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Kronkel
Met enige terughoudendheid zet ik ‘kronkel’ boven deze tekst. Het patent daarop heeft 
immers Simon Carmiggelt, wie kent hem niet. Honderden cursiefjes, die we nu columns 
noemen, publiceerde hij tientallen jaren geleden dagelijks in Het Parool. Carmiggelt’s 
generatiegenoot Godfried Bomans schreef het boek Erik of Het klein insectenboek, over 
een jongetje dat verlangt naar iets bijzonders. Via een schilderij dat tot leven komt 
ontmoet Erik een hommel die pretendeert filosoof te zijn. De hommel ontleent al zijn 
kennis over insecten aan een imposant standaardwerk, zo indrukwekkend dat niemand 
meer iets durft te doen als niet zeker is dat het ook in dat boek staat. 
Ons Steunpunt Architectuuropdrachten toetst dagelijks de nieuwe aanbestedingsproce-
dures voor architectuur, en telkens verlangen de opdrachtgevers naar iets bijzonders. 

Maar om dat bijzondere te vinden pakken ze er het boek van de 
hommel bij, voor de zekerheid. Bij de beoordeling van de aanbiedingen 
van ontwerpers voert een gezelschap van deskundigen een goed 
gesprek. Daarna zetten zij hun bevindingen om in ingewikkelde 
scores die, bij elkaar opgeteld, vermenigvuldigd en gedeeld, in een 
eindcijfer resulteren. Dan kan het niet anders, of de aanbieding met 
het hoogste cijfer is het meest bijzonder. Maar wanneer een ontwerper 
bezwaar maakt bij de rechter, vraagt die aan de beoordelaars om hun 
cijfers weer terug te vertalen in normaal Nederlands. Ik verwonder 
me al jarenlang over deze gedachtekronkel. Waarom blijft iedereen 
daaraan meewerken? Wanneer Erik, terug op school, vertelt over 

zijn ontmoeting met de hommel krijgt hij een dikke onvoldoende en bedenkt hij dat 
je ook je intuïtie kunt volgen. Dat gaan we op 22 november doen in Rotterdam bij 
Het Nieuwe Opdrachtgeven, een dag die Architectuur Lokaal organiseert over ideeën-
ontwikkeling via prijsvragen en experimenten van jonge ontwerpers en ontwikkelaars. 
Kijk voor alle informatie op www.arch-lokaal.nl

Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal
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Lokaal Mondiaal
Carlos Andrés Castillo Cortés  

Regie
Schoonheid is beproefde emotie
Wim Quist (1930) noemt zijn architectuur niet ongenaakbaar. 
Verbeten soms wel. ‘Om schoonheid  te vinden, moet je tot het 
uiterste gaan.’
Cilly Jansen en Indira van ’t Klooster

Catalogusbouw Nieuwe Stijl  
Al jarenlang hebben aannemers de monopolie op de catalogus-
woning. Gaat er nu eindelijk iets veranderen? De nieuwste 
generatie kant-en-klaarwoningen van architecten is veelbelovend, 
als we het maar geen catalogusbouw noemen. 
Carien Overdijk

Praktijk
De spiegel van de buren
Joost tennekes en Arjan Harbers vergeleken de Nederlandse 
wijkontwikkeling met die in Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. 
De verschillen zijn groot.
Dirk Bergvelt

De Universiteit van Amsterdam als 
vastgoedbeheerder en ontwikkelaar
Joost Mulders en Chris van den Berk (Mulders vandenBerk 
Architecten) ontmoeten Kees Lammers en Ronald Scheepers 
van Bureau Nieuwbouw en Huisvestingsontwikkeling van de 
universiteit van Amsterdam.
Joost Mulders en Chris van den Berk

Strijd om duurzaam icoon
De Floriade in Venlo heeft een duurzaam gebouw opgeleverd. 
En echte innovaties in klimaatbeheersing.
Anne Luijten

Een kwestie van logisch nadenken
In Rotterdam volgt de gemeente Rotterdam haar eigen koers 
inzake architectenselecties. De eerste resultaten zijn bemoedigend. 
Léon Wielaard en Laura Melissen leggen uit hoe ze te werk gaan.
Michel Geertse en Bram Talman

Nominaties Gouden Piramide 2012
Projectbureau Gouden Piramide

De agenda van: Tjerk Ruimschotel
Wat doet een supervisor stedenbouw eigenlijk de hele dag? 
Lees mee over de werkzaamheden van de supervisor 
stedenbouw uit Groningen.
Tjerk Ruimschotel

Abstracties
Hans den Hartog Jager
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Regie
Noord-Brabant investeert in cultureel vastgoed   
Noord-Brabant opereert als risicodragend ontwikkelaar van cultureel 
vastgoed. ‘We merken dat het werkt. Als de provincie meedoet, gaan 
andere partijen serieuzer kijken of ze ook mee kunnen doen.’ Gesprek 
met gedeputeerden Yves de Boer en Brigite van Haaften.
Dirk Bergvelt

Regie
Van Aalberts naar Hiemstra 
Johan Aalberts, wethouder van Middelburg, legt uit hoe een eigentijdse 
gemeente met eeuwenoude monumenten omgaat. ‘Bij sommigen zal dit 
overkomen als aantasting van het monument, maar het kan wel bijdragen 
aan de toekomst van een monument.’ 
Johan Aalberts
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Praktijk
H-LAB Heesterveld, proeftuin voor tijdelijk wonen
Waar geldstromen stil liggen, komt ruimte voor tijdelijke experimenten. 
In Heesterveld komen diverse initiatieven bij elkaar in een uniek woning-
bouwproject.
Iris Schutten

Foto omslag
Los Angeles, 15.11.2009 
De foto Los Angeles, 15.11.2009 komt uit een serie 
foto’s van stedelijke contexten, landschappen, 
verbindingen, geschiedenis en plaatsen in Noord-
Amerika. Kim Zwarts (1955, Maastricht) kreeg zijn 
opleiding aan de Academie voor toegepaste Kunsten 
te Maastricht. Hij werkte als fotograaf mee aan 

monografieën van Wim Quist, Wiel Arets, Dom H. van der Laan, Gerrit 
Rietveld en thom Mayne/Morphosis. In 2006 verscheen The eye embodied, 
een boek over het werk van de Mexicaanse architect Luis Barragán. In 1989 
ontving Zwarts de Kodak Award en in 1997 werd hem de Werner Mantz Prijs 
toegekend. Zijn werk is opgenomen in diverse publieke en privé kunstcollec-
ties. www.kimzwarts.com

Voor de cover van Architectur Lokaal stelt telkens een andere (architectuur)
fotograaf zijn mooiste archieffoto ter beschikking.
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De aanhoudende groei van de vastgoedsector in de 
Chileense hoofdstad in het eerste kwartaal van dit 
jaar, zoals gemeten door de Real Estate Developers 
Association, doet denken aan het ontstaan van een 
zeepbel. In 2011 stagneerde de groei in de sector 
nog, en daalde zelfs met 0,8 procent. Vanaf dit jaar 
is dus herstel gaande; in Santiago werden 36.191 
nieuwe woningen gebouwd. De groei gaat echter 
echter gepaard met een stijging van de huizenprij-
zen, die veroorzaakt kan zijn door een grotere 
vraag in sommige delen van de stad. Kostte een 
nieuw huis in het hoogste prijssegment in 2010 nog 
356.000 dollar, in de eerste helft van 2012 was de 
prijs al gestegen naar 574.000 dollar: een stijging 
van 2,3 procent per maand. Binnen de stad zijn er 
wel verschillen. Van 2005 tot 2012 steeg de huizen-
prijs met 72% in het noorden, 69% in het zuid-
westen, 45% in het centrum en 31% in het oosten.
In dezelfde periode steeg in heel Gran Santiago, 
een gebied met een bevolking van bijna zeven 
miljoen mensen, de waarde van de grond met 
bijna 43% en die van de woningen met 23,5%. 
 Er zijn 86 nieuwe vastgoedprojecten die goed 
zijn voor de bouw van 11.090 nieuwe woningen. 
Het merendeel bestaat uit appartementen in het 
oostelijke deel van de stad.  

In het tweede kwartaal van 2012 werden 10.802 
huizen en appartementen verkocht; in het eerste 
kwartaal waren dat er nog 8.526. ‘Het totale 
prijsniveau van woningen en kantoren stijgt in lijn 
met de economische cyclus en de financiële 
voorwaarden. De hypothecaire leningen hebben 
nog nooit zoveel variatie laten zien,’ aldus de 
Chileense Centrale Bank.
 Een verklaring voor de tijdelijke ‘bevriezing’ van 
de huizenverkoop in de voorgaande jaren kan de 
crisis van 2008 zijn, terwijl de grotere vraag naar 
huizen na de aardbeving in 2010 de prijzen heeft 
doen stijgen. Andere factoren voor prijsstijgingen 
zijn het ontbreken van subsidies, stijging van de 
bouwkosten door nieuwe eisen en een tekort aan 
grond als gevolg van de niet effectieve uitbreiding 
van het stedelijk gebied. We zullen zien hoe Chili 
zich verder zal ontwikkelen.

Carlos Andrés Castillo Cortés is architect in 
Valparaíso en directeur van Archiprix Chile, dat 
op zijn initiatief wordt opgericht. Dit is zijn laatste 
column. In 2012 berichtte hij over architectuur en 
opdrachtgeverschap in Chili.

De Chileense 
manier: ontstaat 
er een zeepbel 
in Santiago? 
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Schoonheid

Interview > Tekst: Cilly Jansen en Indira van ’t Klooster > Beeld: Maarten van Schaik

Architect Wim Quist is onder andere bekend van 
gebouwen als het Kröller-Müller Museum in Otterlo, 
de Berenplaat in Oud-Beijerland en Museum Beelden 
aan Zee in Den Haag - gebouwen waar een grote 
poëtische kracht vanuit gaat. Anderzijds ontwierp 
hij kantoren voor Randstad, de Erasmus universiteit 
en Nedlloyd die een stuk zakelijker ogen. Ongenaak-
baar zou hij zijn architectuur niet willen noemen. 
Verbeten soms wel. ‘Om schoonheid te vinden, moet 
je tot het uiterste gaan.’

Wim Quist praat makkelijk over schoonheid. Het begrip heeft hem bezig 
gehouden sinds hij als jonge architect met kunst in aanraking kwam, tijdens 
zijn werk aan de uitbreiding van het Kröller-Müller Museum. Sindsdien is hij 
ervan overtuigd dat architecten zich door kunstenaars moeten laten inspireren. 
Donald Judd inspireert hem, omdat hij een meester was in ‘het op spanning 
brengen van eenvoud’, maar schoonheid kan net zo goed zitten in een beeldje 
dat 2000 jaar oud is. Het gaat hem om maximale zeggingskracht met minimale 
middelen. 
 Een andere voedingsbron is letterkundige Sem Dresden (1914-2002), die in 
een literair-wetenschappelijke verhandeling onder ander het begrip ‘creativiteit’ 
ontleedde. Van hem leerde Quist dat de zoektocht naar schoonheid gepaard 
gaat met radicaliteit. ‘Hij bedoelde dat je in je creativiteit tot het uiterste moet 
denken, maken en beleven. Als je dat doet, als je dat radicalisme in jezelf 
toelaat en tot de kern van jezelf komt, dan ontstaat er iets.’
 tot op heden bereikte Quist dat punt meestal aan het einde van een 
ontwerpproces. Nu, voor het eerst in zijn leven, wil hij iets ontwerpen dat 
schoonheid als enige en vooropgezet doel heeft: een monument voor 
gedeporteerde Joodse kinderen in Rotterdam. Daarmee kiest hij een dapper 

uitgangspunt, want wie zegt nu vooraf dat hij iets heel moois gaat maken? 
Quist: ‘Sem Dresden zei het al: als je intensief met iets bezig bent, valt een 
idee in voorbewerkte aarde. toeval. Dan valt de oplossing je toe.’ 
 Dit monument is voor hem ook een persoonlijk verhaal. ‘In mijn jeugd heb ik 
gezien hoe Joodse kinderen vanuit de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam 
werden weggehaald. Ik ben opgegroeid in die buurt en kende de gebruiken 
en de gemeenschap goed. In Rotterdam zijn 685 kinderen afgevoerd bij 
Loods 24, een houten loods in de spoorweghaven in Rotterdam. Er is alleen 
nog maar een klein stukje muur over, en een hele grote iep. Die waren erbij. 
Ik ben gewoon gaan ontwerpen. terug naar het begin: waarom is die vorm 
zoals hij is? Ik wilde dat het schoon was, adembenemend mooi. Een monument 
voor vermoorde kinderen. Dat moet je voelen.’ Hij pakt de schetsen erbij. ‘Ik 
wil de namen van de kinderen terughalen in de tijd. Niet met een vrijstaande 
sculptuur, maar door een ruimte te maken. Rosa Levi, 1 jaar, Aron de Vries, 8 
maanden... Dat moet je voelen. Met hun namen duidelijk leesbaar op een 
snoer van gepolijst roestvrij stalen panelen. De details moeten perfect zijn. 
Als een sieraad. En dan is daar weer dat toeval. Door de manier waarop de 
verschillende panelen aan elkaar gezet zijn, ontstaat er beeldrijm met de 
muur. Dat heb ik helemaal niet bedacht. Dat valt je toe.’
 Quist erkent dat er iets precairs zit aan het spreken over schoonheid. ‘Je 
kunt het niet verdedigen. Je hebt alleen je gevoel. Aan de andere kant laat 
schoonheid zich wel degelijk beredeneren. Je kunt analyseren in maten en 
verhoudingen, maar er is altijd meer. Boven de ratio stijgt iets onbenoembaars 
uit. Ik ben een liefhebber van Romaanse architectuur. Vaak kleine, sobere 
kerken, maar van een indrukwekkende schoonheid.’ 
 De ratio kreeg hij mee tijdens zijn opleiding. Voor een groot deel laat 
schoonheid zich voegen in eenvoudige wetten, maar het vereist wel een groot 
gevoel voor de materie. ‘Schoonheid is nooit een sausje dat je over een gebouw 
heen legt. Ook geen leerboek. Het is een dimensie die in het leven aanwezig 
is. Daar kun je objectief over spreken, maar er zit altijd veel emotionaliteit 
omheen, met als gevaar dat het sentimenteel wordt. Valkuilen ja, maar ook 
wel degelijk wetmatigheden.’ Zoals deze: een vierkant raam moet een beetje 
hoger zijn dan exact vierkant. De bovenkant moet een kleine toog hebben, 
anders zakt het raam optisch door. ‘Dat zijn universele waarden. Met de 
hedendaagse digitale technieken kun je een ontwerp zo mooi brengen dat je 
soms zelf niet meer ziet dat het niet goed is. Dat je verblind raakt door de 
special effects van de techniek.’ 

‘Schoonheid 
is beproefde 
emotie’
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 Zelf heeft hij altijd gezocht naar schoonheid in zijn gebouwen. ‘Trial and 
error. Soms is het meteen goed en hoef je het alleen maar aan te scherpen. 
Van de watertoren in Eindhoven wist ik meteen hoe ik het wilde en dat het 
goed was. Watertorens moeten aan allerlei eisen voldoen voor wateropvang. 
Dat kan in een dikke bol op een dikke pijp, of in drie kleine bollen op drie 
dunne pijpen. Dat zag ik meteen. Maar soms moet je bijslijpen, toetsen en 
ideeën vaarwel zeggen. Niet vastbijten.’
 Wie Quist hoort praten, denkt niet direct aan het woord “ongenaakbaar”. 
toch is dat de typering die de jury van de Oeuvreprijs Bouwkunst gaf aan zijn 
werk. Hij weet het, maar herkent het niet. ‘Ik heb daar nog lang over nagedacht. 
Nu denk ik dat het hierdoor komt: architectuur is geen feest. Ik heb het geluk 
dat ik altijd goede opdrachtgevers heb gehad, maar ook bij die gebouwen was 
het budget vaak te laag, of waren de middelen beperkt. Maar ik moet altijd, 
Dresden indachtig, tot het uiterste gaan, alles eruit halen wat erin zit. Dat kan 
resulteren in iets verbetens. Dat zit misschien ook wel in mijn karakter, maar 
toen ik Dresden las, begreep ik dat beter. Ik moet tot het uiterste gaan en dan 
zit je soms met je rug tegen de muur.’ Verbeten is beter dan ongenaakbaar. 
‘Ongenaakbaar betekent: niet ontvankelijk, afstandelijk. Dat ben ik niet. 
Neem het L-gebouw van de Erasmus universiteit in Rotterdam. Het mocht 
niets kosten, alle plastiek is eruit bezuinigd. Ik heb mij volledig geconcen-
treerd op zo mooi en humaan mogelijke onderwijsruimten en de vormen van 
de ramen op een Donald Judd-achtige manier opgelost. En ik vind het een 
goed gebouw, in zijn eenvoud. Geen grappen en grollen, maar verbeten tot 
het uiterste, ik ben blij dat het er staat.’
 Maar wordt een gebouw dan mooier als het meer verbeten is of juist als het 
heel ontspannen is? Quist aarzelt: ‘Nou, dat zijn begrippen uit het leven, die 
hebben geen betrekking op de architectuur, maar het is wel zo dat je hoopt 
dat er ontspanning inzit, bij teveel verbetenheid wordt je keel dichtgeknepen.’ 
Hoewel Quist architecten geen kunstenaars zou noemen, beschouwt hij zijn 
gebouwen wel als kunstwerken. Kwetsbare kunstwerken. Steeds vaker merkt 
hij dat zijn radicaliteit, zijn gedrevenheid om gedachten tot het uiterste door 
te voeren, niet altijd wordt begrepen door de gebruikers van zijn gebouwen. 
Het kwetst hem en het stemt hem verdrietig. ‘Ze vinden mijn gebouw niet 
mooi en dan gaan ze behangen, komt er verkeerde belichting, passen ze de 
routing aan. “Die koele Quist moet weg!” Dat verstoort de balans. Er bestaat 
weliswaar geen absolute waarheid over wat schoonheid is, maar dit zijn 
modegrillen en die doen de Rotterdamse Schouwburg geen goed.’ Dat zo’n 
gebouw in essentie niet wordt aangetast, troost hem niet. ‘Ik ben bitter. 
Dit gaat over de kwetsbaarheid van schoonheid. Dit gebouw was, in zijn 
kaalheid, bloedmooi. Zo puur! Nu is het bezoedeld. terwijl ik altijd open 
heb gestaan voor aanpassingen en verrijkingen.’ Gelukkig gaat het ook vaak 
anders. Frits Goldschmeding van Randstad en ook theo Scholten van Museum 
Beelden aan Zee hebben hem voor elke toevoeging of wijziging aan het 
gebouw geraadpleegd. 

 Wat is het mooiste gebouw dat Quist ooit heeft ontworpen? ‘Dat vind ik 
echt heel moeilijk. Zo’n keuze maak je ook niet tussen je kinderen. De 
ontstaansgeschiedenis, de beschadiging achteraf, elk gebouw heeft zijn eigen 
geschiedenis en is op en andere manier dierbaar. Maar Filtergebouw Beren-
plaat, de uitbreiding van het Kröller-Müller Museum en Museum Beelden 
aan Zee, dat waren wel gebouwen waarin alles klopte.’ In dit rijtje staan dus 
zijn eerste en zijn tweede gebouw. Hoe kan dat? ‘Misschien was ik toen 
opener, had ik minder barrières. Er was ook iets meer geld. Ik maakte me 
ongetwijfeld minder zorgen. Ik was waarschijnlijk minder verbeten.’ 
 Het blijft dus zoeken naar de juiste balans tussen ratio en gevoel. Niet voor 
niets heet zijn monografie De magie van de ratio. Maar als hij schoonheid 
zou moeten definiëren denkt hij allereerst aan Marcel Proust, waarin de 
schrijver zijn moeder over de kerk van Combray laat zeggen dat schoonheid 
“Natuurlijkheid gepaard aan distinctie” is. ‘En daarbij dan de zoektocht, het 
dramatiseren, het opzoeken van de grenzen, waarbij het gevoel moet worden 
gecorrigeerd door de hersens. In de beproeving zit de ratio, het voorbehoud. 
Schoonheid is beproefde emotie.’

Informatie
Wim Quist (Amsterdam, 27 oktober 1930) ontwierp kantoorgebouwen, 
universiteitsgebouwen, musea en utiliteitsgebouwen. Bekend zijn onder meer 
‘de witte waterbollen’ aan de Anton Coolenlaan in Eindhoven, de uitbreiding 
van het Kröller-Müller Museum in Otterlo (1977), het Museon in Den Haag 
(1985), de nieuwe Rotterdamse Schouwburg (1988) en Museum Beelden aan 
Zee in Scheveningen (1994). Quist was Rijksbouwmeester in de periode 
1975-1980. In 1995 fuseerde hij met Architektenburo Wintermans tot Quist 
Wintermans Architekten. In 2007 ontving hij de Oeuvreprijs Bouwkunst van 
het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB). 
In september werd de Uijllandbrug van Quist op IJburg geplaatst. Momenteel 
werkt hij aan het Joods Kindermonument in Rotterdam, dat naar verwachting 
in 2013 wordt opgeleverd. 

Dit interview is het vijfde in een reeks gesprekken met ‘oude mannen’ over 
schoonheid. Een welhaast ouderwets woord, dat bij architectenselecties 
tegenwoordig bij voorkeur gedefinieerd en gekwantificeerd dient te worden. 
Een begrip waar zoveel over te zeggen is, vooral in retrospectief. Eerder sprak 
Architectuur Lokaal met Tjeerd Dijkstra, Friso Kramer, John Habraken en 
Hans Laumanns. 

Schoonheid

‘Architectuur is geen feest.’
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Noord-Brabant 
investeert in 
cultureel erfgoed 

Om te bereiken dat de nalatenschap in goede 
handen komt, is de provincie begonnen met het 
aankopen van panden. Dat zal altijd voor beperkte 
duur zijn, want uiteindelijk moet iedere herbe-
stemming op eigen benen staan. Dan verkoopt de 
provincie zijn aandeel zodat de opbrengst beschik-
baar komt voor een volgend initiatief. Brigite van 
Haaften en Yves de Boer zijn de enthousiaste 
pleitbezorgers van deze nieuwe aanpak. Een van 
de eerste aankopen is de Dongecentrale bij Geer-
truidenberg. Ooit leverde deze  provinciale centrale 
elektriciteit voor de industrialisering van Noord-
Brabant. Nu is het een monument en spil in 
eigentijdse ontwikkelingen. 
 Het gesprek vindt plaats direct na een intensieve 
vergadering van Gedeputeerde Staten. Bovendien 
staat het provinciebestuur op het punt om af te 
reizen voor ‘een dag op de hei’. toch nemen Van 
Haaften en De Boer de tijd, want ’dit is een goede 
gelegenheid om te laten zien, waar we het eigenlijk 
voor doen. Daar willen we graag over vertellen.’ 
Om te beginnen een vraag aan de gedeputeerde 
van Cultuur: wat is het verschil met de vroegere 
restauratiesubsidies?
 Van Haaften: ‘De provincie heeft een eigen 
verantwoordelijkheid en moet initiatief kunnen 
nemen om te behouden wat we van waarde vinden. 
Welke rol dan past, kan per geval verschillen. 
Vroeger stopten we alleen geld in restaureren. Nu 
ook in het op gang brengen van nieuw gebruik. 
We merken dat het werkt. Als de provincie mee-
doet, gaan andere partijen serieuzer kijken of ze 
ook mee kunnen doen. In de tweede plaats vinden 
we, dat restaureren pas zin heeft als het aansluit 
bij wat in de omgeving leeft. Herontwikkelen doe 
je samen. Er is een grote inbreng van partners als 
BOEi, particuliere eigenaren en vrijwilligers in 
erfgoed, en uiteraard ook van de gemeenten.’ De 
Boer vult aan: ‘Diezelfde benadering kiest het 
provinciebestuur bij andere beleidsterreinen, zoals 
landbouw. We kijken naar draagvlak, naar maat-
schappelijke inpasbaarheid. Je kan beter helemaal 

Tekst: Dirk Bergvelt > Beeld: Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft een rijk erfgoed van kerken en 
kloosters die in rap tempo hun functie verliezen. Voor forten, 
landgoederen en industriële panden geldt hetzelfde. Alleen met 
nieuwe gebruikers en een nieuwe bestemming zijn ze te behouden. 
In het verleden wachtte de provincie op plannen van anderen. 
Het huidige provinciebestuur kiest voor een actieve rol als ontwikkelaar 
en investeerder. Gedeputeerden Brigite van Haaften (CDA) en Yves 
de Boer (VVD) nemen het voortouw, maar met mate. ’Het is niet de 
bedoeling dat we straks eigenaar zijn van half Brabant.’

Dongecentrale Brigite van Haaften, foto: Wim Roefs
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in het begin op zoek gaan naar de mensen die er 
toe doen en hen betrekken. Dan krijg je maat-
schappelijke steun en het helpt om andere geld-
bronnen te activeren. Bij onze bestuurscultuur 
past het om ieder programma te baseren op een 
hechte collegiale samenwerking. In dit geval zijn 
wij de trekkers.’
 Maar doet het CDA dan de cultuur en de VVD 
de financiële kant? De Boer: ’Nee, zo zit het 
absoluut niet. Allebei hebben we de ambitie om 
die kanten te verenigen. Dit is een groot beleids-
terrein waar alle bestuurders van deze provincie 
bij zijn betrokken. Mijn portefeuille gaat over 
rendement van vastgoed en ook over ruimtelijke 
kwaliteit. Daar komen passie en emotie bij. 

Overigens zie ik dit niet in de eerste plaats als 
ontwerpopgave, al heb ik belangstelling voor 
architectuur. Je hebt niet voldoende aan schetsen 
die laten zien hoe het kan worden. Ontwerpers 
zijn vooral welkom als zij mensen meenemen die 
het nieuwe gebruik willen invullen. In zo’n combi-
natie kan je resultaat bereiken. We investeren een 
flink bedrag aan gemeenschapsgeld en daar willen 
de Staten ook iets van terugzien. Deze complexen 
zijn ons aanbod aan de samen leving en we zoeken 
mensen die het willen oppakken.’
 Van Haaften: ‘Het is zaak om ook volgende 
generaties te interesseren. Zonder jongeren die 
voor het restauratieambacht kiezen, loopt het mis. 
Ik kan me voorstellen, dat we van een van de 
erfgoedcomplexen een plek maken waar jongeren 
op locatie het vak leren. Belangrijk voor draagvlak 
is verder dat onze verhalen mensen buiten de 
regio bereiken. toerisme stimuleert de lokale 

economie en erfgoed is een trekpleister. Er is alle 
reden om actief uit te dragen wat het Brabantse 
erfgoed te bieden heeft.’
 toch is de provincie Noord-Brabant de enige 
provincie die zich toelegt op investeren in cultureel 
vastgoed. Waar komt dat geld vandaan? De Boer: 
‘Het hele programma heeft een budget van 
maximaal € 120 miljoen; de helft komt uit het 
monumentenbeleid, de portefeuille van Brigite, de 
andere helft uit het provinciaal ontwikkelbedrijf 
dat ik in portefeuille heb. Voor dit programma 
gebruikt de provincie opbrengsten uit de verkoop 
van energiebedrijf Essent. Het is een mooi toeval, 
dat de Dongecentrale een van onze eerste projecten 
is. In Roosendaal hebben we geïnvesteerd in de 
aankoop van klooster Mariadal. Daar heeft het 
ontwikkelbedrijf eerst goed gecalculeerd wat het 
geheel waard is als we het met een woonbestem-
ming doorverkopen. Want doorverkopen gaat hoe 
dan ook gebeuren. We stappen erin, maar we 
stappen er ook zeker weer uit. De Dongecentrale 
hebben we samen met BOEi voor € 1 aangekocht, 
allebei 50 cent dus. Daar stoppen we wel geld in, 
maar dat gaat naar ontwikkeling, onderhoud en 
beheer. Omdat op voorhand niet te zeggen wat de 
nieuwe functie is, kan daar een deel van onze 
investering onrendabel zijn. We doen het toch, 
want het verhaal van de Brabantse industrialisering 
is een centraal thema in onze recente geschiedenis.’ 
 Een andere vraag is of dit programma past bij 
het streven naar een kleinere overheid? Van 
Haaften: ’Net als alle andere overheden voert deze 
provincie een discussie over kerntaken. Sommige 
dingen doen we niet meer, en er verdwijnen dus 
arbeidsplaatsen. Maar: we gaan ook nieuwe 
dingen doen en dit is daar een van. Daarvoor 
hebben we ondernemende ambtenaren nodig. Met 
dit programma versterken we de positie van 
Noord-Brabant als kennisregio die alles in huis 
heeft voor bewoners en bedrijven. Dat is een 
centrale doelstelling van de provincie, vastgelegd 
in de Agenda van Brabant. ‘De Boer merkt op dat 

het rijk zich terug trekt uit het ruimtelijk-econo-
misch beleid ‘en dat is terecht, op regionaal niveau 
kan de provincie beter uit de voeten. We investeren, 
maar we moeten wel kunnen laten zien wat het 
rendement is. Provinciale Staten beslissen met 
welke projecten we in zee gaan. Afgesproken is, 
dat we hen ieder halfjaar informeren over onze 
voortgang. Dat zet flinke druk op de ketel.’ Van 
Haaften vult aan: ‘tegelijk is het principe dat we 
de tijd kunnen nemen. Bij herbestemmen moet je 
niet gedwongen zijn binnen een jaar af te ronden. 
Als middenbestuur hebben wij een langere adem, 
zeg 5 tot 10 jaar. Dat is een termijn die je voor 
grotere complexen nodig kan hebben.’ Maar de 
onzekerheden blijven groot. De Boer: ‘Bij de 
Dongecentrale is het nieuwe gebruik niet te 
voorzien, zodat ook de opbrengsten ongewis zijn. 
Er valt vooraf minder te berekenen, maar het 
spreekt wel tot de verbeelding. Juist de Dongecen-
trale roept allerlei initiatieven op, er is belangstel-
ling uit het hele land. De komende tijd moet 
blijken welke ideeën levensvatbaar zijn.’ Van 
Haaften: ‘Die Dongecentrale is een super uitdaging. 
Niemand kan zeggen welk deel van ons geld in dit 
geval terugkomt. Zeker is wel dat er altijd een eind 
komt aan onze rol. De provincie zal soms erfgoed 
aankopen, maar het is niet de bedoeling dat we 
straks eigenaar zijn van half Brabant. ’

Informatie
Yves de Boer (1951) is VVD gedeputeerde Ruimte-
lijke Ontwikkeling en Wonen in de provincie 
Noord-Brabant; Brigite van Haaften (1965) is CDA 
gedeputeerde Jeugd, Cultuur en Samenleving in de 
provincie Noord-Brabant.
Zie voor de stand van zaken Dongecentrale: 
www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/cultuur/
erfgoed/herbestemming-erfgoedcomplexen.aspx

’Ontwerpers zijn vooral welkom 
als zij mensen meenemen die het 
nieuwe gebruik willen invullen.’

Dongecentrale Yves de Boer, foto: Joep Lennarts
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Middelburg is met 1158 rijksmonumenten, 113 
gemeentelijke monumenten en 2 beschermde 
stadsgezichten een van de grootste monumenten-
gemeenten van Nederland. Met onze 48.000 
inwoners hebben we zelfs de grootste monument-
dichtheid van Nederland. En dan te weten dat in de 
oorlog honderden prachtige panden zijn verwoest. 
 Het belangrijkste aspect voor het behoud van je 
cultureel erfgoed is dat het een nuttig gebruik moet 
hebben. Een monumentenpand waar geen gebruik 
voor is, gaat op een gegeven moment verloederen. 
Zo verbouwen we in Middelburg momenteel de 
Kloveniersdoelen voor Cinema Middelburg, dat 
bestaat uit een horecagelegenheid en flexibele 
werkplekken. Verder liggen er nog uitdagingen 
voor enkele historische kerken, waar we druk op 
aan het studeren zijn. 
 Middelburg is een historische gemeente, maar 
zeker geen openluchtmuseum. Iedere tijdsperiode 
drukt een zeker stempel op de stad. Afhankelijk 
van de economische situatie in min of meerdere 
mate. Dat we nu nog zoveel historische panden 
hebben, danken we ten eerste aan zeer welvarende 
tijden in de gouden en zilveren eeuw (1575 -1795) 
en vervolgens aan het feit dat het Middelburg in de 
19de eeuw economisch niet echt voor de wind ging. 
Er was geen geld om oude panden te slopen en 
nieuwe te bouwen. 
 Wanneer we lering uit de geschiedenis trekken, 
kunnen we prachtige nieuwe toevoegingen aan de 
stad doen zonder het historische karakter aan te 
tasten. Waar Rotterdam na de oorlogsverwoestingen 
voor de stijl van het Nieuwe Bouwen koos, waren 
in Middelburg de historische bouwtrant en de 
Delftse School dominant. Het werd herbouw in 
traditionele stijl die een harmonische eenheid 
vormde met de monumentale binnenstad. In 
tegenstelling tot veel naoorlogse nieuwbouw is de 
samensmelting van oud en nieuw aangenaam en 
verrassend te noemen. Elk individueel pand is 

Van Aalberts naar Hiemstra

Monumenten 
in Middelburg 
niet heilig

Wethoudersestafette > Tekst: Johan Aalberts > Beeld: Jan Koole, gemeente Middelburg (p.11) 

‘Hoe slaagt de gemeente Middelburg er in om met respect voor het 
verleden, invulling te geven aan de wensen van vandaag?’, vroeg Jos 
van Rey, wethouder in Roermond, aan Johan Aalberts, wethouder in 
Middelburg. Over de bijzonder eigentijdse en ontspannen omgang met 
monumenten in Middelburg heeft Aalberts veel te vertellen.  

Zeeuws Museum, Ontwerp: Rothuizen van Doorn ‘t Hooft Architecten, Opdrachtgever: Provincie Zeeland
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herkenbaar in de straatwand. Na de wederopbouw 
werden de Middelburgers zich bewust van de 
monumentale uitstraling van de stad. Door dit 
historische karakter vestigen zich veel bedrijven in 
Middelburg, is het een aantrekkelijke woongemeente 
en trekt de stad veel toeristen. Sloop van oude 
huizen mocht niet meer zomaar en de gemeente 
ging zich inspannen om haar monumenten beter te 
onderhouden. Er werd goed gebruik gemaakt van de 
diverse subsidieregelingen van het Rijk, waardoor 
er in de jaren 70 veel gerestaureerd is. In het inter-
nationale monumentenjaar 1975 werd Middelburg 
uitgeroepen tot een van de voorbeeldsteden. Nu was 
de restauratiegedachte in die tijd een heel andere 
dan nu het geval is. Men probeerde te herbouwen 
in een stijl zoals die ooit aanwezig was of zou 
kunnen zijn. tegenwoordig neemt men doorgaans 

de bestaande toestand als uitgangspunt voor de 
restauratie. Een monumentenpand is immers door 
de eeuwen heen verbouwd met behulp van verschil-
lende stijlkenmerken. Het totaal vertelt het verhaal 
van het monument en dat willen we tegenwoordig 
zichtbaar maken en houden. 
 Het Rijk heeft nu vergunningsvrij bouwen 
ingevoerd voor bepaalde delen van monumenten in 

beschermde stadsgezichten. Reeds jaren geleden 
hebben wij geconstateerd dat het voor bepaalde 
werkzaamheden aan monumenten of in beschermde 
stadsgezichten overdreven is om een vergunnings-
procedure van een half jaar te voeren. Als iemand 
bijvoorbeeld wil schilderen of bepaalde ge breken 
wil herstellen, moet je eigenlijk als gemeente blij 
zijn dat het pand onderhouden wordt. Voor veel-
voorkomende werkzaamheden hebben wij meldin-
gen ontwikkeld. Onder bepaalde voorwaarden 
kunnen zelfs zonnepanelen met een melding 
aangebracht worden. Bij sommigen zal dit over-
komen als aantasting van het monument, maar 
wanneer dit zorgvuldig zonder beschadigingen 
wordt aangebracht op een achterdakvlak, kan dit 
wel bijdragen aan de toekomst van een monument. 
Monumenten staan bekend om hun energie-on-
zuinigheid. In Middelburg hebben we inmiddels 
enkele energiezuinige projecten met monumenten. 
Zo hebben we bijvoorbeeld het eerste passieve 
monument1 van Nederland, namelijk de Latijnse 
School in het centrum. Verder hebben we in samen-
werking met de Hogeschool een project uitgevoerd, 
waarbij met infraroodcamera’s deelnemende 
monumenten werden bekeken. Ook op het energie- 
en milieuvlak vinden wij het belangrijk om met de 
tijd mee te gaan. Wanneer de energiekosten een (te) 
groot deel van de woonlasten beslaan, kan dit een 
bedreiging voor ons erfgoed betekenen. 
 Om terug te komen op de vraag van Jos van Rey: 
ik geloof sterk in de Belvedere-slogan ‘behoud door 
ontwikkeling’. Nieuwe ontwikkelingen brengen vaak 
geld met zich mee, waarmee historisch waardevolle 
zaken behouden kunnen worden. Samenvattend 
zijn de belangrijkste aanbevelingen voor onze 
historische stad: zorg dat monumenten een nuttige 

functie houden, stem nieuwe ontwikkelingen af op 
de historische omgeving en maak een toekomstvisie. 
 Hoogeveen heeft de titel ‘Beste Binnenstad van 
Nederland 2011-2013’ in de categorie middelgrote 
gemeenten gewonnen. Deze prijs wordt tweejaarlijks 
toegekend namens de winkeliers van Nederland. 
De jury prijst de bestuurlijke ambitie en aanpak ten 
aanzien van de kwaliteitsversterking van het 
centrum. Lef, doorzettingsvermogen en onderlinge 
samenwerking liggen ten grondslag aan dit succes. 
Mijn vraag aan wethouder Anno Hiemstra luidt dan 
ook: ‘Hoe gaat de gemeente om met veranderende 
marktomstandigheden? Hoe is en blijft men een 
aantrekkelijke binnenstad?’

1 Een passief monument  is zeer energiezuinig, waarbij er 
gestreefd wordt naar zo min mogelijk warmteverlies in 
combinatie met een zo hoog mogelijke warmtewinst.

Informatie
www.middelburg.nl
Johan Aalberts is wethouder ruimtelijke ontwikke-
ling van de gemeente Middelburg.

In deze rubriek vertelt telkens een andere wethouder 
over een concrete bouwopgave, een discussie over 
ruimtelijke kwaliteit, een prangend voorbeeld van 
verrommeling, een regionale aanpak of iets anders 
dat actueel is in de gemeente. Elk artikel eindigt 
met een concrete vraag aan een wethouder van een 
andere gemeente, die in het volgende nummer van 
Architectuur Lokaal het stokje overneemt.

‘Voor bepaalde werkzaamheden 
aan monumenten of in beschermde 
stadsgezichten is het overdreven 
om een vergunningsprocedure van 
een half jaar te voeren.’

Wethouder Johan Aalberts
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Reportage > Tekst: Carien Overdijk

Na jarenlange dominantie van de aannemers in de wereld van de kant-en-
klaarwoning, zijn er nu architecten die met eigentijdse alternatieven op 
de markt komen voor de boerderette en de notariswoning. De ontwerpen 
mogen er zijn, maar ze moeten hun weg naar de markt nog vinden.

Cataloguswoning 
nieuwe-stijl 

Kan een houten kubus wedijveren met een bakste-
nen boerderette? De simpele houtskeletstructuur 
van Onix is niet bedacht als cataloguswoning, al 
prijst het bureau hem wel aan als kant-en-klaar 
woonproduct én als voordelig zelfbouwpakket met 
talrijke uitbouwmogelijkheden. Een onderzoek 
naar nieuwe vormen van lintbebouwing voor de 
Stichting Veenkoloniën leverde in 2005 het 
kubusmodel op, vertelt ontwerper Haiko Meijer 
van Onix. ‘Hij is afgeleid van de gebintenbouw 
van Oldamt-boerderijen, waarin woning en schuur 
in elkaar overlopen. Het is een mooi systeem. Je 
zet de beuken neer en daar kun je altijd iets 
aanbouwen. Mensen bepalen zelf welk deel 
schuur wordt en welk deel verblijfsruimte. Door 
de glazen voorgevel kun je een deel als serre 
benutten. Je krijgt dan een halfklimaat met extra 
woonruimte.’
 De eerste kubus werd uiteindelijk een atelier, 
naast de door Onix gerenoveerde turfcentrale in 
Veendam, een ensemble dat het Architectuur 
Jaarboek haalde. Maar de woonkubus (6x6x6 
meter) komt eraan. Woningcorporatie Acantus 
adopteerde enkele kubussen die voor een theater-

productie dienden. Het bedrijf transformeert ze 
binnenkort tot starterwoningen. De eerste particu-
lier moet zich nog melden, maar Meijer aast ook 
niet op de catalogusmarkt. ‘Ik wil geen Ikea-model 
verkopen, maar mensen er zelf iets mee laten 
doen. We willen het als systeembouw aanbieden, 
een soort open-source benadering.’
 Het blijft lastig voorspellen hoe de markt zich 
zal ontwikkelen. In 2000 lanceerde het Rijk met 
de nota Mensen wensen wonen het optimistische 
streven dat particulieren in 2005 een derde van 
alle nieuwbouwwoningen in Nederland voor hun 
rekening zouden nemen. De nota verwoordde een 
breed gedeelde opvatting in de Kamer dat burgers 
veel meer keuze moesten krijgen in woonstijl en 
architectuur. De verwachting was dat dit bovendien 
zou bijdragen aan een grotere variatie in woon-
huizen. De ambitie is kwantitatief nog niet waar-
gemaakt (zie kader), maar kwalitatief evenmin. 
Op de vrije kavels overheersen de retrostijlen, 
bijeengeshopt uit catalogi van een kleine groep 
bouwbedrijven. Modale verdieners moeten wel: 
een uniek ontwerp is te duur. En omdat het prefab 
marktsegment nauwelijks alternatieven kent, weet 

niemand of het conservatisme wordt afgedwongen 
door de vraag of door het aanbod.
 Maar nu is er een kleine kentering zichtbaar. 
Zelfbouw in de steden, pas recent op gang geko-
men, levert gevarieerde, eigentijdse straatbeelden 
op. Niet altijd zijn dat unieke ontwerpen voor de 
rijke stadse avant-garde. Zelfbouwpionier Almere 
stelt bij de uitgifte van de kleinste rijkavels met 
bouwbedrijven steeds een catalogus samen, voor 
laaggeprijsde, moderne woningen. De ontwerpen 
vinden gretig aftrek. ‘Het gaat ons niet primair om 
de architectuur,’ zegt de Almeerse gebiedsontwik-
kelaar Jacqueline tellinga desgevraagd. ‘Wel om 
het feit dat mensen zelf kunnen bepalen wat ze 
bouwen. En wat blijkt: de woningplattegrond is 
het belangrijkst. Daar zit de grootste variatie. 
Maar ook de gevels pakken steeds anders uit. Ze 
zijn tot nu toe allemaal uniek. Mensen komen zelf 
met materiaalvoorstellen, zoals een gevlamde 
baksteen voor de buitengevel.’
 Gerenommeerde architecten lieten de catalogus-
markt tot voor kort links liggen, maar  prijs- en 
onderzoeksvragen brengen een aarzelende toe-
nadering. En dan blijken fraaie, duurzame staal- en 

Groei particuliere bouw moet nog komen
Het aandeel zelfbouw schommelt al jaren 
rond elf procent van de totale woningbouw. 
Ook de particuliere woningbouw stagneert 
door de crisis, met een dieptepunt in 2010, 
toen er 6.236 zelfgebouwde huizen werden 
opgeleverd. Vorig jaar kwamen er 6.470 
zelfbouwwoningen bij en het eerste kwartaal 
van 2012 laat ook een groei zien van het 
aantal zelfbouwwoningen. Zowel gemeenten 
als het rijk verwachten dat het particulier 
opdrachtgeverschap sterk zal toenemen, nu 
projectontwikkelaars en corporaties door 
diverse oorzaken minder bouwen. Het 
grondaanbod voor de middenklasse blijft 
echter achter. Van de ongeveer 9.000 kavels 
die gemeenten momenteel aanbieden, is het 
merendeel veel te duur.

Ontwerp woonkubus: Onix
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houtskeletontwerpen in prijs en oplevertermijn te 
kunnen concurreren met het traditionele catalogus-
model. 
 Het verst gevorderd is het Lofthome, een stoere 
staalskeletvorm van Blok Kats van Veen. Dieter 
Blok ontwierp hem aanvankelijk als particuliere 
opdracht voor een gebiedsmarketeer. Die zag 
kansen voor modulaire productie. De royale, vrij 
indeelbare stalen schil, met plat of schuin dak, is 
nu als compleet huis leverbaar vanaf € 215.000, 
dankzij samenwerking met een staalbedrijf. Er 
staan inmiddels tien Lofthomes in Nederland, 
maar ook Blok wijst het etiket cataloguswoning af. 
‘Het is een concept. De vrije binnenruimte ont-
werpen we op de klassieke manier, volgens een 
uniek programma van eisen. Welstandseisen en 
beeldkwaliteitplannen zijn soms een uitdaging, 
maar de gemeenten waar dat speelde, hebben hun 
regels ervoor aan de kant gezet.’
 Minder moeite met het c-woord heeft de idealis-
tische vastgoedondernemer Dirk Dekker. Hij vroeg 
architect Nanne de Ru van Powerhouse Company 
in 2010 om recyclebare woningen. Onder de 
noemer Being Home ontstonden zes vrijstaande 
houtskelettypes met grote glazen puien. Mede 
dankzij een uitgebreide site begint de belangstelling 
te lopen, rapporteert Dekker. ‘Gemeenten zijn 
enthousiast. In sommige kavelwinkels mogen we 
brochures neerleggen.’ De eerste Being Homes 
zijn in aanbouw in Eemnes.
 Minstens zo’n goede site heeft Maarten Steunen-
berg van Bald Architecture, al doet hij niet aan 
prefab. Hij ontwerpt met kalkzandsteen en heeft 
ook geen bouwpartner. Bij zijn schetsontwerpen 
voor moderne woningen staan wel doorgerekende 

bouwkosten en doorklikmogelijkheden naar 
passende kavels. ‘Ik keek naar de catalogusbouw 
en dacht: dat kan beter.’
 tenslotte leverde een prijsvraag voor de utrechtse 
zelfbouwlocatie Veemarkt onder meer twee duur-
zame, modulaire houtskeletmodellen op voor 
rijwoningen. Atelier Pro bedacht een met roodceder 
bekleed Slimhus, dat in een rij van minimaal vier 
stuks de bodemprijs van € 112.000 haalt. Architect 
Allard de Goeij mikt op gemeenten om bouw-
groepen te vinden, maar het concept lijkt ook 
interessant voor corporaties.
 En dan is er nog de ingenieuze, bekroonde 
kaswoning More CowBell van Zofa Architecten. 
De hoge prijs van de utrechtse stadskavels inspi-
reerde Hans Overdiep van Zofa tot een origineel, 
royaal ontwerp dat de hele kavel vult. De kas 
vervangt de tuin, als een bewoonbare overgang 
naar buiten. Hij vraagt zich wel af of kopers dit 
idee aandurven. ‘Het avontuur wordt geschuwd. 
De meeste mensen willen hetzelfde als de buur-
man.’ Dat ervoer ook Robert Winkel van Mei 
Architecten, die al in 1999 experimenteerde met 
strakke modulebouw, zij het in staal. Winkel 
verkocht zijn hippe Smarthouse-ontwerp in 2003 
aan BAM, bouwde er welgeteld één, zag zijn 
ontwerp - mede door de gestegen staalprijs - een 
stille dood sterven en kocht het weer terug. ‘Mis-
schien kan ik er nu weer iets mee’, zegt hij hoopvol.

Informatie
Carien Overdijk is freelance journalist met de 
specialisaties urbanisatie en architectuur.
Ook is ze werkzaam als boekrecensent. Ze schrijft 
onder meer voor De Volkskrant, Binnenlands 
Bestuur en SMAAK, blad voor de Rijkshuisvesting. 
www.carienoverdijk.nl

Ontwerp Being Home: Powerhouse Company

Ontwerp woonkubus: Onix

Ontwerp kaswoning More CowBell: Zofa Architecten

Er is een kleine kentering gaande 
bij zelfbouw in de steden.
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De spiegel 
van de buren 

Komt het door de Europese eenwording of door 
de globalisering? De West-Europese binnensteden 
lijken meer op elkaar dan dertig jaar terug. In alle 
voetgangersgebieden bloeit het terras maar ver-
dwijnt de middenstand. In de woonwijken is het 
beeld minder eenvormig. Daar hebben Nederland, 
Vlaanderen en Duitsland een duidelijker eigen 
karakter. Hoe kan dat? Joost tennekes en Arjan 
Harbers geven antwoord in een recent rapport van 
het Planbureau voor de Leefomgeving. De titel, 
Grootschalige of kleinschalige verstedelijking? 
lijkt vragen naar de bekende weg. Iedereen wil 
tegenwoordig kleinschalig. Bovendien is groot-
scheepse groei voorbij in dit deel van de wereld. 
toch is de vraag nog relevant. Vooral voor Neder-
land, want hier was grootschalige verstedelijking 
tot voorkort de basis van de bouwcultuur. De 
buren hebben het steeds anders gedaan. Zijn zij 
daarmee ons model voor de toekomst? 
 Zo simpel is het niet, want zij doen het ieder op 
hun eigen manier anders. In elk land is de lokale 
politiek op een andere manier betrokken bij de 
ontwikkeling van woonlocaties. Dat blijft zo nu de 
woningproductie is gedaald. Behalve de bouwcul-
tuur speelt ook de wooncultuur mee. Volgens de 

onderzoekers zijn Nederlanders gewend om vaker 
te verhuizen. Deze grotere dynamiek op de woning-
markt heeft ook invloed op de ontwikkeling van 
wijken. Maar het begint met het opdrachtgever-
schap op wijkniveau. Het is typisch Nederlands 
om forse nieuwe wijken te bouwen en dat te 
organiseren als een project met een duidelijk 
slotmoment. De gemeente heeft een financieel 
belang bij tijdige afronding, want grondverkoop is 
een belangrijke bron van inkomsten - en ook van 
risico. Als de grond niet snel wordt verkocht, 
ontstaan renteverliezen. Dat wordt momenteel 
pijnlijk duidelijk in gemeentelijke begrotingen. 
Wanneer het wel goed gaat en er afnemers zijn 
voor de grond, wordt de opbrengst bepaald bij 
afronding van het project. Zodra de wijk ‘klaar’ is, 
kan de gemeente afrekenen met de andere op-
drachtgevers. Het is immers gewoonte dat winst-
gevende delen van de wijk meebetalen aan infra-
structuur en voorzieningen. 
 Dat lijkt voor de hand liggend, maar het kan ook 
anders. Een Vlaamse gemeente is niet afhankelijk 
van dergelijke opbrengsten, omdat er andere 
budgetten zijn om voorzieningen te betalen. 
Bovendien is er minder koppeling tussen voor-

Opdrachtgeverschap > Tekst: Dirk Bergvelt > Beeld: Planbureau voor de Leefomgeving

In elk land is de lokale politiek op een andere manier betrokken bij de 
ontwikkeling van woonlocaties. Dat blijft zo nu de woningproductie 
is gedaald. Behalve de bouwcultuur speelt ook de wooncultuur mee. 
Nederlanders verhuizen vaker dan Belgen en Duitsers en dat heeft 
consequenties voor wijkontwikkeling. In het rapport Grootschalige of 
kleinschalige verstedelijking? vergelijken Joost tennekes en Arjan 
Harbers de Nederlandse wijkontwikkeling met die in Vlaanderen en 
Noordrijn-Westfalen.

zieningen en woningbouw. De bouwlocaties zijn 
kleiner zodat de nieuwe bewoners gebruik kunnen 
maken van bestaande winkels en scholen. tennekes 
en Harbers schrijven: ’in Vlaanderen en Noordrijn-
Westfalen is veelal eerder sprake van ‘verkavelingen’ 
– een begrip dat in Nederland zijn betekenis in 
stedenbouwkundige zin heeft verloren – dan van 
‘wijken’ in Nederlandse zin, met alles erop en 
eraan.’ De omvang van Nederlandse wijken maakt 
dat er meer behoefte is aan opdrachtgeverschap. 
Er moet een visie komen op het nieuwe gebied, op 
de onderdelen daarvan en op de relatie met de 
omgeving. Daardoor valt ook meer te ontwerpen. 
De schaal en de tijdsdruk maken het verder 
aantrekkelijk om samen te werken met grote 
ontwikkelaars en investeerders. In Duitsland heeft 
de gemeente te maken met een breder scala aan 
partners. Boeren die in Nederland hun grond aan 
ontwikkelaars verkopen, blijven daar vaker zelf 
betrokken. Er zijn ook meer kleine beleggers en 
particuliere verhuurders actief naast de grotere 
ontwikkelaars en particuliere opdrachtgevers. 
Sommigen hebben haast, andere niet. De gemeente 
heeft geen deadline. Zo zijn bij onze buren plannen 
voor stadsontwikkeling kleinschaliger en meer 
‘organisch’. Dat wisten we al, maar hier is nu eens 
beschreven hoe dat gaat: werken aan gebieden die 
niet per se af hoeven en waarbij allerlei kleinere 
opdrachtgevers betrokken zijn. Een van de kern-
punten is, dat gemeenten in buurlanden minder 
financieel belang hebben bij projectontwikkeling. 
Ze hebben geen business case, ze gaan dus niet 
het schip in als de afzet stokt en kunnen de zaken 
op hun beloop laten. 
 tennekes en Harbers hebben ook oog voor de 
invloed van ‘de woonconsument’, wat vooral een 
Nederlands woord blijkt te zijn. Onze landgenoten 
zijn minder honkvast dan mensen over de grens. 
Nederlanders kopen jong, blijven een paar jaar en 
vertrekken weer bij een nieuwe carrièrestap of een 
nieuwe levensfase. Vlamingen en Duitsers kopen 
als ze wat ouder zijn en vestigen zich dan meer 
permanent. Op het moment dat ze iets anders 
willen, gaan ze niet verhuizen maar verbouwen. 
De woningmarkt krijgt daarom een meer statisch 
karakter. Daarbij horen flexibele woningen: de 
koper blijft en past zijn huis aan. Op een dynami-
sche markt is het omgekeerd. Daar komen de 
bewoners in beweging als behoeften veranderen. 
De onderzoekers  zien hiervan invloed op de 
architectuur. ‘Een statische markt gaat gepaard 
met andere wensen voor de vormgeving van de 
woning. Nog sterker dan in een dynamische 
markt, is het eigen huis een manier om de eigen 
identiteit vorm te geven. Omdat het huis niet hoeft 
te worden doorverkocht, hoeft er in de vormgeving 
ook geen rekening te worden gehouden met de 
smaak van anderen.’ Dit is niet direct overtuigend, 
want er is ook een andere redenering mogelijk. 
De Nederlandse dynamiek heeft werk opgeleverd 
voor conceptontwikkelaars die voor tal van 
identiteiten met een passend product kwamen. 
Een statische markt kan trends in leefstijl minder 
makkelijk volgen. Het sterke punt van deze studie 
is de doorkijk naar alternatieve rolverdelingen bij 
kleinschalige verstedelijking. Verschillen in inbreng 
van overheid, ontwikkelaars en ontwerpers komen 
mooi in beeld. De vraagt blijft, of een Nederlandse 
overgang naar een meer organische ontwikkeling 
het einde gaat betekenen van de woonconsument. 
Als ooit de Nederlandse woningmarkt van het slot 
gaat, kiezen Nederlanders dan uit vrije wil voor 
een woning die met hen meebeweegt? Of komt de 
dynamische markt terug en krijgen we een organi-
sche stedenbouw met bewoners als passanten? 
Dat zou Europa weer een beetje meer divers 
maken.

Informatie
www.pbl.nl/publicaties/2012/grootschalige-of-
kleinschalige-verstedelijking

Verstedelijking gemeente Münster, 1990 - 2009 en 2010 – 2014: 
Uitleglocaties zijn kleiner en takken veel meer dan in Nederland 
aan bij de bestaande stedelijke structuren 
Bron: Stadt Münster, bewerking PBL

Verkaveling Ter Silt, Merelbeke. ‘Business as usual’ in Vlaanderen: 
ontwikkelaar bouwt een paar nieuwe woningen op restant agrarische 
grond. Verkaveling te midden van bestaande lintbebouwing. 
Bron: Uittreksel Kadastraal Plan, Merelbeke; bewerking PBL
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De Ontmoeting > Tekst: Joost Mulders en Chris van den Berk > Beeld: Maarten van Schaik

Joost Mulders en Chris van den Berk (Mulders 
vandenBerk Architecten) ontmoeten Kees Lammers 
en Ronald Scheepers van Bureau Nieuwbouw en 
Huisvestingsontwikkeling van de universiteit van 
Amsterdam.

Waarom deze opdrachtgever?
De universiteit van Amsterdam (uvA) en de Hogeschool van Amsterdam 
(HvA) werken op veel vlakken samen. Zij zijn twee van de grootste werk-
gevers van de Amsterdam en hun studenten zorgen voor levendigheid in de 
stad. Minder bekend is dat ze ook behoren tot de grootste vastgoedbezitters 
van de binnenstad. Daarnaast hebben ze te maken met beheer van gebouwen 
en zijn ze bouwheer/ontwikkelaar bij grote bouwopgaven op complexe 
locaties. Desondanks zijn ze redelijk onzichtbaar voor de buitenstaander. 
Onze vraag is welke rol de uvA en de HvA binnen de gebouwde omgeving van 
Amsterdam spelen en wat hun visie is als vastgoedbeheerder en ontwikkelaar.

Wat kwam er aan de orde?
Momenteel zijn de uvA/HvA verspreid over vele locaties door de stad. Deze 
versnippering maakt interactie tussen verwante studies lastig, beperkt de 
flexibiliteit om krimp en groei van onderlinge studies op te vangen en 
verzwakt de zichtbaarheid van de uvA/HvA. De ambitie is om de komende 
tien jaar het aantal locaties te reduceren tot zes kerngebieden. Deze gebieden 
moeten uitgroeien tot dynamische campussen waardoor de onderwijsinstel-
lingen zichtbaar en herkenbaar worden. Binnen deze visie is de hoofdopgave 
het realiseren van goede onderwijshuisvesting en het faciliteren van bedrijven 
die aan het onderwijs en/of onderzoek zijn gerelateerd. Met andere woorden: 
huisvesting die goede werkcondities biedt en inwisselbaar is voor de diverse 
faculteiten en gebruikers binnen een campus. Naast onderwijs speelt het 
Bureau Nieuwbouw en Huisvestingsontwikkeling in op het faciliteren van 
ontmoetingen. Juist deze meerwaarde realiseren is van belang om een succes-
volle campus te ontwikkelen. Deze ‘kleefkracht‘ wordt breed ingezet; niet 
enkel studenten van diverse faculteiten treffen elkaar op de campus maar ook 

De Universiteit van Amsterdam 
als vastgoedbeheerder en ontwikkelaar  

buurtbewoners kunnen gebruik maken van aanwezige voorzieningen. Op 
deze wijze wil de uvA/HvA een echte stadsuniversiteit/hogeschool zijn die 
vrij toegankelijk is en waar het onderwijs zich breed kan profileren.

Wat heb je van het gesprek opgestoken?
De opdrachtgever, gebruiker en beheerder zijn bij aanvang van ieder project 
helder, dat is de uvA/HvA zelf. Er is daardoor veel parate kennis in huis over 
hoe een gebouw moet worden ontworpen voor de gebruiker binnen een 
specifieke Amsterdamse context. Vanwege het eigen beheer en langdurige 
gebruik van de gebouwen wordt lange termijn denken verkozen. uvA/HvA 
heeft belang bij kwaliteit en flexibiliteit en kiest liever voor een gebouw 
waarvan elke verdiepingsvloer het gewicht van een boekencollectie kan 
dragen dan een gebouw met een hippe uitstraling aan de buitengevel. 
De uvA/HvA bouwt in een Amsterdamse context en de bouwvolumes zijn 
omvangrijk. Deze cocktail impliceert langdurige processen waarbij van alle 
betrokken partijen - en vooral van de architect - wordt verwacht dat men 
weet op welke plek er wordt gebouwd en voor wie. En dat het gaat om een 
lang en intensief proces van interactie in plaats van eenrichtingsverkeer. De 
architect levert hier geen eindbeeld met iconische waarde, maar organiseert 
een proces en creëert draagvlak bij zowel de gemeente, de gebruikers, en niet 
te vergeten de omwonenden. Zo werkt de uvA/HvA aan een onderwijsinstituut 
en aan Amsterdam als kennisstad.

Komt er een vervolgafspraak?
Mulders vandenBerk Architecten richt zich voornamelijk op maatschappelijk 
vastgoed met een publieke gebruiker. De ambitie van de uvA/HvA spreekt 
ons erg aan. Het zou leuk zijn als onze paden elkaar nogmaals kruisen in de 
toekomst. 

Informatie
In deze nieuwe rubriek vraagt Architectuur Lokaal aan een jonge architect met 
welke opdrachtgever hij graag in gesprek zou willen. Vervolgens bemiddelen 
wij in het contact en leggen de ontmoeting vast. De architect beschrijft wat er 
is besproken. Ben je architect en heb je een brandende kwestie die je graag 
aan een opdrachtgever wilt voorleggen? Laat het ons weten en stuur je 
bericht aan: indira.vantklooster@arch-lokaal.nl of @ArchLokaal.
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Dat het gebouw er is gekomen, is vooral te danken 
aan de doorzettingskracht van architect Jón 
Kristinsson, emeritus hoogleraar Milieutechniek 
aan de tu Delft en oprichter van Architecten- en 
ingenieursbureau kristinsson uit Deventer. Een 
eerste versie van het gebouw ontwierp hij oor-
spronkelijk voor het stadhuis van Lelystad. Het 
innovatieve ontwerp bleek destijds, in 1977, 
echter nog een stap te ver. Maar ook als resultaat 
van een studieopdracht voor de Floriade 2012 in 
opdracht van de Stichting Innovatieglastuinbouw 
Nederland (SIGN), leek het er aanvankelijk niet 
op dat het gebouw gerealiseerd zou gaan worden. 
De voornaamste reden: het ontwerp van het 
gebouw bleek te groot. Niemand wilde zich er aan 
wagen, hoewel concept en ontwerp in de smaak 
vielen. Na een zoektocht naar een opdrachtgever 
vond het gebouw uiteindelijk in de vijf Floriade-
gemeenten zijn opdrachtgever. Daarbij moesten er 
flink wat vierkante meters ingeleverd worden, 
omdat het oorspronkelijke ontwerp financieel niet 
haalbaar was. Met behulp van de regionale her-
indelingsgelden van de provincie Limburg kon 
het project betaald worden. Van de 40.000 meter 
bleven er uiteindelijk 12.500 over, waarbij het 
oorspronkelijke idee intact is gelaten. ‘We hebben 
een aantal verdiepingen weggelaten. Het gebouw 
is een paar keer heel heet gewassen’, aldus Wim 
Welmer uit het ontwerpteam van Kristinsson.
 Maar ook wat betreft duurzaamheid was de 
realisatie van het gebouw ‘een behoorlijke strijd’. 
Waar Kristinsson zich sterk maakte voor zoveel 
mogelijk innovatie, wilde de opdrachtgever toch 
ook graag een marktconform gebouw. De gemeen-
te Venlo, opdrachtgever namens de regio, huurde 
bureau Metrum in als gedelegeerd opdrachtgever 
en projectmanager tijdens de bouw. uiteindelijk is 
het opdrachtgeverschap middels een BV georgani-
seerd, om meer op afstand te kunnen staan van de 
politieke sores, aldus projectmanager Fred Koiter 
van Metrum. ‘Een BV is net iets onafhankelijker. 
Overigens hebben we voor het project in twan-
Beurskens de perfecte projectwethouder gehad die 
ons bijzonder goed heeft aangestuurd.’ De BV nam 
ook de exploitatie ter hand. Na de 15 maanden 
dat het gebouw is verhuurd aan de Floriade, wordt 
het met 10-jaarcontracten verhuurd aan bedrijven. 
Een van de huurders is Volantes, die Kristinsson 
adviseerde voor de installatie en constructie en 
daarbij dus ook een belang als huurder had. Ook 
na de Floriade-periode blijft de gemeente eigenaar 
van het gebouw. 
 De moeilijkheid in de beginfase zat erin dat er 
wel een ontwerp was, maar dat was niet gebaseerd 
op een eenduidig programma van eisen. ‘Het 
programma van eisen van de gemeenten moest 
onder het ontwerp worden geschoven’, zegt Koiter. 
Dat gaf de nodige afstemmingsproblematiek, 
bovendien moest het gebouw zoals gezegd tot 
bijna een kwart worden teruggebracht. Koiter 
begon met het neerzetten van de kaders. ‘Het 
kader en het ontwerp lagen ver uit elkaar. De 
architect zag ook wel: hier moet worden aangepast.’
 Het betekende wél dat een aantal milieu-ambities 
van de architect niet of niet volledig gerealiseerd 
konden worden. Koiter: ‘Er moeten keuzes worden 
gemaakt, dat is geven en nemen voor elke partij. 
Maar iedereen is trots op de 95% die wél is gereali-
seerd. Het juiste evenwicht is gevonden.’ Koiter 
noemt het niets anders dan ‘gezonde spanning’ 
tussen projectmanager en architect. Zo is er lang 
discussie geweest over de warmtewisselaars, 
waarvoor de architect een speciaal systeem had 
ontwikkeld. Als theorie ‘perfect’, zegt Koiter, maar 
het ontwerp was nog niet in productie. Koiter: 
‘Wij hadden wel fiducie in het ontwerp, maar niet 
in het bedrijfje dat het zou gaan vervaardigen. Het 
zou de capaciteit ver te boven gaan. De garantie die 
wij eisten, zou het bedrijf nooit kunnen betalen.’ 
Ook nadat het bedrijf door een groter bedrijf was 
overgenomen wilde Koiter het niet aan. ‘De 

Strijd om  
duurzaam 
icoon  
De Opening > Tekst: Anne Luijten > Beeld: Architecten- en ingenieursbureau kristinsson

Villa Flora, ‘het groenste kantoor van Nederland’, is ongetwijfeld de blik-
vanger van de Floriade in Venlo. Het 30 meter hoge glazen gebouw lijkt 
op een uit de kluiten gewassen kassencomplex en wordt gekenmerkt 
door de opvallende parabolische dakschalen met zonnecollectoren. 
Verder valt het gebouw vooral op door de duurzame prestaties: het is 
volledig energieneutraal en zelfvoorzienend. De betonnen constructie is 
demontabel en herbruikbaar. En zo zijn er nog de nodige wapenfeiten, 
waaronder het feit dat behalve de constructie het gehéle gebouw Cradle 
to Cradle is. tijdens de Floriade wordt het gebouw gebruikt als binnen-
tentoonstellingsruimte voor planten en bloemen. Na de Floriade wordt 
het als kantoor en bedrijfsgebouw in gebruik genomen. Dan moet het als 
duurzaam landmark de toon zetten voor Greenport Venlo.
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gemeente Venlo wilde twee miljoen mensen 
ont vangen in het gebouw. Dan kun je moeilijk 
zeggen, sorry, het apparaat werkt niet.’ Als oplos-
sing is de nieuwe techniek wel toegepast, maar op 
kleinere schaal en niet cruciaal voor de klimaat-
beheersing van het gehele gebouw. ‘Daarmee 
hebben we de ontwikkeling van het product weer 
een stapje verder gebracht. Maar ik begrijp wel 
dat de architect het heel vervelend vond.’ 
 Na het DO wilde de gemeente snel bouwen. 
Ze heeft toen een Europese aanbesteding voor 
een Design+Construct-opdracht uitgezet. Voor 
het beschikbare bedrag van 12,5 miljoen euro 
moesten zoveel mogelijk duurzaamheidsopties 
naast het basisconcept worden verwerkt. De 
architect maakt een lijstje met opties en moest 
afwachten wat de inschrijvers ervan zouden 
maken. Welmer heeft deze manier van werken als 
‘redelijk slim’ ervaren. ‘De aannemer kreeg punten 
voor het aantal opties dat hij wist te verwezenlijken. 
Het eindbedrag wist hij al. De aannemer moest 
laten zien wat hij voor dat bedrag allemaal kon 
bouwen.’ De aannemer werd zo voor de uitvoerings-
fase, na SIGN, de Floriade en de gemeenten, de 
vierde opdrachtgever van de architect. Je wenst 
het niemand toe, vier opdrachtgevers voor één en 
hetzelfde gebouw. toch is Welmers positief. 
‘Omdat wij van meet af aan zijn betrokken, zijn wij 
als architect de rode draad in het project en konden 
we het ontwerp door verschillende fasen van 

opdrachtgeverschap loodsen.’ De relatie met de 
gemeente als opdrachtgever is ‘eigenlijk altijd goed 
geweest’, zegt Welmer. ‘De gemeente had wel haar 
vraagtekens bij alle innovaties. We moesten keer op 
keer bewijzen dat het goed kwam. Als architect is 
het veel duwen en trekken als je staat voor inno-
vatie. Maar dat zijn we wel gewend. Je moet vooral 
vasthoudend zijn en een lange adem hebben.’
 Inmiddels heeft het gebouw de eerste proeve van 
gebruik, de wereldtuinbouwtentoonstelling, bijna 
doorstaan. Zowel architect als opdrachtgever zijn 
tevreden met de gerealiseerde 95% aan duurzame 
en innovatieve ambities. toch is er meer nazorg 
nodig dan de projectmanager had gedacht. ‘Omdat 
het zo nieuw is en het zo snel moest worden 
gebouwd hebben we meer aandacht moeten geven 
aan het oplossen van kinderziektes. Het gaat vaak 
om betrekkelijk gevoelige, computergestuurde 
processen - echte innovaties, waarvan je kan 
zeggen dat ze wel even tijd nodig hebben, ook in 
het handhaven en het beheer.’

Informatie
www.villaflora.nl
www.kristinsson.nl
Anne Luijten is architectuurhistoricus en onder-
zoeker en schrijft over architectuur en ruimtelijke 
ordening. Ze is o.a. hoofdredacteur van Gebieds-
ontwikkeling.nu

‘Je wenst het niemand toe, vier 
opdrachtgevers voor één en het-
zelfde gebouw.’
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Wat voor opdracht is KOZ Aleyda van Raephort-
slaan?
‘KOZ staat voor Kind, Onderwijs en Zorgcomplex. 
De gemeente ontwikkelt het KOZ voor drie 
instellingen - de Mattheusschool, Stichting Pameijer 
en Kinderopvang BijDeHand - die in het complex 
hun krachten willen bundelen om hun leerlingen 
en cliënten met deels specialistische zorgvragen 
optimaal te bedienen. Het project rust op de visie 
dat ook kinderen met een beperking speelmaatjes 
kunnen zijn voor andere kinderen. Bovendien 
willen ouders graag één ‘afleveradres’, dat is wel zo 
makkelijk. Het KOZ verrijst op de locatie van een 
oude praktijkschool uit de jaren vijftig. Dit school-
gebouw voldoet niet meer en zal grotendeels 
afgebroken worden. Wij zochten een ontwerpteam 
dat het als een uitdaging ziet om binnen het krappe 
budget toch iets moois te realiseren. Voor de opgave 
waren drie zaken met name van belang: het archi-
tectonische beeld, de stedenbouwkundige inpassing 
en de complexiteit van meerdere gebruikers. Dat 
was dan ook leidend in de aanbesteding.’

Op die aanbesteding was het Protocol Ontwerpers-
selecties van toepassing. Wat is dat?
‘Het Protocol Ontwerpersselecties is gekoppeld 
aan de uitvoeringsagenda van de gemeentelijke 
Architectuurnota uit 2010. Het geeft invulling aan 
het agendapunt ‘goed opdrachtgeverschap’. De 
selecties moeten hoogwaardig, eenduidig en 
toegankelijk zijn. De principes van het protocol 
zijn niet ingewikkeld, het is vooral een kwestie 
van logisch nadenken. Alle selecties worden 
openbaar aangekondigd, zodat ze toegankelijk zijn 
voor alle geïnteresseerde ontwerpers. Kleine op- 
drachten (< € 30.000) en middelgrote opdrachten 

De Selectie > Tekst: Michel Geertse en Bram Talman > Beeld: Drost + van Veen architecten

Sinds haar nieuwe Architectuurnota (2010) volgt de gemeente Rotterdam 
haar eigen koers inzake architectenselecties. De eerste resultaten zijn 
bemoedigend. Na een aantal open oproepen waarin kleine ontwerp-
opdrachten in de markt gezet werden, richt de gemeente zich nu op de 
vereenvoudiging van Europese aanbestedingen van architectendiensten. 
Onlangs werd de opdracht van de eerste Europese architectenselectie 
nieuwe stijl gegund. Reden genoeg voor een vraaggesprek. Léon Wielaard 
en Laura Melissen van de gemeente Rotterdam delen hun ervaringen 
met deze aanbesteding. 

Een kwestie 
van logisch 
nadenken 

Het nieuwe opdrachtgeven.
22 november 2012
Schieblock, Rotterdam
Op 22 november introduceert Architectuur 
Lokaal KOMPAS light bij Prijsvragen, de 
nieuwe digitale standaard voor het uitschrijven 
van prijsvragen. Dit KOMPAS bevat behalve 
modellen voor de traditionele en de Franse 
prijsvraag, ook de langverwachte Nederlandse 
Open Oproep.
Kijk op www.ontwerpwedstrijden.nl voor alle 
informatie.

De privé domeinen van de drie gebruikers zijn ieder gesitueerd in een eigen lob, die grenst aan het hart. Tussen het hart en deze 
domeinen liggen gebruiker specifieke ruimten, die echter ook door de andere partners gebruikt kunnen worden. 
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(€ 30.000 - € 150.000) worden aangekondigd op 
de site van het Steunpunt; grote opdrachten 
(> € 150.000) worden aangekondigd op tenderNed. 
Voor iedere categorie zijn proportionele eisen, een 
zorgvuldige en transparante beoordeling en de 
nadruk op kwaliteit leidend.’ 

Er zijn geen financiële eisen gesteld in de selectie-
fase?
‘Ook enkele architecten verbaasden zich daarover, 
dat zijn ze niet gewend. Financiële eisen hadden 
in deze aanbesteding geen toegevoegde waarde. 
Een omzeteis zegt weinig over de financiële 
gezondheid van een onderneming, maar is wel een 
administratieve last. Bovendien vormt een omzeteis 
een verkapte omvangeis, die kleine bureaus vaak 
uitsluit. Op grond van het Protocol Ontwerpers-
selecties hanteren we alleen een solvabiliteitseis 
bij grote opdrachten, dat was hier niet aan de orde. 
In de gunningsfase werd een plan van aanpak 
gevraagd, daar komt de continuïteit van de uit-
voering van de opdracht aan bod. Zo pak je als 
opdrachtgever toch je zekerheid.’

Ook de referentie-eisen zijn opvallend mild.
‘We verlangden twee referentieprojecten. Dat 
hoefden geen vergelijkbare scholen te zijn, de 

projecten hoefden zelfs niet opgeleverd te zijn. 
Het gaat erom dat architecten de complexiteit van 
de opgave in de vingers hebben. Zo geef je diverse 
architecten een kans en kun je als opdrachtgever 
verrast worden. Neem Venhoeven CS, een van de 
geselecteerde bureaus, die diende twee niet-gerea-
liseerde projecten in, hoewel dit bureau toch 
genoeg gerealiseerde gebouwen in portfolio heeft. 
Niet alle bureaus grepen de kans om hun creativiteit 
te etaleren. Veel architecten kiezen toch de veilige 
weg en dienen twee vergelijkbare brede scholen of 
multifunctionele accommodaties in.’

Een externe architect in de selectiecommissie is 
ook niet alledaags.
‘De gemeente staat een deskundige en zorgvuldige 
beoordeling voor, dus een architectlid is niet meer 
dan logisch. De inzet van een architect was prettig. 
Hij heeft de gebruikers in de selectiecommissie 
laten zien je hoe naar referentieprojecten kunt 
kijken. Ook de architect zag het als een verrijking 
om eens aan de andere kant van de tafel te zitten 
bij een aanbesteding. Het vinden van de juiste 
architect kan lastig zijn. Niet iedere architect is 
geschikt voor zo’n beoordelingsklus en je moet 
een goede architect vinden die niet deel wil nemen 
aan de aanbesteding. In Alex de Jong van het 
bureau OMA hebben we de juiste architect weten 
te vinden.’

Was de selectiefase niet een enorme klus vanwege 
de inhoudelijke beoordeling?
‘Het vergt wel wat meer werk dan een scorematrix 
vullen. We hadden ongeveer twee dagen nodig. 
Daar staat tegenover dat een inhoudelijke beoor-
deling vooral ook leuk is. Zie het als een creatief 

‘Het Protocol Ontwerpersselecties 
geeft invulling aan het agendapunt 
‘goed opdrachtgeverschap’ van de 
Rotterdamse architectuurnota.’

uitje, als teambuilding. tijdens de beoordeling leer 
je elkaars wensen pas echt kennen en begrijpen. 
Bovendien heb je een veel sterkere onderbouwing 
van de selectiebeslissing. De deelnemers, ook de 
afvallers, waren zeer positief over de beoordeling. 
Ze voelden zich eindelijk eens serieus genomen. 
Op basis van de beoordeling selecteerden we 
Drost + van Veen architecten, mecanoo, Spee 
Architecten, Venhoeven CS en de Zwarte Hond. 
Dat er ook een jong Rotterdams bureau (Spee) bij 
zat sprak ons erg aan. We hadden gelijk een goed 
gevoel. Alle geselecteerde bureaus waren prima 
kandidaten voor de opdracht.’ 

Wat werd in de gunningsfase van de geselecteerde 
architecten gevraagd?
‘Het Protocol maakt een duidelijk onderscheid 
tussen kiezen voor een ontwerp of een architect. 
In deze aanbesteding wilden we een architect 
kiezen. Dan vraag je uitdrukkelijk niet om een 
ontwerp en houd je de kosten beperkt. De inzen-
dingen moesten bestaan uit een plan van aanpak 
inclusief visie op de opgave en een honorarium-
opgave. Het inhoudelijk deel van de inschrijving 
moest voor de commissie gepresenteerd worden.’

Hoe werd dat beoordeeld?
‘Het inhoudelijk deel van de inschrijving werd 
beoordeeld aan de hand van vooraf gepubliceerde 
beoordelingscriteria. De presentatie zelf werd ook 
beoordeeld. Hoe je het ook wendt of keert, je 
zoekt een architect waarmee je een goede samen-
werking verwacht. Die architect moet wel kunnen 
presenteren. Ieder bureau had een uur: twintig 
minuten voor een vormvrije presentatie door de 
beoogde projectarchitect en veertig minuten voor 
een vraag gesprek. Ieder bureau pakt de presentatie 
anders op. De routiniers gaan de beoordelings-
aspecten af, zodat ze zoveel mogelijk punten 
pakken. Andere architecten zoeken gelijk de 
dialoog. Die moet je soms aanmanen to the point 
te komen, zodat ze niet onnodig punten morsen. 
Pas in het vraaggesprek tast je elkaar echt af. 
Reserveer daarvoor voldoende tijd: het duurt even 
voor een gesprek op gang komt en iedereen moet 
zijn punt kunnen maken. Na de presentaties is de 
commissie bij elkaar gekomen om een stevige 
discussie te voeren. De kandidaten lagen namelijk 
erg dicht bij elkaar. Pas na de discussie zijn de 
enveloppen met de aanbiedingen geopend en kon 
de winnaar aangewezen worden: Drost Van Veen 
Architecten. Dat is een resultaat waar we zeer 
tevreden mee zijn.’ 

Had de prijs veel invloed in het eindoordeel?
‘Voor de gemeente is ruimtelijke kwaliteit door-
slaggevend. We willen de beste kwaliteit tegen een 
redelijke prijs. Daarom werd de prijs gerelateerd aan 
de directieraming. Hoe dichter bij de raming, des te 
hoger de score. Prijsduiken had geen enkele zin.’

Informatie
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ont-
werpwedstrijden is de onafhankelijke, niet-com-
merciële helpdesk voor uitschrijvers van aanbeste-
dingen en prijsvragen in Nederland. 
Hiermee wordt beoogd bij te dragen aan profes-
sionalisering van het opdrachtgeverschap 
en aan een gezonde bouwcultuur in Nederland. 
Het Steunpunt biedt ondersteuning aan alle 
opdrachtgevers. Om hen behulpzaam te zijn bij 
het opstellen van een goede (Europese) 
aanbestedingsprocedure voor architectendiensten 
heeft Architectuur Lokaal, samen met de 
Rijksbouwmeester, VNG, BNA, NEPROM en 
PIANOo, KOMPAS light ontwikkeld, een 
digitale standaard die voor alle partijen de nodige 
vereenvoudiging en transparantie biedt. 
KOMPAS is te vinden op 
www.ontwerpwedstrijden.nl

Het KOZ krijgt aan de voorzijde een open karakter, om de relatie met de buurt aan te gaan. 
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Heesterveld is een woningbouwcomplex in de 
Bijlmermeer uit het begin van de jaren tachtig van 
de vorige eeuw. In de afgelopen jaren heeft in grote 
delen van de Bijlmermeer een enorme herontwik-
keling plaats gevonden. Dit staat ook voor Heester-
veld in de planning, maar deze is met de huidige 
economische crisis tot stilstand gekomen. Hierdoor 
is er ruimte ontstaan voor Heesterveld Creative 
Community (HCC), een bijzonder tussentijdinitia-
tief dat wordt ontwikkeld door Eva de Klerk en 
ondersteund door woningcorporatie Ymere. Er 
wordt geëxperimenteerd met een ondernemende, 
creatieve en vooral vraag-gestuurde aanpak van 
Heesterveld. Samen met bestaande en nieuwe 
ondernemers en bewoners wordt een nieuwe 
invulling aan dit stuk authentieke Bijlmer gegeven. 
 HCC, gevestigd in een middelgroot bouwblok 
met 87 woningen rondom een groot binnenhof, 
wordt nu bewoond door een uiteenlopende mix 
van creatieve ondernemers uit de wereld van o.a. 
hip-hop, graffiti, interieurontwerp, architectuur, 
fotografie, dichtkunst en fooddesign. Zo ontstond 
een proeftuin waar binnen de muren van een 
bestaand complex initiatiefnemers, corporaties, 
vormgevers, beleidsmakers, ondernemers uit 
Zuidoost en bewoners van Heesterveld worden 
uitgedaagd met elkaar van gedachten wisselen over 
de herontwikkeling van Heesterveld en buurten 
zoals Heesterveld. In Proeftuin Heesterveld komen 
twee bijzondere projecten samen die zijn gericht op 
het blijvend en duurzaam verbeteren van de leef-
omgeving: Activate Heesterveld, een project over de 
openbare ruimte in en rond Heesterveld, en H-LAB. 
 H-LAB is én een architectonisch experiment én 
een cultureel programma, dat georganiseerd wordt 
door Studio Iris Schutten. In samenwerking met 
de Heesterveld Creative Community, BAVAVLA, 
2012architecten en Studio Papaver worden twee 
woningen in een portieketageflat uit de jaren ’80 
verbouwd tot een modelwoning die een ‘levens-
grote’ groei-maquette van het bouwblok bevat. De 
woning biedt ruimte voor expertmeetings, lezingen 
en debatten waarmee niet alleen nieuwe processen 
van ontwikkelen, bouwen, beheren en exploiteren 
worden onderzocht, maar ook een relatie wordt 
gelegd tussen de plaatselijke hiphop-cultuur en de 
stedelijke ontwikkeling.

Ontwikkelend beheer > Tekst en beeld: Iris Schutten 

H-LAB is een nieuw architectonisch experiment en een cultureel pro-
gramma in Heesterveld, Amsterdam Zuidoost. Woningbouwcomplex 
Heesterveld staat momenteel op de nominatie voor sloop, maar vanuit 
de tussentijd worden er komend jaar nieuwe modellen voor stedelijke 
transitie ontwikkeld, hands-on en in real life. Een proces waarbij 
ondernemers en bewoners, woningbouwcorporatie Ymere, de gemeente 
Amsterdam en experts vanuit verschillende disciplines tegelijkertijd 
aan tafel zitten om tot een innovatief én realistisch toekomstperspectief 
voor Heesterveld te komen. Het doel hiervan is om een nieuwe impuls 
te geven aan het discours rondom stedelijke ontwikkeling en corporatief 
vastgoed. Een impuls richting het ontwikkelend beheren van de 
bestaande stad. 

Tussentijd 
in Heesterveld

Het blok is verlevendigd door kunstenaars met gevelschilderijen. Inmiddels is er ook een bar en restaurant geopend.
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 H-LAB verlaat het blue-print model voor stede-
lijke ontwikkeling en gaat op zoek naar nieuwe 
kansen binnen de geleefde stad en de mogelijkheden 
van ‘ontwikkelend beheer’. Hoewel ontwikkelend 
beheer in toenemende mate als mantra opduikt in 
het vakdiscours, is voor het voor velen de vraag 
hoe daar concreet vorm aan gegeven kan worden. 
Ondertussen nestelen zich op talloze locaties 
tussentijdinitiatieven in leegstaande gebouwen of 
op braakliggende terreinen. Veelal gaat het om 
innovatieve, creatieve doeners en denkers die wel 
raad weten met de overdaad aan ruimte, maar vaak 
veroordeeld zijn tot de tijdelijkheid. Ontwikkelend 
beheer is voor veel van deze tussentijd initiatieven 
dagelijkse praktijk. Wat gebeurt er als deze groep 
initiatief neemt tot ontwikkelen voorbij de tussen-
tijd? 
 Na het ‘tijdelijk gebruik van de tussentijd’ is het 
‘ontwikkelend beheren van de bestaande stad’ de 
volgende stap op weg naar de toekomst van de 
stad. De grootste opgave voor de toekomst is niet 
uitbreiding van de bestaande stad, maar de transitie 
ervan. Groei is dan niet meer de grootste opgave, 
maar aansluiten op veranderende vraag van de 
samenleving, zowel op programmatisch, technisch 

als esthetisch vlak. Waar aan particulier bezit door-
gaans voortdurend wordt gesleuteld, is de situatie 
van corporatief bezit vaak statisch. Gebouwen 
worden in vijftig jaar tijd afgeschreven en ontwikke-
len zich gedurende die periode nauwelijks, terwijl 
de vraag en behoefte vanuit de samenleving wel in 
verandering is. Is er een model denkbaar waarbij 
ook het corporatief bezit zich voortdurend ontwik-
kelt, en zodoende in waarde stijgt in plaats van dat 

zij ‘stilstaat’ en langzaam wordt afgeschreven? 
 De gedachte dat het gebouw, de wijk, het gebied 
zich kan blijven ontwikkelen, ook of juist ná 
oplevering, is een uitgangspunt dat bij veel tijdelijk 
gebruik vanzelfsprekend is, maar dat bij het beheer 
van de bestaande stad nog maar weinig voet aan 
de grond krijgt. Dat komt doordat ontwikkeling en 
beheer twee gescheiden werelden zijn. Ontwikke-
laars denken meestal in termen van ‘nieuw’ en 
‘anders’ en werken graag met een schone lei, grote 
investeringen en een overzichtelijke planhorizon 
en afschrijvingstermijn. Beheerders zijn vooral 
bezig met behoud van het bestaande. Zij zijn 
gewend om te werken met een relatief snelle 
uitvoering en maximale kostenbesparing. Binnen 
woningbouwcorporaties en gemeenten hebben 
beide disciplines hun eigen afdeling, organisatie, 
beleid en directie. Ontwikkelend beheer is een 
strategie waarbij ontwikkeling en beheer zowel 
organisatorisch als beleidsmatig, financieel en 
ontwerptechnisch één worden in een ‘eindeloze’ 
tijd, zodat de bestaande stad zich op een meer 
natuurlijke manier kan ontwikkelen en in staat is 
ruimte te geven aan ontwikkelingen in en impulsen 
uit de samenleving. De stedelijke omgeving wordt 
dan niet vanuit een tabula rasa mentaliteit geheel 
opnieuw vormgegeven, maar wordt ook niet met 
zijden handschoenen aan beheerd. 
 Deze nieuwe manier van ontwikkelen komt 
niet zozeer voort uit de top van grootschalige 
organisaties, maar uit de burgers en werknemers 
zelf. Het  is eerder een kwestie van mentaliteits-
verandering dan van het ontwikkelen van nieuwe 
beleidsinstrumenten. Er is sprake van een toe-
nemend aantal Bedrijven Investerings Zones, 
verenigingen, coöperaties en trusts die zich met 
ruimtelijke transformatie bezighouden. De de 
mogelijkheden van het verleggen van geldstromen, 
crowdfunding en microfinanciering nemen steeds 
verder toe. Dat alles gevoegd bij de verkleining 
van de macht van bovenaf door de verminderde 
financieringsmogelijkheden van overheid en grote 
ontwikkelaars, leidt tot een stedenbouwkundige 
en architectonische praktijk die meer uitgaat van 
het principe van ontwikkelend beheer. 
Wie kiest voor ontwikkelend beheer, gaat ervan uit 
dat een wijk, gebouw of ruimte nooit af is. In plaats 

van dat een gebouw, straat, buurt of wijk na ople-
vering steeds minder waard wordt - stilstand is 
immers achteruitgang - krijgen zij bij ontwikkelend 
beheer de kans om zich voortdurend opnieuw uit te 
vinden en te herschrijven waardoor stedelijkheid 
in gelaagde variëteit en nieuwe ruimtelijke en 
maatschappelijke waarden kunnen ontstaan. Dat 
is te zien aan veel ‘vanzelf’ gegroeide binnensteden, 
die in de loop der eeuwen zijn gevormd, en aan 
veel oude woonhuizen, die eeuwenlang aan uit-
breiding en transformatie onderhevig waren. 
Bij een dergelijke manier van werken staat niet 
langer het eindbeeld en de fysieke omgeving 
centraal, maar de weg daar naar toe en het pro-
gramma. De factor tijd wordt dan van groter 
belang en stedelijkheid in gelaagde variëteit krijgt 
de ruimte. Dat betekent natuurlijk het een en 
ander voor de fysieke aanpak, maar ook voor de 
financiering, regelgeving en organisatie van de 
gebouwde omgeving. Wat dat inhoudt wordt 
komend jaar onderwerp van onderzoek en discussie 
in H-LAB. H-LAB is een open source en creative 
commons project. 

Informatie
H-LAB wordt op ontwikkeld door Studio Iris 
Schutten i.s.m. BAVAVLA architecten, 2012archi-
tecten, Studio Papaver en de Heesterveld Creative 
Community. Heesterveld Creative Community en 
de Proeftuin Heesterveld zijn een initiatief en 
concept van Eva de Klerk in sociale woningbouw 
van woningbouwcorporatie Ymere. Heesterveld 
Creative Community en Proeftuin Heesterveld 
worden ondersteund door onder andere: Woning-
bouwcorporatie Ymere, Stadsdeel Amsterdam 
Zuidoost, Stichting DOEN, Stimuleringsfonds voor 
Architectuur, Mondriaanfonds (H-LAB) en Bureau 
Broedplaatsen. Zie voor agenda en meer informatie: 
www.h-lab.nu en www.heesterveld.nu

Iris Schutten is architect en publicist; 
www.irisschutten.net

Is er een model denkbaar waarbij 
ook het corporatief bezit zich 
voortdurend ontwikkelt, en 
zodoende in waarde stijgt in plaats 
van dat zij ‘stilstaat’ en langzaam 
wordt afgeschreven? 

Bas van Vlaenderen (BAVAVLA), Iris Schutten (Studio Iris Schutten) en Jan Jongert (2012architecten) in gesprek met bewoners
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’s Heeren Loo met de Dagbesteding 
Duinzone, Noordwijk
Het perspectief van de cliënten, waarvan de meesten 
lijden aan een vorm van autisme, was het uitgangs-
punt voor de architectonische en landschappelijke 
opzet van de Dagbesteding Duinzone in Noordwijk. 
De opdrachtgever vroeg de ontwerpers van Onix 
zich grondig in de leefwereld van de gebruikers te 
verdiepen. De vormconcepten die hiervan het 
resultaat zijn, zijn onder meer ontleend aan de 
gefragmenteerde manier waarop autistische cliënten 
de ruimte ervaren. En omdat de cliënten in de visie 
van de opdrachtgever mooi zijn door hun imperfec-
tie, is ook in de architectuur ernaar gestreefd om ‘de 
schoonheid van imperfectie’ tot uitdrukking te laten 
komen. 

Stichting VO Amsterdam-Zuid met het St. 
Ignatiusgymnasium, Amsterdam
Nadat was besloten om het St. Ignatiusgymnasium te 
laten groeien van 500 naar 750 leerlingen, koos het 
schoolbestuur ervoor om niet te verhuizen, maar 
om het bestaande schoolgebouw uit te breiden. Zo 
kon de school ‘het kloppend hart’ van de woonwijk 
in Amsterdam-Zuid blijven. Het stelde de architec-
ten van LEVS voor de opgave om op dezelfde plek 
het dubbele aantal vierkante meters te realiseren, 
zonder dat dit ten koste zou gaan van het open 
karakter van het schoolgebouw. De vernieuwing is 
aangegrepen om het hele gebouw geschikt te maken 
voor eigentijdse werkvormen: niet alleen klassikaal 
onderwijs, maar ook individueel en in groepen. 

Provincie Drenthe met het nieuw Drents 
Museum, Assen
Een aanbesteding voor de uitbreiding van het 
Drents Museum in Assen werd gewonnen door 
architect Erick van Egeraat. Opvallend aan zijn 
ontwerp is dat de nieuwe expositievleugel groten-
deels onder de grond is komen te liggen. Hierdoor 
kon op het dak, dat is samengesteld uit een aantal 
licht hellende vlakken, een tuinlandschap worden 
aangelegd dat deel uitmaakt van de doorlopende 
groene zone rond het museum. Het monumentale 
koetshuis is getransformeerd tot hoofdentree; om 
het contrast tussen oud en nieuw te accentueren, 
is het op een glazen plint geplaatst. 

Stichting Stadstuin Emma’s Hof met de 
Stadstuin Emma’s Hof, Den Haag
Het Regentessekwartier in Den Haag is een aan-
trekkelijke woonwijk, maar met weinig groen. 
tijdens een straatfeest in 2007 kwam het idee ter 
sprake om op een binnenterrein een openbare tuin 
aan te leggen op de plaats van een verpauperd pand. 
Zes buurtbewoners vormden daartoe een initiatief-
groep. Ze wisten de eigenaar van het pand, een 
projectontwikkelaar die er woningen wilde bouwen, 
ertoe te bewegen het terrein te verkopen. De initiatief-
groep werd een stichting, die erin slaagde bijna 
anderhalf miljoen euro bijeen te krijgen. De stads-
tuin, die in 2011 werd opgeleverd, werd aangelegd 
naar een ontwerp van Arcadis en bevat een huisje 
dat is ontleend aan een historisch koffiehuis in 
Wassenaar.

NIOO-KNAW met het Nederlands Instituut 
voor Ecologie, Wageningen
Gezien de aard van de organisatie – een instituut dat 
zich bezighoudt met ecologische vraagstukken – zag 
de opdrachtgever het als een verplichting om voor 
het nieuwe gebouw de hoogst denkbare eisen te 
stellen op het gebied van duurzaamheid. Het ontwerp 
van Claus en Kaan Architecten is gebaseerd op het 
principe van cradle-to-cradle. ten behoeve van een 
optimale energiehuishouding is het bouwvolume zo 
compact mogelijk gehouden. toch is er binnen een 
overmaat aan ruimte. Daarmee wordt tegemoet-
gekomen aan een belangrijke wens van de opdracht-
gever: een gebouw dat informele ontmoetingen 
stimuleert en een inspirerend werkklimaat biedt.

Gouden Piramide > Tekst: Projectbureau Gouden Piramide 

Vijf opdrachtgevers binnen het 
thema architectuur zijn genomi-
neerd voor de Gouden Piramide 
2012, de Rijksprijs voor inspirerend 
opdrachtgeverschap. Het aantal 
inzendingen bedroeg 69. De jury, 
onder leiding van Rijksbouwmees-
ter Frits van Dongen, bestaat dit 
jaar uit Michiel Schaap (program-
mamanager Amvest), Walter Span-
genberg (directeur ABt), Milène 
Junius (wethouder gemeente 
Delft), Marlies Rohmer (architect), 
Nynke-Rixt Jukema (architect), 
Jord den Hollander (filmmaker en 
architect) en Michiel Hulshof 
(journalist). Eind mei bezocht de 
jury in gezelschap van een film-
ploeg van de AVRO de volgende 
genomineerde opdrachtgevers en 
hun projecten.

Informatie
De jaarlijks toe te kennen Rijksprijs bestaat uit 
een bedrag van € 50.000, een trofee en een archi-
tectuurplaquette. In de publicatie zullen de beste 
inzendingen van de prijsronde worden gedocu-
menteerd en beschreven. 
De Gouden Piramide is een initiatief van de 
ministeries van Infrastructuur en Milieu; Binnen-
landse zaken en Koninkrijksrelaties; Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie, 
www.goudenpiramide.nl

AVRO’s Kunstuur besteedt in vijf afleveringen 
aandacht aan de genomineerde projecten. De eerste 
aflevering is op zaterdag 27 oktober; de laatste op 
zaterdag 24 november. De winnaar zal worden 
bekendgemaakt tijdens deze laatste aflevering.

Nominaties 
Gouden 
Piramide 
2012

Foto: Onix. 

Foto: Fedde de Weert 

Foto: Ronald Tilleman

Foto: Nelleke Mineur

Foto Monique Beijaert
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07.00 - 1e werkdag na de bouwvak
De wekker gaat en dankzij de snooze-functie sta 
ik niet veel later op en maak met de hond een 
ochtendwandelingetje, check koffiedrinkend 
mijn BlackBerry. De agenda voor deze korte 
werkweek van twee dagen is rijkelijk gevuld. 
Maandag was een verplichte Adv-dag voor 
Groninger ambtenaren gekoppeld aan de vrije 
dinsdag om Bommend Berend (Gronings Ontzet) 
te vieren. Gisteren nog niet naar de dienst in 
verband met achterstallig tentoonstellingsbezoek 
en een bestuursvergadering van de BNSP ‘s 
avonds in Amsterdam. uiteindelijk nog laat 
geworden.

08.15 - reistijd
Moet vrij lang wachten voor een overstekende 
kudde melkkoeien, maar voor de weidegang 
moet je wat overhebben.

09.00 - afspraak met de concerndirecteur 
voor strategische projecten 
We bespreken de twee overgebleven locaties die 
we Europan aanbieden voor hun 12e prijsvraag, 
immers aan 3, 6 en 9 deden we ook al mee. Ook 
de concept-nota Ruimtelijke Kwaliteit (werktitel), 
waar ik penvoerder van ben, nemen we door. De 
opvolging van Niek Verdonk (stadsbouwmeester) 
en mij (supervisor stedebouw) in de komende 

Een dag uit het leven van de supervisor stedenbouw 
Tjerk Ruimschotel, Groningen

jaren (we zijn beide babyboomers) moet daarin 
geregeld worden. Afgesproken een en ander in 
te brengen in het maandelijks overleg met de 
wethouder.

10.00 - werkblok
Handel met collega’s van de afdeling Stadsont-
werp wat heikele bouwplannen af.

11.00 - overleg Labcahiers 
Met de afdeling Beleid behandelen we het 
concept voor een dienstpublicatie over gebieds-
ontwikkeling. Besloten wordt dat ik zowel 
hiervoor als voor een andere publicatie (over 
tijdelijkheid) een stedebouwkundige inleiding 
zal schrijven.

12.00 - lunchoverleg nota RK
De synopsis van de nota Ruimtelijke Kwaliteit 
wordt vastgesteld. Afgesproken dat we dit 
volgende week voorleggen aan de programma-
leider Leefomgeving.

14.00 - PVO wordt ingelast vooroverleg
Het periodieke Projectenvoortgangsoverleg met 
de stedebouwkundige van dienst voor de binnen-
stad moet verzet worden in verband met mijn 
gewenste aanwezigheid bij de vakdirecteur 
Ontwikkeling & uitvoering over de wethouder-

lijke ambities voor de resterende collegeperiode. 
uiteindelijk komen we tot drie prioritaire thema’s 
voor de bestuurlijke focus: een gemeentelijke 
visie op de regio, de structuurvisie gemeentelijk 
grondgebied en de beleidsnota over ruimtelijke 
kwaliteit.

15.00 - spoedoverleg met Loket Bouwen en 
Wonen
Er is wat ongenoegen over een ongelukkig 
geformuleerd welstandsadvies, dat ik zal moeten 
proberen te laten herschrijven.

15.30 - walking around
In de wandelgangen Arie Moerman, de nieuwe 
directeur Beleid & Ontwerp ontmoet en afge-
sproken hem bij te praten over de nieuwe 
Welstandsnota en de nota Ruimtelijke Kwaliteit. 
Maandag fietst hij mee met onze jaarlijkse 
excursie naar de bouwkundige oogst van het 
afgelopen jaar. Altijd mooi die collega’s vanachter 
hun laptop mee te krijgen, immers: ‘buiten 
gebeurt het!’ 

16.00 - werkblok Welstand
Met collega’s van Stadsontwerp de vergadering 
voor morgen nog eens langsgelopen op voor ons 
relevante projecten. Ik probeer uit te zoeken 
waarom volgende week een door mij nog niet 
afgeronde actualisatie van de Welstandsnota op 
de agenda van de Raadscommissie Ruimte en 
Wonen staat. Ben gebeld door Federatie Welstand 
of ik commentaar wil leveren op hun nieuwste 
kwaliteitsnota Mooiwaarts.

17.00 - reistijd
Boodschappen gedaan. Langere wandeling met 
de hond.

18.45 - FysioFit
Haal bij het voorstadstationnetje mijn echtgenote, 
die parttime woont en werkt in Amsterdam, van 
de trein om samen naar de fitness te gaan; de 
vakantieperiode is inderdaad voorbij.

20.15 - vrije tijd
Afgepeigerd maar voldaan eten we een lichte 
maaltijd, drinken een glas wijn en genieten na 
van onze korte (maar met architectuur en 
stedebouw doorspekte) vakantiereizen naar 
Ierland en Frankrijk. 

22.00 - telefonisch contact
Overleg met een ontwikkelaar over een project dat 
morgen voor de zoveelste keer in de Welstand komt. 
Dat ik er, zoals altijd, bij aanzit, lijkt hem gerust 
te stellen. Werk via webmail nog wat post weg.

23.00 - einde 1e werkdag
Bekijk de stapel nog te lezen vakliteratuur naast 
het bed en besluit na een laatste check op de 
BlackBerry vandaag wat vroeger te gaan slapen; 
morgen is er weer een nieuwe dag.



Waar is iedereen? Wie deze foto van Kim Zwarts 
voor het eerst onder ogen kijkt vraagt het zich met-
een af - de discrepantie is ook wel erg groot. Kijk 
maar eens hoeveel ramen er zijn te zien op deze 
foto, dat zijn er zeker driehonderd. En ramen sug-
gereren activiteit, mensen die werken, van de ene 
naar de andere afdeling lopen. Ramen staan voor 
menselijke aanwezigheid, voor levendigheid en juist 
daardoor is het contrast met de volledig verstilde 
straten zo enorm. Gapend, zeg maar gerust.
Het voordeel van die leegte is wel dat je heel anders 
naar dit stadslandschap gaat kijken. Ergens in de 
loop van de vorige eeuw, zeg sinds de opkomst van 
het modernisme, zijn we langzaam gaan leren om 
landschappen, of die nu in de stad liggen of in de 
natuur, ook als abstracties te zien. Daarbij gaan we 

welbewust voorbij aan het menselijke aspect van 
zo’n landschap, maar kijken we vooral naar de vorm 
van de gebouwen, het ritme tussen de ramen, de 
balans tussen rechten lijnen en bogen- om maar wat 
te noemen. Precies die manier van kijken kun je op 
deze foto prachtig uitleven, let bijvoorbeeld eens 
op de hoeveelheid lijnen en verdwijnpunten. Het 
interessantste is echter dat we, door zulke patronen 
te ‘herkennen’, onszelf het gevoel geven dat er 
misschien wel een hoger doel, een bedoeling achter 
deze ‘compositie’ ligt verscholen. Daarom mag er 
ook geen mens te zien zijn op een foto als deze: de 
plaats van de mens is stiekem ingenomen door een 
onzichtbare God, die deze harmonie, dit lijnenspel, 
voor ons heeft uitgedacht. Zonder dat wij het door 
hadden.

In 2012 reageert Hans den Hartog Jager (1968) op de foto op de voorpagina. Hans den Hartog Jager is kunstcriticus bij 
NRC Handelsblad en schrijver. Hij publiceerde succesvolle boeken over kunst(werken), zoals Verf en Haai op sterk water. 
In 2011 stelde hij de tentoonstelling Meer licht in Museum De Fundatie in Zwolle samen. tegelijk met de tentoonstelling 
verscheen van zijn hand het boek Het sublieme – het einde van de schoonheid en een nieuw begin. Dit is zijn laatste column.
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