordt
de verantwoordelijkheid breder gedragen. Van
Theo neem ik mee dat het tijd en geduld kost om
iets op te bouwen. Minder bewijsdrang, en meer
rust en meer vertrouwen werkt dan productief.
Het derde wat ik heb opgestoken is dat het heel
belangrijk is om het provinciale belang te definiëren.
Waarvoor willen we verantwoordelijk zijn? Een
erf is een detail, maar als er veel van zijn dan is het
toch een provinciale zaak.
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‘Provincie en gemeenten moeten 
af van de vanzelfsprekende keuze
voor steeds maar weer hetzelfde
bureau’.

Miranda Reitsma (stedenbouwkundige) is sinds 
9 maanden werkzaam als provinciaal adviseur
ruimtelijke kwaliteit van de provincie Noord-
Holland. Dat doet ze 16 uur per week. Haar 
opdracht als provinciaal bouwmeester is de 
kwaliteit van de provinciale organisatie een impuls
geven; Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd en
ongevraagd adviseren; intermediair zijn bij
gebiedsontwikkelingsprojecten; en kennis 
ontwikkelen bij gemeenten. Bij aanvang heeft ze
een Plan van Aanpak geschreven. Dat plan is ter
kennisgeving voorgelegd aan GS, maar welbewust
niet vastgesteld, om compleet onafhankelijk van
de politieke context te kunnen functioneren.
Haar budget is € 200.000 per jaar. 

Theo Hoek (architect) is sinds 2001 fulltime pro-
vinciaal bouwmeester van de provincie Groningen.
Hij begon met het scheppen van een kader voor
het begrip ruimtelijke kwaliteit in een door hem
geschreven provinciale Nota Ruimte. Deze is
vastgesteld door GS. Daarin is de rol van de 
provincie in actuele opgaven gedefinieerd, en ook
hoe de schakels tussen alle partijen (provincie,
gemeente, boeren, ondernemers) kunnen worden
versterkt. Met de op handen zijnde nieuwe Wet RO
en een nieuw Provinciaal Ontwikkelings Plan
(POP) staan momenteel allerlei zaken opnieuw
ter discussie. Wat is provinciale identiteit? 
Wat zijn de toekomstige opgaven? 
Zijn budget is € 382.800 per jaar. 



Cliënten verblijven niet meer in instituties in de
bossen of duinen, maar wonen of krijgen hulp
dichtbij hun eigen woon- of verblijfplaats. Dat leidt
in het hele land tot bouwprojecten in de ‘achtertuin’
van omwonenden. Anno 2008 vormen bijzondere
zorgvoorzieningen dus een wezenlijk onderdeel
van de gebouwde omgeving, maar erg populair zijn
ze niet. Aan de rand van de Utrechtse wijk Ondiep
stond een karakteristiek gebouw uit begin 1900
met aanbouw uit de tachtiger jaren. Namens de
GG&GD ging Marieke Kessels aan de slag om op
die plek een hostel te realiseren voor 23 langdurig
alcoholverslaafden; dat betekende naast 23 kamers
ook een passende setting voor begeleiders om
cliënten te helpen en te trainen op termijn zo zelf-
standig mogelijk te kunnen wonen elders in de

stad. Met de zorginstelling SBWU (1) en architect
Peter Versseput van Versseput Architecten maakte
zij op basis van een uitgebreid programma van
eisen een eerste ontwerp. Marieke Kessels: ‘Wij
waren tevreden over het ontwerp, het voldeed aan
het programma van eisen, paste in de fysieke eisen
van het bestemmingsplan, we lagen goed op het
tijdschema en bleven beneden de begrote kosten.’
Daar dachten de omwonenden anders over. Peter
Versseput: ‘Al bij binnenkomst van de zaal met de
maquette onder mijn arm wist ik dat het mis zou
gaan. Het ontwerp was binnen enkele minuten
afgeschoten. Gelukkig had ik ervaring met heftige
en emotionele reacties, maar hier was het toch 
bijzonder.’ Om toch de gewenste voorziening te
realiseren was een bijzondere rol weggelegd voor
wethouder Spekman. Hij verkreeg de medewerking
van de buurt, maar dan wel voor een in de buurt
passend gebouw. Marieke Kessels: ‘Hij stelde met
instemming van de gemeenteraad de opleverdatum
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Verslaafden 
in de achtertuin
Opdrachtgever in NL > Tekst: Martin van ’t Klooster > Ontwerp: Versseput Architecten
Opdrachtgever: GG&GD Utrecht > Beeld: exterieur Corné Bastiaansen; interieur Pauline de Gaaij

Wat levert het op als opdrachtgever, zorginstelling, architect en 
omwonenden samen aan de ontwerptafel komen te zitten? ‘Veel’, zegt
Marieke Kessels, senior projectmanager van de gemeente Utrecht. 
Zij maakte omwonenden mee als kritische en nieuwe partij bij de bouw
van een hostel in de wijk Ondiep. ‘Niet de tijd of het geld die het kost 
is doorslaggevend, maar of opdrachtgevers, architecten en andere 
professionals hun eigen rol en professionaliteit ter discussie willen 
stellen’, concludeert ze.  

‘Al bij binnenkomst van de zaal
met de maquette onder mijn arm
wist ik dat het mis zou gaan.’
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uit en de architect kreeg de opdracht met mij, de
zorginstelling en de buurtbewoners op deze locatie
met een nieuw ontwerp te komen.’ Zo raakte ook
Jan Kooij, inwoner van Ondiep betrokken: ‘Ik ben
toen, namens de wijkbewoners die zitting hadden
in de beheergroep, met een tweede lid van de
beheergroep, aangevuld met een direct omwonende,
in het bouwontwerpteam gestapt. Ik had al ervaring
met architecten en bouwplannen vanuit mijn werk.
Van bouwstijlen wist en weet ik nog weinig, maar
ik weet wel wat nodig en mogelijk is bij een grote
verbouwing. De belangrijkste reden om er veel tijd
en energie te steken was de toezegging van wet-
houder Spekman dat we ook werkelijk invloed
kregen en het geen wassen neus zou zijn.’

De grootste bezwaren van de omwonenden richt-
ten zich op de omvang van de bebouwde ruimte op
het beschikbare perceel, waardoor ruimte voor
groen verloren ging. Maar ook de hoogte en de
massieve indruk van het gebouw zorgden voor
beroering. Peter Versseput: ‘Ik heb steeds per
onderdeel alternatieve oplossingen voorgelegd en
daar hebben we met zakelijke argumenten over
gesproken. Op basis van die discussies is het defini-
tieve ontwerp tot stand gekomen. We hebben het
gebouw compacter gemaakt en enigszins gedraaid
zodat er meer ruimte voor groen bleef en voor de
omwonenden meer zicht kwam op het verkeer.
Ook hebben we het gebouw een meter dieper in de
grond laten zakken, zodat het uiteindelijk lager 
is geworden, en we hebben een licht hellende kap
aangebracht, waardoor het een vriendelijker uit-
straling heeft gekregen.’ 

Peter Versseput constateert dat zijn aanvankelijke
aarzeling om buurtbewoners aan de ontwerptafel
te dulden voorbarig was: ‘Ik heb een nieuwe kijk
gekregen op buurtinspraak. Het heeft een opvallend
gebouw opgeleverd en ik heb geleerd dat een 
programma van eisen zoals zorgverleners dat 
verwoorden een tweede laag heeft. Ik heb juist op
basis van de discussies tussen de zorgverleners en
de omwonenden gemerkt dat er heel goed een 
creatieve vertaalslag mogelijk is tussen wat in het
programma van eisen wel is verwoord, maar niet

echt duidelijk is. Bijzonder tevreden ben ik over de
gevelbekleding van polyesterbeton, die door een
reliëf van bamboe en een groene print van fluiten-
kruid een markante uitstraling geeft op de kop van
een dichtbebouwde wijk.’   

Ook Marieke Kessels is de onverwachte wending
in het bouwproces goed bevallen: ‘De ontwerpfase
heeft meer tijd gekost. Zo’n intensief en voor de
buurt ook een emotioneel proces stelt hoge eisen
aan het opdrachtgeverschap. De planning moet
gehaald worden, het budget mag (en is) niet over-
schreden en de inbreng van de omwonenden moet
tot z’n recht komen. Niet alles is mogelijk, maar als
je de buurt meeneemt in de noodzakelijke beslis-
singen en afwegingen, dan is er ook draagvlak. Wat
de ontwerpfase meer aan tijd heeft gekost, hebben
we ruimschoots goed gemaakt in de fase van verdere
besluitvorming en de bouw zelf. Maar het belang-
rijkste is toch het draagvlak in de buurt. Een
gebouw is nodig om aan deze cliënten goede zorg
te bieden, maar een gebouw betekent ook altijd
een ingreep in de openbare ruimte. Een gebouw
voor zo’n doelgroep vergt ook veel begrip van de
buurt. Het is het waard geweest om de buurt-
bewoners als belanghebbenden aan tafel te krijgen
en te houden. Het geeft vooral voldoening nu de
buurt tevreden is met het uiteindelijke resultaat.
Jan Kooij: ‘Je hoort van de omwonenden geen
kwaad woord, dus dan is het goed. Het oogt
modern, het straalt rust uit en de buurt is er beter
van geworden.’ Peter Versseput voegt daaraan toe:
‘Ik moet toegeven dat het eindresultaat er 
beter van is geworden. Jan Kooij concludeert: 
‘Ze moesten wel aan ons wennen, maar eerlijk is
eerlijk, we hebben goed kunnen samenwerken.’ 

Informatie
De gemeente Utrecht, de winkeliers, het winkelend
publiek, maar ook de politie en de zorgverleners
wilden in Hoog Catherijne eind negentiger jaren
een andere oplossing voor de ruim 200 aan drugs
en/of alcoholverslaafde mensen, die ́ leefden´ in de
weinig gebruikte uitgangen van het commerciële
stadshart. Onder leiding van de toenmalige wet-
houder Hans Spekman kwamen in de binnenstad
drie zorgcentra en op de langere termijn negen hos-
tels verspreid over de stad. Elk van de hostels
kreeg een beheergroep, die voor de helft bestaat uit
vertegenwoordigers van de direct omwonenden. De
beheergroep bereidt een convenant voor met spel-
regels waaraan, cliënten, de gemeente Utrecht, de
politie, medewerkers van de zorginstelling en
omwonenden zich houden om de voorziening
draagvlak in de wijk te geven. Het doel is de hos-
tels beter in de buurt in te passen door intensief
overleg over het omgevingsbeheer. Verdere litera-
tuur: Een huis dat past; vormgeven aan maat-
schappelijke opvang, Research en redactie
Versseput Architecten Utrecht, 2007 (te bestellen
via www.versseputarchitecten.nl) en Een thuis
voor verslaafde daklozen. Leerervaringen van de
realisatie van hostels in Utrecht, GG&GD Utrecht,
2005 (te bestellen via www.binnenplaats.nl)
.
Martin van ’t Klooster is communicatieadviseur.
Hij heeft zich gespecialiseerd in de communicatie
met bewoners rond omstreden bouwprojecten in
een wijk. 

(1) Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht

‘Een programma van eisen zoals
zorgverleners dat verwoorden 
heeft een tweede laag.’
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De spanning tussen maatschappelijk en vastgoed
zit ook in het begrip ‘sociale onderneming’. Het
begon allemaal met de verzelfstandiging van de
woningcorporaties, zo rond 1990. Corporaties
moesten niet langer afhankelijk zijn van overheids-
subsidies, maar op eigen kracht bijdragen aan goe-
de huisvesting. Vanuit hun wortels in de lokale
samenleving zouden ze dat beter kunnen dan het
ministerie vanuit Den Haag. Het sein stond op
groen voor een nieuwe vorm van ondernemerschap
met sociale doelstellingen. Dat was geen kleinschalig
experiment, omdat de corporaties ongeveer de helft
van de Nederlandse woningen in bezit hadden.
Een volgende grote stap volgde later in de jaren
negentig toen het scheiden van wonen en zorg op
de agenda kwam. Mensen moesten niet langer
worden gedwongen om langdurig in zorginstellingen
te verblijven. Als het maar enigszins kon, zou zorg
aan huis geleverd worden. Inrichtingen voor
gehandicapten en verzorgings- en verpleeghuizen
maakten plaats voor woon-zorgcomplexen met
volwaardige, zelfstandige woningen. 

Samenwerking tussen zorginstellingen en woning-
corporaties ging dat mogelijk maken. De zorgsector
zou voor ‘de handen’ zorgen, de corporaties voor
‘de stenen’. Idealisme was verbonden met zakelijk-
heid. Een zelfstandige levenswijze paste bij mondige
burgers, was beter voor de gezondheid en vormde
ook een rem op onnodig zorggebruik. Soms bereikte
men het beste van drie werelden, met mooie 
combinaties van wonen, zorg en architectuur. 
Het paste ook in de emancipatiebeweging van
ouderenorganisaties en patiëntenverenigingen, die
zich hard maakten voor het scheiden van wonen
en zorg. Inmiddels zijn we weer tien jaar verder.
Woningcorporaties zijn nog steeds sociale onder-
nemingen, ze fuseren steeds verder en hun ‘vast-
goedportefeuille’ wordt diverser. Woningcorporaties
hebben nu behalve woon-zorgcomplexen ook brede
scholen in eigendom. 

Achteraf blijkt het makkelijker om bij woon-zorg-
complexen zakelijkheid en idealisme te combineren

dan bij brede scholen. Eén van de verklaringen is,
dat minder duidelijkheid bestaat over de functionele
eisen waaraan gebouwen voor brede scholen moeten
voldoen. De emancipatiebeweging van ouderen 
en gehandicapten bracht met zich mee dat hun
organisaties kwaliteitseisen gingen formuleren
voor woningbouw. Zij kwamen met een keurmerk
om woningen geschikt te maken ‘voor alle leeftij-
den’. Het ging natuurlijk niet zonder slag of stoot,
maar uiteindelijk was er een landelijk eisenpakket
dat de corporaties in elk bouwproject konden toe-
passen. Bij brede scholen zijn standaardeisen 
minder voor de hand liggend, omdat ieder project
uniek is. Toekomstige gebruikers moeten overleggen
wat nodig is en scholen hebben vaak uiteenlopende
onderwijsvisies. Daarbij komt dat de combinatie
van partijen die binnen de brede school onderdak
vindt steeds verschillend is. De opdrachtgever
moet meer in de planontwikkeling investeren om
rekening te kunnen houden met maatschappelijke
idealen. Makkelijk of niet, brede scholen horen tot
het maatschappelijke vastgoed dat corporaties 
ontwikkelen en beheren. Dat zal nog wel even zo
blijven, want het belang is wederzijds. Corporaties
zijn gebaat bij samenhang in een wijk, waaraan
brede scholen kunnen bijdragen. Zij hebben ook
de middelen om brede scholen beter te maken.
Vaak wordt contact gezocht met corporaties als er
financiële problemen ontstaan en daar krijgt ieder-
een mee te maken die brede scholen wil bouwen. 

Het budget voor onderwijsgebouwen is standaard
te krap om een gebouw te maken dat voldoet aan
huidige maatstaven. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
klachten over het slechte binnenklimaat. Waar
kunnen extra middelen worden gevonden? Soms
springt de gemeente bij, maar dat blijft incidenteel.
Ook de meeste andere organisaties binnen de brede
school hebben het geld niet. Ze zijn in de regel van
subsidie afhankelijk of niet kapitaalkrachtig genoeg
om te investeren in een gebouw. Als de initiatief-
nemer op zoek gaat naar geld om de gewenste
kwaliteit mogelijk te maken, ontstaat vaak het idee

om woningen aan de school te koppelen.
Woningen kunnen een financiële impuls geven aan
het project, bijvoorbeeld als bewoners de grond
onder het complex voor hun rekening nemen. 

Daarbij komt, dat woningcorporaties soms ook
zelf bereid zijn om in de brede school te investeren,
vanuit hun belang bij een goed functionerend
buurtcentrum. Een bijkomend praktisch voordeel
ontstaat, als de ontwikkelaar van de woningen ook
de bouw van de school regelt en vervolgens het
onderhoud en het beheer van het hele complex
verzorgt. Voor de corporatie kan de school een
manier zijn om haar bewoners een meer gevarieerde
omgeving te bieden. De Rotterdamse corporatie
Woon Compas illustreert hoe maatschappelijk
vastgoed kan ontstaan uit de verbreding van zorg
naar wonen naar onderwijs. Een traditionele 
zorginstelling ging in de jaren negentig wonen en
zorg scheiden en stichtte een woningcorporatie
om zelfstandige woonruimte te kunnen bieden.
Woon Compas was bereid om in de nieuwe wijk
Nesselande te investeren in een brede school, omdat
huurders baat zouden hebben bij het contact met
schoolkinderen. De financiële problemen werden
opgelost, de senioren hebben een recreatieruimte
binnen het schoolcomplex en helpen als inval-
kracht bij ziekte in het kinderdagverblijf of als 
toezichthouder bij de Cito-toets. Het kan werken,
de combinatie van zakelijkheid en idealisme. 

Informatie
Stichting Woon Compas is een woningstichting
gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen en 
bijzondere doelgroepen. Zij is eigenaar van een
aantal gebouwen en verzorgt daarnaast de woon-
diensten in de panden die Zorg Compas van haar
huurt. Beide organisaties ontwikkelen regelmatig
gezamenlijke bouwactiviteiten. Een succesvol
voorbeeld van deze samenwerking is wooncentrum
Nesselint, dat deel uit maakt van het complex
Brede School Nesselande in Nesselande. 
Voor verdere informatie: www.wooncompas.nl
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Maatschappelijk vastgoed > Tekst: Dirk Bergvelt > Opdrachtgever: Stichting Woon Compas
Ontwerp: Cita Architecten > Beeld: Paul Gerlings

Maatschappelijk vastgoed is als een hybride auto.
Het is een combinatie van traditionele techniek met
nieuwe manieren om aan een schone wereld te 
werken. Er worden resultaten geboekt, maar de 
compromissen die daarvoor nodig zijn leiden ook tot
kritiek: het zou pas echt goed gaan bij fundamentele
vernieuwing. Zo gaan er ook wenkbrauwen omhoog
bij de verbinding van ‘vastgoed’ met ‘maatschappelijk’.
Past een term uit de commerciële wereld van de
beleggers en projectontwikkelaars bij het publieke
domein van organisaties zonder winstoogmerk? 

Tussen verzakelijking 
en idealisme (1)
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Dossier De Gemeente > Tekst: Marieke Berkers

Vorig jaar stond in de rubriek
Dossier De Gemeente elk kwartaal
een nieuw gebouwd gemeentehuis
centraal. Hoe verhouden de vorig
jaar besproken gemeentehuizen
zich tot de heersende praktijk en
waar moeten gemeenten met plan-
nen voor een nieuw gemeentehuis
vooral aan denken? ‘Gemeenten
zijn veelal geneigd de opgave te
licht in te schatten.’ Tips en tricks
voor de bouw van een nieuw
gemeentehuis.

Gemeentelijke herindelingen zijn niet de enige,
maar wel een belangrijke oorzaak van de hausse in
nieuwe gemeentehuizen die in Nederland worden
opgeleverd. Telde Nederland begin jaren tachtig
nog zo’n 800 gemeenten, per 1 januari 2008 is daar
met 443 gemeenten bijna de helft van over. Vanaf
1985 hebben 181 herindelingen en grenscorrecties
plaatsgevonden. Ongeveer een derde van deze
gemeenten heeft na de fusie nieuw gebouwd, 
verbouwd of bevindt zich thans in de aanloop tot
nieuwbouw. Bouwopgaven als gevolg van een 
herindeling zijn vaak complex. De theoretische
voordelen van schaalvergroting, zoals vergroting
van de bestuurkracht, kunnen botsen met de 
emotionele binding die burgers met het gebouw
hebben. Kersverse bestuurders en raadsleden zijn
na een gemeentelijke samenvoeging nog niet goed
op elkaar ingespeeld wanneer ze zich buigen over
de ingewikkelde taak een gebouw te creëren waarin
alle bewoners zich thuis voelen. 

De bouw van een gemeentehuis kan worden 
aangegrepen om de gemeentelijke identiteit te ver-
sterken. In het Groningse Slochteren bijvoorbeeld,
wilde de burgemeester dat uit de vernieuwbouw
het rurale karakter van de gemeente sprak. Het
nieuwe gebouw moest een lijken op een boeren-
schuur. Het landelijk gelegen Tynaarloo in Drente
koos juist voor een hypermodern gebouw met glas-
gevels. Wie in het gebouw rondloopt, raakt door-
drongen van de groene omgeving. Glas wordt veel
toegepast materiaal in hedendaagse gemeente-
huizen. Dat is ook niet vreemd, want als geen ander
materiaal verbeeldt glas het thema ‘transparantie’
dat het politieke klimaat van deze tijd kleurt. Het
Utrechtse stadhuis dat in 2000 door de Spaanse
architect Enric Miralles grondig werd vernieuwd, 
is een goed voorbeeld van een gebouw waarin 
verschillende politieke fasen af te lezen zijn. Het
oude stadhuis ligt met een statige, soeverein ogende
voorgevel aan de Oude Gracht. Miralles verlegde de
publieksingang naar de achterzijde van het gebouw.
Daar werkte hij het gebouw open en creëerde hij
een laagdrempelige ingang. 

Die transparantie wordt ook vertaald in participatie
van alle belanghebbenden. Zo werden vorig jaar in
Gouda bewoners actief betrokken bij de keuze
voor hun nieuwe Huis van de stad. Hun keuze uit
schetsontwerpen van twee architectenbureaus was
doorslaggevend. In Zaandam trokken raadsleden
en ambtenaren naar het centrum en deelden ‘pas-
poortjes tot de stad’ uit, die in het kort uitleg gaven

over de nieuwbouw van het gemeentehuis. Ook
werknemers worden actief betrokken bij besluiten
over details van het gebouw of  de inrichting van
hun werkplek. Projectleiders zijn soms minder
enthousiast over deze participatieve aanpak. Het
kost veel tijd en daarmee ook geld. Aan de andere
kant zorgt deze werkwijze voor draagvlak voor de
nieuwbouw en dat is uiteindelijk ook veel waard. 

Misschien maakt de veelheid aan verantwoordelijk-
heden die een gemeente noodgedwongen op zich
neemt de bouw van een nieuw gemeentehuis wel
het meest ingewikkeld. Een gemeente is opdracht-
gever, eigenaar, huurder, besluitvormer en soms
ook verhuurder. Vreemd genoeg zijn gemeenten
geneigd de opgave te licht in te schatten, waardoor
de start van een bouwproces vaak rommelig 
verloopt. Nadenken over bijvoorbeeld de gewenste
samenstelling van het projectteam en verdeling van
taken en verantwoordelijkheden kan later veel
gedoe voorkomen. In Vlissingen werden naast een
externe projectleider twee interne projectleiders
aangesteld. Een daarvan werkte al jaren bij de
gemeente en was derhalve dé ervaringsdeskundige
van het te vernieuwen gebouw. De externe project-
leider werkte als ‘smeermiddel’ tussen alle betrokken
partijen. Wanneer een intern projectleider moeite
had een beslissing hard te maken die voor collega-
medewerkers moeilijk te slikken was, kon hij
gemakkelijker de knoop door hakken. Dat hield de
snelheid in het proces. . 

Ook over de rol en verantwoordelijkheden van de
architect moet vooraf goed worden nagedacht. De
architect is vaak inhoudelijk de meest aangewezen
persoon voor de directievoering van de bouw, maar
er kleven ook nadelen aan deze constructie. In
Alphen aan den Rijn was de architect mede directie-
voerder, maar toen een probleem met de kosten
van de constructie ontstond, ging het wringen dat de
architect met twee petten op liep. Om de verdeling
van verantwoordelijkheden helder te houden,
besloot de gemeente de taken van directievoerder
aan een externe te geven.

Tot slot zijn continuïteit van bestuur en heldere
afspraken van belang. Gevaar dreigt wanneer bij
wisseling van de wacht blijkt dat veel afspraken,
bijvoorbeeld tussen een wethouder en architect,
gemaakt zijn op basis van vertrouwen. Voor een
nieuweling zijn dergelijke ‘overeenkomsten’
gemakkelijk opzij te schuiven. 

Reden temeer om van meet af aan de opgave, taken
en verantwoordelijkheden helder te formuleren.
Het lijkt een open deur, maar opdrachtgevers geven
na afloop van het bouwproces vaak te kennen dat
ze juist daar meer aandacht aan hadden moeten
besteden. Het cliché volstaat: een goed begin is het
halve werk.

Informatie
Marieke Berkers is freelance journaliste en schreef
vorig jaar de rubriek Dossier de Gemeente:
gemeentehuizen. De nummers zijn na te bestellen
via www.arch-lokaal.nl.

Het gemeentehuis samengevat

Als geen ander materiaal 
verbeeldt glas het thema 
‘transparantie’ dat het politieke
klimaat van deze tijd kleurt.

Ontwerp: Enric Miralles, Opdrachtgever: gemeente Utrecht,
Beeld: Aorta

Ontwerp: Claus en Kaan Architecten, 
Opdrachtgever: gemeente Tynaarloo, Beeld: Christian Richters

Ontwerp: Zofa, Opdrachtgever: gemeente Slochteren, 
Beeld: John Lewis Marshall

Ontwerp: Erick van Egeraat associated architects, Opdrachtgever:
gemeente Alphen aan den Rijn, Beeld: Christian Richters



Architectonische
kwaliteit bij 
bruggenbouw

Wanneer de opdrachtgever bouw en ontwerp in
één pakket aanbesteedt, verandert de positie van
de architect. Hij praat niet meer zelfstandig met de
opdrachtgever, maar maakt deel uit van een bouw-
consortium. Bij een directe relatie tussen architect
en opdrachtgever kan de ontwerper zich richten
op de opdrachtgever en de opgave, zonder rekening
te houden met de belangen van de aannemer. 
Een terugkeer naar oude verhoudingen is echter
niet waarschijnlijk. Integrale contractvormen zijn
bij infrastructuur de norm geworden. Dat hoeft
geen slecht nieuws te zijn voor de vormgeving. 
Het is ook bij integrale contracten mogelijk om tot

een goed ontwerp te komen. Opdrachtgevers stellen
dan een ‘conditionerende’ architect aan. Deze
heeft een andere rol dan de architect die voor de
aannemer het ontwerp maakt. De architect van de
opdrachtgever formuleert de ambities, organiseert
de beoordeling, schept voorwaarden voor de 
vormgeving en toetst de gemaakte afspraken. 

Zeker bij beeldbepalende projecten is het nodig
om vooraf duidelijk te zijn over de gewenste vorm-
geving. De kwaliteitsverwachtingen moeten in het
begin worden vastgelegd in een ambitiedocument.
maakt aan alle betrokkenen duidelijk dat vorm-
geving een beslispunt wordt. Wordt niet expliciet
om kwaliteit gevraagd, dan hoeven marktpartijen
die ook niet te bieden. Het ambitiedocument is om
te beginnen bestemd voor de aanbesteding.
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Bruggenbouw>Tekst: Dirk Bergvelt en Hans van Rossum > Beeld: Iwan Baan 

De planvorming bij bruggenbouw verandert. Vroeger organiseerde de
opdrachtgever de aanbesteding pas als het ontwerp vrijwel klaar was.
Nu vraagt men aannemers niet alleen om te bouwen, maar ook om 
het ontwerp te maken De vraag is dan hoe ontwerpkwaliteit 
meeweegt bij de beoordeling van het aanbod van marktpartijen. 

Integrale contractvormen zijn bij
infrastructuur de norm geworden.

IJssel tussen Hattem en Zwolle, opdrachtgever: ProRail, ontwerp: Welling/Züblin/Dinges en Quist Wintermans Architekten

A50: Waalbrug Ewijk, opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland. De architectenselectie is nog niet afgerond.



Inschrijvers kunnen eruit opmaken wat de eisen
zijn voor de vormgeving. Als kandidaten zich niet
houden aan de gestelde eisen kan dat een reden
zijn voor uitsluiting of doorwerken in een lagere
score van de bieding. Het ambitiedocument heeft
een tweede functie: het dient als basis voor de 
welstandstoets en als communicatiemiddel met
omwonenden over de voorgenomen plannen. 

Met deze aanpak is ervaring opgedaan bij de aan-
besteding van de nieuwe spoorbrug over de IJssel
tussen Hattem en Zwolle. ProRail, bij wie het prak-
tische opdrachtgeverschap berust, ontwikkelde een
procedure om de kwaliteit te waarborgen. Scala
Architecten kreeg opdracht om een Masterplan
Vormkwaliteit en een Deelplan Oude Land op te
stellen. Voor de aannemers die de brug wilden bou-
wen en ontwerpen was vooraf duidelijk aan welke
kwaliteitscriteria het ontwerp moest voldoen. De
geïnteresseerde aannemers kozen elk een ontwerp-
bureau. Uiteindelijk werden vijf van deze combina-
ties uitgenodigd om een ontwerp te presenteren.
De combinatie Welling/Züblin/Dinges en Quist
Wintermans Architekten werd uiteindelijk geselec-
teerd. Vooraf waren de kwaliteitscriteria die bij
deze aanbestedingproces werden gehanteerd, 
afgestemd op de welstandseisen van de gemeenten
Hattem en Zwolle. De brug moet nog worden
gebouwd, maar de betrokkenen zijn het er over eens
dat het is gelukt om ontwerpkwaliteit het juiste
gewicht te geven in de aanbestedingsprocedure. 

Elders wordt deze aanpak verder ontwikkeld, 
bijvoorbeeld in Gelderland. Om fileproblemen op
de A50 aan te pakken legt Rijkswaterstaat extra 
rijstroken aan tussen de knooppunten Ewijk en
Grijsoord en deze passen niet op de bestaande
brug over de Waal. Er moet dus een tweede brug

komen, een ingreep die grote landschappelijke
gevolgen zal krijgen. Voor dit project wordt een
vergelijkbare aanpak gebruikt als bij Hattem. Ook
in dit geval schakelde de opdrachtgever een externe
architect in om de ambitienotitie op te stellen
waarin de vormgevingseisen worden verwoord. 
De architect besprak de ambities met beide 
betrokken gemeenten. Zo kon het ambitiedocument
gelijktijdig worden ontwikkeld als aanvulling op de
gemeentelijke welstandsnota’s. Het formuleren van
kwaliteitscriteria is werk voor specialisten, maar
plaatselijke belanghebbenden moeten ook bij het
proces worden betrokken en de gemeenteraad

moet het ambitiedocument vaststellen om het
bruikbaar maken voor de welstandstoets. Een te
groot accent op de inbreng van experts kan ten
koste gaan van de duidelijkheid voor anderen. 

Er wordt verschillend gedacht over de manier
waarop de opdrachtgever en de lokale overheid hun
ambities moeten formuleren. Sommigen kiezen
voor abstracte uitgangspunten, omdat dan de 
ontwerpvrijheid van de aanbieder maximaal is.
Anderen hebben behoefte aan meer concrete 
aanknopingspunten voor de kwaliteitstoets. 
De discussie hierover zal nog wel doorgaan en 
kan worden gevoed door praktijkervaringen. Het
is wel verstandig om budget te reserveren waarmee
men de kwaliteit van het ontwerp kan stimuleren.

Dat budget kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het
inschakelen van externe experts, het organiseren
van workshops en het beschikbaar stellen van een
vergoeding aan de partijen die een biedingsontwerp
maken. 

Ontwerpkwaliteit bij integrale contracten zal
moeten gaan ontstaan door de combinatie van een
ambitiedocument en afspraken over de rol van de
architect bij de uitvoering (vormgevingsprotocol).
Aan de aanbodszijde zullen aannemers en archi-
tecten elkaar moeten weten te vinden in nieuwe
samenwerkingsverbanden. Zo zijn nog niet alle
vragen beantwoord, maar er wordt wel weer in
positieve zin gesproken over de kwaliteit van infra-
structuur. Er is optimisme nu blijkt dat geïntegreerd
aanbesteden kan uitmonden in interessante 
ontwerpen van toonaangevende architecten.
Omgekeerd blijkt dat bij traditionele aanbestedingen
de opdrachtgever niet per definitie meer greep
heeft op het resultaat. Er zijn dus verschillende
wegen om tot een goed resultaat te komen. Ze 
hebben gemeenschappelijk dat de opdrachtgever
het bouwproces zorgvuldig moet voorbereiden.

Informatie
In 2007 organiseerde Architectuur Lokaal in samen-
werking met de Rijksadviseur voor de Infrastructuur
en RIGO een project over het opdrachtgeverschap bij
bruggenbouw. Het project werd mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van het ministerie van
OCW. De publicatie Onze Bruggen, met een analyse
van het opdrachtgeverschap aan de hand van zes
voorbeelden, is te bestellen via www.arch-lokaal.nl.
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Plaatselijke belanghebbenden
moeten ook bij het proces worden
betrokken.
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Burgemeester zoekt woning
De Selectie > Tekst: Lonneke Bakkeren > Ontwerp: diverse ontwerpers > Opdrachtgever: BNA Kring Rijnmond

De zoektocht naar de ideale, maatschappelijk relevante en duurzame 
burgemeesterswoning kon rekenen op veel belangstelling. Voor uitschrijver
BNA Kring Rijnmond brachten de inzendingen niet in de eerste plaats een
groter inzicht in de Rotterdamse ambtswoning van de toekomst. Wel bleek
een groot gebrek aan kennis van mogelijkheden en effecten van duurzaam
bouwen. Voor de BNA is dat reden daar dit jaar extra aandacht aan te
besteden.

Voorop stond dat de architectuur van de burge-
meesterswoning uitdagend moest zijn, en een 
aanwinst voor Rotterdam Architectuurstad. 
Een woning met stijl en allure. Bovendien zou de
burgemeester er met zijn gezin goed in moeten
kunnen wonen. De woning zou daarnaast een 
goede routing voor feesten en partijen moeten 
hebben, een ruime woonkamer en keuken, een

werkkamer en vergaderruimte en natuurlijk 
voldoende buitenruimte. 
Ook werd aan de ontwerpers gevraagd om zelf 
een locatie te kiezen binnen de gemeentegrenzen
van Rotterdam. Aan de verschillende locaties 
kleven verschillende betekenissen voor de stad:
een woning in Kralingen past in het traditionele
verwachtingspatroon, een ambtswoning op
Katendrecht of Hoogvliet kun je opvatten als een
politieke keuze. De inzenders kozen met name
voor een plek aan of in de Maas; aan de oevers, 
op de Hef, op boten of drijvende blokken. Ook
werd nagedacht over hergebruik van bestaande
panden. 

Rotterdam mist al ruim twintig jaar een officiële
ambtswoning. In 1965 verruilde de toenmalige
burgemeester Wim Thomassen de patriciërswoning
aan Hoflaan 38 in Kralingen voor een landelijker
gelegen woning aan de Ringvaartweg. Uiteindelijk
werd de woning aan de Hoflaan verkocht. Toen
burgemeester Bram Peper jaren later een woning
zocht, liet hij zijn oog vallen op Villa Boevé aan
het Museumpark, ontworpen door Brinkman en
Van der Vlugt in de stijl van het Nieuwe Bouwen.
Tot koop is het nooit gekomen. Tot vorig jaar bleef
het stil rondom de Rotterdamse burgemeesters-
woning toen BNA Kring Rijnmond met een
ideeënprijsvraag de discussie over het fenomeen
van de ambtswoning op gang probeerde te brengen.

Heeft een burgemeesterswoning (nog) maatschap-
pelijke betekenis? Of is een ambtswoning juist
onmisbaar als icoon van Rotterdam?   

Op deze vragen kwamen 54 antwoorden in de vorm
van een ontwerp. Onder de inzenders bevonden zich
36 architecten en 18 studenten. Van de inzenders
kwamen 25 ontwerpteams uit Rotterdam en 29
van buiten de stad. Een brede groep dus die zich
aangetrokken voelde om deel te nemen. De jury
onder leiding van Mark Harbers, de Rotterdamse
wethouder van Economie, Haven en Milieu, heeft de
plannen beoordeeld op architectonische kwaliteit,
stedenbouwkundige inpassing, en de balans tussen
woonkwaliteit en wooncomfort enerzijds en energie-
gebruik en milieubelasting anderzijds.

Heeft een burgemeesterswoning
(nog) maatschappelijke betekenis?  

Eerste prijs: Burgemeester op Stelten, Beeld en ontwerp: Zeger van der Voet en Philip Lhuel
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De jury heeft tenslotte gekeken of in de woning
sprake was van een goede balans tussen woon-
kwaliteit en wooncomfort versus energiegebruik en
milieubelasting. Het Rotterdam Climate Initiative
heeft de ambitieuze doelstelling geformuleerd om
de CO2-uitstoot in 2025 met 50% te verlagen ten
opzichte van 1990. Burgemeester Opstelten maakt
zich sterk voor Rotterdam als wereldhoofdstad in
CO2-efficiency en zijn nieuwe woning zou zich als
boegbeeld van dit voornemen kunnen presenteren.

Juist dit laatste aspect heeft discussie losgemaakt.
De jury constateerde dat bij veel prijsvraaginzen-
dingen energiegebruik en milieubelasting nauwe-
lijks een rol speelde of in een prematuur stadium
verkeert. Het energetische deel van de opdracht
werd meestal niet goed uitgevoerd. Bovendien
kozen de ontwerpers vaak voor voorspelbare
oplossingen, meestal technisch van aard. Voor 
de BNA is dit een belangrijk signaal om meer aan-
dacht aan dit thema te besteden. Milieubelasting is
een aspect waar iedere ontwerper onontkoombaar
en op zéér korte termijn iets mee moet. De jury
heeft besloten om het prijzengeld van de derde
prijs niet uit te reiken maar dit te besteden aan 
het informeren van de inzenders over het thema
duurzaamheid. 

De winnaars Zeger van der Voet en Philip Lhuel,
beide student aan de TU Delft, kwamen het dichtst
bij de juiste balans tussen de drie beoordelings-

criteria. De jury vond dat het ontwerpteam van
Burgemeester op Stelten een goede plek heeft
gekozen aan de Westerkade aan de Nieuwe Maas,
en noemde het een mooi ontwerp met een goede
ordening van de ruimten, en de mogelijkheid tot
het creëren van een energieneutrale woning. 

De discussie over de opgave heeft door het 
vrijwel ontbreken van het duurzaamheidaspect in
de ontwerpen een verrassende wending gekregen.
De gedachtewisseling rond het fenomeen van de
ambtswoning is hierdoor overstemd. Waar komt
het gebrek aan aandacht vandaan? Is het wellicht
moeilijk wegwijs te worden in alle mogelijkheden
die er zijn? Welke oplossingen zijn inderdaad
beter voor het milieu, wat is waarheid rond duur-
zaam bouwen? De BNA plaatst dit onderwerp in
2008 op de agenda. Het is hoog nodig om eens
echt scherp en gekwantificeerd te krijgen wat
duurzaamheid is en welke maatregelen tot welke
effecten leiden.

Informatie
De ideeënprijsvraag Burgemeester zoekt woning
werd uitgeschreven door BNA Kring Rijnmond in het
kader van Rotterdam 2007 City of Architecture.
De prijzen werden uitgereikt door burgemeester
Ivo Opstelten van Rotterdam.
De tweede prijs ging naar MONOLAB architects
in Rotterdam voor hun inzending Processor. Een
eervolle vermelding gaf de jury aan Jaap Trom uit
Aalsmeer met Utopie. Het juryrapport is te down-
loaden op www.bna.nl/regio’s + kringen/regio delta. 

Lonneke Bakkeren is regiocoördinator BNA 
Regio Delta.

Milieubelasting is een aspect waar
iedere ontwerper onontkoombaar en
op zéér korte termijn iets mee moet.

Eervolle vermelding: Utopie, Beeld en ontwerp: Jaap Trom

Tweede prijs: Processor, Beeld en ontwerp: MONOLAB architects
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Nieuwe 
architectuurnota 
in Denemarken

De nieuwe architectuurnota van Denemarken 
is niet helemaal de eerste. Al in 1996 zag een
‘architectuurpolitiek actieplan’ het licht en ook
verschillende gemeenten ontwikkelden hun eigen
architectuurbeleid. De gemeente Vejle in Jutland
was daarmee in 1997 de eerste en hoort nog steeds
tot een voorloper op dit gebied. Maar met
ArkitekturNation Danmark is voor het eerst een
nationaal architectuurbeleid geformuleerd. 
De recente gemeentelijke herindeling, waarbij 271
gemeenten werden samengevoegd tot 98, vormde
daarvoor een belangrijke aanleiding. 

Centraal in het regeringsbeleid staan twee visies
op de rol die Deense architectuur moet spelen in
de samenleving, namelijk 'hoge architectonische
kwaliteit schept hoge leefkwaliteit' en 'goede 
architectuur stimuleert groei en welvaart'. 

Panorama Europa > Tekst: Badeloch Noldus > Ontwerp: diverse ontwerpers

Schotland heeft ’m, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk ook, en Neder-
land, als eerste, al sinds 1991. Nu heeft Denemarken er dan ook één:
een nationaal architectuurbeleid. In 2007 werd de eerste Deense 
architectuurnota uitgebracht onder de titel ArkitekturNation Danmark.
Rammer for liv – Rammer for vækst (ArchitectuurNatie Denemarken.
Kaders voor leven - Kaders voor groei). 2007 was ook het jaar waarin
een nationaal architectuurcanon werd vastgesteld en Kopenhagen zich
met een recordaantal prestigieuze bouwprojecten in de steigers tot een
waar ‘Dubai van het Noorden’ ontwikkelde. 

De door Realdania geïnitieerde prijsvraag ’boerderijen van de 
toekomst’ wil nieuwe visies op de agrarische bouw stimuleren.
Bovenstaand voorstel door Arne Bech Poulsen wordt dit jaar 
uitgevoerd. 



Deze visies zijn uitgewerkt in tien punten:
1. Overheidsgebouwen moeten een hogere 

architectonische kwaliteit bezitten.
2. De particuliere vraag naar architectonische 

kwaliteit moet gestimuleerd worden.
3. Architectonische kwaliteit en een efficiënt 

bouwproces moeten hand in hand gaan.
4. Innovatieve architectuur moet gezonde, toe-

gankelijke en duurzame bouwwerken opleveren.
5. De sociale woningbouw moet hogere 

architectonische kwaliteit bezitten.
6. Architectonische kwaliteit van de openbare 

ruimte moet hoog geprioreteerd worden.
7. Het bouwhistorisch erfgoed moet onderhouden

en ontwikkeld worden.
8. De condities van de export van Deense 

architectuur moeten verbeterd worden.
9. Deense architectuur moet een sterke 

voedingsbodem hebben.
10. De Deense architectenopleiding moet tot de 

beste ter wereld gaan horen.

Deze tien punten zijn uitgewerkt in initiatieven 
om de doelstellingen te kunnen realiseren en in 
het algemeen particuliere en publieke actoren te 
stimuleren actief bij te dragen aan een continue
kwaliteitsontwikkeling van de bouwkunst. 

Nadat de nota in juli vorig jaar uitkwam mocht
ArkitekturNation overwegend op een warm ont-
haal rekenen. Maar er rezen ook vragen: ontbrak
het niet aan concrete handvatten waarmee het
beleid uitgevoerd kon worden? Kent Martinussen,
directeur van het Deense Architectuur Centrum
(DAC), zegt hierop: ‘De nota ArkitekturNation wil
niet de wet voorschrijven maar inspireren.
Bestuurders en andere betrokkenen zullen zelf
moeten zien hoe zij de ideeën uit de nota het best

kunnen toepassen. Bovendien is dit een eerste
opstap; de nota wordt doorlopend ontwikkeld en
gaat jaarlijks geëvalueerd worden.’ Martinussen is

zelf nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling
van de nieuwe architectuurnota.’ Tegen de ver-
wachting van velen in heeft de huidige regering
bewust ingezet op architectuur. Dat is gedaan vanuit
het inzicht dat architectuur een sterke economische
factor is die een essentiële rol speelt in de ontwik-
keling van de samenleving en dat deze gebaat is bij
hoge kwaliteit. Oftewel: mooie huizen zijn over 20
jaar ook nog in trek en dus duurzaam, architecto-
nische hoogstandjes trekken toeristen, innovatieve
bouwwerken stimuleren werkgelegenheid, en 
dergelijke. Vandaar ook de ondertitel van de nota:
Kaders voor groei.

Martinussen heeft zich bij de ontwikkeling van het
Deens architectuurbeleid in het bijzonder sterk voor
gemaakt dat de nota breed gedragen zou worden.
Dit is gedaan naar Nederlands voorbeeld waar het
actieplan Ontwerpen aan Nederland uit 2000 werd
ondertekend door de toenmalige ministers van
OCW, VROM, VW en LNV en nog eens vier andere
ministeries ieder op eigen wijze nauw bij het 
architectuurbeleid waren betrokken. Zo heeft een
architectuurpolitiek meer kans resultaat te boeken.
Ook op andere vlakken is het Deense architectuur-
beleid geïnspireerd op het Nederlandse. Evenals de
architectuur zelf, die momenteel vele invloeden uit
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Nederland kent: zowel MVRDV, Erick van Egeraat,
Sjoerd Soeters, Adriaan Geuze als Rem Koolhaas
werk(t)en in de Deense hoofdstad. 
Architectuur als een zaak van iedereen, het 
optimaliseren van de architectenopleidingen, het
stimuleren van lokale initiatieven - het is een greep
uit de Nederlandse architectuurnota’s die sinds
1991 zijn verschenen. ‘In de aanloop naar onze
architectuurnota hebben we goed rondgekeken.
We zijn onder andere in Schotland en Engeland
geweest. Maar het Nederlandse beleid was toch
het meest relevant voor ons’, aldus Martinussen.
Sinds de nota er ligt heeft het DAC er nieuwe
taken bij gekregen. Ook hierbij is gekeken naar
Nederland. Het DAC moet het midden gaan hou-
den tussen het NAi en Architectuur Lokaal. In
tegenstelling tot het NAi heeft het DAC geen eigen
collectie maar maakt wel jaarlijks tentoonstellingen
die in sommige gevallen het land rondreizen 
waarmee een groot publiek wordt bereikt.
Daarnaast is er een afdeling op poten gezet die
zich specifiek gaat bezighouden met lokaal archi-
tectuurbeleid, zoals Architectuur Lokaal dat in
Nederland doet. Door initiatieven zoals cursussen,
excursies en een internetkrant wil het DAC lokale
bestuurders vertrouwd maken met, en enthousias-
meren voor, architectuur en beleid en hen kennis
laten maken met de instrumenten die zij daarbij
kunnen gebruiken. Lokale architectuurcentra zijn
nu nog toekomstmuziek, maar behoren zeker tot
de mogelijkheden waar het DAC zich sterk voor
wil maken, in samenwerking met ondermeer de
Deense VNG en BNA. 

Dat het architectuurbeleid niet bij mooie woor-
den blijft maar dat daadwerkelijk projecten van 
de grond komen, is mede te danken aan het in
2000 opgerichte fonds Realdania. Het fonds zet

haar vermogen in voor het ‘verhogen van de leef-
kwaliteit middels de gebouwde omgeving’, zoals
haar missie luidt. Directeur Hans Peter Svendler
(medeoprichter van architectenbureau 3xN, dat
het Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam ont-
wierp), beklemtoont dat Realdania geen politieke
speler is in het architectuurbeleid. Het fonds neemt
een neutrale positie in en werkt bij voorkeur in
partnerschappen. Wel is het fonds onmiskenbaar
een factor van belang met 300 lopende projecten
en kapitaal van € 4,2 miljard. Bovendien organi-
seert het fonds debatten, excursies, denktanks en
dergelijke op het gebied van architectuur in de rui-
me zin van het woord. Voor de burgemeesters van
Denemarken organiseerde Realdania eind 2007
een discussiebijeenkomst over de nieuwe architec-
tuurnota, waarbij Cilly Jansen, directeur Architec-
tuur Lokaal, was uitgenodigd om inzicht te geven
in het lokale architectuurbeleid in Nederland.

Hopelijk komen in de toekomst ook de meer alle-
daagse opgaven, waaraan de nota ArkitekturNation
nog gebrekkig aandacht besteedt, aan bod. De 
buitengebieden, industrieterreinen, snelwegen,
daar liggen toekomstige uitdagingen, wat door
Hans Peter Svendler en Kent Martinussen wordt
onderkend. Maar ArkitekturNation is niet de laatste
architectuurnota. Het is de aftrap van een nieuw
Deens architectuurbeleid in ontwikkeling.

Informatie
Een Engelse editie van ArkitekturNation Danmark
is verkrijgbaar bij het Dansk Arkitektur Center,
www.dac.dk, www.vejle.dk, www.realdania.dk,
www.fremtidsgaarde.dk

"Tegen de verwachting van velen 
in heeft de huidige regering 
bewust ingezet op architectuur."

Het Deense architectuurbeleid is
op meerdere vlakken geïnspireerd
op het Nederlandse.

Het Gouden Ei door CEBRA vormt onderdeel van de Mikropolzone waarmee de gemeente Vejle 
zich op de kaart wil zetten als aantrekkelijke vestigingsplaats voor creatieve ondernemingen.

In 2007 nam Denemarken voor de eerste keer deel aan Europan. Spaanse Eva Luque García 
won de 1ste prijs met WW353 - WW353 voor de locatie Ørestad. 
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Tekst: Bert Vooijs > Ontwerp: Bureau Ria Smit
Architecten, Amsterdam > Opdrachtgever: Delta Forte 
BV voor Woningstichting Rochdale > Beeld: Bureau 
Ria Smit Architecten

Veel kerken in de Bijlmer leiden
een ondergronds bestaan. Bij de
vernieuwing van de Bijlmer zijn
veel parkeergarages verdwenen en
daarmee ook de veelal in en onder
die garages gehuisveste kerken.
Vijf daarvan vonden een nieuw
onderkomen in De Kandelaar. 
De relatief nieuwe opgave zorgde
voor onverwachte problemen.

De vernieuwingsoperatie van de Bijlmermeer, in
het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost, loopt al
sinds 1992 en nadert haar voltooiing. Gaandeweg
bleek dat kerkgenootschappen een belangrijke rol
spelen in de sociale cohesie van de wijk.
Woningstichting Rochdale, die met veel woningbezit
in de Bijlmermeer gebaat is bij sociale samenhang,
ontdekte dat kerken hierin een belangrijke rol ver-
vullen. Inmiddels zijn twee kerkverzamelgebouwen
opgeleverd. De meest recente is De Kandelaar.

De Kandelaar herbergt vijf kerkzalen bóvenop
andere functies. Die stapeling is technisch gezien
geen probleem. Maar Afrikaanse kerkdiensten
kennen een - in de ogen van medegebruikers van
een gebouw - luidruchtige Godsbeleving. ‘Tot wel
90 dB, en dat vier uur lang. We moesten de isola-
tie-eisen aanscherpen’, vertelt Willem van der
Steen, hoofd Gebiedsontwikkeling bij Delta Forte.
‘Verder wordt er gedanst en veel gelopen.
Daardoor wordt het snel warm in een volle zaal.

Ook aan de luchtverversing hebben we daarom
hoge eisen gesteld. Die bouwfysische kant van De
Kandelaar hadden we vooraf niet helder; hier 
kwamen we gaande het ontwikkelproces achter.’

Door goed te kijken naar andere recente (sociaal
maatschappelijke) bouwinitiatieven kwam een ander
groot probleem wel vroegtijdig aan het licht: het
beheer na oplevering. ‘De exploitatiebegroting moet
parallel ontstaan met die van de stichtingskosten.
Je moet weten wie het gebouw straks gaan beheren
en in welke organisatievorm; wat voor professionals
er komen te werken. Zo voorkom je dat je een
prachtig gebouw neerzet dat niet te exploiteren
valt’, aldus Van der Steen. Bij exploitatie komt ook
de verwachte financiële draagkracht van de huur-
ders aan bod. Met andere woorden: hoe solvabel
zijn de toekomstige huurders? ‘Het gaat om
Afrikaanse kerkgenootschappen van wie de boek-

houding soms in een schoenendoos huist. Slechts
één van de vijf kerken kon een soort begroting op
tafel leggen. We besloten te kijken naar hun historie
als huurders van ruimte in de parkeergarages. Stuk
voor stuk bleken ze steeds op tijd te betalen.’ 

Dat gaf vertrouwen in de huurders, maar het was
toch niet voldoende. De doorbraak kwam toen de
Nederlandse Protestantse Kerken een bankgarantie
afgaven voor de huur en samen met de huurders
de Stichting Bijlmerkerk oprichtten. Die stichting
zamelde € 1,7 miljoen in voor een fonds dat even-
tuele huurachterstanden kan opvangen. Zo kwam
er voldoende zekerheid om definitief met elkaar in
zee te gaan. 

Inmiddels is de kerk volop in gebruik en zijn alle
woningen verkocht. De ruimte voor het kinderdag-
verblijf kwam in handen van een lokale familie die
in Zuidoost met succes meerdere kinderdagverblijven
exploiteert en daarbij werk creëert voor tiener-
moeders. Alleen de horecaruimte wacht nog op
invulling. Woningstichting Rochdale verhuurt de
bedrijfsruimtes aan startende ondernemers en
maatschappelijke organisaties, vooral aan organi-
saties die mensen naar werk leiden. Zo levert De
Kandelaar op meerdere fronten een zinvolle 
bijdrage aan de sociale cohesie en de economie in
het stadsdeel. 

Informatie
Tegenover metrostation Ganzenhoef in
Amsterdam Zuidoost ontwikkelde Delta Forte BV
voor rekening en risico van Woningstichting
Rochdale een multicultureel én multifunctioneel
verzamelgebouw. De ontwikkeling vond plaats in
nauw overleg met Stichting De Kandelaar, stads-
deel Zuidoost en Stichting Bijlmerkerk. Ook het
beheer wordt uitgevoerd op basis van een samen-
werkingsovereenkomst tussen Rochdale en deze
drie partijen. Het programma omvat 27 koop-
appartementen, 600m2 kinderdagverblijf, 300m2
horeca, 700m2 vergaderruimte, en 5 kerkzalen.

Bert Vooijs is zelfstandig tekstschrijver en schreef
dit artikel namens Woningstichting Rochdale.

Kerkverzamelgebouw 
De Kandelaar

Afrikaanse kerkdiensten kennen een
- in de ogen van medegebruikers
van een gebouw - luidruchtige
Godsbeleving.."
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Voorheen was de blik op het historische verleden van
Hilversum gericht, nu ligt de focus voornamelijk 
op de wisselwerking tussen cultuurhistorie en
architectuur, moderne stedenbouw en de inrichting
van het landschap. Er is aandacht voor de vele 
jonge monumenten in Hilversum en de relatie die de
stad met het omringende landschap onderhoudt.
Naast architectonische worden sociale, economische
en landschappelijke elementen over het voetlicht
gebracht. 

De afgelopen drie jaar waren er een aantal inte-
ressante tentoonstellingen en activiteiten te zien.
De tentoonstelling Dromen van Amerika, over het
baanbrekende werk van Frank Lloyd Wright en de
invloed die hij had op de Nederlandse architect
Dudok, maar ook op andere architecten als Aldo van
Eyck en Herman Hertzberger. Het Geluk van de
Tuin stond in het teken van tuinarchitectuur. Met
een tentoonstelling, wandelingen, workshops en
lezingen belichtte het museum hoe de Nederlandse
tuin zich ontwikkelde van een privilege voor de 
rijken tot een vanzelfsprekendheid voor (bijna)
iedere burger. In de lopende tentoonstelling
Routine. De wereld van de forens onderzoekt
Museum Hilversum het begrip forens. Er wordt
gebruik gemaakt van statistieken, planologische visies
op woon- en werkgebied, sociologisch onderzoek,
film, fotografie en beeldende kunst. Om een beeld te
geven van het begrip forens (honderd jaar geleden in
een koets over een zandpad) van de veranderingen
die sindsdien hebben plaatsgevonden en hoe de 
toekomst er uit zou kunnen zien. 

Maar er is meer: het museum wil allianties smeden
met het Instituut voor Beeld en Geluid, het Singer
museum in Laren, maar ook met organisaties als
Architectuur Lokaal, waarmee het architectuurde-
batten organiseert. Aan de hand van (soms) provo-
cerende stellingen wordt gediscussieerd over de
verdere inrichting van Hilversum door een gemêleerd
gezelschap van wethouders, architecten, beleids-
bepalers en andere geïnteresseerden. Tijdens die
debatten gaat het over het verkeer in de stad (het
verkeersinfarct en de aangebrachte bypasses),
hoogbouw of behoud van de hei (gaan we de hoogte
of de breedte in), moet er speciaal voor jongeren
worden gebouwd, en vele andere soms hete nationale
en daarmee ook Hilversumse hangijzers. Ook de
kwaliteit van gemeentelijke regie en samenhang in
beleid stellen we ter discussie.

Deze bijeenkomsten zijn, mede door de actieve
deelname van de gemeente en betrokken inwoners
van de stad, een groot succes. Bijkomstig gevolg is
dat museum en gemeente elkaar weten te inspireren
en te vinden. Op deze wijze levert het museum een
belangrijke bijdrage aan de samenhang in het cultuur-
beleid en de gebouwde omgeving in de stad.
Museum Hilversum vervult hiermee de door haarzelf
geformuleerde rol van een open en dynamisch podium;
voor de gemeente en haar ambtenaren, voor architec-
ten, voor liefhebbers van jonge bouwkunst en voor
geïnteresseerden in de inrichting van het landschap.

Informatie
De tentoonstelling Routine. De wereld van de
forens is te zien in Museum Hilversum tot en met
31 augustus. Voor verdere informatie: 
www.museumhilversum.nl.

Anton Kos is medewerker van Museum Hilversum

In Situ > Tekst: Anton Kos > Beeld: diverse fotografen                   

Wie in het centrum van Hilversum wandelt, komt vanzelf langs het
voormalige raadhuis aan de Kerkbrink. Sedert 2004 is daarin het ‘nieuwe’
Museum Hilversum gevestigd, de opvolger van het Goois Museum en
het lokale architectuurcentrum het Dudokcentrum.  

Museum Hilversum

Opening tentoonstelling Routine, foto: Wilen Jan Hoeffnagel

Museum Hilversum, foto: Jan Derwig

Station Breda, opdrachtgever: gemeente Breda. 
ontwerp: Koen van Velsen, beeld: A2Studio 

On a Wednesday Night in Tokyo, foto: Jan Verbeek

Klaverblad Oudenrijn, uit boek: Een steen is een steen, is een stad,
foto: Cas Oorthuys, archief Nederlands Foto Museum



Buren
In de maand februari van vorig jaar werd er aange-
beld, en door de deurtelefoon sprak een vrouw mij
toe. De autolichten van mijn buurman, meneer
Michelet, brandden nog, ze had het gezien, ze kende
zijn auto, hoewel ze meneer zelf niet kon bereiken,
hij nam niet op, maar hij was thuis, dat wist ze zeker.
Ik – of liever: mijn appartement wordt gesandwicht
door de appartementen van twee meneeren
Michelet. In de koperen ladder die in de lift tot in de
wolken reikt, en die gevormd wordt door al onze
gegraveerde naamplaatjes op een rij, word ik voor-
afgegaan en opgevolgd door M. Michelet. Was het
twee keer dezelfde man? Was het een vergissing?
Was het familie? Ik wist het niet, tot op de avond in
februari waarop die vrouw aanbelde en mij vroeg
om meneer Michelet ervan op de hoogte te brengen
dat zijn autolichtten nog brandden.
Ze verbrak het contact, dus ik moest zelf kiezen 
tussen boven en beneden. Omdat dat minder moeite
zou kosten, nam ik de trap naar de elfde verdieping,
onder de mijne, en belde aan. Ik had geluk, zo zou
later blijken; het lot besliste met andere woorden in
mijn plaats en voordeel – in nummer 115 was er 
niemand thuis. Ik liep twee lagen omhoog, naar 135,
en pas na herhaaldelijk aandringen, dat ik kon
opbrengen omdat ik gestommel hoorde, ging de
deur open, maar niet meer dan twintig centimer. Het
hoofd van een oude kalende man zonder tanden
verscheen; ik zag zijn vingertoppen als klemmen op
de deur verschijnen. Ik legde de situatie uit, wat niet
makkelijk was omdat ik er niet zelf garant voor kon
staan dat zijn autolichten nog brandden.
‘Een ogenblik,’ mompelde hij, waarop hij zich terug-
trok en de deur op een kier achterbleef. Het eerste wat
ik van hem terugzag was een gestrekte arm, die mij
een sleutelbos aanreikte. ‘Een grijze Volvo,’ hoorde
ik. ‘Wilt u zo vriendelijk zijn. Ik ben al ontkleed.’
Omdat mijn bovenbuurman aan geheugenverlies
lijdt, kon hij niet zeggen waar hij zijn auto had 
achtergelaten – alleszins niet in de ondergrondse

parkeergarage. Ik liep tussen de woonblokken,
langs de omringende straten, en zag tijdens de 
valavond gestaag appartementen oplichten, alsof
alles ooit één groot licht zou worden, en er dan pas
iets kon gebeuren.
Ik trof de grijze Volvo drie blokken verder aan, op de
kop van de straat, inderdaad met brandende lichten,
voor zover ik kon zien nog fout geparkeerd ook.
Rechts van het stuur kleefde er een foto van zijn
vrouw, denk ik, een foto van tientallen jaren geleden.
Toen de lichten gedoofd waren en ik terugkeerde,
betoonde de bovenste M. Michelet een onvoorziene
dankbaarheid. Hij trok me naar binnen. Gelukkig
droeg hij ondertussen een kamerjas.
‘Ik wil u iets geven,’ zei hij, en zijn ogen dwaalden
door zijn eigen interieur, alsof hij iets van de muur
zou trekken om het vervolgens aan mij te geven. Dat
was niet moeilijk geweest: zijn flat was volgestouwd,
met tien keer meer spullen dan in mijn kamers ston-
den, en dat slechts één verdieping hoger. Ik reali-
seerde me dat het de eerste keer was dat ik bij een
van mijn buren over de vloer kwam, en dat ik zag
hoe duizelingwekkend de variaties konden zijn –
honderden keren was mijn appartement verdubbeld,
maar altijd weer anders.
Ik ontrafelde, tot slot, het geheim van de twee
Michelets. Onder mij woonde de zoon van Michel,
Marc – maar, zo zei de oude man net voor het
afscheid en net na hij mij op het hart had gedrukt
dat ik voortaan bij hem ‘thuis was’ – ‘ik leef al zes
maanden in onmin met mijn zoon.’
Het is mogelijk om je naaste buren nooit te ontmoeten;
zo moet het ook mogelijk zijn om je zoon en boven-
buur te ontlopen; en misschien is het zelfs onmogelijk
om een ontmoeting uit te lokken, hoe talrijk de trappen
en de woningen ook zijn, hoe variabel de lichten en
de telefoons, hoe lang de jaren dat je blijft proberen.

Christophe Van Gerrewey

In 2008 reageert Christophe Van Gerrewey (1982) op de foto op de voorpagina. Van Gerrewey studeerde Architectuur aan de Universiteit van Gent en
literatuurwetenschap aan de Universiteit van Leuven. Hij publiceerde fictionele en non-fictionele teksten in tijdschriften als De Witte Raaf en OASE,
en in boeken als Werkelijkheid zonder Weerga (2004), Moderne Tijden (2007) en Rotterdam (2007). Hij is als onderzoeker en docent verbonden aan
de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de Universiteit van Gent, waar hij een doctoraat voorbereidt over het werk van Geert Bekaert. 


