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Voorwoord

Honderd vergaderingen van het kwaliteitsteam Vathorst. Dat betekent terugkijken op honderd vergaderingen  

met discussies over beeldkwaliteit, bewonerskwaliteit, economische kwaliteit, milieukwaliteit, bouwkwaliteit, etc. 

Daarbij kwamen twee belangrijke vragen naar boven: hoe gaan andere kwaliteitsteams in publiek-private  

VINEX-locaties te werk? En wat kunnen we leren van onze eigen ervaringen en die van anderen? De zoektocht 

naar het antwoord op deze vragen vindt u terug in dit boekje. 

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) heeft zelfstandig planoloog José van Campen gevraagd om de kwaliteitsteams 

in Nederland eens nader te bekijken. Zij heeft de kwaliteitsteams van zeven VINEX-locaties die door middel van 

publiek-private samenwerking worden gerealiseerd, met elkaar vergeleken en het onderzoek verwerkt in een 

essay. Het onderzoek vormde de basis voor de discussie tussen verschillende deskundigen tijdens een seminar 

over kwaliteitsborging dat het OBV op 10 september 2008 heeft georganiseerd. 

En wat hebben we geleerd van deze exercitie? Tijdens de discussie op het seminar kwam naar voren dat het 

bewaken van de kwaliteit noodzakelijk is, maar dat dit niet per se door een kwaliteitsteam hoeft te worden gedaan. 

Een supervisor zou ook kunnen volstaan om de uitvoering van het stedenbouwkundig plan te bewaken. Dit heeft 

ons aan het denken gezet en ons bevestigd in de keuze om juist wél te werken met een breed kwaliteitsteam. 

Door de specifieke invalshoeken van de leden van het team wordt kwaliteit meer integraal bekeken, wat duidelijk 

een meerwaarde heeft voor de kwaliteit in Vathorst. De toegevoegde waarde wordt vooral zichtbaar in een zich 

ontwikkelende marktdynamiek. Ook merken wij dat, ondanks de verschillende belangen, de partners in onze 

PPS-constructie scherp blijven door de voortdurende kritische blik van het kwaliteitsteam. Zij werken met ons 

samen aan een geslaagde wijk en hebben daarbij oog voor kwaliteit. 

100Q = V2? was de wat cryptische titel voor het symposium, met een eenvoudige verklaring: hebben honderd 

vergaderingen van het kwaliteitsteam Vathorst een twee keer zo grote kwaliteit opgeleverd? We hopen dat u na 

het lezen van dit boekje ook antwoord krijgt op uw vragen over kwaliteitsborging of de discussiepunten mee kunt 

nemen in uw eigen discussies over kwaliteit. Want de omgeving blijft veranderen en kwaliteit blijft een onderwerp 

waar je vanuit verschillende invalshoeken naar kunt kijken.

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Beheer BV

Frans van der Horst en Wim van Veelen
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Het ontwikkelingsbedrijf heeft samen met haar aandeel houders 
en het kwaliteitsteam in een aantal sessies achtereenvolgens 
het bereikte resultaat tot dan, de potentiële nieuwe kwaliteits-
aspecten en de prioritering daarvan en tenslotte het oordeel 
van de bewoners geïnventariseerd en geanalyseerd.  
Het kwaliteitsdebat is afgesloten met een document waarin de 
speerpunten voor de resterende bouwperiode zijn vastgesteld, 
die naast het Ontwikkelingsplan het referentiekader voor deze 
periode zijn.

Wat is kwaliteit?
Opvallend was en is, dat zo’n discussie lastig is te voeren.  
Kwaliteit is een veelkoppig begrip. Je denkt dat je het over  
hetzelfde hebt, maar vaak praat je over heel verschillende 
onderwerpen. Beeldkwaliteit, de meest subjectieve kwaliteits-
soort, is heel dominant. Wat neem je waar en is dat mooi of 
lelijk, goed of slecht. Maar er is ook bewonerskwaliteit, beheer-
kwaliteit, economische kwaliteit, milieukwaliteit, stedenbouw-
kundige kwaliteit, bouwkwaliteit enz. enz. Hoe waardeer je 
dergelijke kwaliteitsdimensies en hoe normeer je deze? Zeker 
ook in een publiek-private samenwerking is de insteek en zeker 
de prioritering zeer gevarieerd. Dat is lastig. Maar per saldo 
levert dat ook automatische de brede scope op waarmee voort-
durend naar deelplannen in Vathorst wordt gekeken. Kwaliteit 
bloeit in een ondernemende sfeer die gericht is op samenwer-
king. Dan doet iedereen net een beetje meer zijn best.

De ontwikkeling van de wijk Vathorst wordt verzorgd 
door het ontwikkelingsbedrijf Vathorst. Dit is een 
publiek-private onderneming met de gemeente 
Amersfoort en marktpartijen als aandeelhouders. Bij de 
start van Vathorst is ook het kwaliteitsteam opgericht; 
een onafhankelijk adviseur met een transparante 
verslag legging. En als materieel eind station van de 
kwaliteits borging: als de stedenbouwkundige in de rol 
van supervisor en daarnaast het kwaliteitsteam positief 
hebben geadviseerd voor bijvoorbeeld een deelplan,  
dan volgt welstand dit advies.

Binnen deze context vindt in Vathorst kwaliteitsbewaking plaats. 
Enerzijds dicht bij de bron: tijdens de ontwerpprocessen, door 
de direct betrokkenen op basis van goedgekeurde deelplannen, 
ontwerpen en afgesproken ambities. Anderzijds met de blik op 
afstand van het kwaliteitsteam die naast specifieke aspecten 
vooral ook probeert integraal te kijken. 

Het kwaliteitsdebat
De jaren 2006 en 2007 hebben in Vathorst in het teken ge-
staan van het kwaliteitsdebat. Halverwege de ontwikkeling van 
de wijk, die op dat moment inmiddels ook volop wordt bewoond, 
is het resultaat geëvalueerd en onderzocht of een bijstelling van 
de ambities voor de rest van Vathorst gewenst zou zijn.  
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Kwaliteit in Vathorst en op VINEX-locaties
De uitnodiging van het kwaliteitsteam Vathorst om na  
100 vergaderingen in een seminar meer inzicht te krijgen in de 
stand van zaken van kwaliteitsbewaking sloot goed aan bij het 
gevoerde kwaliteitsdebat in Vathorst. Hoe verhoudt de praktijk 
in Vathorst zich tot andere locaties? Welke kwaliteitsteams zijn 
er, wat is hun doel en mandaat, in wiens opdracht opereren zij, 
waarop toetsen zij? Wie (welke competenties?) zijn in de teams 
vertegenwoordigd, in welke planfase(n) is het team actief?  
Wat levert kwaliteitsbeleid bij VINEX-locaties op? Welke les-
sen zijn te leren? Levert gerichte locatiespecifieke kwaliteits-
bewaking een kwadraat aan kwaliteit op? 
In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst heeft José van 
Campen (zelfstandig planoloog) het kwaliteitsbeleid op zeven 
VINEX-locaties onderzocht. Opvallend is de verscheidenheid  
in kwaliteitsborging van VINEX-projecten in Nederland.  
De resultaten van het onderzoek staan in hoofdstuk 2. 

Om er achter te komen welke onderwerpen van belang zijn  
als we het hebben over ‘kwaliteit’ was het seminar op  
10 september 2008 bijzonder zinvol. Vanuit diverse invals-
hoeken is gesproken over de relevante thema’s en de rol van 
een kwaliteitsteam daarbij. Het seminar is gehouden in  
Vathorst, dat de gelegenheid bood om de aanwezigen de wijk 
te laten ervaren. Al fietsend en lopend konden de ‘toppers’ en 
‘floppers’ worden waargenomen. De resultaten van het debat 

zijn weergegeven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt door het 
kwaliteitsteam Vathorst haar visie op het belang van kwaliteits-
bewaking nog eens onderstreept. 

Het uiteindelijke doel van het onderzoek naar de kwaliteits-
borging op VINEX-locaties is om inzicht te krijgen in de onder-
werpen die van belang zijn voor de komende periode van de 
VINEX-fase. De leerervaringen uit Vathorst en de ervaringen 
van experts uit het debat zijn in hoofdstuk 5 samengevoegd tot 
algemene thema’s die bij de afrondingsfase van VINEX vooral 
aan de orde moeten komen. De begrippen die van toepassing 
zijn als er gesproken wordt over kwaliteit zijn in Vathorst niet 
anders dan elders in VINEX-land. 
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view en materiaal beschikbaar gesteld. Het resultaat van het 
korte onderzoek was verrassend kleurrijk; de verschillen waren 
groter dan de overeenkomsten. Gelukkig heeft het Franse werk-
woord essayer veel betekenissen die de mogelijkheid geven om 
onvergelijkbare grootheden te benaderen: proeven, proberen, 
aftasten, gadeslaan. Zo doende ontstond deze verkennende 
tekst. Het essay begint met een afbakening van het begrip  
kwaliteitsborging. Daarna volgt een impressie van de erva-
ringen op de zeven locaties. De enorme hoeveelheid feitelijke  
gegevens over het ‘wie, wat en hoe’ wordt vervolgens samen-
gevat in drie tabellen. Een analyse van deze gegevens leidt tot 
het benoemen van drie modellen voor kwaliteitsborging, waar-
mee de discussie kan worden ingezet over ‘het juiste model op 
de juiste plek’ en het effect van kwaliteitsborging. 

Dit essay gaat niet over de kwaliteit van de locaties zelf.  
Er wordt een visie ontwikkeld, maar geen oordeel uitgesproken, 
er is geen meetlat in de zin van ‘goed’ of ‘slecht’. Het zou mooi 
zijn als de kwaliteit van de wijken zelf uiteindelijk het rapport-
cijfer kon zijn voor de kwaliteitsborging, maar voorlopig is dat 
een te simpele weergave van de werkelijkheid4.    

2 LET OP !  

  KWALITEIT
   Een essay over de kwaliteitsborging bij zeven VINEX-locaties1  

1. Inleiding 
‘De VINEX-opgave is weerbarstig,’ zegt Rob van der Velden, 
supervisor van VINEX-locatie Schuytgraaf bij Arnhem tijdens  
het interview ter voorbereiding van dit essay. ‘De aantallen 
zijn overheersend, het programma is uitgeknepen. De markt-
partijen richten zich op een gemiddelde, brede doelgroep en 
dat brengt een enorme vervlakking teweeg. Er is weinig behoef-
te aan uitzonderlijkheid of experimenten. De consumenten in 
de Arnhemse markt zijn traditioneel, particulier opdrachtgever-
schap op budgetkavels is hier bijvoorbeeld geen thema. Maar 
‘de markt’ wordt soms wel erg gemakzuchtig als excuus voor 
de middelmaat gebruikt. De supervisor kan dit proces niet in 
zijn eentje keren. Wel bijsturen.’ 

Dit geldt niet alleen voor Arnhem. Ook op andere VINEX-locaties 
wordt kwaliteit ontwikkeld, bewaakt en bijgestuurd door (onder 
andere) supervisors of kwaliteitsteams. Ontwikkelingsbedrijf 
Vathorst vroeg mij om ter gelegenheid van de honderdste  
vergadering van het kwaliteitsteam van Vathorst de kwaliteits-
borging2 bij een aantal VINEX-uitleglocaties te onderzoeken3. 
Zeven locaties hebben meegewerkt aan een telefonisch inter-

1  Dit hoofdstuk is een verkorte weergave van het essay van José van Campen dat Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Beheer BV in augustus 2008 heeft uitgebracht.  
Het essay is op aanvraag bij Ontwikkelingsbedrijf Vathorst verkrijgbaar.

2  De begrippen kwaliteitsborging en kwaliteitsborg worden in dit essay, net als in de praktijk, beiden gebruikt zonder dat er een inhoudelijk verschil mee wordt be-
doeld. Wel wordt kwaliteitsborging onderscheiden van kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg. Samengevat: kwaliteitszorg = kwaliteitsontwikkeling + kwaliteitsborg. 

3  Architectuur Lokaal stelde ter voorbereiding van het essay een longlist op van achttien VINEX-uitleglocaties met een PPS-constructie en kwaliteitsbewaking door een 
kwaliteitsteam of supervisor. Aan contactpersonen van die achttien locaties werd gevraagd informatie beschikbaar te stellen en mee te werken aan een tele fonisch 
interview. Zeven locaties hebben hier gevolg aan gegeven. Van een representatieve steekproef is dus geen sprake. Waarom de ene locatie wel en de andere niet 
meedeed is niet onderzocht. De indruk is echter dat het niet meedoen meer een kwestie was van drukte en tijdgebrek in de vakantieperiode, dan van gebrek aan 
interesse voor het onderwerp zelf.

4  Er zijn uiteenlopende factoren die de kwaliteit beïnvloeden maar buiten de invloedssfeer van de kwaliteitsborging vallen, zoals de grondposities, de financiële  
afspraken, de PPS-constructie, de invloed van bewoners op de planvorming, de nabijheid van groen en recreatiegebieden, etc..  
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2. Kwaliteitsborging 
Kwaliteitsborg is niet makkelijk te definiëren en te begrenzen. 
Geen twee systemen zijn gelijk en bovendien is het ook per  
locatie voortdurend in beweging, flexibel in de breedte, in de 
diepte en in de tijd. Een afbakening van de schaalniveaus en van 
de publieke kwaliteitszorg geeft meer eenduidigheid. 

Schaalniveau: tussen masterplan en deelplan 
Kwaliteitsborging is sterk gekoppeld aan kwaliteitsontwikkeling. 
Iedere ‘borg’ betekent ook weer een mogelijkheid tot ontwikke-
ling. Zo ontstaat een cyclisch proces van ontwikkelen en borgen 
tussen macro-, meso- en microniveau, oftewel tussen master-
plan, deelplan en bouwplan (zie afbeelding 1). Alle onderzochte 
locaties werken met deze drie schaalniveaus, het aantal wonin-
gen lijkt hierop niet van invloed.  Het cyclische proces maakt 
allereerst duidelijk hoe arbeidsintensief de kwaliteitszorg is:  
elk bouwplan of inrichtingsplan moet passen in, en heeft invloed 
op, het grote geheel en moet dus ‘langs’ de verschillende  
niveaus van de kwaliteitsborg, en dat meestal in drie stappen 
van schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. 
Elke stap kan weer een cirkel vormen naar kwaliteits-
ontwikkeling. 

In de discussie over kwaliteitsborg lopen de verschillende schaal-
niveaus vaak door elkaar. Op deelplanniveau ligt een belangrijk 
schakelpunt in het proces van kwaliteitsborging. De kwaliteits-
borg tussen deelplanniveau en bouwplanniveau vindt plaats  
door een deelplansupervisor (of coördinerend architect, vorm-
coördinator of welke naam men er ook aan geeft). Vaak is dit de 
stedenbouwkundige die het deelplan heeft ontworpen. Hij werkt 
nauw samen met een projectteam, vaak in opdracht van de 
ontwikkelende marktpartij. De deelplan supervisor is op uitvoering 
gericht. 

Afbeelding 1: cyclisch proces kwaliteitsontwikkeling 
en kwaliteitsborging VINEX-locaties

deelplan
kwaliteitsborging 

masterplan
kwaliteitsontwikkeling 
en kwaliteitsborging 

bouwplannen 
(of inrichtingsplannen)

SO / VO
DO /BV 

masterplan 
kwaliteitsborging 

en verdere ontwikkeling 

deelplannen 
kwaliteitsontwikkeling 

(beeldkwaliteit-plannen)  

deelplan 
kwaliteitsontwikkeling

(voorbereiding 
bouwplannen)

 

De kwaliteitsborg tussen masterplan en deelplan is primair het 
speelveld van een eindsupervisor of kwaliteitsteam. Het gebeurt 
in opdracht van de publiek-private ontwikkelingsmaatschappij of 
de lokale overheid. Bij de kwaliteitsborg op dit niveau is vaak de 
ontwerper van het masterplan meer of minder intensief betrok-
ken. De kwaliteitsborging op dit niveau staat op grotere afstand 
van de uitvoering en is voornamelijk gericht op de samenhang 
van het grotere geheel. Omdat de invalshoek van dit essay het 
kwaliteitsteam is, concentreert het verhaal zich op het schaal-
niveau tussen masterplan en deelplan. 
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Waarom deze stapeling? Het lijkt dubbelop en voor de publieke 
partijen is het kwaliteitsborg met een omweg. Wat voegt het 
kwaliteitsteam of de eindsupervisor toe aan de publieke  
kwaliteitsborging? De antwoorden van de geïnterviewden zijn 
duidelijk. Publiek-private kwaliteitsborging is een stimulans voor 
de marktpartijen. Er is meer betrokkenheid, men voelt zich  
gebonden aan adviezen die gebaseerd zijn op gezamenlijk 
vastgelegde ambities. Publiek-private kwaliteitsborg geeft meer 
 zekerheid voor de marktpartijen dan publieke kwaliteitsborg. 
Men wil de kwaliteitsborg dichterbij hebben, meer aanwezig, 
beter aanspreekbaar. En men wil andere disciplines aan de 
kwaliteitsborging toevoegen, men heeft een hogere ambitie 
dan alleen het aanzien van de gebouwen. Bovendien wordt 
het als positief ervaren dat de publiek-private kwaliteitsborging 
niet gebonden is aan allerlei formele wettelijke eisen. Men kan 
het precies zo inrichten als men wil. Dat vereist wel duidelijke 
keuzes, als de publiek-private kwaliteitsborg niet strak wordt 
aangestuurd en er geen continuïteit is ontstaat een onduidelijke 
situatie die in het werkproces tot crashes leidt. 
De vraag naar de toegevoegde waarde geldt ook omgekeerd: 
wat voegt de welstandscommissie toe aan de publiek-private 
kwaliteitsborging. De welstandsbeoordeling bij de bouwaan-
vraag blijkt nog steeds een stok achter de deur, een noodrem 
voor plannen die op het laatste moment onder de maat zak-
ken. De welstandscommissie biedt ook toegevoegde waarde 
als klankbord bij ‘eenhoofdige’ publiek-private kwaliteitsborg. 
De commissie houdt de eindsupervisor scherp en biedt hem 
steun tegenover de opdrachtgevers. Bij een kwaliteitsteam gaat 
dit argument niet op, het team functioneert zelf immers al als 
klankbord. ‘De meerwaarde van de welstandscommissie is dat 
de commissie net het laatste procentje erbij kan vragen.   
De welstand zet de puntjes op de i als wij denken dat we 
er zijn,’ aldus René Baron, directeur van de Ontwikkelings-
Combinatie Wateringse Veld, tijdens het telefonisch interview. 

Publiek-private kwaliteitsborg: een extra laag 
Om de kwaliteitsborging op VINEX-locaties te kunnen typeren is 
het belangrijk de relatie met de reguliere kwaliteitsborging te 
benoemen. Afbeelding 2 laat zien dat de publiek-private kwa-
liteitsborg een extra laag vormt op de publieke kwaliteitsborg 
door middel van welstandstoezicht. 
 

 
Afbeelding 2: stapeling van de publiek-private kwaliteitszorg  
op de publieke kwaliteitszorg

De relatie tussen de twee lagen is diffuus en loopt uiteen: 
volledige autonomie, een klankbordrelatie of gemandateerd 
handelen. Meestal wordt gesteld dat de welstandscommissie 
zijn eigen verantwoordelijkheid houdt, maar in praktijk komt dit 
vooral neer op ‘niet moeilijk’ doen.

publiek privaat
kwaliteits-

team en/of 
supervisor(en) 

publiek Woningwet
WRO

welstands-
commissie 
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3. Zeven locaties, een impressie 
De zeven locaties verschillen qua schaal en ontwikkelings-
stadium van elkaar (afbeelding 3). 
 
De vragen zijn echter steeds gelijk: wat verstaat men onder 
kwaliteit, hoe worden de kwaliteiten ontwikkeld en hoe worden 
ze geborgd? Hieronder wordt de kwaliteitsborg op de locaties 
beschreven, in volgorde van de omvang van het woningbouw-
programma5. 

Vathorst Wateringse
Veld

Meerhoven Stad vd ZonSchuytgraaf Brandevoort Seandelft

10000

12000

6000

8000

2000

4000

0

n  te realiseren aantal woningen

n  aantal woningen waarvoor steden-
bouw kundige planvorming gereed

1. Een wereld van verschil
 Vathorst-Amersfoort
   11.000 woningen 
   masterplan: Ashok Bhalotra, Kuiper  

Compagnons en Adriaan Geuze, West 8
   openbare ruimte: wordt uitgewerkt op deelplanniveau 

door verschillende ontwerpers 
   planvorming: grotendeels belegd met stedenbouw-

kundige plannen en beeldkwaliteitplannen 
   bouwperiode: 2002 - 2014
   samenwerking: Ontwikkelingsbedrijf Vathorst: gemeente 

50% en een consortium van vijf marktpartijen 50% 
   kwaliteitszorg: onafhankelijk kwaliteitsteam met een 

brede opdracht: het bereiken van een optimale  
inhoudelijke plankwaliteit. De supervisors van de deel-
gebieden ‘beperken’ zich tot de stedenbouwkundige en 
architectonische kwaliteit van hun deelgebied.

5 De titels van de paragrafen zijn de slogans waarmee reclame voor de locaties wordt gemaakt.

Afbeelding 3: onderzochte locaties, aantal woningen en stand 
van de planvorming
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2.  Een wijk met een ideaal
 Wateringse Veld-’s Gravenhage
   7.700 woningen in acht fasen 
   masterplan: Bureau Wissing Stedenbouw en Ruimtelijke 

Vormgeving, hoofdontwerper Peter Verschuren 
   openbare ruimte: Ingenieursbureau Den Haag
   planvorming: geheel belegd met stedenbouwkundige  

plannen en beeldkwaliteitplannen 
   bouwperiode: 1999 – 2010
   samenwerking: OntwikkelingsCombinatie Wateringse Veld, 

gemeente 50% en één marktpartij 50% 
   kwaliteitsborging: kwaliteitszorg geïntegreerd in het  

werkproces. Het planteam dat een deelgebied uitwerkt, 
wordt geacht als team een integrale afweging te  
maken.

3.  Podium naar de Kempen
 Meerhoven-Eindhoven
   6900 woningen in vier fasen 
   masterplan: Teun Koolhaas Associates (TKA)
   openbare ruimte: Juurlink en Geluk BV
   planvorming: vrijwel geheel belegd met stedenbouwkundige 

plannen en beeld kwaliteitplannen 
   bouwperiode: 1999 - 2016 
   samenwerking: gemeente heeft grond positie, per deel-

gebied samenwerkingsovereenkomst met marktpartijen 
   uitvoeringsorganisatie: gemeentelijk projectbureau
   kwaliteitsborging: kwaliteitszorg op deelplanniveau.  

Per deelgebied wordt een beeldkwaliteitplan vastgesteld.  
Kwaliteitsborging gebeurd op verschillende manieren:  
in een projectteam, in een supervisieteam of in een  
multidisciplinair team. 
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4.  Arnhem in de Betuwe
 Schuytgraaf-Arnhem
   6250 woningen 
   masterplan: Kees Christiaanse, KCAP BV
   openbare ruimte: West 8 
   planvorming: circa 75% belegd met  

stedenbouwkundige plannen en beeld kwaliteitplannen 
   bouwperiode: 2001 – 2012
   samenwerking: GEM Schuytgraaf,  

gemeente 50% en twee marktpartijen samen 50%
   kwaliteitsborging: extern bureau verzorgt  

eindverantwoordelijk supervisor. 

5.  Ieder huis een eigen gezicht
 Brandevoort-Helmond
   6000 woningen in twee fasen 
   masterplan: Rob Krier, Krier & Kohl,  

Paul van Beek en Bureau Wissing
   openbare ruimte: Paul van Beek en Grontmij
   planvorming: vrijwel gereed 
   bouwperiode: 1998 – 2017 
   samenwerking: bouwclaimmodel, twee raamovereen-

komsten tussen gemeente en vier projectontwikkelaars
   uitvoeringsorganisatie: gemeentelijk projectbureau 
   kwaliteitsborging: gedetailleerde beelkwaliteitplannen per 

deelgebied. Het ‘team van hoofdontwerpers’, gevormd door 
ontwerpers van het masterplan, heeft de helikopterview.  
Er is altijd één van de hoofdontwerpers betrokken bij de 
deelplanuitwerkingen. Voor dagelijkse kwaliteitszorg zijn de 
projectleider en ‘supervisor architectuur’ verantwoordelijk. 
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6.  Wonen in het groen dichtbij Amsterdam
 Saendelft-Zaanstad
   4900 woningen in twee fasen 
   masterplan (stedenbouwkundige hoofdstructuur):  

team gemeente Zaanstad + adviseurs, onder leiding van 
Ted van Galen 

   openbare ruimte: Ingenieurs Bureau  
Amsterdam (IBA) onder leiding van de supervisor en met 
medewerking van SVP architectuur en stedenbouw

   planvorming: afrondende fase 
   realisatieperiode: 1997 – 2012 
   samenwerking: GEM Saendelft; gemeente 50% aandelen 

en twee ontwikkelings consortia 50% aandelen 
   kwaliteitsborging: kwaliteitsteam dat de stedenbouwkundige 

en architectonische kwaliteit borgt. 

7. De zon als inspiratiebron
 Stad van de Zon-Heerhugowaard
   3.000 woningen in vier plandelen (onderdeel van de  

VINEX taakstelling van circa 12.000 woningen voor het  
HAL-gebied)

   masterplan: Ashok Bhalotra – Kuiper Compagnons  
(stedelijk gebied) en Bureau Alle Hosper (recreatiegebied)

   openbare ruimte: Kuiper Compagnons (plandelen 1 en 2) 
en Bureau Alle Hosper/bureau V-eld (plandelen 3 en 4)

   planvorming: gereed voor de plandelen 1, 2 en 4;  
plandeel 3 is in ontwikkeling

   bouwperiode: 2001-2012
   samenwerking: bouwclaimmodel 
   uitvoeringsorganisatie: gemeente Heerhugowaard
   kwaliteitsborging: beoordelingsteam, bestaande uit  

super visor en project manager van gemeente. 
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4. Zeven locaties, een analyse 
Om de discussie over kwaliteitsborging verder te stroomlijnen, is een analyse uitgevoerd van het ‘wie, wat en hoe’ van de kwaliteits-
borging tussen masterplan en deelplan. In de tabellen 1, 2 en 3 zijn de zaken op een rij gezet. Voor de duidelijkheid: de kruisjes in 
de tabellen hebben in dit prille stadium van onderzoek geen absolute betekenis maar zijn gebaseerd op een eerste interpretatie van 
de onderzoeksgegevens. 

Wie? 
Tabel 1: disciplines en aantal mensen betrokken bij kwaliteitsborging 

stedenbouw
architectuur

openbare ruimte
landschap

andere externe
deskundigen projectmanager procesbegeleider

Vathorst ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Wateringse V. ✖

Meerhoven*) ✖ ✖ ✖

Schuytgraaf ✖

Brandevoort **) ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Saendelft***) ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Stad vd Zon ✖ ✖

 
*) het supervisieteam 
**)  team van hoofdontwerpers en supervisor architectuur
***) het huidige team

Wat? 
Tabel 2: thema’s van de kwaliteitsborging 
 

stedenbouw  
architectuur

openbare ruimte 
landschap wonen

duurzaamheid 
milieu beheer

Vathorst ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Wateringse V. ✖ ✖ ✖

Meerhoven ✖ ✖

Schuytgraaf ✖

Brandevoort ✖ ✖ ✖

Saendelft ✖

Stad vd Zon ✖
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Hoe? 
Tabel 3: werkwijze en formele regelingen

overleg-structuur 
en verantwoorde-
lijkheden vast-
gelegd

adviezen (formeel) 
aan directie of 
bestuur  

werkwijze,  
reglement o.i.d.

continuïteit in 
werkwijze en  
bemensing 

externe functies, 
status 

Vathorst ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Wateringse V. ✖ ✖ ✖

Meerhoven *) ✖

Schuytgraaf ✖ ✖

Brandevoort ✖ ✖ ✖

Saendelft ✖

Stad vd Zon ✖ ✖

 *) het supervisieteam

5.  Kwaliteitsborging tussen masterplan 
en deelplan: drie modellen 

Op basis van de impressie en de analyse kunnen drie modellen 
voor kwaliteitsborging tussen masterplan en deelplan worden 
benoemd. De bedoeling hiervan is niet om het beste model aan 
te wijzen, maar om de discussie over ‘het juiste model op de 
juiste plek’ te kunnen voeren. 

A:  Kwaliteitsborging primair gericht op voortgang van 
het proces

In dit model is de kwaliteitsborging nauwelijks als autonoom 
proces herkenbaar. De kwaliteitsborg heeft het karakter van 
een werkoverleg. Het is nauw gekoppeld aan de werkvloer, de 
projectleiders en/of procesbegeleiders maken deel uit van het 
team. De adviezen zijn niet formeel maar worden meegenomen 
in het werkproces. De kwaliteitsambities c.q. de beoordelings-
kaders zijn niet heel gedetailleerd uitgewerkt. Hoewel een aan-
tal locaties elementen van dit model in zich heeft (Wateringse 
Veld, Meerhoven) is Saendelft onder de onderzochte locaties 
het beste voorbeeld. 

B:  Kwaliteitsborging primair gericht op beeldregie en 
ruimtelijke kwaliteit

In dit model is de kwaliteitsborging gericht op beeldregie en 
gebaseerd op een beeldkwaliteitplan. Dit is een zaak van ruim-
telijk ontwerpers, waaronder meestal de ontwerper(s) van het 
masterplan. De supervisor of het team begeleidt en beoordeelt 
alle ruimtelijke plannen en is eindverantwoordelijk voor de ruim-
telijke kwaliteit. Er is een min of meer onafhankelijke positie ten 
opzichte van de projectteams en de directie c.q. het bestuur, 
en de supervisor of het team heeft het gezag en de mogelijk-
heid om plannen bij te sturen of stop te zetten. Voorbeelden 
van dit type kwaliteitsborging zijn Wateringse Veld, Schuytgraaf, 
Brandevoort en Stad van de Zon. Of het meer dan toeval is dat 
drie van deze vier locaties met een eindsupervisor (en niet met 
een team) werken is niet onderzocht. De hypothese zou kunnen 
zijn dat kwaliteitsborging gericht op beeldregie en ruimtelijke 
kwaliteit, optimaal kan worden ingevuld door een eindsupervi-
sor; waarbij de welstandscommissie beschikbaar is voor col-
legiaal overleg en als klankbord fungeert.
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bij de gedachte dat sommige plannen minstens zes borgpunten 
moeten passeren. Is dat niet erg veel? 

Het grootste deel van de publiek-private kwaliteitsborging richt 
zich op stedenbouw en architectuur. Intensieve beeldregie is 
bijna vanzelfsprekend, het is een onderdeel van het vakwerk van 
de ontwerpers geworden. Een wijk zonder beeldregie zou een 
film zonder regisseur zijn. Het positieve oordeel van deskun-
digen over de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit 
van de VINEX-wijken in het evaluatie-onderzoek van het RIGO is 
wellicht een effect van deze vorm van kwaliteitsborging .  

Voor integrale kwaliteitsborging bieden de VINEX-convenanten 
weinig speelruimte. Wat kan men borgen aan integrale kwali-
teit (gebruikswaarde, toekomstwaarde en schoonheid) als er 
nauwelijks ruimte is voor experimenten, open plekken of afwij-
kende woningplattegronden? Een discussie over stedenbouw 
en volkshuisvesting als culturele opgave en de maatschappelijke 
betekenis van de VINEX-productie is tijdens de realisatie niet 
(meer) aan de orde. De vraag is of integrale kwaliteitsborging 
in de VINEX-wijken ten volle tot zijn recht kan komen. Een 
vervolgonderzoek naar de inhoud en het effect van de adviezen 
bij integrale kwaliteitsborging zou daar meer duidelijkheid over 
kunnen geven.   
Toch kan het niet anders dan dat de integrale kwaliteitsborging 
effect heeft. De gebundelde en continue aandacht voor integra-
le kwaliteit tijdens het realisatieproces van deze ‘snelle wijken’, 
compenseert misschien de wijsheid en de weidsheid van de 
langzame stedenbouw. 

Voor de discussie tijdens het seminar 100Q=V2 zou ik tot 
slot de vraag naar een ´vrijplaats´ willen stellen. Wat zou een 
kwaliteitsteam of een supervisor doen, als er in de VINEX-wijk 
een kleine ‘vrijplaats voor integrale kwaliteit’ zou zijn, los van de 
weerbarstige VINEX-opgave? En wat kunnen we daar van leren 
of, wie weet, realiseren?  

C:  Kwaliteitsborging primair gericht op integrale 
kwaliteit 

In dit derde model heeft de kwaliteitsborg het karakter van 
een brede beoordeling door middel van een interdisciplinaire 
vakinhoudelijke discussie. Dit gebeurt door een kwaliteitsteam 
van onafhankelijke deskundigen. De disciplines zijn welbewust 
gekozen. Het team bewaakt de ambities van het masterplan en 
krijgt daarbij de nodige speelruimte. De samenstelling, taken 
en werkwijze zijn duidelijk omschreven en door alle partijen 
vast gesteld. Het team adviseert de directie en het bestuur, de 
adviezen dwingen gezag af en worden in principe overgenomen. 
In dit model voegt een afzonderlijke beoordeling door de wel-
standscommissie weinig toe. Een onafhankelijk kwaliteitsteam 
zou met een volledig mandaat van de welstandscommissie 
 kunnen werken zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet. 
Vathorst is onder de zeven locaties het enige voorbeeld van dit 
type. Het is de vraag of de keuze voor dit meest integrale en 
ook meest intensieve model te maken heeft met de grotere 
 omvang van Vathorst. In principe lijkt dit model evenzeer ge-
schikt voor de kleinere locaties die integrale kwaliteitsborging 
willen toepassen. 

6. Het effect 
Wat is nu het effect van alle kwaliteitsborging? Levert meer 
energie ook meer kwaliteit op? Deze vraag is niet simpelweg  
te beantwoorden. 

Een duidelijk resultaat van de kwaliteitsborging is in ieder 
geval dat kwaliteit voortdurend op de agenda staat. Geen plan 
 ontsnapt, en dat werkt ongetwijfeld preventief . Kwaliteit is iets 
dat ‘bevochten’ moet worden op de private partijen, zelfs in 
PPS-constructies. Er moet overeenstemming zijn over de kwali-
teitsambities, anders valt er niets te borgen. 
De discussie over kwaliteit maakt dat de ontwikkelende partijen 
verder moeten kijken dan alleen de markt voor een toevallig 
woningbouwproject. Toch bekruipt mij ook een lichte huivering 
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3  Kwaliteitsbeleid 

onmisbaar op 

VINEX-locaties

Ruimtelijke kwaliteit
Hoewel Vathorst niet centraal staat in het gesprek is het nu  
eenmaal de locatie waar de discussie plaatsvindt. Vrijwel alle 
aanwezigen hebben vanaf de A1 afslag 13 genomen en kwamen 
binnen bij de hoofdentree van de wijk. Dat viel hen niet mee.  
“100 vergaderingen”, zegt discussieleider Jaap Huisman, “en dan 
nóg geen goede entree. Wat is de inbreng van een kwaliteitsteam?” 
Volgens wethouder Luchtenveld van Amersfoort is het gebied is nog 
niet klaar. “Er komen niet alleen woningen, maar ook nog voor-
zieningen, zoals een zwembad, en mogelijk een ijsbaan en een 
leisurecentrum.”  Een tweede doorn in het oog zijn enkele  
binnenterreinen in De Laak. Hoewel de kwaliteit van de meeste 
binnen terreinen hoog is, zijn de aanwezigen geschrokken van de 
verblijfskwaliteit van de binnenruimten die eigenlijk veredelde 
parkeer terreinen zijn geworden. Adriaan Geuze: “In Nederland zijn 
VINEX-wijken over het algemeen van hoge kwaliteit. In De Laak is 
veel water opgenomen, dat betekent minder gronduitgifte.  
Alle woningen, bruggen en landhoofden zijn gemetseld, alle 
 voorkanten zijn gevarieerd en voorzien van daklijsten. Dat is zo’n 
beetje de ultieme bovengrens. Het wisselgeld is parkeren op eigen 
erf. Niemand kan alles afdwingen. Het blijft dus noodzakelijk om na 
te denken over kwaliteit.” 
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Gert-Jan Vlot (Brandevoort): 
“De ultieme topper van Brandevoort is de markthal:  
De Veste is het hart van de wijk, met de markthal als 
openbaar icoon van de woongemeenschap Brandevoort. 
Het is dé plaats voor evenementen in de openbare 
ruimte.”

Om de tafel zitten zes supervisoren van zes VINEX-locaties: Gert-Jan Vlot van Brandevoort, Jurjen van de Meer van  
Meerstad, Wolter Proosdij van Zoetermeer, Ted van Galen van Saendelft, Peter Verschuren van Wateringse Veld en 
Adriaan Geuze van Vathorst. Hoewel de invulling en de context van hun functie en bevoegdheden per locatie verschilt,  
zijn zij allen aangesteld om de kwaliteit te bewaken. In de meeste gevallen gaat het uitsluitend om beeldkwaliteit.  
Dagvoorzitter Jaap Huisman probeert met hen en de zaal antwoorden te vinden op vragen als: Wat is het nut van een 
kwaliteitsteam? Wat kan het toevoegen? Aan het gesprek nemen ontwikkelaars, projectmanagers, architecten en 
anderen deel. Zij zijn allemaal betrokken bij een VINEX-locatie ergens in Nederland. De vragen zijn niet eenduidig te 
beantwoorden, maar gaandeweg ontstaat toch een beeld van de rol en de functie van een kwaliteitsteam.
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Gijs van Valkenhoef (Kernhem, Ede): 
“Zo ziet de rest van de wijk er ook uit, er is heel veel  
variatie in de architectuur. Dat maakt het een topper.”
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Peter Verschuren ziet toch vooral positieve signalen:  
“Huizen zonder kap waren taboe, dat idee is pas langzaam  
aan het verdwijnen. Staande ramen mogen weer. Traditionele 
architectuur mag weer. Daar leer ik uit dat we niet te tijd-
gebonden moeten denken. Er wordt eerder te veel dan te 
weinig geëxperimenteerd. Van belang is om eerst de duurzaam-
heid te regelen. Privégebied en openbaar moeten we heel goed 
 scheiden, en vervolgens de ontsluitingsstructuur helder maken. 
Dat geldt niet alleen voor Vathorst, maar ook voor Wateringse 
Veld en andere VINEX-locaties.” Vanuit de zaal reageren aan-
wezigen op de ruimtelijke kwaliteit die zij hebben ervaren tijdens 
de fiets excursies eerder die dag: “ruime opzet”, “groene lanen 
en prachtig ingepast bestaand groen”, “veel woonvariatie en 
duidelijk verschillende woonbuurten”, zijn de reacties die  
Jaap Huisman optekent.

Plattegronden
Een heikel punt in VINEX-locaties is de kwaliteit van platte-
gronden. “Zijn ze, binnen de smalle standaardmaten, wel 
flexibel genoeg?”, vraagt Jaap Huisman. Socioloog  
Arnold Reijndorp betwijfelt of dat het probleem is. “Er zijn hele 
goede standaardplattegronden waarin veranderingen mogelijk 
zijn. Zelfs slechte plattegronden zijn op zichzelf niet erg, dan 
ver ander je die, maar als dat niet kan wordt het wel lastig. 
Binnen de minimale standaardmaten is het vaak moeilijk om er 
iets van te maken.” Daar lijkt dus bij uitstek een taak voor het 
kwaliteitsteam te liggen. “Het kwaliteitsteam in Vathorst is een 
onderzoek gestart”, zegt Reijndorp. Gert-Jan Vlot acht de 

beukbreedte van cruciaal belang voor veranderingsmogelijk-
heden. “In Brandevoort hebben we woningen met drie lagen en 
een kap. De manieren waarop die woningen worden gebruikt, 
zijn enorm verschillend. Dit type biedt veel mogelijkheden.” 
Volgens Noud de Vreeze, lid van het kwaliteitsteam Vathorst,  
is de praktijk veel prozaïscher: “Ik heb wel eens een architect 
gebeld, een goede, met de vraag: hoe kun je dat nou maken? 
Zo’n saaie plattegrond? Maar daar kan de architect helemaal 
niks aan doen. Ontwikkelaars maken de plattegrond! Zij schrij-
ven die voor aan architecten. Vaak kan een architect echt niet 
anders doen dan geveltjes plakken. Ons onderzoek is bijna af. 
Daaruit blijkt onder andere dat nieuwe plattegronden en experi-
menten helemaal niet nodig zijn. Er is een enorme rijkdom 
voorhanden, maar we doen maar één ding.” “De vraag is wel”, 
zegt Peter Verschuren, “wie nadenkt over de vraag  
hoe de huidige woningen kunnen worden omgebouwd tot 
studenten woningen of bejaardenwoningen? Daarin zijn ontwik-
kelaars niet geïnteresseerd, zij denken over de korte termijn.  
Hier ligt dé taak voor kwaliteitssupervisie.” Uit de zaal reageert 
Gerrie Loorbach van AM Wonen. “Het komt zeker voor dat wij 
de plattegronden dicteren, ook wij worden in een keurslijf 
gedrukt door de gemeente, maar daar werken we zelf ook aan 
mee. De plattegronden die we maken zijn niet levensloop-
bestendig. Het is een eenvoudige geldkwestie.  
Woonwerkwoningen zijn mogelijk in een prijsklasse vanaf  
d 450.000 en niet bij d 250.000.” “Zie je wel!”, roept  
Peter Verschuren, “Korte termijn denken! Alleen wat nu kan 

Karin de Visser (Vroonermeer):
 “Wij hebben zonnepalen op woningen toegepast. 
Opmerkelijk is dat we de laagste prijs per Wattpiek 
ooit hebben (nog niet elders geëvenaard), dat de 
eerste zonepanelen in eigendom van de bewoners zijn 
(in plaats van de energiemaatschappij), en dat er voor 
het eerst sprake is van doorverzekerde garantie op 
waterdichte zonnepanelen-daken. Dat is een topper.” 
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Martijn Oosterhuis (Leidsche Rijn, Utrecht): 
“Voor de woningen aan het Leidsche Rijn Park zijn 
de belangrijkste regels dat iedereen een kap en een 
veranda moet bouwen en in baksteen moet uitvoeren. 
Dat levert op dit moment een beeld op dat spannend, 
en toch vanzelfsprekend is.

worden afgezet, wordt gebouwd. De woonpraktijk was vroeger 
beter.” Dat bestrijdt Gerrie Loorbach. “Woningen zijn nu veel 
beter dan vroeger, maar we moeten bepaalde woningen 
 afzetten en alles heeft zijn prijs.” In de zaal stelt Peter Prak 
nuchter: “Voor ontwikkelaars is de opbrengst maximaal bij een 
5,40 meter beukmaat. Supervisoren en stedenbouwkundigen 
moeten meer lef tonen en dat aanvechten.” Dat is nog niet zo 
eenvoudig, reageert Adriaan Geuze. “Gemeenten hanteren een 
matrix binnen een stedenbouwkundig plan en dat ligt al jaren 
vast. De matrix is de baas in Vathorst en in heel VINEX-land.” 
Dus ook de stedenbouwkundige loopt aan de leiband, conclu-
deert Jaap Huisman. “Nou”, zegt Wolter Proosdij, “Gemeenten 
en ontwikkelaars hebben qua grondbeleid dezelfde belangen. 
Meer woningen is meer geld en dus meer inkomen in het 
gemeentefonds.” Dat wordt Henk van den Broek, voormalig 
directeur bij Heijmans en nu voorzitter van het private 
 consortium in Vathorst, te gortig. “Niet alles is 5,40 meter.  
Ten eerste maken we geen eenpansgerechten, ten tweede zijn 
experimenten niet gewenst door de consument. Heijmans heeft 
een woonwensenwijzer met 350 plattegronden. Globaal worden 
steeds dezelfde vier plattegronden gekozen, dat zijn dezelfde als 
die ontwikkelaars elders in de markt zetten. Dat neemt overi-
gens niet weg dat soms wel degelijk sprake is van risicomijdend 
gedrag bij projectontwikkelaars.” Bovendien zijn de ervaringen 
niet overal in Nederland hetzelfde. Jacqueline Klomp van 
Brandevoort: “Wij hebben een deel van 57 woningen met  
46 verschillende plattegronden. Plattegronden komen eerst, 
daaruit volgt de gevel.” En Ted van Galen nuanceert eveneens. 
“Volkshuisvestelijke kwaliteit is toekomstkwaliteit. Met een 
woning van 5,40 meter breed is als type niks mis.”

Financiën
Vooral bij bezuinigingsronden kan de kwaliteit onder druk komen 
te staan. “Om als kwaliteitsteam of supervisor goed te kunnen 
adviseren is inzicht in de financiën van groot belang”, stelt 
Walter Proosdij. “Ik krijg vaak geen inzicht in de grond exploi-
tatie. Zo kan ik geen grip krijgen op het financiële effect van 
kwalitatieve veranderingen.” Ted van Galen herkent dat niet zo. 
Dat speelt alleen als er extern kwaliteitstoezicht is. “Zowel het 
ontwikkelingsbedrijf als de gemeente zijn lid van het super-
visorenteam in Saendelft. Bij ons zit dus zowel het geld, als het 
proces, als de inhoud aan tafel.” Jurjen van de Meer betwijfelt 

het belang van inzicht in de cijfers: “Geld gaat niet zozeer om 
wat het kóst, maar wat het opbrengt. En dat weet niemand van 
tevoren. Open kaart spelen kan, maar daarmee worden  
kwaliteitsadviseurs onderdeel van het proces, waardoor zij zelf 
concessies zouden kunnen gaan doen aan de kwaliteit.” 
Los van inzicht in de geldstromen, zijn tussentijdse bezuinigin-
gen een probleem. Maarten van Duin, Heijmans: “De moeilijke 
sector op dit moment is die tussen de vier tot zeven ton.  
De eerste reactie is om te gaan bezuinigen, dat is geen goede 
reflex. Liever minder en goed, juist níet uitkleden. Eerder nog 
mooier maken want klanten kunnen nog kritischer zijn in  
vragersmarkten, zodat we ons over tien jaar niet hoeven te 
schamen.” Jurjen van de Meer beaamt dat. “Een gemeente kan 
de tijd nemen. Dat noemen we rentmeesterschap, maar bij 
marktpartijen moet alles snel. Daar wordt elk project 100% 
voorgefinancierd, terwijl iedereen weet dat de huizen worden 
verkocht. Toch doen marktpartijen alsof het enorm risico is.” 
Maarten van Duin nuanceert. “Voor een aantal projecten kan 
dat wel, maar niet bij alle projecten. Soms is er wel een enorm 
risico, het is een risicoprofiel voor de totale onderneming.”  
De vraag is echter of de woningen cruciaal zijn.  
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Kees Duijvestein (lid van het kwaliteitsteam Vathorst) benadrukt 
dat een kwaliteitsteam wel moet weten wat aan de ontwikke-
laars is beloofd. “Meestal gaat de discussie alleen over beeld-
kwaliteit. De verwachting is dat ontwikkelaars zorg dragen voor 
de economische kwaliteit, maar dat is niet zo, zij reageren 
alleen op de korte termijn. Een kwaliteitsteam is het geweten 
van een ontwikkelingscombinatie.”

Conclusie: Nut van een kwaliteitsteam
Aan het eind van de middag ligt dan de prangende vraag op 
tafel. Heeft een kwaliteitsteam nut? Adriaan Geuze denkt niet dat 
de vraag als zodanig relevant is. “Dat is als discussiëren over de 
liefde. Heeft liefde nut? En kunnen we zonder?  
Het is de taak van supervisoren, welstandscommissies en 
andere kwaliteitsadviseurs om te blijven vragen om kwaliteit.  
Dat is een vorm van liefde en aandacht. Die discussie is nuttig, 
en een kwaliteitsteam is meer dan nuttig.” Maar een kwaliteits-
team, én een supervisor, én welstand, én een stadsarchitect. 
Dat is wellicht teveel van het goede. “Een goed stedenbouw-
kundig plan en één supervisor is voldoende om alles te regelen. 
Maar: het verloop is groot bij ontwikkelaars en bestuurders,  
en projectleiders, dus alleen al als constante factor heeft 
 kwaliteitstoezicht nut. Wat ik heb geleerd van De Laak is dat  
we minder hadden moeten vastleggen. Er ontstaan betere 
woningen als er ruimte is voor anarchie en toeval, maar of dat 
de beeldkwaliteit beter maakt, weet ik niet.” Kwaliteitstoezicht, 
het realiseren van een VINEX-locatie in zijn geheel is een puzzel 
die je leuk moet vinden, denkt Walter van Proosdij. “Het gaat niet 
om spectaculaire architectuur, maar om je stinkende best doen 
voor marginale basiskwaliteit. Het hele pakket van duurzaamheid, 
veiligheid, bouwbesluit, politie keurmerk, alles is dicht-
getimmerd.” Het vervelende van een puzzel is echter dat hij altijd 
klopt. “Ik pleit voor delen die niet kloppen”, reageert Jurjen van 
de Meer. Toch zijn alle supervisoren het erover eens dat er een 
vorm van kwaliteitstoezicht moet zijn, of dat nu een stads-
architect is, een supervisor of een kwaliteitsteam – iets moet er 
zijn, maar niet per sé alles tegelijk. Van belang is dat markt-
partijen het niet helemaal alleen doen. 

Jaap Huisman sluit de discussie af met de constatering dat 
flexibiliteit en vindingrijkheid in overvloed voorradig zijn, en dat 
de matrix van verhouding koop-huur, parkeernormen, groen  

verhoudingen, etc. etc. de VINEXontwikkelaars in een keurslijf 
dwingen waarbinnen kwaliteit in de marges moet worden 
gezocht en gevonden. Daarbij kan een kwaliteitsteam een 
belangrijke rol vervullen. De vraag is of dat moet worden 
gezocht in grote gebaren. Arnold Reijndorp wees eerder op  
de middag op een concrete ingreep van het kwaliteitsteam in 
Vathorst, waardoor een standaard stalen hekwerk rond een 
natuurboerderij werd vervangen door een eenvoudig houten 
hek. Dat soort kleine, maar cruciale ingrepen kunnen een 
wereld van verschil maken.

Arnold Reijndorp (Vathorst): 
“Detaillering x sfeer = raak!” 
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Reacties van  
het kwaliteitsteam Vathorst

Nel Sangers:
“Mijn taak is om het beheer als integraal onderdeel van de wijkontwikkeling te bewaken.  
Beheer raakt aan de fysieke inrichting maar ook aan het gebruik van deze ruimte door  
bewoners, bedrijven, kinderen, fietsers, jeugd etc. Vragen als ‘wie is verantwoordelijk voor  
welk soort gebied? Wie moet optreden bij onduidelijkheden?’ liggen zelden op de tekentafel.  
Dan blijkt ook: beheer moet zo vanzelfsprekend zijn dat het niet georganiseerd lijkt te zijn,  
maar het wel degelijk is.”

Kees Duijvestein:
“Kwaliteit is niet alleen beeldkwaliteit, maar ook ander kwaliteiten: plattegronden, het beheer,  
of de flexibiliteit van de plannen (zowel de plattegronden als de inrichting van de buitenruimte).  
Wij zoeken naar het juiste evenwicht tussen de ruimtelijke kwaliteit en de drie pijlers onder  
duurzame ontwikkeling: People, voor de sociale kwaliteit, Planet voor de ecologische kwaliteit  
en Prosperity voor de economische kwaliteit.”

Noud de Vreeze:
“Wat ik het kwaliteitsteam wil meegeven om te agenderen: woningdifferentiatie, zorg voor  
groen (zowel aanwezig als nieuw groen, maak nog een Park van de Tijden) en speel met woning-
ontwerpen waarbij geïntegreerde parkeer oplossingen worden toegepast.”

Arnold Reijndorp:
“Het motto van Vathorst is ‘een wereld van verschil’. Is er een wereld van verschil en hoe zie je 
dat? Die verschillen zoeken we vooral in verschillen in sfeer: wat is landelijk, stedelijk, dorps.  
Die verschillen in sfeer hebben te maken met inrichting en detaillering van het openbaar gebied. 
Soms is die trefzeker, zoals bij de natuurboerderij aansluitend op De Kamers, in andere gevallen 
niet, zoals bij de brasserie ertegenover.”
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Schalen in stedelijke ontwikkeling
De meeste supervisoren waren van mening dat kwaliteits-
bewaking op twee schalen genoeg is: een stadsarchitect om 
opnieuw de grote lijnen in de ontwikkeling van de stad te borgen 
en een supervisor op het niveau van de gebiedsontwikkeling.  
De toegevoegde waarde van een kwaliteitsteam zag men niet 
zo. Inderdaad is het een helder schema, gebaseerd op twee 
verschillende schalen van stedelijke ontwikkeling, en bovendien 
overzichtelijk. Maar onderwerpt de werkelijkheid van die stede-
lijke ontwikkeling zich ook zo gemakkelijk aan dit schema? Is die 
helderheid op het niveau van de ontwikkeling van een nieuwe 
wijk niet vooral de helderheid van een stedenbouwkundig 
supervisor die het ooit vastgestelde plan bewaakt?  
Zoals Peter Verschuren opmerkte, gaat het erom de ingewik-
kelde puzzel die je met het stedenbouwkundig plan hebt gelegd 
zo goed mogelijk heel te houden. 

De slotvraag van Jaap Huisman en waar het allemaal om leek te draaien, bleek geen eenduidig antwoord te 
hebben. Zijn kwaliteitsteams nodig of nuttig bij de borging van ruimtelijke kwaliteit in VINEX-locaties met een 
publieke-private organisatie? De supervisoren die aan de tafel waren aangeschoven, stelden voorop dat enige vorm 
van kwaliteitsbewaking nodig was, maar de vorm ervan stelden ze ter discussie. Sommigen ontwaarden zelfs een 
wildgroei in kwaliteitsbewakers: supervisoren en stadsarchitecten en dan ook nog eens kwaliteitsteams.  
Het kwaliteitsteam Vathorst geeft als slot haar opinie en ontrafelt de puzzel.
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De puzzel in de war geschopt
Maar wat gebeurt er als iemand tegen de tafel stoot, een 
windvlaag of een kinderhand de puzzel door de war gooit? 
Kwaliteitsteams zijn er niet om een eens vastgesteld steden-
bouwkundig plan onvoorwaardelijk te bewaken. Dat plan is 
immers niet meer (en niet minder) dan de ruimtelijke vertaling 
van veel bredere ambities. Die vind je terug in de samenstelling 
van een kwaliteitsteam waarin verscheidene disciplines zijn 
vertegenwoordigd, naast stedenbouw ook woningbouw, beheer, 
milieu en duurzaamheid, sociologie. De uitvoering van het 
eenmaal vastgestelde plan loopt telkens opnieuw tegen een 
soms weerbarstige, dan weer eigenzinnige maatschappelijke 
dynamiek aan. In negatieve zin, als gewijzigde economische 
omstandigheden of marktverhoudingen dwingen tot ‘herontwik-
keling’. In positieve zin als bij het tot stand komen van steeds 
meer woningen, bewoners en ondernemers met onverwachte 
initiatieven komen en er zich een zelfstandige sociale en  
economische dynamiek ontwikkelt; of omdat veranderende 
opvattingen over beheer en duurzaamheid tot herbezinning 

dwingen. Dan moet de puzzel worden aangepast. Dat is niet 
simpel een kwestie van het aanpassen van het stedenbouw-
kundig plan. Er moet worden teruggegrepen op ambities en 
vooruitgekeken naar de kansen die deze sociale dynamiek en 
zelfs de gewijzigde marktverhoudingen bieden. Dat is het soort 
discussies dat een kwaliteitsteam voert. Door de juiste vragen 
te stellen, vragen die een aangeboden oplossing in een bredere 
context plaatsen, en daarmee een nieuwe mogelijkheid bieden. 
Een kwaliteitsteam adviseert, de beslissingen worden genomen 
door anderen. Een kwaliteitsteam is in die zin niet de bewaker, 
maar het geheugen en het geweten van het plan. Natuurlijk 
kunnen die rollen waarschijnlijk anders worden ingevuld.  
Het belangrijkste is, dat ze worden ingevuld.
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Ruimtelijke kwaliteit, plattegronden en financiële kaders
Het debat laat zien dat de onderwerpen bij locatieontwikkeling 
niet voor een specifieke locatie gelden, maar algemeen van 
karakter zijn: ruimtelijke kwaliteit, plattegronden en de financiële 
kaders zijn bij alle locaties punt van discussie. Iedere partij 
heeft zijn eigen optiek en visie over deze onderwerpen, wat het 
niet eenvoudig maakt een eenduidige uitspraak te doen over  
‘dé kwaliteit’ er van. Bij ruimtelijke kwaliteit is het van belang 
niet tijdgebonden te denken. Voor de plattegronden van wonin-
gen wordt het bijzonder waardevol geacht om flexibiliteit in de 
inrichting te hebben, zodat de woning kan worden aangepast 
aan verandering in de behoefte van consumenten: woningen 
voor senioren, studenten. De toegevoegde waarde van kwali-
teitsborging is dat hier het ‘geweten’ zit dat de kwaliteit hoog 
moet houden binnen de financiële kaders. Zeker bij besparingen 
is het belangrijk dat er niet op de verkeerde punten wordt 
ingegrepen. 

Kwaliteitstoezicht als ‘geweten’ en constante factor
Kwaliteitstoezicht is bovendien de constante factor in een 
dynamische wereld. Welke persoon of team op kwaliteit toe ziet 
is op zich niet relevant, als het er maar is. Een ‘geweten’ dat 
adviseert en zo richting geeft. 

Het onderzoek naar de kwaliteitsborging bij zeven VINEX-locaties en aansluitend een debat met betrokkenen van 
diverse projecten laat een interessant fenomeen zien: kwaliteitsborging wordt op diverse manieren vorm gegeven, 
maar de onderwerpen waar over wordt gesproken zijn overal van toepassing. 
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Integrale kwaliteitsborging
Het onderzoek door José van Campen laat zien dat het 
 kwaliteitsteam Vathorst gericht is op integrale kwaliteit.   
Een team van onafhankelijke deskundigen geeft een brede 
beoordeling, dat tot stand komt na een interdisciplinaire vak-
inhoudelijke discussie. Van de onderzochte locaties is Vathorst 
het enige voorbeeld dat op deze wijze werkt. De meerwaarde 
zit ‘m in het feit dat in het ontwerpstadium kennis van de 
beheerfase aanwezig is. Deze kennis zit weliswaar ook bij de 
gemeente, maar waar de aandacht van de gemeente voorna-
melijk uit gaat naar het openbaar gebied, toetst het kwaliteits-
team ook op overgangen van openbaar naar privé.
De toegevoegde waarde ten opzichte van een supervisor is dat 
een kwaliteitsteam bij de complete wijk betrokken is, waar de 
supervisor bij een grote opgave als Vathorst deelplannen 
uitwerkt. Het kwaliteitsteam overziet het grote geheel.  
Het kwaliteitsteam is echter dichter bij de wijk betrokken dan 
de welstandsorganisatie. Het is voor het kwaliteitsteam  
eenvoudiger plannen in de juiste context te beoordelen. 

Marktpartijen zetten steeds meer de toon
De organisatie achter Vathorst is gericht op publiek-private 
samenwerking. De prioriteiten van deze partijen zijn soms 
divers, maar uiteindelijk zijn zij samen verantwoordelijk voor een 
geslaagde wijk. De ervaring uit de praktijk is dat er momenteel 
sprake is van een tussenfase, tussen oude rolverdelingen en 
prioriteiten (heel zwart-wit: gemeente en ontwerpers richten 
hun oog op de toekomst, maar de belangen van ontwikkelaars 
liggen op de korte termijn) en de nieuwe tijd waarin ‘kwaliteit’ 
een voorwaarde is om te overleven voor marktpartijen.  
Inmiddels zijn er ook genoeg voorbeelden van succesvolle 
integrale conceptontwikkeling die door marktpartijen is  
geïnitieerd. Het kwaliteitsteam helpt vorm te geven aan deze 
nieuwe werkelijkheid door haar integrale kijk. 
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