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Techniek
Een rondje door West-Europa, aan het einde van het jaar, leverde verschillende indruk-
ken op van de ruimtelijke en economische veranderingen die gaande zijn. In Stuttgart 
bestaan volgens de Stuttgarter Zeitung plannen om een welkomstcentrum voor immi-
granten op te richten. Het geboortecijfer in de zesde stad van Duitsland is te laag om de 
voorzieningen overeind te houden; er worden ontwerpen gemaakt voor de samenvoe-
ging van scholen wegens gebrek aan leerlingen. In Milaan schiet prestigieuze hoogbouw 
uit de grond. Opvallend is het Bosco Verticale dat architect Stefano Boeri ontwierp als 
model voor Europese steden: twee woontorens van 110 meter hoog met overal balkons 
waarop grote bomen moeten gaan groeien. Tijdens de bouw is alvast een redelijk kale 
kerstboom op elk van die balkons gezet. Het toekomstige stapelbos moet bijdragen aan 

verdichting en aan een beter microklimaat door absorptie van CO2. 
De luxe appartementen zijn voor Italianen echter niet te betalen; de 
hoop is gevestigd op vermogende Russen. Op zes uur rijden naar het 
westen probeert een dorp in de Franse Ardèche zich tot regionaal 
centrum te ontwikkelen. Plannen voor verhoudingsgewijs veel nieu-
we woningen en voor een middelbare school liggen klaar, maar de 
bouw van een grote sporthal lijkt al een tijdje stil te liggen. 
Overal in Europa wordt geprobeerd een aantrekkelijk vestigingskli-
maat te scheppen in tijden van economische krimp. Dat vraagt over-
al om inspanningen in het ruimtelijke domein. Het College van 
Rijksadviseurs beschrijft in zijn nieuwe agenda De techniek van het 

verbinden de ingrijpende veranderingen in de Nederlandse plannings- en bouwpraktijk. 
Eén van de agendapunten is transparantie bij het verstrekken van opdrachten onder de 
Europese aanbestedingsgrens. Ons Steunpunt Architectuuropdrachten constateerde 
eerder dat daarboven ook onvoldoende inzicht bestaat in de praktijk. Daarom introdu-
ceren we SESAM, een uniek digitaal systeem dat maximale markttransparantie biedt 
voor álle architectuuropdrachten boven de drempel sinds 2005 in Nederland - en voor 
zover te achterhalen, ook daaronder. De data worden dagelijks bijgewerkt. Via SESAM 
reikt Architectuur Lokaal gegevens aan voor oriëntatie op de nieuwe bouwpraktijk voor 
opdrachtgevers, marktpartijen, politieke besluitvorming, beleidsontwikkeling en onder-
zoek. De techniek van SESAM biedt alvast letterlijk een bijdrage aan de verbindings-
kracht van ontwerp.

Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal
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Lokaal Mondiaal
Joost van Moolhuijzen, Renzo Piano Building Workshop   

Regie
Van Hiemstra naar Prinsse 
De binnenstad van Hoogeveen is uitgeroepen tot Beste Binnenstad 
van 2011-2013. Toch wil wethouder Hiemstra graag weten hoe 
wethouder Prinsse in Hardenberg tot zijn resultaten is gekomen.
Anno Wietze Hiemstra

Sporten in de stad
Hoe kunnen sportvelden en -accommodaties worden aangepast 
aan de eisen en mogelijkheden van deze tijd? Vincent kompier 
en Daniel Casas Valle deden internationaal onderzoek naar 
voorbeelden die voor Nederland interessant kunnen zijn. 
Daniel Casas Valle en Vincent Kompier

Praktijk
Pionieren met De Flat
Als niemand het meer weet, krijgen jonge ontwikkelaars kansen 
voor experimenten. Elies koot van VolkerWessels kreeg carte 
blanche in Amsterdam-Zuidoost.
Marlies Buurman 

Maximaal faciliteren 
– regionaal aanbesteden
De gemeente Steenwijkerland ontwikkelde een regionale 
aanbesteding. Het MkB Nederland en Bouwend Nederland 
zijn enthousiast. Wethouder Van der Terp: ‘Wel proberen we altijd 
één externe partij rechtstreeks te selecteren. Dat houdt het lokale 
bedrijfsleven scherp.’
Michel Geertse en Bram Talman

Confectiewoningbouw voor
individueel gebruik 
Duidelijke afspraken over maten in de bouw zouden 
stedenbouw en architectuur veel goedkoper maken. 
Bart Goldhorn 

De Ontmoeting
Björn van Rheenen ontmoet Pascal Voorn van Hillen & Roosen 
in een gesprek over ketensamenwerking.
Björn van Rheenen

De agenda van: Luuk Tepe
Wat doet een stadsarchitect openbare ruimte eigenlijk de hele dag? 
Lees mee over de werkzaamheden van Luuk Tepe in Arnhem.

It pays to pay attention
K. Michel
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Regie
‘Schoonheid is mensen gelukkig maken’    
Henk klunder (1935) gelooft in schoonheid in de architectuur. Maar 
meestal hebben mensen geen esthetiek nodig om goed te kunnen wonen. 
Cilly Jansen en Indira van ’t Klooster

Regie
Het Nieuwe Opdrachtgeven  
In november organiseerde Architectuur Lokaal de 4e Europese Aanbestedin-
gendag en een middag over De Olifantenkooi in de praktijk. Opdrachtgeven 
nieuwe stijl valt niet mee in onzekere tijden, maar er waren lichtpuntjes.
JaapJan Berg
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Praktijk
Zoektocht naar innovatie 
Het Nederlands Instituut voor Ecologie NIOO-kNAW won de gouden 
Piramide 2012. Opdrachtgever Louise Vet ging met alle partijen op ecologi-
sche ontdekkingsreis.
Anne Luijten

Foto omslag
Torre David
De foto Torre David laat de façade zien van het één na 
hoogste gebouw in Caracas, hoofdstad van Venezuela. 
Begin jaren negentig begon de bouw van de toren, 
maar door geldgebrek werden de werkzaamheden 
stilgelegd. Jarenlang stond de bouwplaats leeg, alleen 
de ruwe betonconstructie was klaar. Sinds 2004 is de 
bouwplaats echter de woonplaats van zo’n 700 
families, bijna 3000 mensen, geworden. Het is een 
stad of favela van 45 verdiepingen, waar mensen 
ondanks de tekortkomingen (er zijn geen liften of 
stromend water) een levendige plek van hebben 
gemaakt. Het project Torre David, waarmee Iwan 

Baan met urban Think Tank op de Biënnale in Venetië de gouden Leeuw 
won, is nu in boekvorm uitgekomen bij Lars Müller Publishers. Iwan Baan 
(1975) studeerde aan de koninklijke Academie in Den Haag. Hij fotografeer-
de voor Rem koolhaas, Herzog & De Meuron, Frank gehry, Zaha Hadid en 
vele anderen. Zijn werk verscheen onder andere in The New York Times, 
DOMuS, Abitare en The New Yorker. Hij exposeerde onder andere in het 
Museum of Modern Art in New York.  

Voor de cover van Architectur Lokaal stelt telkens een andere (architectuur)
fotograaf zijn mooiste archieffoto ter beschikking.
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‘Crazy billionaire’ Irvine Sellar leek aanvankelijk 
niet de meest logische kandidaat als ontwikkelaar 
van wat The Shard (in Londen) is gaan heten. Hij 
maakte allereerst fortuin in de modeindustrie in 
de jaren 60, maar stapte in de vroege jaren 90 over 
op onroerend goed. Eind jaren 90 kocht hij de 
lease hold van Network Rail voor Southwark 
Towers (een nogal onooglijk gebouw uit de jaren 
70), dat direct naast het London Bridge Station 
ligt, aan de zuidoever van de Theems. Destijds was 
hij zeker een buitenbeentje in het establishment 
van Londense ontwikkelaars, maar dit werkte juist 
in zijn (en ons) voordeel. ken Livingstone (de 
toenmalig burgemeester van London) moedigde 
de politiek aan om bouwen in grote dichtheid toe 
te staan rond de knooppunten van het openbaar 
vervoer. Hierdoor kwam Sellar op het idee op de 
plek van de 24 verdiepingen tellende Southwark 
Towers een nieuwe hoge toren te bouwen. Om de 
kans op succes te vergroten, nam hij contact op 

met architect Renzo Piano. De eerste ontmoeting 
vond plaats in juni 2000, waarbij de eerste schetsen 
van Piano al over tafel gingen en Sellar zijn bureau 
de opdracht gaf om voor het eind van 2000 een 
bouwaanvraag gereed te hebben. Sellar gaf geen 
gedetailleerd programma van eisen mee. 
 Deze ongewone situatie bepaalde in grote mate 
het succes van het project. Bij de eerste ontwerp-
bespreking bespraken we ons idee om een mixed 
use building te maken met grote vloeroppervlak-
ken voor de kantoorverdiepingen, gemiddelde 
vloer oppervlakken voor een hotel, en kleine 
vloeroppervlakken voor de daarboven gelegen 
appartementen en een public viewing gallery. 
Zo ontstond ook de inmiddels karakteristieke 
scherfvorm, voor ons noodzakelijk om het 
gebouw een lichte uitstraling in het stadsbeeld te 
geven. Van 2004 tot en met 2007 werkten we het 
project binnen het vastgestelde budget uit tot een 
volwaardig bouwbaar project. 

 En toen kwam de financiële crisis en haakten 
Europese financieringsbanken af. Irvine Sellar 
vond zijn nieuwe investeerders uiteindelijk in 
Qatar. De Shard werd opgeleverd in november 
2012. Een leuke voetnoot is dat er aan het project 
nóg een Nederlands tintje zit: Scheldebouw uit 
Middelburg, onder leiding van Corné Zijlmans, 
was de gevelbouwer. Met dit bedrijf hebben we 
sinds 2007 in de ontwerpfase nauw samengewerkt 
onder een PCSA contract (Pre Contract Services 
Agreement). Dat heeft zeker ook bijgedragen aan 
het succes van het project.

In deze rubriek vertelt een Nederlander over de 
praktijk van het opdrachtgeven in het land waar 
hij verblijft. Dit keer komt Joost Moolhuijzen, 
partner bij Renzo Piano Building Workshop, aan 
het woord. Hij was verantwoordelijk voor het 
project The Shard in Londen.

Lokaal Mondiaal: 
The Shard 

The Shard, Londen
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Schoonheid

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

Henk klunder (1935) keert later dit jaar met zijn 
vrouw Janneke terug naar zijn geboortestad 
Rotterdam. Hij zal er gaan wonen op een steenworp 
afstand van de woontorens aan de Maas die hij in 
de jaren 80 ontwierp. gezien zijn afkomst en de tijd 
waarin hij werd geboren, was het niet vanzelf-
sprekend dat klunder architect zou worden. Met 
zijn generatiegenoten zocht hij naar structuur en 
samenhang in architectuur en stedenbouw, die in de 
naoorlogse wederopbouwperiode altijd nauw ver-
bonden was met de politiek. Maar er is schoonheid 
en schoonheid. ‘Architectuur kan agenderen.’

Na 15 jaar verblijf in een zelf ontworpen huis in Frankrijk en in een prachtige 
woning aan een van de Antwerpse kaaien, is het tijd om dichter bij de 
kinderen en kleinkinderen te zijn. Het Rotterdamse appartement waar 
klunder gaat wonen bevindt zich niet op 100 meter hoog, maar wel in het 
project “100 HOOg”. In het centrum, vlakbij de Maas. De nieuwe woontoren 
is ontworpen door Sjoerd Berghuis, een van de huidige partners van klunder 
Architecten. Van dit bureau was Henk klunder ruim 30 jaar geleden de 
oprichter. Nog altijd bestaat de kern van de werkzaamheden van dit bureau 
uit zaken die klunder belangrijk vindt, van individuele woonhuizen tot 
stedenbouwkundige (super)visies, en van openbare gebouwen tot woon- en 
kantoortorens. En daar wordt dan een sociale, pragmatische en mooie draai 
aan gegeven. 
 Omringd door kunstwerken bevinden we ons in de eetkamer van klunder’s 
appartement dat is gelegen, binnen de gevels van een 19e eeuws pand aan de 
Schelde met uitzicht op de haven. klunder werd geboren als zoon van een 
havenarbeider in de Rotterdamse Afrikaanderbuurt. Als kind uit een arm 

gezin weet hij dat het niet vanzelfsprekend is dat je kunt wonen in een 
veilige, schone en mooie omgeving. Daarom was hij betrokken bij de weder-
opbouw van Rotterdam en bij het zoeken naar manieren om mooie, 
betaalbare woningen te bouwen. Zo kwam hij via de redactie van Forum bij 
de Stichting Nieuwe Woonvormen, opgericht door Ab van Dien. De stichting 
waarin hij samen met Nico Witstok en Jan Verhoeven actief was, werd beter 
bekend onder de noemer ‘Nieuwe kneuterigheid’, zoals Carel Weeber de 
beweging doopte. Die kneuterigheid leverde wel een van de meest markante 
woningbouwprojecten van Nederland op: de wijk Rozendaal in Leusden, die 
vanuit de lucht een spectaculaire vormentaal van half gebogen woonblokken 
laat zien. Later ontwierp klunder de drie woontorens langs de Rotterdamse 
Boompjes, 72 meter hoog, die het toonbeeld van zakelijkheid en functio-
nalisme lijken. Zijn inspanningen voor betaalbare woningbouw leverden 
hem warme contacten op met de Amsterdamse wethouder stadsvernieuwing 
Jan Schaefer, alsook een lang interview in het televisieprogramma Studio 
Bellevue, waarin journaliste Ageeth Scherphuis hem uitgebreid ondervroeg 
over zijn sociale drijfveren.
 Intrigerend is de grote stilistische variatie in klunder’s woonprojecten, die 
evenwel verbonden lijken te zijn door een structuralistische manier van 
denken. Zo wordt het project in Leusden, een rationele wijk met 450 
identieke woningen, bijzonder door een kleine ingreep met een groot effect: 
de achtergevel is vijftig centimeter breder dan de voorgevel. Bij blokken van 
100 meter lang ontstaat dan automatisch een gebogen vorm die ruimte biedt 
aan beschutte binnenpleinen en mooie plattegronden. De Rotterdamse flats, 
oorspronkelijk ontworpen in Art deco-stijl, werden uiteindelijk gerealiseerd 
als rationele woontorens.
 Hoe verhoudt schoonheid zich tot klunder’s drijfveren om ‘gewone men-
sen’ zo goed mogelijk te laten wonen? Henk klunder: ‘Mijn vader was 
haven arbeider en volgens mijn moeder werd een dubbeltje nooit een kwartje. 
Ik mocht niet naar de Tu en ging dus naar de Ambachtsschool. Het was heus 
niet allemaal ellende, maar mijn afkomst heeft me mijn leven achtervolgd. 
Hoe lang het duurt om je kennis eigen te maken, talen te leren, kunst te 
ontdekken.’ Maar juist zijn gedreven en sociale invalshoek bracht hem op 
nieuwe wegen. ‘In de tijd dat ik gebouwen ontwierp kwam elke vierkante 
meter langs politieke weg tot stand. Als dan de visie ontbreekt bij je opdracht-
gever, en dat was vaak het geval, is dat een groot probleem. Met Jan Schaefer 
deelde ik de droom van paleizen voor arbeiders. Voor hen is stilistische 
esthetiek niet het belangrijkste, wel de ervaring en het gevoel van veiligheid.  
De Stichting Nieuwe Woonvormen was daarbij ook belangrijk voor mij.’

‘Schoonheid 
is zoveel mogelijk 
mensen gelukkig 
maken’
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 Dat Carel Weeber daar een beetje denigrerend over deed, heeft hem nooit 
gestoord. ‘We zochten allemaal naar structuur en samenhang. Aldo van Eyck, 
Herman Hertzberger en Jaap Bakema zijn allemaal structuralisten, maar hun 
ontwerpen zijn van totaal andere visuele betekenis. Maar jongens als Jan 
Verhoeven gingen er misschien wel heel gedetailleerd mee aan de haal, dus 
de naam Nieuwe kneuterigheid begreep ik best. En het ís belangrijk dat 
mensen hun eigen voordeur kunnen blijven vinden. Maar bij het grotere getal 
is dat gewoon heel moeilijk. Wat dat betreft ben ik heel trots op Leusden, als 
ik dat woord een keer mag gebruiken. Samen met Jan Poot en Eurowoningen 
hebben we 450 woningen gerealiseerd. gebogen bouwblokken. Een hele 
simpele ingreep, een verschil van 50 centimeter in voor- en achtergevel leidt 
dan tot een beeld van convexen en concaven dat echt verrassend is. Dat is 
schoonheid. Met een gemeenschappelijk entreegebied en een woongebied 
met vrij uitzicht. Alles hetzelfde, maar toch heel anders.’
 Zo bezien is de stap van de laagbouw in Leusden naar de hoogbouw in 
Rotterdam niet zo heel groot. ‘Schoonheid is structuur, structurering. Ik ken 
prachtige objecten, prachtige gebouwen, maar meestal zijn het oplossingen 
van incidenten, zonder samenhang of visie. Ik probeer grip te krijgen op de 
werkelijkheid. En de werkelijkheid is volkshuisvesting.’ Hij loopt naar zijn 
werkkamer en komt terug met een paar kleine houten blokjes, schaal-
modellen van het oorspronkelijke ontwerp voor de torens aan de Boompjes. 
goed te zien is de nadrukkelijke sculpturale, grafische detaillering in de 
gevels. Art deco? ‘Ja, dat is dan esthetiek hè, maar het was veel te duur. Hier 
staan de appartementen nog ruggelings richting de stad, maar de versobering 
werd ook ingegeven door de drang om elke woning een relatie met de rivier 
te geven. Dat is belangrijker dan esthetiek.’ klunder lacht, vertelt verder: 
‘Ik wou het trots aan Jan Schaefer laten zien, maar die begon op 50 meter 
afstand al te vloeken. “Hier wonen goddomme de verkeerde mensen in!” 
Dat zag hij aan de auto’s, de bewoners waren niet volks genoeg naar zijn 
smaak. Toen al was scheefwonen in volle gang.’
 Er is schoonheid en schoonheid, wil hij maar zeggen. ‘De sublieme schoon-
heid, van het universum, van 5000 jaar cultuur, die staat buiten kijf. Maar in 
onze eigen tijd is het moeilijker te zeggen. De huidige periode van blingbling 
spreekt me absoluut niet aan. Dat eeuwige streven naar originaliteit en effect. 
In mijn leven heb ik meegemaakt dat de wereldbevolking met 2,5 miljard is 
toegenomen. Een regeerakkoord wordt na twee weken opengebroken, omdat 
iedereen zich pas dan realiseert dat er achter die 17 negen nullen staan. 
Niemand beseft nog over welke grootheden het gaat. ’Schoonheid in de struc-
tuur, zoals van Louis kahn, die kan ook nog universeel worden genoemd. 
Maar architectuur kan ook verontrusten of agenderen. In die laatste catego-
rie vind ik dat Rem koolhaas ook schoonheid creëert. Die ruimten van de 
kunsthal zijn echt vernieuwend en tijdloos.’
 In Frankrijk heeft klunder zich vaak verbaasd over de grote werken van 
Mitterrand. De Grande Arche in la Défense, Parijs, bijvoorbeeld. ‘Wat het 
enorme gebaar van die triomfboog uiteindelijk echt mooi maakt, is die zes 
graden dat hij gedraaid staat op de historische as van de Champs-Élysées. 
Daar heb je het weer: een detail dat het verschil kan maken.’ grote gebaren 
kunnen van een enorme schoonheid zijn. ‘De Cité Radieuse van Le Corbusier 
was oorspronkelijk bedoeld voor de armen. Nu is het veryupt en wordt op 
het dakterras geskate, en toch is het op een fantastische manier door de tijd 
gekomen. Dat is een monument waar de schoonheid van afstraalt. Tijdloos! 
Maar in Nederland hebben we andere monumenten: de AOW, de WW, de 
volkshuisvesting.’
 Toch blijft ook esthetische schoonheid belangrijk. Niet voor niets omringt 

klunder zich met moderne kunst en heeft hij veel vrienden in de kunstwereld. 
‘De perceptie van schoonheid staat uiteindelijk los van schaal en politiek. 
kunst is een ontdekking. Het maakt mij gelukkig. kunst kan verheffen.’ Ook 
architectuur kan verheffen. Maar of zijn eigen gebouwen dat ook kunnen, dat 
gaat klunder te ver om een uitspraak over te doen. ‘Dat is me te aanmatigend. 
Ik kan het volk misschien niet verheffen, maar ik kan wel laten zien dat 
goedkoop toch goed kan zijn. Als er een definitie is van schoonheid dan is 
het: zoveel mogelijk mensen gelukkig maken. En dat bedoel ik in directe 
relatie tot de sociale woningbouw. Er zijn nu wel genoeg musea. Stop het 
geld liever in het onderwijs, en zorg dat kinderen al van jongs af aan in 
contact worden gebracht met kunst. uiteindelijk gaat het niet om de fysieke 
verschijningsvorm van mijn gebouwen, het gaat om de beleving.’
 Waarmee klunder wil zeggen, dat gedrevenheid die aan het begin van zijn 
carrière zo bepalend is geweest voor zijn ontwerpen, nog niets aan kracht 
heeft ingeboet. Momenteel heeft klunder een ontwerp klaarliggen dat 
uitstekend past in deze periode waarin de roep om woningen voor de sociale- 
en startersmarkt steeds luider wordt. Zijn woningen voldoen wederom aan 
de door de economische omstandigheden ontstane voorwaarden: goedkoop, 
geheel volgens de laatste strenge kwaliteitsnormen en uiteraard onder-
scheidend. Met andere woorden: ‘Ik wil eindigen, zoals ik begonnen ben.’

Informatie
Henk Klunder, Rotterdam, 1935, ontwierp onder meer woningen en kantoren. 
Klunder was betrokken bij de Stichting Nieuwe Woonvormen die in 1968 
werd opgericht als reactie tegen de monotonie van de stedenbouw, het tekort 
aan ontmoetingsplekken en de scheiding tussen arbeiderswijken en wijken 
voor hogere inkomensgroepen. De werkgroep bestond naast Henk Klunder 
uit Ab van Dien, Jan Verhoeven, Piet Blom, Willem Brinkman, Herman 
Hertzberger, Henk Klunder, Max Risselada, Wiek Roling, Joop van Stigt, 
Nico Witstok en, voor een korte periode, Carel Weeber. Projecten werden 
gebouwd in Hoevelaken, Berkel en Rodenrijs, Den Helder, Emmeloord en 
Hoogeveen. In 1977 werd de stichting opgeheven. Het bekendste ontwerp 
van Klunder, 1100 woningen voor de woonwijk Rozendaal in Leusden, werd 
gedeeltelijk uitgevoerd. In zijn boek Structuralisme in Nederland schreef 
Wim van den Heuvel over Rozendaal: ‘Niet alleen het ontwerp van de wijk 
was nieuw en bijzonder, ook de wijze waarop het beheer werd georganiseerd 
was nieuw. Nu, na ruim 40 jaar blijkt het concept, waarin de bewoners 
gedeeltelijk zelf beschikken over het onderhoud van hun eigen wijk, nog 
steeds te werken. De binnenpleinen zijn door de bewoners zelf ontworpen en 
gerealiseerd. Ook nu nog kunnen bewoners zelf meebeslissen als een herinrich-
ting van hun middenplein aan de orde is.’ De wijk vormt het beeldmerk van 
de aflevering Wonen in de recente VPRO film Nederland van Boven, zie 
http://nederlandvanboven.vpro.nl/afleveringen/wonen-video.html. Klunder 
ontwierp ook de drie woontorens aan de Boompjes in Rotterdam, die al in 
1946 waren voorzien maar pas in de jaren 80 werden gerealiseerd. Het zou 
de eerste hoogbouw voor woningen langs de Maas zijn, waar toen alleen nog 
bedrijven waren gevestigd. 

Dit interview is het zesde 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. 
Eerder sprak Architectuur Lokaal met Tjeerd Dijkstra (1931), Friso Kramer 
(1922), John Habraken (1928), Hans Laumanns(1938) en Wim Quist (1930).

Schoonheid

‘Het gaat om de beleving.’
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Zoeken en 
vinden bij 
Het Nieuwe 
Opdrachtgeven 

Het Schieblock is uitgegroeid tot een lichtend 
voorbeeld van de mogelijkheden van het nieuwe 
opdrachtgeven. Nadat architectenbureau ZuS een 
aantal jaren geleden het initiatief nam, is het 
Schieblock uitgegroeid tot inspiratiebron voor 
andere bottom-up of self organizing-programma’s 
en initiatieven in het hele land. Hier konden de 
bezoekers dus zelf zien en horen hoe zoiets tot 
stand kan komen. De intuïtieve en zoekende 
manier die bij deze nieuwe manier van opdracht-
geven hoort, was ook in het programma van 
Architectuur Lokaal te bespeuren.
 Het was een dag met een volle agenda waarbij het 
ochtendprogramma geheel in het teken stond van 
de discussie over aanbestedingen en de discussie 
over een nieuwe prijsvraagcultuur in Nederland in 
het bijzonder, waarbij een aantal nieuwe instru-
menten werden gepresenteerd die de praktijk van 
aanbesteden en de prijsvraagcultuur in ons land 
naar een nog hoger niveau moeten tillen. Het 
middagprogramma werd vervolgens, onder de vlag 
van het platform De Olifantenkooi, gewijd aan 
nieuwe scenario’s voor ontwerp en financiering. 
Ten slotte was er ook nog de feestelijke prijsuit-
reiking van de prijsvraag Duurzame Playgrounds 
door Richard krajicek. 
 Wat gedurende de dag opviel was dat de ene 
aanbestedingendag de andere niet is. Waar tijdens 
de vorige edities nog voor een belangrijk deel 
gedacht en gewerkt werd binnen redelijk zekere 
condities was daar nu een stuk minder sprake van. 
De nadruk lag, verdeeld over verschillende onder-
delen van het programma, veel meer op de zoek-
modus. Het optimaliseren van processen in een 
bloeiende markt geeft toch een ander gevoel dan 
bij een weifelende en kopschuwe markt. De echo 
van de crisis en de voortdurende onzekerheid 
wierpen zo toch ook een lichte schaduw over de 
onvermoeibare inspanningen van betrokken 
partijen om het aanbesteden verdere te verbeteren 
en te innoveren. Ondanks de evidente vorderingen 
op dit gebied (de ‘chaos’ is vervangen door duide-
lijke richtlijnen) zorgen de aanhoudend negatieve 

Het Nieuwe Opdrachtgeven > Tekst: JaapJan Berg > Beeld: Maarten van Schaik

De vierde editie van de Eu Aanbestedingendag van Architectuur 
Lokaal vond plaats op 22 november jl. in het Rotterdamse Schieblock, 
een toepasselijke locatie binnen het overkoepelende dagthema: ‘Het 
Nieuwe Opdrachtgeven’. Dit jaar was er minder ruimte voor zekerhe-
den. De dag stond in het teken van zoeken en verkennen.

De 4e EU Aanbestedingendag ging over prijsvragen voor architectuur
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economische ontwikkelingen en de gevolgen 
daarvan voor architecten en opdrachtgevers voor 
allerhande (meest onuitgesproken) twijfels. 
Onbedoeld wellicht konden de presentaties en een 
aantal andere onderdelen zo voor een aantal 
aanwezigen de gedaante van een geruststellend 
tegenwicht voor de onzekere dagelijkse praktijk 
aannemen. 
 Zo werden op deze dag kOMPAS Light bij 
Prijsvragen en SESAM bekend gemaakt. Beide 
zijn instrumenten om te komen tot beter opdracht-
geverschap en ontwerpend onderzoek. Daarnaast 
werd ook het Manifest Beter Aan besteden door 
diverse partijen als de BNA, VNconstructeurs, 
NLPB en Architectuur Lokaal, live ondertekend 
én presenteerde Agentschap NL haar nieuwe 
innovatieve Toolbox voor financieringsconstruc-
ties. Ook de presentaties van en discussies met 
deskundigen en betrokkenen over concrete 
projectprijsvragen en het nieuwe opdrachtgeven 
in de praktijk waren stuk voor stuk bewijzen dat 
de ontwikkelingen niet stil staan. 

 

Maar de vanzelfsprekendheid van innovatie en de 
verbetering van (nieuwe) instrumenten die bij 
vorige edities nog rondzong was nu toch wel wat 
ijler. Veelbetekenend was daarom de impact die de 
presentatie van Sylvia karres van karres en 
Brands landschapsarchitecten had. Zij vertelde 
over de schijnbaar ideale omstandigheden en 
regels die het bureau had ervaren bij twee recente 
prijsvragen in kopenhagen. De magie van haar 
verhaal had niet zozeer te maken met het feit dat 
de zaken in Denemarken goed en professioneel 
geregeld lijken te zijn, maar meer met het feit dat 

karres met haar verhaal duidelijk maakte over 
voldoende en inspirerende opdrachten te beschik-
ken. Het bureau heeft dientengevolge (in personele 
zin) nauwelijks te leiden onder de crisis. Het 
relaas van karres en Brands deed veel aanwezigen 
mogelijk nogmaals beseffen dat een dergelijk 
zorgeloos en voortvarend bestaan als ontwerper al 
enige tijd tot het verleden behoort, althans voor 
het merendeel van de Nederlandse ontwerpers.
 Die enigszins labiele geestestoestand werd na de 
pauze door Wouter Vanstiphout nog eens extra op 
de proef gesteld. In zijn rol als keynote-spreker 
deelde Vanstiphout zijn zowel inspirerende als 
nog niet geheel uitgekristalliseerde gedachten over 
de huidige status van relatie tussen het publieke 
en private met het aanwezige publiek. Vanstiphout 
bekritiseerde de in zijn ogen bedenkelijke ver-
groeiing van het publieke met het private die het 
vakgebied de voorbije decennia heeft gekleurd en, 
meer in het bijzonder, de zoekgeraakte oriëntatie 
van de architect. Die is helemaal vergeten dat het 
architectenvak in eerste instantie een publiek vak 
is en dat zijn verantwoordelijkheid niet ligt bij het 
vertegenwoordigen van de belangen van zijn 
klant. Aan de situatie, die gekenmerkt wordt door 
afhankelijk maken van het publieke belang van 
financiële waardevermeerdering, is de architect, 
volgens Vanstiphout, zelf mede schuldig. Hoe?  
 Bijvoorbeeld door zichzelf te lenen voor een rol 
die vergelijkbaar is met een assurantieadviseur. 
Vanstiphout: ‘Hij bedenkt knappe combinaties 
waarbij de steun van de investeerder kan worden 
gelokt’. En, mogelijk nog erger, de architect creëert 
een illusie van culturele vanzelfsprekendheid. Hij 
stemt in met het creëren van een uiterlijke nood-
zaak (architectuur) rond gebouwen die geen 
innerlijke noodzaak hebben. 
 Ook de overheid kreeg een veeg uit de pan. Die 
heeft willens en wetens meegewerkt aan een 
mechanisme waarbij ‘het dagelijks onderhoud van 
de verzorgingsstaat’ op zeer bedenkelijke wijze 
afhankelijk is gemaakt van de verwachting van 
waardevermeerdering door groei. De overheid 

heeft daarmee op dramatische wijze fout gegokt 
en zich schuldig gemaakt aan ondoorzichtige 
belangenverstrengeling. Daardoor heeft ze ook 
haar ‘waardigheid’ en democratische legitimiteit 
verloren. geen gering verlies dus. De crux van zijn 
betoog zat in de waarneming dat het systeem dat 
decennialang de inrichting en aansturing van de 
publieke ruimte heeft bepaald op een ingrijpende en 
dramatische manier is vastgelopen. De perpetuum 
mobile is tot stilstand gekomen.
 Na deze alles behalve lichtzinnige analyse 
probeerde Vanstiphout zijn gehoor de omtrekken 
van een nieuwe werkelijkheid te schetsen. Een 
werkelijkheid met nieuwe kansen (ook voor 
architecten) en nieuwe verhoudingen. Dit nadat 
hij er op gewezen had dat de hoop op een recon-
structie of het herstel van oude waarden niet 
mogelijk en wenselijk is. Behalve een sterke en 
zelfbewuste en cleane overheid die richting geeft 
en andere processen met kennis van zaken en 
verantwoordelijkheidsgevoel (aan)stuurt. In zijn 
vooruitblik betrok hij nadrukkelijk ook het herstel 
van het maatschappelijk middenveld waar Arnold 
Reijndorp een week eerder bij de ontvangst van de 
Maaskantprijs eveneens over sprak. Dat maat-
schappelijk middenveld, de verzameling van 
particuliere belangengroeperingen en sociale 
bewegingen in een samenleving, kreeg echter ook 
een sterk historische en avant-gardistische lading 
mee. De impact van Vanstiphout betoog en 
presentatie, en de vragen en onzekerheden die hij 
hierdoor oproept, galmden het resterende deel van 
de middag door de hoofden van de aanwezigen en 
door de ruimtes van het Schieblock.

Informatie
www.arch-lokaal.nl
www.ontwerpwedstrijden.nl
JaapJan Berg (1965) is onafhankelijk curator, 
organisator en journalist op het gebied van 
architectuur en ruimtelijke ordening.

’Het optimaliseren van processen 
in een bloeiende markt geeft 
een ander gevoel dan bij een 
weifelende markt.’

Workshop Woningbouw, De Olifantenkooi Wouter Vanstiphout
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Al het werk dat we als gemeente samen met onze 
inwoners en ondernemers hebben verzet in het 
centrum is bekroond met de titel Beste Binnenstad. 
De uitverkiezing was niet vanzelfsprekend. Met 
historische steden goes en gouda als medegeno-
mineerden was de concurrentie sterk. De jury 
beschreef het heel treffend: ‘Hoogeveen is de laatste 
jaren uitgegroeid tot dé winkelstad in de regio. 
Waar de stad tot voor de herinrichting als kleurloos 
kon worden betiteld, wordt de bezoeker nu verrast. 
Hoogeveen heeft sfeer gekregen, karakter en een 
gezonde dosis zelfbewustzijn. Het centrum van de 
stad is een echt stadshart met een divers aanbod 
aan voorzieningen.’
 Drie belangrijke gebieden in het centrum hebben 
de afgelopen tijd een metamorfose ondergaan. Ook 
dit is niet onopgemerkt gebleven. Met de verlichting 
van de Hoofdstraat Noord bijvoorbeeld won 
Hoogeveen een vierde prijs bij de City People Light 
Awards. Dit is een internationale verlichtingsprijs 
waarmee Hoogeveen wereldsteden als Londen, 
Johannesburg en Seoel achter zich heeft gelaten.
 Het Hoogeveense centrum is ruim opgezet, heeft 
een gevarieerd en compleet aanbod en is heel 
overzichtelijk en perfect bereikbaar. Er is nauwelijks 
leegstand en de samenwerking tussen gemeente en 
ondernemers is uitstekend. Er worden tal van aan-
sprekende evenementen georganiseerd. Hooge veen 
bloeit. Dat blijkt niet alleen uit de prachtige bloemen-
zee in het centrum, maar ook uit de harde cijfers van 
de kamer van koophandel en uit het passanten-
onderzoek van Locatus. Steeds meer mensen weten 
Hoogeveen te vinden en te waarderen. 
 Nu terug naar de vraag van wethouder Aalberts 
over hoe Hoogeveen omgaat met de veranderende 
marktomstandigheden en hoe de binnenstad 
aantrekkelijk blijft. In de ontwikkelingsvisie voor 
het centrum hebben we een onderverdeling gemaakt 
tussen het kernwinkelgebied en de aanloopgebieden. 
In het kernwinkelgebied is alleen ruimte voor echte 
detailhandel en in de aanloopgebieden is veel meer 
mogelijk. Door hier actief op te sturen willen we 

Van Hiemstra naar Prinsse

Nauwelijks 
leegstand in 
binnenstad 
Hoogeveen

Impressie PO/CPO ontwikkeling op het Mauritsplein 

Kees Raven, voorzitter centrummanagement Hoogeveen (l.) 
en Anno Wietze Hiemstra, wethouder Hoogeveen (r.)

Wethoudersestafette > Tekst: Anno Wietze Hiemstra > Beeld: gemeente Hoogeveen; Philips (p.11)

Hoogeveen won vorig jaar de titel Beste Binnenstad van Nederland 
2011-2013. Deze prijs wordt tweejaarlijks toegekend door Detailhandel 
Nederland. De jury prijst de Hoogeveense bestuurlijke ambitie en aanpak 
ten aanzien van het centrum. Lef, doorzettingsvermogen en onderlinge 
samenwerking liggen ten grondslag aan dit succes. Johan Aalberts, 
wethouder in Middelburg vroeg aan Anno Wietze Hiemstra, wethouder 
in Hoogeveen: ‘Hoe gaat de gemeente om met veranderende markt-
omstandigheden? Hoe is en blijft de binnenstad aantrekkelijk?’ Over de 
vernieuwende Hoogeveense aanpak kan Hiemstra veel vertellen. 
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leegstand in het kernwinkelgebied voorkomen en 
waarborgen dat we ook in de toekomst een actueel 
en aantrekkelijk stadscentrum houden. Een ander 
voorbeeld is de kwaliteitscatalogus voor het stads-
centrum, die nu samen met centrummanagement 
wordt gemaakt. Dit is een inspiratiedocument voor 
de ondernemers, dat uit twee delen bestaat: kwali-
teitsafspraken voor bijvoorbeeld reclame-uitingen, 
terrassen en zonneschermen en voorbeelden voor 
de gewenste beeldkwaliteit van de gebouwen. Dit 
moet zorgen voor een nieuwe kwaliteitsimpuls 
voor het centrum.

 De komende jaren wordt er nog volop geïnves-
teerd in het centrum. Hoogeveen krijgt de eerste 
ondergrondse parkeergarage met daarboven ruimte 
voor (zorg)woningen en een park. In 2013 start de 
bouw. Met de komst van de garage wordt het moge-
lijk om het stadspark Dwingeland te vergroten en 
huizen te bouwen op bestaande parkeerpleinen. 
Hierbij kiezen we voor een andere aanpak: de vraag 
van de toekomstige bewoners van een woning staat 
daarbij centraal. We hebben daarvoor een strategie 
opgesteld met als titel De stad in mijn achtertuin. 
 Mensen krijgen de kans om zélf of met vrienden 
of familie te gaan bouwen. Iedereen met een beetje 
ondernemingsgeest en creativiteit kan het, en juist 

midden in de stad liggen de grootste kansen om een 
gevarieerd woonmilieu te creëren met ruimte voor 
specifieke individuele wensen. Ook willen we met 
De stad in mijn achtertuin partijen die verbonden 
zijn met “wonen” verleiden een bijdrage te leveren 
aan het op gang brengen van aansprekende projec-
ten in het stadscentrum. De BNA (Bond Neder-
landse Architecten) kring Drenthe is enthousiast 
over de Hoogeveense strategie en een aantal 
Drentse architecten werkt momenteel aan voor-
beeldprojecten voor het centrum. Deze strategie is 
ook de basis geweest voor het opstellen van locatie-
paspoorten voor de potentiële ontwikkelingslocaties 
in het stadscentrum. Met de locatiepaspoorten 
geven we, in afstemming met de eigenaren, vooraf 
heldere kaders mee en bieden we daarna vrijheid 
en verantwoordelijkheid aan de initiatiefnemers. 
Dit is goed voor de diversiteit en geeft ruimte aan de 
creativiteit van de initiatiefnemers en architecten. 
Inmiddels worden de eerste nieuwbouwprojecten 
gerealiseerd en zijn de betrokkenen content met de 
andere aanpak. kortom, er zit een stijgende lijn in 
het centrum van Hoogeveen. De investeringen en 
activiteiten verdienen zich terug. Het werk aan de 
Beste Binnenstad zetten we de komende jaren met 
evenveel lef, ambitie en doorzettingsvermogen voort. 
 Ik geef graag het estafettestokje door aan wet-
houder Douwe Prinsse van de gemeente Harden-
berg. Hardenberg heeft de afgelopen jaren het 
centrum drastisch vernieuwd en vele nieuwbouw 
projecten weten te realiseren. Ik wil graag weten 
wat het succesverhaal hierachter is en welke 
plannen er nog op stapel staan.

Informatie
www.hoogeveen.nl
Anno Wietze Hiemstra is wethouder ruimtelijke 
ordening van de gemeente Hoogeveen.
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.

‘De investeringen in het 
centrum van Hoogeveen 
verdienen zich terug.’

Verlichting Hoofdstraat-Noord:  het resultaat van de metamorfose van 
de Hoofdstraat-Noord 
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Sport in de stad > Tekst: Daniël Casas Valle en Vincent Kompier > Beeld: Daniel Casas Valle

Sport moet, sport doet goed. Dat is een breed gedeelde mening in 
Nederland. Toch is de ruimtelijke kwaliteit van sportaccommodaties 
niet altijd even aantrekkelijk. De Richard krajicek Foundation zoekt 
naar nieuwe vormen van duurzaam sporten in de stad. Vincent 
kompier en Daniël Casas Valle deden onderzoek naar buitenlandse 
voorbeelden en leveren suggesties die de kwaliteit van bestaande 
sportcomplexen in Nederland kunnen verbeteren. 

Meer ruimte 
voor sport 
in de stad  

Veel hedendaagse sportcomplexen liggen geiso-
leerd of verstopt achter groen. Vaak bieden ze 
weinig meer dan sportmogelijkheden, terwijl de 
kostbare ruimte niet intensief gebruik wordt. De 
onaantrekkelijke gebouwen vergroten het plezier 
in het sporten niet. De ruimtelijk-technisch-functi-
onalistische benadering van sport is toe aan 
verandering. Het fenomeen sport is immers sterk 
veranderd. Sport is individueler geworden, en de 
sporter wil gezien worden. Sporten doe je het liefst 
midden in de stad of in het dorp, gecombineerd 
met andere activiteiten als boodschappen doen of 
vrienden zien. Om sport de plek te geven die het 
verdient, is er nog veel werk te verzetten. Ons 
onderzoek Sport in the City, dat is ondersteund 
door het Fonds voor Creatieve Industrie en de 
Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam, 
toont aan dat de ruimtelijke kwaliteit van sport-
voorzieningen omhoog kan. In ons onderzoek 
laten we verschillende voorbeelden zien van 
interessante projecten. Zo laat het project Matri-
kel No.8  in kopenhagen zien dat er meerwaarde 
ontstaat door sport aan cultuur te koppelen. Op 
een plek in de stad kan gebasketbald en geskate 
worden. Direct aan het sportveld ligt Indre By 
Medborgerhus kulturhuset: een cultuurcentrum 
waar danslessen gegeven worden en waar iedere 
zondag open dansmiddag is. De openheid naar het 
basketbalveld levert een interessante menging op 
van sport en cultuur. 
 Sport kan ook beoefend worden op tijdelijke 
locaties. Zo is, ook in kopenhagen, het Plug ‘N 
Play-idee ontstaan. In een uitbreidingswijk waar 
de bouw stil ligt, is op een lege kavel een reeks aan 
tijdelijke sportmogelijkheden gecreëerd, waaron-
der een voetbalveld, een skatebaan en een par-
koer-traject. Naast het sportveld liggen tijdelijke 
volkstuinen, zodat ook hier menging ontstaat van 
sport met andere activiteiten. In Berlijn heeft een 
bouwmarkt bovenop het dak een voetbalveld plus 
kantine aangelegd in een buurt waar weinig 
sportmogelijkheden waren. Door gebruik van 
kunstgras kan er nu bijna altijd gevoetbald wor-
den. De Clube Fluvial Portuense in Porto bestaat 
uit een combinatie van een (overdekt) zwembad 
en een winkelcentrum. Terwijl de kinderen een 
uurtje zwemmen kunnen de ouders boodschappen 
doen. Het voormalig abattoir La Petxina in Valen-
cia is omgebouwd tot sportplek, congrescentrum 
en bibliotheek. Ook daar levert de menging van 
functies dicht bij elkaar een aantrekkelijk en veel 
gebruikt stuk stad op. In Valencia wordt bij het 
ontwerp van de nieuwe wijk Sociópolis de sport 
leidend. Zo wordt een hardlooproute gebruikt om 
de openbare ruimte een sterk karakter te geven. 
Voetbalvelden en sprintbaan maken de wijk af. 
Een goed voorbeeld uit Nederland is het project 
Laan van Spartaan Amsterdam, waar een voetbal-
veld en klimhal worden gecombineerd met woon-
ruimte voor topsportstudenten. 
 Deze selectie van voorbeelden geeft aan dat er 
veel meer uit sport te halen valt. Een mooi archi-
tectonisch vormgegeven gebouw leidt immers niet 
automatisch tot grotere sportdeelname. Dat blijkt 
ook uit de voorbeelden: er is hard gewerkt om 
sport aantrekkelijker en dichter bij de mensen te 
brengen. En indirect daarmee de sportparticipatie 
te vergroten. Ook wordt sport op deze manier 
gebruikt om (stedelijke) ontmoetingsplekken te 
realiseren en/of te versterken. Zien sporten, doet 
sporten en sporters willen gezien worden. Dat laat 
het onderzoek van 31 voorbeeldprojecten in 
Valencia, Berlijn, kopenhagen, Porto en Amster-
dam zien. Zowel de locatie, de ruimte zelf, maar 
ook de programmering en het beheer zijn belang-
rijke ingrediënten om van een sportlocatie een 
succesplek te maken. Waar Valencia eenheid in 
herkenbaarheid in logo en uitstraling van stede-
lijke sportaccomodaties promoot en dit koppelt 
aan aantrekkelijke abonnementen, blinkt kopen-
hagen uit in het ontwikkelen van nieuwe sporten 
voor specifieke doelgroepen. In Denemarken 

Matrikel No.8, Kopenhagen

Plug ’N Play, Kopenhagen
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levert het onderzoeksinstituut Institute for Sports 
& Architecture hier samen met de lottogelden een 
goede basis voor. Dit zijn ook voor de Nederland-
se situatie interessante gegevens.
 De analyse van de voorbeeldprojecten leverde  
een toolbox op, waarin aandacht wordt geschon-
ken aan ruimtelijke, programmatische en organi-
satorische aspecten. Deze zijn bruikbaar voor 
zowel nieuwe opgaven als voor het verbeteren van 
bestaande situaties. De volgende vragen kunnen 
door gebruik te maken van de toolbox beant-
woord worden: is de sportaccommodatie te 
koppelen aan andere functies, bijvoorbeeld kin-
deropvang, of een bibliotheek, of een aantrekke-
lijk café? Is de zichtbaarheid van de sport goed? 
kunnen gebouw en veld flexibel gebruikt worden? 
Hoe wordt omgegaan met het aantrekken van 
verschillende doelgroepen? Is een tijdelijke 
sportaccommodatie mogelijk? Zo kunnen ge-
meenten hun bestaande en nieuwe sportontwik-
kelingen beoordelen op meer dan alleen de tech-
nisch-functionele voorwaarden die aan 
sportaccommodaties zijn verbonden. 
 Door gebruik te maken van de toolbox kunnen 
de gebouwen en de omgeving beter aansluiten bij 
de sportbehoefte, want wat voor het bouwen voor 
sport geldt, geldt ook voor het sporten zelf. Het is 
niet louter een fysieke krachtinspanning, maar een 
samenspel van fysieke en mentale wilskracht. 

Informatie
Daniel Casas Valle is stedenbouwkundige, 
dcv@cityeu.eu. Vincent Kompier is planoloog en 
publicist, www.vincentkompier.de. Meer informatie 
over het onderzoek Sport in the City is te vinden 
op: www.sportinthecity.net

De Richard krajicek Foundation (RkF) wil iedere 
jongere de mogelijkheid geven om in een sociaal 
veilige situatie te bewegen en te sporten. De RkF 
doet dit sinds 1997 met de realisatie van sportieve 
pleinen (playgrounds) in de wijken waar de spor-
tieve mogelijkheden voor kinderen beperkt zijn. 
In november 2012 werd de 100ste playground 
geopend en bestaat de Foundation 15 jaar. De 
openbare ideeënprijsvraag Duurzame Playground 
is uitgeschreven om dit moment te vieren. Maar 
ook om te blijven innoveren op het gebied van de 
inrichting en de vormgeving van de playgrounds 
en een bijdrage te leveren aan het maatschappe-
lijke debat. De RkF daagde met de prijsvraag 
(landschaps)architecten, beeldend kunstenaars en 
stedenbouwkundigen uit om mee te denken over 
de toekomstige duurzame playground. uit de 52 
inzendingen koos de jury 10 genomineerden, 3 
winnaars en 2 eervolle vermeldingen.

Het idee Into the Wild van het Amsterdamse architectenbureau Dmau 
en het Rotterdamse Openfabric won de eerste prijs. Zij ontvingen op 
22 november, uit handen van Richard Krajicek, een cheque van 
e5000.  In het juryrapport staat over deze inzending: ‘Het ontwerp is 
rijk aan spel- en sportmogelijkheden, en biedt ruimte aan een 
veelvoud aan gebruiksmogelijkheden. De jury ziet in dit plan een 
groot aantal aspecten bij elkaar komen: de integratie van groen en 
sport, de relatie wijk-playground, de combinatie natuursport en 
veldsport, alsook sport en spel. Het is bovendien een volwaardig 
ontwerp, zorgvuldig uitgewerkt, met duurzame materialen en 
aandacht voor allerlei details.’ 

De tweede prijs, een bedrag van e2500, ging naar het ontwerp 
Het Hergebruikte Appartement van architectenbureau BOARD. 

De derde prijs werd toegekend aan Pop-up playground van Ruimte-
lab2 Architecten. Zij kregen een cheque van e1500 uitgereikt. 

Prijsvraag 
Duurzame 
Playground

La Petxina, Valencia

Sportplaza Mercator, Amsterdam

Informatie
Het volledige juryrapport is te vinden op 
www.arch-lokaal.nl. Dankzij een bijdrage van 
€450.000 van de VriendenLoterij kan de stichting 
het beste voorstel realiseren.
De jury bestond uit: Liesbeth van der Pol, Dok 
Architecten en voormalig rijksbouwmeester (voor-
zitter, met stemrecht), Petra Rutten, Heijmans/
Proper-Stok, Richard Krajicek, Richard Krajicek 
Foundation, Boudewijn Poelmann, VriendenLoterij 
en Césare Peeren, 2012architecten. 
Alle inzendingen zijn gebundeld in de publicatie 
Inspiratieboek. Ontwerpwedstrijd Duurzame 
Playground, Richard Krajicek Foundation, Den 
Haag, 2012. Het boek is verkrijgbaar via de 
Richard Krajicek Foundation, eric@krajicek.nl.
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Pionieren 
met 
De Flat
Projectontwikkeling > Tekst: Marlies Buurman > Beeld: bureau M.E.S.T.

Elies koot (1987) is wellicht de jongste projectontwikkelaar van 
Nederland en pioniert met ‘De Flat’ op een gedurfde manier met 
een omvangrijk herontwikkkelingsproject. Het idee om betaalbare 
klushuizen in de kleiburgflat te realiseren is tekenend voor haar 
frisse hands-on-mentaliteit. 

Een wandeling vanaf troosteloos Sloterdijk in 
Amsterdam, langs tientallen leegstaande kantoor-
panden, leidt naar het onderkomen van kondor-
Wessels - een zelfstandige werkmaatschappij bin-
nen het concern VolkerWessels - dat zich richt op 
het realiseren van woningen, kantoren, bedrijfs-
ruimten en winkelcentra in de Randstad. Hier zit 
Elies koot, een jong, creatief brein dat sinds 2011 
met aanstekelijk enthousiasme werkt aan de 
transformatie van de Bijlmerflat kleiburg. Ze heeft 
net de eerste open dag van De Flat achter de rug 
en vertelt trots hoe druk het was: ‘De modelwo-
ning stond op een gegeven moment zo vol dat er 
niemand meer bij paste. Inmiddels hebben 30 
mensen een optie genomen!’ koot denkt dat een 
deel van dit succes te danken is aan de hoeveel-
heid free publicity die het project kreeg. ‘Ik denk 
dat de media het project interessant vinden van-
wege de plek en de grootte van het gebouw, maar 
ook vanwege het kluswoningconcept. Dat is in 
Amsterdam nog redelijk nieuw.’ 
 Terug naar het begin. koot is opgegroeid in het 
plaatsje Oosthem, vlakbij Sneek. Ze besloot op 
haar achttiende in Eindhoven bouwkunde te gaan 
studeren. ‘De studie leek me leuk omdat praktijk 
en theorie worden gecombineerd. Ik kwam er al 
gauw achter dat ik geen architect wilde worden. Ik 
vond het leuk om dingen te bedenken, maar vond 
het lastig om vervolgens een ruimtelijke vertaal-
slag te maken. Omdat ik juist het proces interes-
sant vond, maakte ik de overstap naar Manage-
ment en Stedenbouw en volgde ik daarna de 
master Real Estate Management & Development. 
Na mijn afstuderen kwam ik al snel als projectont-
wikkelaar bij kondor Wessels terecht en vond 
daar precies wat ik wilde: ik werd verantwoorde-
lijk voor het proces, van begin tot einde.’ 
 koot startte haar carrière in een onstuimige 
periode. De economisch moeilijke tijd maakt dat 
er ook in het vak van de projectontwikkelaar veel 
verschuivingen plaats vinden. Daar waar vroeger 
de genomen risico’s van grondaankoop en bouw 
haast vanzelfsprekend werden beloond, is dat nu 
wel anders. Daarmee verandert ook de rol van de 
ontwikkelaar. koot: ‘Je staat nu veel meer aan de 
kant van de mensen die het van je afnemen. Dus je 
neemt ook een beetje de rol van makelaar op je. Je 
moet je meer inleven in de doelgroep en je meer 
verdiepen in projecten dan voorheen. Hierdoor 
nemen je werkzaamheden toe, maar ben je ook 
meer betrokken. Dan zie je dat belangen verschui-
ven en partijen - ontwikkelaars en aannemers 
- meer naar elkaar toe trekken en dat de ontwik-
kelaar zich af en toe ook als belegger gaat gedra-
gen. Daarnaast loop je het gevaar dat de ontwik-
kelaar buiten spel wordt gezet. gemeenten 
hebben soms de neiging om zelf de organisatie in 
handen te nemen, maar ontwikkelen is een com-
plex en langdurig proces waar specifieke kennis 
voor nodig is.’ 
 De transformatie van kleiburg is het eerste 
project dat koot praktisch van begin tot eind 
meemaakt. Ze raakte erbij betrokken op het 
bijzondere moment dat Woningstichting Roch-
dale, de eigenaar van de flat, een aanbesteding 
uitschreef voor de herbestemming van het gebouw 
voor één euro. Rochdale had de flat eigenlijk 
willen slopen, maar vanwege het luide protest van 
omwonenden en de politiek, besloot ze het vier-
honderd meter lange woongebouw nog één kans 
te geven. koot: ‘Samen met Hendriks CPO, Vireo 
Vastgoed en Hollands Licht, vormden we het 
consortium ‘De Flat’. We zagen het als een mooie 
ambitie om nieuw leven te blazen in zo’n groot 
gebouw, in een omgeving die al jaren kampt met 
een slecht imago. Centraal staat het principe van 
de kluswoning, wat erop neerkomt dat mensen 
zelf invulling kunnen geven aan hun woning; aan 
de grootte, de plattegrond en de indeling, en dat 
alles voor een zeer aantrekkelijke vierkante 
meterprijs.‘
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 geen van de in totaal zestig ingediende plan-
nen leek de eigenaar haalbaar. ‘Wij waren echter 
zo overtuigd van ons eigen plan dat we verder 
wilden praten met Rochdale. Dat heeft uiteinde-
lijk geresulteerd in een overeenkomst die we 
onlangs tekenden. Rochdale stelt hierin als 
voorwaarde dat vóór de zomer in het eerste kwart 
van de flat zeventig procent verkocht moet zijn.’  
 Als dat lukt wordt gestart met het renoveren, 
het opknappen van de entrees, de trappenhuizen 
en de liften. Ook kan dan het volgende deel van 
de flat aangepakt worden. Er spelen er ook geen 
behoorlijke risico’s. koot beaamt dit. ‘Dat klopt. 
We hebben een behoorlijke voorinvestering 
gedaan en het marketingtraject vroegtijdig inge-
zet. Ook doen we er van alles aan om mensen te 
betrekken en het imago van de plek te verbeteren. 
Toch is er een kans dat we maar tot halverwege 
komen, en dan wordt alsnog de helft van de flat 
gesloopt. Dat zou jammer zijn, maar dan hebben 
we in ieder geval een deel van het Bijlmermuseum 
gebouw behouden.’
 Een en ander getuigt van een flinke dosis lef. Zo 
is ook de gekozen aanpak in architectonisch 
opzicht gedurfd. Het zakelijke gebouw, toonbeeld 
van anoniem wonen, wordt omgetoverd in een 
flat waarbij de bewoners zelf bepalen hoe de 
woning eruit komt te zien. koot: ‘De kern van het 
plan stoelt inderdaad voor een groot deel op 
keuzevrijheid. De toekomstige bewoners kunnen 
naar eigen voorkeur woningen aanpassen, tussen-
muren weghalen of zelfs woningen samenvoegen. 
Verder mogen woningen gekoppeld worden, 
zowel verticaal als horizontaal. Omdat deze 
doorbraken bouwvergunningsplichtig zijn, bieden 

wij daar een aantal keuzen voor aan. Hetzelfde 
geldt voor de woninggevel: er kan gekozen wor-
den uit openslaande deuren, schuifpuien, of een 
pui die iets naar binnen ligt.’ NL Architects heeft 
een puiencatalogus gemaakt. De verschillende 
toepassingen zullen het beeld van de karakteris-
tieke, monotone galerijen doorbreken. Naast deze 
keur aan individuele keuzen gebeurt er ook van 
alles in gezamenlijkheid. ‘Bureau M.E.S.T. is 
verantwoordelijk voor de tijdelijke programme-
ring van de flat en is bezig met een Do It Yourself 
Academy, een ruimte waar bewoners straks 
gereedschap kunnen uitwisselen, waar ze elkaar 
kunnen ontmoeten en helpen met ontwerpen. 
Daarnaast kijken we op dit moment of er woon-
groepen gevormd kunnen worden en of er in de 
onderste laag behalve een collectieve fietsenstal-
ling, ook een gemeenschappelijke werkruimte of 
een restaurant kan komen.’ 
 Het is op z’n minst opmerkelijk dat zo’n jonge 
vrouw op zo’n ingewikkeld en risicovol project is 
gezet. koot denkt dat haar enthousiasme daarbij 
een belangrijke rol speelt. ‘kleiburg is ánders en 
vraagt om een hands-on-mentaliteit. In ons bedrijf 
wordt de ondernemersmentaliteit flink gestimu-
leerd; ik krijg veel verantwoordelijkheden maar 
ook veel vrijheid. Ik zit vooral op het proces en 
het contact met de gemeente en de marketing. 
Juist daar is dat enthousiasme natuurlijk heel 
belangrijk. Als je er zelf niet in gelooft, zul je ook 
geen woningen verkopen of de politiek meekrij-
gen.’ Onder dat enthousiasme blijkt ook een 
maatschappelijke drijfveer schuil te gaan, en de 
drang om resultaatgericht te werken. ‘Bij kleiburg 
zien we heel snel resultaat. Ik denk dat we met 

kleiburg echt een doelgroep aanboren die nog 
niet wordt bediend. Met dit project wordt het 
voor velen opeens haalbaar om een woning te 
kopen. Daar krijg ik energie van. Het maakt me 
ook gemotiveerder dan wanneer ik deze wonin-
gen voor het dubbele zou moeten verkopen. Ik 
moet er volledig achter staan.’
 Met een blik op de toekomst voegt koot toe: 
‘Wat mij opvalt is dat de mentaliteit een beetje is 
doorgeslagen naar het idee dat we voortdurend 
op alle vlakken in control moeten zijn, dat we 
alles uitgedacht moeten hebben om er voor te 
zorgen dat iets een succes wordt. Die gedachte 
werkt niet meer. Bij een project als kleiburg kom 
je erachter dat als je in de praktijk bezig bent, je 
de mensen spreekt, je veel zaken opeens op een 
andere manier gaat zien, en dat je geregeld je plan 
moet bijstellen. Totaalplannen of gefixeerde 
eindbeelden hebben geen zin, en dat geldt denk ik 
ook voor de herontwikkelingsopgave die voor ons 
ligt. Wat dat betreft is kleiburg een goed voor-
beeldproject en toont het in mijn ogen aan dat het 
in de toekomst meer en meer zal gaan om open 
planprocessen en meer inbreng van gebruikers. 
Als kleiburg slaagt, dan is dit in ieder geval een 
voorbeeld van hoe je in tijden van crisis op een 
innovatieve manier kan herontwikkelen.’ 

Informatie
kondor Wessels Vastgoed, www.kwvastgoed.nl
Marlies Buurman is publicist. Ze schrijft o.a. voor 
De Architect en geeft les aan de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten.

Manifestaties, inspiratiebijeenkomsten en open dagen helpen 
potentiële bewoners bij het vormgeven van hun toekomstige woning
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Voor Louise Vet was het opdrachtgeverschap voor 
de nieuwbouw van haar instituut niets minder dan 
een extra baan. Haar instituut bevond zich boven-
dien in een periode van transitie, waarbij twee 
vestigingen bij elkaar moesten worden gebracht in 
het nieuwe gebouw. Veel extra werk dus, bovenop 
het leiding geven aan het instituut en haar eigen 
onderzoekswerk. Toch vond Vet de nieuwbouw 
bovenal een gouden kans om de missie van haar 
instituut ook daadwerkelijk in de praktijk te 
brengen. Het gebouw is daarmee een voorbeeld 
geworden van hoe je gebruik kunt maken van 
ecologie en de lessen van de natuur. kringlopen 
van water, energie en materialen worden zo veel 
mogelijk gesloten. Het gehele gebouw is demon-
teerbaar en alle onderdelen te hergebruiken. Maar 
vernieuwing vraagt om experimenteren. Want hoe 
dóe je dat? Louise Vet: ‘Je kunt niet zomaar tegen 
de aannemer zeggen “bouw het maar”. Het is een 
zoektocht die je met elkaar aangaat. Daarom heb 
ik van het begin af aan een groep mensen bij 
elkaar gezet met allerlei expertises. Onder het 
motto: dit gaan we doen maar ik weet niet hoe.’
Een stevige manier van leiddinggeven, heet het in 
het juryrapport, en het is Louise Vet op het lijf 
geschreven. ‘Ik werk graag met mensen, ik stimu-
leer graag’. Spannend vond ze het om ‘al die kerels 
in een collectief’ te zetten. ‘Ik wilde met dit project 
echt laten zien dat het ook anders kan. We vernie-
tigen zo veel met z’n allen. Het was nieuw en 
spannend, het is toch een gok, je weet niet vante-
voren of het lukt.’ Vertrouwen vormde de basis. 
Voor alles wilde Vet een formeel proces voorkomen. 
‘Ik wilde het proces ontjuridiseren. De meeste 
bouwprocessen eindigen in een rechtszaal. Liever 
schep ik een sfeer waarin mensen problemen op 
tafel kunnen leggen. Het is ook een proces waarbij 
de nodige emoties spelen. Ik ging zelf ook vaak 
naar de bouwplaats. Motiveren en inspireren: 
enorm leuk om te doen. Je doet het met elkaar.’
Niet dat het altijd even gemakkelijk was. Het zijn 

Zoektocht 
naar 
innovatie
Nederlands Instituut voor 
Ecologie NIOO-KNAW 
wint de Gouden Piramide

Gouden Piramide > Tekst: Anne Luijten > Beeld: Luuk Kramer

De prestigieuze gouden Piramide, Rijksprijs voor inspirerend opdracht-
geverschap, ging dit jaar naar het Nederlands Instituut voor Ecologie 
NIOO-kNAW. De jury was vooral gecharmeerd van directeur Louise Vet. 
Volgens het juryrapport heeft zij zich met ziel en zaligheid ingezet om haar 
ambities waar te maken. Dat leidde tot een experimenteel proces, waarin 
het balanceren was tussen esthetiek, duurzaamheid én uitvoerbaarheid.
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moeilijke tijden, en iedereen heeft z’n targets te 
halen. Een belangrijke rol voor Vet was het bij de 
les houden van partijen, het blijven bij gemaakte 
keuzes. ‘De visie en ambities waren duidelijk. 
Door mensen te stimuleren om door te zetten, er 
voor te gaan, hebben we kunnen volharden in het 
vasthouden aan de ambities. En dat was soms best 
moeilijk, juist omdat het een experimenteel proces 
was.’ Het sluiten van de kringlopen, het gebruik 
maken van duurzame energie, het ontwikkelen 
van biodiversiteit op het dak en eigen terrein: het 
waren doelstellingen die soms vergaande conse-
quenties hadden in bijvoorbeeld materiaalgebruik. 
Over de juiste keuzes, wat wel en niet kon, heeft 
het team ‘hele avonden’ door geëxcerceerd. Maar 
ook liep men aan tegen de regelgeving die bij 
innovatie vaak belemmerend werkt. ‘Het was 
zoeken naar innovatie.’ 
 De architect speelde in die zoektocht uiteraard 
een belangrijke rol. De keuze voor Claus en kaan 
Architecten was op zich al gewaagd, aangezien het 
bureau niet direct bekend staat als een ‘groen’ 
bureau. Toch paste juist Claus en kaan met zijn 
minimalistische uitstraling perfect bij de ambities 
van het instituut. Dat werd al gelijk bij de architec-
tenselectie duidelijk. Louise Vet: ‘Claus en kaan 
kwam met lege handen, in plaats van met een 
uitgewerkt plan. Zij wilden eerst weten wie wij 
zijn en hoe wij werken. Die open houding sprak 
mij erg aan.’ Maar ook de bouwstijl van het 
bureau vond Vet juist prima, die gruwt van het 
geitenwollensokken-imago dat de groene sector 
toch nog aankleeft. ‘Wij zijn een onderzoeks-
instituut met high-tech laboratoria. Wat wij doen is 
heel strak en technisch. Maar onze vragen komen 
uit de natuur. Daarom wilde ik een strak gebouw 
in een groene omgeving.’ glas, staal en hout zijn 
de gezichtsbepalende materialen geworden. Soms 
moest ze behoorlijk ‘duwen’ in de zoektocht met 
de architect, zegt Vet. ‘Bij de architect staat uitein-
delijk toch de esthetiek voorop. Bij mij speelde 
duurzaamheid de hoofdrol. uiteindelijk was het 
balanceren in die driehoek van esthetiek, duur-
zaamheid én uitvoerbaarheid. Een groot deel van 
de opgave ging ook om de heel specifieke eisen die 
wij stellen in de functionaliteit, bijvoorbeeld van 
de laboratoria.’

 De opdrachtgeefster begrijpt best dat bouwer en 
architect het nodige te verduren kregen. ‘Ze 
hadden knettergek van me kunnen worden. Eisen 
veranderen ook tijdens het proces. Terwijl de 
armaturen al besteld waren, wilde ik tóch LED-
verlichting. Dat moest in twee weken voor elkaar 
worden gebokst.’ uiteindelijk was het de stuur-
groep die de beslissingen nam en die het budget 
bewaakte. Ondanks dat er bijvoorbeeld een 
verdieping sneuvelde en er flink wat is gestoeid 
met architect en uitvoerders, is er nooit ruzie 
geweest. ‘We hebben altijd goed kunnen polderen.  
 Het is geven en nemen, maar we hebben er 
altijd met elkaar uit kunnen komen. Daarvoor 
moet er wel een klik zijn, anders werkt het niet.’ 
Een kantelmoment in het proces was de keuze 
voor een nieuw energieconcept. Het plan wat op 
tafel lag vond Vet niet vernieuwend genoeg. ‘Dat 
was gewoon een beetje duurzaam bouwen. We 
veegden het plan van tafel en legden daarmee in 
één ochtend de lat vele malen hoger. Pas toen viel 
het kwartje bij de andere partijen. Vanaf dat 
moment zaten we samen in die zoektocht.’
 Eén van de lessen voor Louise Vet is dat je zeker 
als het gaat om belemmerende regelgeving je 
mensen mee moet zien te krijgen op het hoogste 

‘Bij de architect staat 
uiteindelijk toch de 
esthetiek voorop.’

niveau. Dat werd dus praten met de gedeputeerde, 
en met de dijkgraaf. ‘Het kost veel tijd, maar je 
moet er voor zorgen dat mensen met je mee gaan 
doen. We slaan onze warmte heel diep op in de 
grond, dat mocht eerst niet. Nu is de provincie er 
trots op dat het gelukt is en zien ze het als een 
voorbeeldproject.’ Het nieuwe gebouw was voor 
Vet bovenal een gouden kans voor de ecologie en 
om een groter publeik te bereiken met haar visie 
van het denken in kringlopen. ‘Het balletje rolt nu 
al weer verder dan dit gebouw. Door alle publiciteit 
ben ik alweer in nieuwe initiatieven terecht 
gekomen. Ik hoop ook dat er in de bouwwereld 
mensen overtuigd raken van de mogelijkheden. 
uiteindelijk gaat ook duurzaamheid om enthousias-
meren. Duurzaamheid gaat om mensen. Ik hoop 
dat er meer mensen gaan luisteren naar wat 
ecologen te zeggen hebben.’  

Informatie
Nederlands Instituut voor Ecologie NIOO-KNAW, 
www.nioo.knaw.nl
Claus en Kaan Architecten hebben met het 
NIOO-KNAW gebouw de Houtarchitectuurprijs 
2012 gewonnen. www.clausenkaan.nl
Anne Luijten is architectuurhistoricus en onder-
zoeker. Ze schrijft over architectuur en ruimtelijke 
ordening en is hoofdredacteur van Gebiedsont-
wikkeling.nu
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Kunt u de achtergrond van uw aanbestedingsbe-
leid toelichten?
Van der Terp: ‘Toen ik in 2006 aantrad als wet-
houder wilden lokale ondernemers graag met me 
praten over het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. 
Al onze opdrachten van meer dan een ton werden 
toen nationaal openbaar aanbesteed. Het MkB 
was nagenoeg kansloos in onze aanbestedingen. 
Natuurlijk luister je dan als wethouder. De lokale 
bedrijvigheid bestaat voor het overgrote deel uit 
kleine en middelgrote bedrijven! Daarom hebben 
we een regionale aanbesteding ontwikkeld die we 
toepassen voor opdrachten die niet Europees 
aanbesteed hoeven te worden. Daarbij staat een 
aantal zaken centraal. We willen lokale onderne-
mers een eerlijke kans bieden in onze aanbeste-
dingen. We hebben het dan niet alleen over onder-
nemingen die in de gemeente gevestigd zijn, we 
kijken ook waar de werknemers wonen. Zo 
kunnen we lokale werkgelegenheid bevorderen. 
Als gemeente willen we ook transparant handelen. 
We trekken geen ondernemingen voor. Tenslotte 
gaan we niet voor de goedkoopste aanbieder, 
maar kiezen we voor de opdrachtnemer met de beste 
visie.’ 

Hoe ziet zo’n regionale aanbesteding er uit?
Van der kamp: ‘Onder de aanbestedingsdrempel 
gebruiken we een meervoudig onderhandse 
procedure. Een aantal ondernemers benaderen we 
direct. Daarnaast verstrekken we een aantal 
wildcards. De gemeente geeft aanbestedings-
nieuwsbrieven uit met aankondigingen van op-
drachten. Iedere ondernemer kan zich daar voor 
aanmelden. Ook de gemeentewebsite en media als 
twitter worden ingezet.’
Van der Terp: ‘De gemeentelijke organisatie moest 
wel wennen aan de nieuwe aanpak. De juristen 
waren verdeeld, mag het nu wel of niet? Toch 
hebben we doorgezet. We wilden rust, kwaliteit en 
eerlijke kansen voor het lokale MkB. We zijn 
begonnen met een pilot van een jaar met alle 
opdrachten in de openbare ruimte. Dat was in het 
begin eng, maar al snel kregen we het gevoel dat 
het goed ging en vooral ook dat het leuk was. De 
aanbesteding deed er nu echt toe.’
Van der kamp: ‘Ook ik had vooraf twijfels. Je bent 
verantwoordelijk voor het juridisch correct aanbe-
steden. De aanpak die we de afgelopen jaren 
ontwikkeld hebben sluit prima aan op de Aanbe-
stedingswet: toegankelijkheid voor het MkB, 

De Selectie > Tekst: Michel Geertse en Bram Talman > Beeld : MA2 Architecten en burovanplan

De gemeente Steenwijkerland heeft een regionaal aanbestedingsmodel 
ontwikkeld om het MkB een eerlijke kans te geven in haar aanbeste-
dingen. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Organisaties als MkB Ne-
derland en Bouwend Nederland zijn laaiend enthousiast. Afgelopen 
jaar werd de aanbestedingstactiek ook ingezet voor de architecten-
selectie ten behoeve van de verbouwing van streekcentrum De Wiele-
waal in Scheerwolde. Dat resulteerde onlangs in een gunning aan de 
combinatie van de kleine bureaus MA2 Architecten (Friesland) en 
burovanplan (groningen). Het Steunpunt reisde af naar Steenwijk om 
wethouder EZ, Peter van der Terp en inkoopcoördinator Erik van der 
kamp om een toelichting te vragen.

Maximaal 
faciliteren
Regionaal aanbesteden 

transparantie en proportionaliteit van onderhand-
se procedures. Het gaat erom dat je nadenkt over 
de uitvraag en de procedure kunt verantwoorden.’

Hoe selecteert u deelnemers voor een onderhandse 
procedure? 
Van der Terp: ‘Wij faciliteren bedrijven met onze 
regionale aanbestedingen. Ze moeten wel zelf 
initiatief nemen, hun interesse kenbaar maken. 
Dat is een kwestie van gezond ondernemerschap. 
Registratie voor de aanbestedingsnieuwsbrief is 
een kleine moeite. We nodigen drie partijen waar 
we vertrouwen in hebben rechtstreeks uit. Dat 
zijn, afhankelijk van de opdracht in principe 
lokale en of regionale partijen. Het moet plaatse-
lijk zijn, anders kunnen we net zo goed voor een 
nationale openbare procedure kiezen. Wel probe-
ren we altijd één externe partij rechtstreeks te 
selecteren. Dat houdt het lokale bedrijfsleven 
scherp. Afwijken van dit aanbestedingsbeleid kan 
alleen als ik daar als verantwoordelijk wethouder 
goedkeuring aan geef. Bij voorbeeld wanneer er 
onvoldoende concurrentie is op lokaal niveau. 

Niet rechtstreeks geselecteerde ondernemers 
kunnen een portfolio indienen om in aanmerking 
te komen voor een wildcard. We willen zien dat 
een onderneming vergelijkbare ervaring heeft. Dat 
geeft vertrouwen. We stellen geen harde eisen. 
Ook lokale jonge en innovatieve ondernemers met 
weinig ervaring krijgen zo een kans. ‘ 

Wat is de achtergrond van de opdracht voor 
streekcentrum De Wielewaal in Scheerwolde?
Van der Terp: ‘Ik heb ook leefbaarheid in mijn 
portefeuille. Ik werd uitgenodigd door het bestuur 
van De Wielewaal voor een bijeenkomst met 
gebruikers. Daar werd de vraag gesteld wanneer 
het verouderde gebouw vervangen zou worden. 
Als jullie met een gezamenlijk plan komen, ant-

‘We hebben het gevoel 
dat een aanbesteding er 
nu echt toe doet.’
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woordde ik daarop. Dat moet de gemeenschap 
zelf doen, de gemeente faciliteert waar nodig. In 
Scheerwolde was hulp nodig om een voorstel uit 
te werken, daar hebben we in begeleid. Bij de 
keuze tussen renovatie en vervangende nieuw-
bouw zijn twee zaken leidend. Ten eerste kijk ik 
naar het huidige programma. Past dat in het 
bestaande pand? Ten tweede kijk ik naar de 
technische staat van het pand. Is deze voldoende 
en zo nee, kan het pand opgeknapt worden? 
uiteindelijk bleek renovatie de beste keus. Het 
pand biedt voldoende ruimte voor het verenigings-
leven. De twee scholen die samen een brede 
school zouden vormen in De Wielewaal kwamen 
er niet uit, dus die hebben we voorlopig buiten het 
programma gelaten. Wel is de optie voor uitbrei-
ding opengelaten, zodat de scholen in een later 
stadium alsnog kunnen aanhaken.’

Hoe is de aanbesteding voor De Wielewaal verlopen?
Van der Terp: ‘De Wielewaal moest zelf de offertes 
beoordelen. Wij faciliteren, we vertrouwen op het 
proces. Natuurlijk hebben we wel geholpen bij het 
opstellen van de gunningsleidraad. In de gun-
ningscommissie zaten vier bestuurders van De 
Wielewaal. We hebben daar een projectleider en 
een technisch adviseur aan toegevoegd om hen te 
ondersteunen. Je dwingt de bestuursleden samen 
te werken, om tot een gezamenlijke keuze te 
komen. Als wethouder vind ik dat je de gemeen-
schap maximaal vertrouwen moet geven. Ik ga 
ervan uit dat het bestuur de juiste keuze maakt, 
dat draait straks op voor de exploitatie van het 
pand. Bovendien moet dat bestuur straks de 
gemaakte keuzes verantwoorden aan de bevolking 
en de gebruikers. Ik beheer de gemeentelijke 
financiën alsof het mijn eigen portemonnee is en 
geef alleen mijn fiat als het programma in het 
gepresenteerde plan past.’ 

Wat was er zo MKB vriendelijk aan de procedure?
Van der kamp: ‘We hebben drie lokale architec-
tenbureaus direct geselecteerd en twee wildcards 
verstrekt voor de gunningprocedure. Als gemeente 
gingen we nadrukkelijk voor de economisch meest 
voordelige inschrijving, met de nadruk op kwaliteit.’
Van der Terp: ‘We hebben de deelnamekosten zo 
laag mogelijk gehouden. De deelnemers kregen 
een vergoeding van €1.000. Dat zie ik als een 
voorinvestering in kwaliteit. Ontwerpen waren 
niet toegestaan. Architecten moesten hun visie 
uiteenzetten. Het stond hen vrij om daarvoor 
referentieborden, een powerpoint of allebei te 
gebruiken. Het gaat erom dat ondernemers laten 
zien wie ze zijn, waar ze voor staan. Ik zeg altijd 
tegen ondernemers: wees authentiek. Sommige 
ondernemers hebben daar moeite mee, maar dat 
zijn niet de opdrachtnemers die wij zoeken.’

Bent u tevreden met het resultaat?
Van der Terp: ‘Het bestuur heeft vol overtuiging 
gekozen voor de combinatie van de bureaus MA2 
Architecten en burovanplan. Dat was zeker niet 
de goedkoopste aanbieder. Als de gemeenschap 
tevreden is, ben ik dat ook.’

Informatie
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & 
Ontwerpwedstrijden is de onafhankelijke, 
niet-commerciële helpdesk voor uitschrijvers van 
aanbestedingen en prijsvragen in Nederland. 
Het Steunpunt draagt bij  aan professionalisering 
van het opdrachtgeverschap en aan een gezonde 
bouwcultuur in Nederland. Om opdrachtgevers 
behulpzaam te zijn bij het opstellen van een goede 
(Europese) aanbestedingsprocedure voor 
architectendiensten is KOMPAS light ontwikkeld, 
een digitale standaard die voor alle partijen de 
nodige vereenvoudiging en transparantie biedt. 
Alle informatie is te vinden op 
www.ontwerpwedstrijden.nlDrie schetsen van het Streekcentrum De Wielewaal
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Particulier Opdrachtgeverschap > Tekst en beeld: Bart Goldhoorn 

Maatwerk van de rol. Waar in de kleding- en de autoindustrie 
persoonlijke wensen vanzelfsprekend worden gecombineerd met 
confectie, is dat in de bouwwereld nog altijd een moeilijke zaak. 
Bart goldhoorn denkt de oplossing te hebben: een kwestie van 
duidelijke afspraken maken over maten.

Confectie-
woningbouw 
voor individueel 
gebruik
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De woningmarkt in Nederland zit op slot. De 
verkoopprijzen blijven dalen. gemeenten zitten 
met onverkoopbare grond. Projectontwikkelaars 
en coöperaties krijgen hun projecten niet gefinan-
cierd. Een van de oplossingen die wordt aange-
dragen om toch nog iets te bouwen is particulier 
opdrachtgeverschap. 
 In Nederland is deze manier van bouwen 
ongebruikelijk. Wij hebben de grond hier niet 
voor. Dat betekent dat er in hogere dichtheden 
wordt gebouwd met als meest populaire variant 
de rijtjeswoning: een eigen huis op eigen grond, 
maar dan wel goedkoop en compact. Een woon-
vorm die in Nederland een lange traditie kent. In 
vergelijking tot het vrijstaande huis heeft het 
rijtjeshuis echter een belangrijk nadeel: het moet 
passend gemaakt worden voor de locatie. Het 
moet aansluiten de buurwoningen. Dat betekent 
dat elk huis apart moet worden ontwikkeld. Ten 
opzichte van het vrijstaande huis is dit ingewik-
keld, tijdrovend en daardoor kostbaar. 

 Daar komt nog bij dat de bouwmarkt verre van 
transparant is. Zij hangt aan elkaar van mono-
polietjes, schimmige prijsafspraken en regelrechte 
oplichterij. De immer stijgende verkoopprijzen 
van voor 2009 hebben in de bouw een cultuur 
doen ontstaan waarin de consument de hoofdprijs 
betaalt: wat maakte het ook uit, hij financierde het 
allemaal toch uit de overwaarde van zijn hypotheek. 
Dezelfde consument moet nu op deze markt zijn 
eigen huis gaan ontwikkelen. Het lijkt erop dat het 
particulier opdrachtgeverschap alleen is weggelegd 
voor mensen met veel geld en/of tijd en daarom 
slechts een marginale rol kan spelen bij de oplos-
sing van het woningbouwvraagstuk. Of is er een 
andere mogelijkheid: kunnen we de voordelen 

van een traditioneel woningbouwproject (met lage 
ontwerp- en bouwkosten per woning doordat zij 
in series worden ontwikkeld) combineren met de 
voordelen van het particulier opdrachtgeverschap 
(een eenvoudig financieringmodel en een grote 
invloed van de consument op het product)? In 
andere woorden: kan maatwerk worden gecombi-
neerd met massaproductie? 
 Deze vraag is eigenlijk heel makkelijk te beant-
woorden als we kijken naar andere vormen van 
massaproductie. Neem bijvoorbeeld kleding. Daar 
is lang geleden de kleermaker vervangen door de 
kledingwinkel. In plaats van de noodzaak om een 
kledingstuk op maat te laten maken hebben we de 
keuze uit een oneindige variatie van kant en klare 
massaproducten. Waarom is dit mogelijk? Omdat 
er afspraken zijn gemaakt over kledingmaten. 
Elke producent maakt zijn kleding in een beperkt 
aantal maten en bedient daarmee de meest voor-
komende lichaamsafmetingen. 
 In de meeste industrieën bestaan dit soort 
maatafspraken. Zij definiëren de interface tussen 
producten onderling of tussen product en context. 
Daardoor wordt een markt gecreëerd waarop de 
producent zijn producten kan aanbieden - hij weet 
immers zeker dat zij overal passen. Zelfs voor 
nicheproducten wordt massaproductie mogelijk, 
omdat de producent de kleine doelgroep die zij 
wil bedienen via de open markt kan bereiken. 
Aldus leiden maatafspraken tot optimalisatie, 
diversificatie en innovatie. 
 Dit principe kan worden toegepast bij particu-
lier opdrachtgeverschap door maatafspraken te 
maken voor de maat van bouwkavels. Net zoals 
kledingmaten het lichaam beschrijven kan de 
context waarin een project moet passen worden 
gedefinieerd met behulp van een beperkt aantal 
parameters en daaraan gekoppelde maten. Het 
vaststellen van deze maten kan eenvoudig gebeu-
ren aan de hand van een analyse van de meest 
voorkomende typologieën. Op het moment dat 
gemeentes bij het vaststellen van stedebouwkun-
dige plannen op grote schaal gebruik maken van 

deze maatafspraken ontstaat een markt van 
vergelijkbare bouwkavels waarvoor de producent 
(architect, aannemer, maar ook gevelfabrikant of 
betonboer) kant en klare producten (ontwerpen 
voor woningen of voor bouwdelen als gevels en 
casco’s) kan ontwikkelen en aanbieden: producten 
die al zijn bedacht, begroot en goedgekeurd 
voordat dat de consument ze kiest en die vergelijk-
baar zijn doordat ze dezelfde maten hebben. 
 Doordat projecten op meerdere plaatsen worden 
toegepast kunnen de ontwikkelkosten (net als in 
de massawoningbouw) worden beperkt, terwijl 
het grote aanbod aan vergelijkbare kant en klare 
ontwerpen ervoor zorgt dat de markt voor de 
consument transparant wordt en de prijzen 
omlaag gaan. De vraag naar participatie van de 
bewoner in het ontwerpproces waarover zoveel 
wordt gesproken wordt hiermee in een keer 
opgelost. De werkelijke emancipatie van de 
bewoner is bereikt op het moment dat hij als 
consument zelf een woning kan kiezen of er een 
naar keuze samenstellen, zoals hij dat nu al doet 
bij het samenstellen van zijn garderobe, of, om 
dichter bij huis te blijven, bij het bestellen van zijn 
IkEA keuken: je weet van tevoren wat je krijgt en 
hoeveel het kost.
 Interessant is dat de invoering van zo’n systeem 
vrijwel niets hoeft te kosten, en er zelfs geen nieuwe 
regelgeving van de overheid voor noodzakelijk is. 
Het is een vrijwillige afspraak tussen marktpartijen 
met het doel elkaars producten compatible te 
maken zodat er een open markt met vrije con-
currentie wordt gecreëerd. Als zij zich aan deze 
afspraken houden kunnen aanbieders van bouw-
kavels en producenten van woningen er hun 
voordeel mee doen, maar er is geen enkele ver-
plichting om zich eraan te houden. Idealiter zou 
elke verkaveling juist moeten bestaan uit een mix 
van gelijkgeschakelde en “vrije” maten. Juist 
hierdoor kan er in de stedenbouw toch nog de 
nodige flexibiliteit worden ingebouwd. In gevallen 
waarin dit niet nodig is, kan men deze maataf-
spraken overigens ook op blokniveau maken. 
 De inbreng van de overheid is wel belangrijk als 
het gaat om certificering: als een ontwerp is 
gecertificeerd kan het worden gebouwd zonder 
dat hiervoor nog een aparte toetsing nodig is. 
Deze certificering vindt plaats bij projecten die al 
een keer zijn gerealiseerd en daardoor automatisch 
onderdeel zijn van een catalogus van mogelijke 
varianten. Zelf het meest exclusieve ontwerp kan 
daarmee een product op de markt worden. Projecten 
die daarentegen een catalogus van mogelijkheden 
voor verschillende maten bieden kunnen evenzeer 
worden gecertificeerd.  
 Is dit nu een revolutionair idee? Ja en nee. Ja, 
want het haalt een van de pijlers van het economi-
sche bestaansrecht van de architect (en van 
andere partijen die zijn betrokken bij het ontwerp-
proces van gebouwen) onderuit: namelijk het idee 
dat voor elke plek een nieuw ontwerp moet 
worden gemaakt omdat elke plek uniek is. Nee, 
want het trekt de consequentie uit het streven 
naar variatie en differentiatie die al geruime tijd in 
de Nederlandse woningbouwarchitectuur opgeld 
doet. Eindelijk krijgt dit streven een economische 
basis. Resultaat: een stad die niet alleen in beeld 
maar ook in productiewijze een afspiegeling is van 
een vrije woningmarkt. 

Informatie
Bart Goldhoorn is opgeleid als architect, maar is 
werkzaam als uitgever, curator en onderzoeker in 
Amsterdam en Moskou, waar hij in 1995 het 
tijdschrift Project Russia oprichtte. Het voorstel 
dat in dit artikel wordt besproken is een spin-off 
van het Block City model dat in het kader van de 
IABR 2009 is ontwikkeld als alternatief voor de 
massawoningbouw, zoals die wordt gerealiseerd 
in zich ontwikkelende economieën.

‘Kan maatwerk 
worden gecombineerd 
met massaproductie?’
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De ontmoeting > Tekst: Björn van Rheenen > Beeld: Blink Fotografie

Björn van Rheenen (SPONgE) ontmoet Pascal Voorn, 
commercieel manager bij Hillen & Roosen.

Waarom deze opdrachtgever?
Als ik lees over ketenintegratie in de bouwkolom is er bijna uitsluitend sprake 
van samenwerking tussen aannemers en onderaannemers in de uitvoerings-
fase. Zelden of nooit gaat het over de fasen vóór de uitvoering, terwijl juist 
hier nog veel te winnen valt. Ik was benieuwd hoe een ontwikkelende aanne-
mer denkt over de rolverdeling tussen belegger, ontwikkelaar, architect en 
klant in de vroege projectfasen. Daarom ging ik in gesprek met Pascal Voorn, 
commercieel manager bij Hillen&Roosen, een ontwikkelende aannemer die 
diverse functies initieert en realiseert.

Wat kwam er aan de orde?
De markt is veranderd. De traditionele manier van ontwikkelen (eerst geld 
investeren en achteraf de gebruikers zoeken) is op dit moment te risicovol. 
De klant bepaalt nu en niet meer de belegger. Hierop wordt ingespeeld door 
innovatie aan de voorkant van het proces. Hillen & Roosen doet dit door 
middel van ketenintegratie en schakelt de architect vanaf het eerste initiatief 
in. gezamenlijk met de belegger worden doelgroepen gedefinieerd en finan-
cieringsmodellen gemaakt. De architect krijgt hierdoor eerder dan in het 
traditionele proces, een rol als schakel tussen budget en haalbaarheid en 
tussen visie en ontwerp met veel aandacht voor de doelgroep en voor duur-
zaamheid. De voorinvestering voor de initiatieffase moet laag gehouden 
worden. De beloning voor alle ketenpartners volgt daarom wel of niet op een 
later moment op basis van behaalde prestaties. De risico’s worden met elkaar 
besproken en gedeeld. Elke partij moet per project zelf bepalen hoeveel risico zij 
wil en kan dragen. De belegger en de ketenpartners krijgen zo het vertrouwen 
dat elk teamlid het project tot rendement wil brengen en de klant moet zo het 
vertrouwen krijgen dat het team een voor hem passend project maakt. 

Wat heb je van het gesprek opgestoken?
De crisis brengt ons dichter bij elkaar. Men is zich meer bewust van de 
meerwaarde van ketenpartners en de afhankelijkheden. De teamleden 
moeten elkaar wel goed leren kennen om te weten wat ze aan elkaar hebben. 
ketensamenwerking in het uitvoeringsproces gaat meestal over het project-

De architect als ketenpartner 
Ketenintegratie vanaf de initiatieffase tot na de uitvoering  

matige proces van bouwen als gevolg van eerder vastgestelde randvoorwaarden. 
Er zouden vaker voorafgaand een aantal vragen gesteld moeten worden. 
Voor wie willen we bouwen? Wat zijn de wensen van de klant? Wat is de 
toegevoegde waarde van elk teamlid om aan deze wensen te gaan voldoen? 
Voorbeelden van ketensamenwerking vóór de uitvoering zijn er zeker, maar 
deze zijn nog weinig zichtbaar omdat het om organisatieconcepten gaat,die 
als doel hebben om producten te ontwikkelen voor nichemarkten. ‘Mind-
fulness ontbreekt vaak,’ zegt Pascal Voorn. ‘ketensamenwerking is pas 
interessant als je een basis hebt waarin alle partijen elkaar kritische vragen 
durven te stellen, zichzelf bewust zijn van hun krachten en zwakheden en daar 
vervolgens als team een oplossing voor kunnen vinden.’ De verwachtingen 
van de architecten, waarmee de ketenintegratie van vóór het initiatief tot na 
de uitvoering moet gaan plaatsvinden, zijn breed. Hij moet ondernemend 
zijn, transparant, betrouwbaar, bereid en in staat zijn om risico’s te dragen, 
een plan haalbaar kunnen maken, duurzame concepten kunnen maken, een 
volwaardige gesprekspartner zijn voor het team, de belegger en de klant, 
kwaliteit kunnen creëren en er voor willen strijden, een visie en gevoel voor 
design hebben en overtuigend kunnen optreden. Een specialist zijn in zijn 
vak en een generalist als het gaat om het totale proces. De nieuwe generatie 
architect dus.

Komt er een vervolgafspraak?
Het gesprek werd door beide partijen als inspirerend en prettig ervaren. 
SPONgE pleit sinds jaren voor een vroege samenwerking van diverse 
partners vanaf de initiatieffase en werkt met deze visie op eigen initiatief en 
in opdracht aan haar projecten. Hillen & Roosen deelt deze visie en werk-
wijze. Terwijl SPONgE ontwikkelend denkt, waardeert Hillen & Roosen de 
brede inbreng van de architect. Er is daarom een vertrouwd gevoel tussen 
deze twee potentiële ketenpartners ontstaan en daarmee de behoefte tot 
verdere uitwisseling. De vraag of er een vervolgafspraak komt werd door 
beiden dan ook volmondig met ‘jazeker!’ beantwoord.

Informatie
In deze 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

Björn van Rheenen (l) en Pascal Voorn (r)
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8.00
Ontbijt met iPad en een tweetje uitdoen over het 
toch doorgaan van de herinrichting van de 
Hommelseweg. Ik ben hier erg blij mee omdat de 
aanwezige woningen worden opgeknapt in het 
kader van een kluswoningproject. De combinatie 
van het opknappen van vastgoed én de verbete-
ring van de openbare ruimte heeft in dit gebied 
voor een enorme vooruitgang gezorgd.

8.30
Met de fiets naar het werk. Op het werk aan-
gekomen kopje koffie en wat mailtjes afdoen.

9.00
Overleg over de korenmarkt, het uitgaansplein 
van Arnhem. Het gaat niet geweldig met de 
horeca op dit plein. Een bureau onderzoekt de 
consequenties van een eventuele doorbraak 
tussen het station en de korenmarkt, waardoor 
er meer publiek zou komen. Het is belangrijk dat 
een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals de 
megabioscoop en de nieuwe bibliotheek, in dit 
onderzoek wordt meegenomen. Het is maar zeer 
de vraag of het überhaupt mogelijk is om zo’n 
doorbraak voldoende ruimtelijke kwaliteit te 
geven. Ik denk van niet. Interessant om te zien 
hoe de loopstromen van het publiek wijzigingen 
wanneer een nieuwe doorbraak wordt toege-
voegd. Het leidt bovendien tot vermindering van 
voorbijgangers op andere plekken. Dat gaat nog 
een lastige discussie worden.

10.00
gesproken over de mogelijkheden om ‘meer aan 
beleving’ te gaan doen. De gemeente heeft een 
projectleider aangesteld die zich met dit onder-
werp bezig moet gaan houden. Om het brede 
begrip ‘beleving’ concreter te maken heb ik met 
deprojectleider gekeken hoe dit onderwerp 
concreet gemaakt kan worden. We komen op 
een zeer gevarieerde lijst die onder andere het 

Een dag uit het leven van  Luuk Tepe, 
stadsbouwmeester Openbare Ruimte Arnhem

aanpakken van enge plekken en het plaatsen van 
strandstoelen in de parken omvat. Een leuk on-
derwerp waarbij het soms om kleine dingen gaat.

11.00
Paniek! Opeens blijkt dat er nog geld is, dat voor 
31 december moet zijn uitgegeven aan de binnen-
stad. gebeurt dat niet, dan is het geld weg. Ik 
moet snel een overzicht maken met maatregelen 
waaraan het geld besteed kan worden. Moeilijk is 
dat niet, er zijn het afgelopen jaar vele initiatieven 
langsgekomen waar geen geld voor was. Ik stel 
een lijstje op met o.a. het vergroenen van de 
binnenstad met ‘klimplantpalen’, het aanpakken 
van een sociaal onveilige bushalte en het plaatsen 
van zitelementen en het beeld van een wolf in 
een Veluwse heidetuin, die op een braakliggend 
terrein is aangelegd.

12.30
Lunchen doe ik vandaag aan de ‘picknicktafel’. 
Ondertussen de krant een beetje doorbladeren 
en bijkletsen met collega’s.

13.00
In breed gezelschap (wijkorganisaties, corpora-
ties, ProRail en vervoerders) gesproken over de 
toekomst van het station Velperpoort. De wijde 
omgeving van dit station is de afgelopen jaren 
verrassend verbeterd door de komst van het 
modekwartier, het verdwijnen van de prostitutie 
en de herinrichting van de Steenstraat (belang-
rijke winkelstraat). Het station, dat bekend staat 
als het meest onveilige en onprettige station van 
Oost-Nederland, vormt hierin een grote dissonant. 
Ik geef een presentatie waarin ik de betekenis 
die station Velperpoort voor de omgeving zou 
kunnen hebben, duidelijk maak. Met de aanwe-
zigen gesproken over een gezamenlijke aanpak 
om de situatie te verbeteren. Plannen en ambities 
genoeg, maar de nodige miljoenen ontbreken. 
Toch liggen er mogelijkheden als we de Stads-

regio en de Provincie erbij betrekken, wat we 
ook gaan doen. Het is goed om te merken dat 
ProRail zich in dit proces zeer coöperatief 
opstelt. 

14.30
Een vreemd tussendoortje: Rijkswaterstaat heeft 
een conflict met een aannemer over de vraag of 
een langzaamverkeersbrug wel of niet toeganke-
lijk hoort te zijn voor rolstoelers. Het contract is 
hier niet duidelijk over. Mij vragen ze om een 
second opinion. Als ik hoor dat de aannemer 
heeft voorgesteld om de brug te voorzien van 
een trap van meer dan twee meter hoef ik niet 
lang na te denken over mijn mening. Het lijkt 
me niet reëel om een langzaamverkeersbrug te 
vertalen in een brug met een trap van twee meter 
hoog. Even los van rolstoelen is dit ook voor de 
vergrijzende bevolking met zware elektrische 
fietsen geen redelijke optie.

15.30
Overleg met enkele collega’s over de opzet van 
wijkbeheerplannen. In deze plannen wordt het 
beheer van een wijk voor een periode van vier 
jaar beschreven. De vraag is in hoeverre deze 
plannen een ruimtelijke visie moeten omvatten. 
Ik geef aan dat dat niet nodig is. gezien de 
bezuinigingen zullen de beheermaatregelen 
beperkt zijn en voor veel wijken ligt er al in 
enige vorm een ruimtelijke visie. Het is veel 
effectiever om regelmatig en goed contact met 
de landschapsarchitecten te onderhouden en in 
het beheerproces gezamenlijk op te trekken. 
Daar maken we vervolgens afspraken over.

16.30
Ik gebruik de rest van de tijd om nog wat mailtjes 
af te doen. Ook bereid ik het gesprek voor dat ik 
morgen heb met de nieuwe programmamanager 
voor de binnenstad. Die is bezig een programma 
voor de binnenstad op te stellen. Daar liggen 
allerlei kansen om de binnenstad in fysieke zin 
te verbeteren en om meer te doen aan tijdelijke 
oplossingen. Maar de belangrijkste opgave van 
het programma is eigenlijk dat de gemeente zelf 
op een integrale manier naar de binnenstad gaat 
kijken en een veel actievere rol gaat spelen; 
daaraan heeft het de afgelopen jaren aan ontbro-
ken. Ik zet enkele cijfers op een rijtje die ik uit 
recente onderzoeken heb gehaald over o.a. 
leegstand, woningsamenstelling, bezoekersaan-
tallen en hoe die zich verhouden tot de regio en 
onze collega-stad Nijmegen. Echt vrolijk word ik 
niet van die cijfers, maar ze leveren in ieder 
geval voldoende gespreksstof op.

17.30
Routinematige fiets ik terug naar huis, doe 
boodschappen en ga koken. Vanavond maak ik 
spaghetti met tomatensaus. Dat klinkt weinig 
origineel, maar mijn tomatensaus is een absolute 
topper. En nog snel klaar ook. 

19.30
Via twitter lees ik verschillende artikeltjes 
waarnaar wordt verwezen; het is voor mij een 
handige manier om op de hoogte te blijven van 
onderzoeken en trends op het gebied van groen, 
openbare ruimte en stedelijke geografie.

21.00
Nog even ‘gewerkt’ aan het tuinontwerp voor 
een vriendin. Het maken van een tuinontwerp is 
lekker concreet en het proces is simpel. Een 
goede compensatie voor het werk dat ik voor 
Arnhem doe en dat plaats vindt in een vaak 
complexe omgeving met allerlei verschillende 
partijen en belangen.  

23.00
Bedtijd met eerst nog even TV kijken.



Wat we zien is de wand van een gebouw. De  bodem 
waarop het staat is niet zichtbaar én het dak even-
min. Het zou een muur kunnen zijn die eindeloos 
doorgaat. De indeling ervan doet denken aan de 
vakjes in een postsorteerkast, de kastjes in een 
duiventil, de nissen in een columbarium.
Er is geen mens te zien, niet eentje, maar er zijn wel 
sporen van bewoning. Wasgoed dat te drogen hangt, 
een schotelantenne, een handdoek met Popeye. 
Het besef dringt zich op dat daar achter die slaprode 
bakstenen en rommelige doeken allerlei mensen 
wonen, hele gezinnen. Door goed te kijken kun je nog 
meer details zien (een vogelkooitje, een tag ‘Marco 
8-01-011’, twee  witte dansschoenen) en ontdek je 
rare verschillen in de gordijnen die worden gebruikt. 

Verdere naspeuring leert dat het hier gaat om 
Torre David in Caracas, een gebouw dat ongeveer 
twintig jaar geleden door omstandigheden niet 
werd voltooid om vervolgens in gebruik te worden 
genomen door ongevraagde bezoekers. Het had 
een plek voor luxe en weelde moeten worden maar 
dient nu als onderkomen voor arme mensen. Met 
beperkte middelen hebben die er een leefbare 
omgeving van weten te maken (incluis winkeltjes, 
eettentjes en een kapperszaakje). De foto laat een 
grauwe gevel zien maar bij nadere beschouwing 
blijkt daarachter veel taaie vitaliteit te schuilen. 
It pays to pay attention. Ook niet zichtbaar is dat het 
gebouw 45 etages telt en geen lift heeft. Stel je dat 
eens voor, dag in dag uit.

De dichter k. Michel (1958) reageert met deze tekst op de foto op de voorpagina. Hij debuteerde in 1989 met  de bundel 
Ja! Naakt als de stenen. Andere poëziebundels zijn Boem de nacht, Waterstudies en Kleur de schaduwen. In 2012 won  
k. Michel met zijn bundel Bij eb is je eiland groter de guido gezelleprijs. 

It pays to pay attention 


