
 

PROGRAMMA 
 
19 mei 2010  Landelijke bijeenkomst Superman in de Stad? 
  
“…but not even a superman can manage the impossible feat of  
always showing up everywhere the instant he’s needed.” 
 
 

 
Datum/tijd: 19 mei 2010, 15:30 uur – 18:30 uur 
Locatie: Janszalen, Jansstraat 40, Haarlem  
Toegang: gratis 
 
Namens de gemeenten Haarlem en Amersfoort nodigen Max van Aerschot (stadsbouwmeester 
Haarlem) en Noud de Vreeze (stadsarchitect Amersfoort) u van harte uit voor de landelijke 
bijeenkomst over het fenomeen stadsbouwmeester in Nederland. De bijeenkomst is bedoeld voor 
gemeentebestuurders en kwaliteitsbewakers op gemeentelijk en provinciaal niveau. Maar de 
stadsbouwmeester als personificatie van stad en architectuurambitie gaat iedereen aan. Daarom is 
iedereen die geïnteresseerd is en belang heeft bij dit onderwerp van harte welkom om mee te praten.  

Superman in de stad heeft tot doel zoveel mogelijk bestuurders van informatie te voorzien opdat zij 
de juiste beslissingen kunnen nemen bij het mogelijk aanstellen van een stadsbouwmeester. 
Tegelijkertijd is het een aanzet voor de totstandkoming van een platform van stadsbouwmeesters als 
personificatie van de architectuurambities van de stad. 
 
Het Rijk laat zich adviseren over ruimtelijke kwaliteit en architectuurbeleid door het College van 
Rijksadviseurs, waarvan Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol de voorzitter is. Bijna de helft van de 
provincies heeft een adviseur ruimtelijke kwaliteit. Maar van de 431 gemeenten in Nederland heeft 
slechts een tiental een onafhankelijke adviseur voor integraal ruimtelijk beleidsadvies. Dat is 
verrassend weinig, gezien de verschuiving in beleidsverantwoordelijkheid naar lagere overheden.  
 
Een stadsbouwmeester kan als vast onafhankelijk adviseur bijdragen aan eenduidig, deskundig, 
samenhangend beleid en de ontwikkeling van visies op ruimtelijke ontwikkelingen op lange termijn. Op 
welke wijze kan hij het gemeentebestuur van dienst zijn? Wat kan een wethouder of raadslid van hem 
verwachten of vragen? Met welke opdracht en onder welke condities kan hij worden aangesteld?  



 

Programma 
 
Dagvoorzitter: Jaap Modder (voorzitter Stadsregio Arnhem – Nijmegen en hoofdredacteur S&RO) 
 
15.30 uur zaal open, ontvangst met koffie en thee 
 
16.00 uur welkom en lancering website, Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal 
 
16.15 uur “(Waarom) heeft u een stadsbouwmeester nodig?” 

Gesprek met o.a.: 
Ernst Damen, raadslid gemeente Delft 
Ewout Cassee, wethouder gemeente Haarlem 
Han Hefting, wethouder gemeente Beemster 
Rik de Lange, wethouder gemeente Zutphen 

 
16.45 uur “Wat kan een stadsbouwmeester betekenen?” 

Gesprek met: 
Max van Aerschot, stadsbouwmeester gemeente Haarlem 

 Noud de Vreeze, stadsarchitect gemeente Amersfoort 
 Luuk Tepe, stadsbouwmeester openbare ruimte gemeente Arnhem 
  Tjerk Ruimschotel, supervisor stedenbouw gemeente Groningen 
 
17.15 uur Presentatie ‘Stadsarchitecten en stadsbouwmeesters, onafhankelijke adviseurs 

van gemeentebesturen over ruimtelijke kwaliteit’ aan alle wethouders, door Max 
van Aerschot en Noud de Vreeze 

 
17.30 uur Afsluiting door Liesbeth van der Pol, Rijksbouwmeester 
 
aansluitend  Borrel en hapje 
ca 18.30 uur Einde 
 
 
Locatie  
De Janszalen, Jansstraat 40 Haarlem (op loopafstand van station Haarlem)  
Kijk hier voor de routebeschrijving en de dichtstbijzijnde parkeergarages 
 
Meer informatie 
Maaike van Beusekom (Architectuur Lokaal), maaike.vanbeusekom@arch-lokaal.nl , T 020 - 5304000, 
www.arch-lokaal.nl/supermanindestad  

 


