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Samen voor een mooie gemeente
Kwaliteit in tijden van publieke schaarste
Je hoeft geen chauvinist te zijn om je toch een beetje
trots te voelen als er in het ons omringende buitenland zoveel aandacht is voor onze lokale architectuur en stedenbouw. Architectuur Lokaal kreeg de
afgelopen jaren bezoek van delegaties uit Schotland, Japan, Roemenië en Estland. We lichtten de
gang van zaken bij het opdrachtgeverschap in
Nederland toe op bijeenkomsten in België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Finland, en op het
Wereldcongres over volkshuisvesting in Noorwegen.
Men wil informatie over de Vinex-wijken, over
de renovatie van de naoorlogse buurten, over de
functiewijziging van oude panden, over lokale
architectuurcentra etc. Kortom, men wil weten hoe
wij in Nederland erin geslaagd zijn een dergelijke
hoge architectonische kwaliteit te bewerkstelligen.
Zijn we dan echt zo goed? Is het gemopper op de
nieuwbouwwijken en de ontwerpkwaliteit van de
vrije kavelbouw - om maar niet te spreken over de
invulling van de bedrijventerreinen - dan volstrekt
onterecht? Beide is waar. Vergeleken met het omringende buitenland doen we het niet slecht. Maar wie
zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich vaak
zacht. Er is geen enkele reden om zelfgenoegzaam te
worden.
Het totale bouwproces is in Nederland erg ingewikkeld. Tussen het eerste plan en het eindproduct
hebben we complexe problemen van planologische
en financiële aard te overwinnen. Dat kost tijd en
dus geld. Geen wonder dat voor het eindresultaat
soms dan maar akkoord gegaan wordt met een zesje
omdat de beoogde acht teveel tijd en moeite kost.
Eén van de manieren om efficiënter en beter te werken is te leren van de ervaring van anderen. In de
afgelopen jaren heeft Architectuur Lokaal veel
kennis opgedaan rond voorbereiding en totstandkoming van verschillende kleine en grootschalige
bouwprojecten.
Op onze site www.arch-lokaal.nl vindt u daarover
een reeks publicaties en verslagen van activiteiten
die als doel hadden te komen tot een beter gebruik
van de ruimte en een betere stedenbouwkundige
invulling.
De architect Hubert-Jan Henket ontving in december 2004 de BNA Kubus voor de beste revitalisering
van bestaande gebouwen. Bij het in ontvangst
nemen zei hij dat architecten een grote verantwoordelijkheid hebben omdat ze met hun gebouwen een
invloed uitoefenen op de kwaliteit van de dagelijkse
leefomgeving van mensen.
Daar kun je het niet anders dan mee eens zijn. Toch
hoort daar nog iets aan toegevoegd te worden. Een
architect, ook de allerbeste, kan zijn werk pas goed
doen als de opdrachtgever een duidelijk programma
van eisen formuleert. Dat is vaak moeilijker dan
gedacht wordt. Het gaat erom in woorden helder te
maken wat vaak vage gevoelens en gedachten zijn.
Ook daarvoor is ervaringskennis van anderen
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belangrijk. Het gaat dan niet alleen om literatuur,
ook excursies, bijeenkomsten met collega bestuurders, de rol die prijsvragen kunnen spelen, de formulering van het welstandsbeleid etc. Dat alles kan
het eigen denken verscherpen.
Architectuur Lokaal heeft statutair als kerntaak het
versterken van het cultureel opdrachtgeverschap.
Zoals uit onze naam blijkt kunnen wij met name
gemeenten daarin ondersteunen. Ook in tijden van
publieke schaarste kan er kwaliteit geleverd worden. Het gaat daarbij niet om grote spectaculaire
bouwontwerpen. De uitdaging is om binnen onze
fysieke en economische grenzen zo te bouwen dat
er voor langere tijd sprake is van een bouwwerk dat
zowel functioneel als esthetisch aan hoge eisen voldoet. Dat daarbij duurzaamheid een grote rol speelt
moge als vanzelfsprekend beschouwd worden.
Dat geldt uiteraard zowel voor woningbouw als
bedrijfsgebouwen.
Met de eerder genoemde financieel-technische problemen is het cultureel opdrachtgeverschap
geen sinecure. Derhalve heeft de rijksoverheid ons
weer in staat gesteld om voor de komende vier jaar
onze ondersteunende taken voor de lokale overheden
waar te maken. Wij zullen dat met veel inzet doen.
U weet ons te vinden: zowel telefonisch als per
e-mail zijn wij bereikbaar.
Deze extra editie van de krant geeft een beeld van
onze werkzaamheden in het afgelopen jaar. 'Samen
voor een mooie gemeente' lijkt een me een goede
slogan voor de komende vier jaar. Wellicht dat het
buitenland dan met nog meer verbazing naar de
kwaliteit van onze gebouwde omgeving zal kijken.
Je zou er chauvinistisch van worden!
Veel succes!
Margreeth de Boer
voorzitter Architectuur Lokaal
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Architectuur Lokaal in 2004
Architectuur Lokaal is het onafhankelijk landelijk kennis- en informatiecentrum voor
cultureel opdrachtgeverschap in Nederland en fungeert als bruggenbouwer tussen de
verschillende partijen die bij het bouwproces betrokken zijn. Daarbij hoort ook het
overbruggen van de kloof tussen de culturele wereld en 'de markt'.
De kerntaken van Architectuur Lokaal zijn drieledig. Naast de algemene taak van het
kennis- en informatiecentrum worden er drie steunpunten onderhouden en worden er,
al dan niet in opdacht, stimuleringsprogramma's uitgevoerd.
Bij de organisatie van alle activiteiten wordt zoveel mogelijk samengewerkt
met andere instellingen en partijen. Hiertoe onderhoudt Architectuur Lokaal nauwe
contacten met uiteenlopende organisaties en initiatieven in Nederland en daarbuiten.
Het werk in 2004 is uitgevoerd tegen de achtergrond van Trait-d'Union, beleidsplan
Architectuur Lokaal 2001-2004. Onderstaand overzicht geeft een inzicht in de gerealiseerde activiteiten; in de daarop volgende artikelen wordt verder op enkele van de
onderwerpen ingegaan.
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Kennis- en informatiecentrum
Informatie, documentatie, kennisoverdracht
Als informatie- en kenniscentrum vervult Architectuur Lokaal een intermediaire functie. Opdrachtgevers in de bouw kunnen terecht met vragen op het
gebied van architectuurbeleid en opdrachtgeverschap. Wanneer de vragen niet door Architectuur
Lokaal kunnen worden beantwoord, kan zij gericht
doorverwijzen. Op verzoek wordt de specifieke kennis van Architectuur Lokaal ingezet bij activiteiten
van derden, bijvoorbeeld in de vorm van spreekbeurten bij evenementen of in begeleidingscommissies. Een doorsnede uit de vragen die in 2004
aan Architectuur Lokaal werden voorgelegd:
architectuurbeleid
- informatie over lokaal architectuurbeleid
- het opstellen van een gemeentelijke
architectuurnota
- het ontwikkelen van een (beleids)instrument voor
architectenselectie
- advies bij architectenselectie
- opstellen van selectieprocedure architecten
- procedures architectenkeuze bij de realisatie van
een gebouw voor kunst en cultuur
- inschrijving in het architectenregister
- vraag over Stichting Springplank voor jonge
architecten
- de noodzaak van provinciaal architectuurbeleid
voor architectenkeuze
- is er een lijstje met steden of gemeenten die een
stadsbouwmeester hebben
- hulp gevraagd bij procedure voor een nieuw te
bouwen gemeentehuis
- hoe kan goed particulier opdrachtgeverschap
worden gestimuleerd
- zijn gebouwen van architecten de eerste 10 jaar
beschermd tegen veranderingen
- actuele casus in het landelijk gebied voor een
cursus Belvedere beleid
- bestaat er beleid t.a.v. cultuureducatie
- hoe kan een gemeente bewoners betrekken bij
gemeentelijk architectuurbeleid
- voorbeelden van burgerparticipatie bij projecten
op nationaal niveau
- zijn er momenten in het architectuurbeleid
waarop kortsluiting met de politie van belang is
- hulp gevraagd bij het aanvragen van subsidie bij
het Stimuleringsfonds voor Architectuur
- hoe loodsen wij het plan voor ons nieuwe huis door
de welstand
- wat betekent de nieuwe welstandswet voor
particuliere opdrachtgevers
- voorbeelden van gemeenten met welstandsvrije
gebieden
- voorbeelden van inspirerende welstandsnota's
- verhouding gebiedssupervisor, stadsstedenbouwkundige en welstandsnota

platfform für architektur und
baukultur, wenen
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architectuur/stedenbouw/landschapsarchitectuur
- vraag over landschapsarchitecten
- adressen landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen
- nieuwe organisatievormen op het platteland
- hoe kan landschap aantrekkelijk blijven als steeds
meer boeren stoppen
- aansprekende (project)voorbeelden van behoud
door ontwikkeling in de reconstructiegebieden
- bestaat er een verslag van een maatschappelijk
debat over de Nieuwe Hollandse Waterlinie
- waar kun je een stedenbouwkundig plan
presenteren voor de omgeving van Amsterdam
- stand van zaken bedrijventerreinen
- voorbeelden van inspirerende bedrijventerreinen
- suggesties voor excursie bedrijfsgebouwen in
Noord-Holland
- particulier opdrachtgeverschap voor een landhuis
- de mogelijkheden van flexibel bouwen bij collectief
particulier opdrachtgeverschap
- architectuurprojecten in Rotterdam voor excursie
van gemeente
- gebouwen in Nederland voor Weense architectuurtoeristen
- bestaan er excursies naar Vinex-wijken voor
buitenlandse toeristen
- wie is de ontwerper van de IJtunnel
- sprekers voor debat over kunst in de openbare
ruimte
- ervaren stedenbouwkundige als spreker op congres
ontwerpwedstrijden en ontwikkelingscompetities
- hoe organiseer je een prijsvraag volgens Kompas
- advies bij organiseren ontwerpwedstrijd
- advies aan gemeente bij ontwikkelingscompetitie
- architectenselectie bij ontwikkelingscompetities
- hoe regel je de voorselectie voor een
ontwikkelingscompetitie
- evaluatie van een ontwikkelingscompetitie
- het verschil tussen een ontwikkelingscompetitie
en een PPS-procedure
- alternatieve prijsvraag voor een ontwikkelingsgebied
- wat is het verschil tussen de opgave en het programma van eisen in een openbare ideeënprijsvraag
- vraag over bewaren anonimiteit inzenders bij
prijsvraag
- financiële vergoeding voor architecten bij
prijsvragen
- financiële vergoeding bij ontwikkelingscompetities
- hoogte honorarium jury bij prijsvraag
- mag een jury besluiten prijzengeld niet uit te keren
- mag de prijsuitreiking op een andere locatie dan
vermeld in de uitschrijving plaatsvinden
- vraag over financiële paragraaf in het reglement
Europese Aanbestedingen
- de bruikbaarheid van Kompas bij prijsvragen voor
beeldende kunst
- toelichting van de werking van de Kompassen voor
gemeentebestuurders en -ambtenaren
- is Kompas ook leverbaar in het Engels
- hoe kun je bewoners een rol geven bij een ontwerp
wedstrijd
- juryrapport Kust in Beweging

architectuur en beleid buitenland
- bestaan er busreizen voor buitenlandse toeristen
naar VINEX wijken
- vraag over inspirerende architectuur uit het
buitenland
- informatie over architectuurexcursie naar Londen
- informatie over contactpersoon bij RIBA
- tentoonstellingsruimte voor foto-expositie over de
relatie tussen architectuur en landschapsarchitectuur in Schotland
- bestaat er een architectuurcentrum in Praag
- hoe kun je in Polen een architectuurcentrum
oprichten
- voorzitter gevraagd voor een wokshop in Leuven
- voorzitter gevraagd voor een bijeenkomst over
erfgoed in Gent
- waar is er informatie te vinden over de
Wereldtentoonstelling in Brussel in 1910
- advies over een te organiseren workshop voor
ontwerpers in Duitsland
- vraag over goede locatie in Duitsland voor
workshop van architectenbureau
- beeldmateriaal van Zollverein in Essen
- inspirerende voorbeelden van architectuur in het
Ruhrgebied
- gebouwen, architectuurgidsen en beleidsmensen
in Finland voor excursie
- adressen van architectuurcentra in Turkije
- informatie voor een studiereis naar Florida
- informatie over Nederlands architectuurbeleid
voor een Indonesische delegatie
- presentatie voor 42 vertegenwoordigers van de
gemeentelijke Vlaamse OCMW's
- informatie over het Nederlandse architectuurbeleid voor Oost Europese journalisten
- toelichting op het Nederlandse architectuurbeleid
voor een parlementaire enquête architectuurbeleid en bouwcultuur van de Oostenrijkse regering
- bijdrage aan het IFHP Congres over cultural
governance in Oslo
- informatie over lokale architectuurcentra
Academie van Bouwkunst Oslo
- bijdrage gevraagd aan discussie Hambürgische
Architektenkammer
- informatie over Architectuur Lokaal voor
ministerie VBW Bonn
- toelichting gemeentelijk architectuurbeleid en
architectuurcentra SAFA Helsinki
overig
- beleidsplan Architectuur Lokaal 2005-2008
- adressenbestand Architectuur Lokaal
- adresgegevens derden
- wat is de doelgroep van de krant van Architectuur
Lokaal
- goed vertaalbureau op het gebied van architectuur
- mogelijkheden voor een architectuurfotograaf
- essay Harry Mulisch gevraagd over de ondergang van
Schokland, ‘De sprong der paarden en de zoete zee’
- arbeidsregeling voor lokale architectuurcentra
- pensioenregeling voor lokale architectuurcentra
- rechtspositieregeling voor lokale architectuurcentra
- kan bij Architectuur Lokaal subsidie worden
aangevraagd
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Uitgaven

krant architectuur lokaal
Sinds de start in 1993 verschijnt elk kwartaal de
krant Architectuur Lokaal in een oplage van 4000
exemplaren; in 2004 de nummers 43 t/m 46. De
krant is bedoeld als platform voor allen die betrokken zijn bij het opdrachtgeverschap; beoogd wordt,
een gedachtewisseling tussen hen tot stand te brengen over architectuurbeleid. In de krant worden
informatieve artikelen opgenomen over ontwikkelingen in het opdrachtgeverschap bij ruimtelijke
ordening, stedenbouw, architectuur, landschapsarchitectuur, infrastructuur en inrichting van de
openbare ruimte. Bij elk artikel zijn gegevens opgenomen voor het verkrijgen van verdere informatie.
De krant werd in 2004 vormgegeven door Joost
Grootens en is op aanvraag (via www.arch-lokaal.nl)
tegen verzendkosten verkrijgbaar.

Bibliotheek en archief
De bibliotheek bevat een uitgebreide verzameling
publicaties op het gebied van ruimtelijk beleid, en
beleid op het gebied van architectuur, stedenbouw,
landschapsarchitectuur, infrastructuur, inrichting
van de openbare ruimte en de bijbehorende instrumenten zoals welstand, ontwerpwedstrijden en
ontwikkelingscompetities - naast informatie over
opdrachtgeverschap. Het documentatiebestand is
volledig geautomatiseerd. De bibliotheek omvat
5200 titels gerubriceerd in 185 trefwoorden, van
afvalwerking tot woonmilieu. Hiernaast is een
knipselarchief opgebouwd met 135 rubrieken, van
aanbestedingen tot woningmarkt, en is er een wedstrijd- en tijdschriftenarchief. De bibliotheek is op
weekdagen openbaar toegankelijk, bij voorkeur op
afspraak.
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handboek voor opdrachtgevers
In 2004 is Architectuur Lokaal gestart met de digitale versie van het Handboek voor Opdrachtgevers. Dit
digitale Handboek voor is een actualisering van het
eerdere handboek Niet Grijs! handboek architectuurbeleid (1995, geheel herziene editie 1997). Het Handboek
voor Opdrachtgevers is gericht op publieke, private
en particuliere opdrachtgevers die te maken hebben
met architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, openbare ruimte en infrastructuur. Het is een
naslagwerk voor opdrachtgevers die werk willen
maken van hun opdrachtgeverschap en van
architectuurbeleid en het geeft een overzicht van
het veelzijdige instrumentarium dat daarbij kan
worden ingezet.
Omdat er in de afgelopen jaren veel veranderd is niet alleen (vak)inhoudelijk, maar bijvoorbeeld ook

de toename van informatiemogelijkheden via websites - was actualisering noodzakelijk. Het is een
flinke klus om actueel te zijn en te blijven. Het digitale
Handboek is dan ook nog 'in aanbouw' en wordt in
gedeelten op de site geplaatst.
overige uitgaven
Bij de verschillende programma's die Architectuur
Lokaal organiseert zijn boeken, readers en verslagen
gepubliceerd. Onder de kop Stimuleringsprogramma's
in dit verslag is bij elk van de programma's aangegeven welke publicaties er in 2004 zijn verschenen,
en hoe deze verkrijgbaar zijn. Informatie over
publicaties uit voorgaande jaren is te vinden op
www.arch-lokaal.nl.
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Steunpunten
Overleg Lokale Architectuurcentra
Lokale architectuurcentra zijn belangrijke spelers
in het architectuurdebat over de stad en de regio.
Architectuur Lokaal biedt de nu 46 architectuurcentra in Nederland faciliteiten en ondersteuning
bij hun werk, onder meer door de coördinatie van
het Overleg Lokale Architectuurcentra OLA. Het
OLA is een informeel netwerk en biedt een platform
voor ontmoeting en kennisuitwisseling. Samen én
afzonderlijk zijn de lokale architectuurcentra een
belangrijke speler in het architectuurdebat van stad
en regio. Het OLA staat, sinds de start in 1993, open
voor alle organisaties die structureel publieksgericht aandacht besteden aan architectuur. In 2004
vonden 53e, 54e en 55e bijeenkomst van het OLA
plaats in Amersfoort, Enschede en Almere. De bijeenkomsten werden telkens voorafgegaan door een
excursie, georganiseerd door het ontvangende
architectuurcentrum. De belangrijkste gespreksonderwerpen betroffen de programma's voor het
CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming voor
middelbaar onderwijs), de projectsubsidies van het
Stimuleringsfonds voor Architectuur, de gevolgen
van de Cultuurnota 2005-2008 voor de architectuurcentra, de Dag van de Architectuur en de organisatie
van een gezamenlijke studiereis in 2005. Hiernaast

waren er presentaties van Premsela Stichting voor
Nederlandse Vormgeving, SchoolParasites en
Cultuur in de buurt. Architectuur Lokaal stelt een
gezamenlijke informatiebundel op over de activiteiten van de architectuurcentra in 2004, te verschijnen
in 2005.
Architectuur Lokaal heeft de architectuurcentra
zoveel mogelijk bij haar stimuleringsprogramma's
betrokken, bijvoorbeeld bij de prijsvraag Roombeek
en bij de discussies over het Routeontwerp A12.
Geactualiseerde adreslijsten van de architectuurcentra worden in elke krant van Architectuur
Lokaal gepubliceerd (zie achterzijde). Op de website
www.arch-lokaal.nl is er een aparte webpagina voor
de centra in binnen- en buitenland.

excursie ola #55 in almere,
4 november 2004

Ontwerpwedstrijden en ontwikkelingscompetities
‘2031 wj’ van architectenbureau k2,
amsterdam, inzending prijsvraag
de haarlemse spoorzone op de rails,
2004

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden heeft als doel,
bij te dragen aan een doelmatig en ordelijk verloop
van wedstrijden vanuit de gedachte dat een goed
georganiseerde wedstrijd een bijdrage kan leveren
aan de culturele dimensie van de fysieke omgeving.
Het Steunpunt is sinds 1997 bij Architectuur Lokaal
ondergebracht op grond van het Convenant Wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur voor de
periode 2001-2004. De ondertekenaars van het
Convenant zijn Aedes, AVBB, BNA, BNI, bnSP,
NEPROM, NVTL, ONRI, VNG, alsmede de ministeries
van VROM, OCW, LNV, V&W, Defensie en Buitenlandse Zaken.
De belangrijkste taken van het Steunpunt zijn (1)
algemene vraagbaak en stimulering, (2) advisering
en professionalisering, (3) documentatie, evaluatie
en periodieke rapportage en (4) publiciteit en voorlichting. Het Steunpunt baseert de ondersteuning
op de handleidingen Kompas bij Prijsvragen & Meervoudige Opdrachten (1997) en Kompas bij Ontwikke-
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lingscompetities (2001). Doel is het verbeteren van de
wedstrijdcultuur in Nederland. Als leidraad zijn er
twee handleidingen met model wedstrijdprogramma’s. De ene is bedoeld voor de selectie van ontwerpers: Kompas bij Prijsvragen & Meervoudige Opdrachten.
De andere kan worden gebruikt bij de selectieprocedure voor ontwikkelende partijen, Kompas bij
Ontwikkelingscompetities.
In 2004 heeft het Steunpunt concrete ondersteuning
geboden bij 31 ontwerpwedstrijden en ontwikkelingscompetities. De openbare informatie over de
wedstrijden is gepubliceerd op de eigen website van
het Steunpunt www.ontwerpwedstrijden.nl
Vanuit de Steunpuntfunctie wordt geregeld de
vraag voorgelegd, of Architectuur Lokaal behulpzaam wil zijn bij de organisatie van het wedstrijdproces. In 2004 heeft dit geleid tot opdrachten van
de gemeenten Enschede (prijsvraag Wonen op Niveau,
zie pag. 10 en 26 ) en Smallingerland opstellen
programma Ontwikkelingscompetitie Burg. Wuiteweg) en van het Nederlands Bureau voor Toerisme

en Congressen NBTC (prijsvraag Kust in beweging,
zie pag. 17 en 22 ).
publicatie
Het zesde jaar. Rapportage van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden
Rapportage van de werkzaamheden van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden in 2003 met een overzicht
van de gemelde wedstrijden. Uitgave Architectuur
Lokaal, juni 2004, niet meer verkrijgbaar, ter inzage
in de bibliotheek.
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InformatieCentrum EigenBouw

www.iceb.nl

Het InformatieCentrum EigenBouw (ICEB) is een
steunpunt voor particulieren en professionals.
Hier is informatie verkrijgbaar over alle vormen en
aspecten van particulier opdrachtgeverschap. Het
ICEB is een samenwerkingsverband van Architectuur Lokaal, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en Vereniging Eigen Huis en heeft een eigen
website, www.iceb.nl, en wordt financieel mogelijk
gemaakt door het Ministerie van VROM.
Gezien haar doelstelling en expertise concentreert
Architectuur Lokaal zich primair op het ontwikkelen van draagvlak en begrip voor goed opdrachtgeverschap. Ook in 2004 is er daarom veel aandacht
geweest voor de planvoorbereiding, zowel door
gemeenten als professionals en burgers. Net als
bij de ‘algemene’ taakstelling heeft Architectuur
Lokaal ook bij deze opgave geprobeerd om de
betrokkenen bij allerlei zaken die komen kijken bij
het eigen opdrachtgeverschap, een 'duwtje in de
goede richting' te geven.
Hiervan uitgaande zijn de activiteiten van Architectuur Lokaal in eerste instantie gericht op de ‘sleutelpartijen’ bij het stimuleren van particulier opdrachtgeverschap: gemeenten en grondeigenaren. Omdat
gemeenten een belangrijke rol spelen op de markt
voor woningbouwlocaties zijn zij in eerste instantie
aangesproken op hun verantwoordelijkheden.
Immers, wanneer zij geen ruimte bieden voor
(kavels en wijken bestemd voor) particulier
opdrachtgeverschap, individueel dan wel collectief,
zijn alle andere acties in beginsel zinloos. Architectuur Lokaal heeft dus prioriteit toegekend aan deze
‘spelers’ op de markt van het particulier opdrachtgeverschap. In tweede instantie richtten de acties
zich op de ontwerpwereld en de professionele bouwers en opdrachtgevers.
Architectuur Lokaal hecht tevens waarde aan inbedding van het particulier opdrachtgeverschap in het
reeds bestaande beleid, de opgaven en het instrumentarium van de eerste doelgroep, gemeenten en
grondeigenaren. Dit is van belang omdat de woningmarkt ingrijpend is veranderd sinds de regering
zich voornam om vanaf 2005 één derde van de
nieuw te bouwen woningen in particulier opdrachtgeverschap tot stand te laten komen. De verwachting
is dat inbedding van het particulier opdrachtgever-
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schap in het gemeentelijk architectuurbeleid op
de lange termijn, dus ook na 2005, meer effect zal
hebben. Met de activiteiten in draagt Architectuur
Lokaal bij aan:
- het vermaatschappelijken van het opdrachtgeverschap,
- de inbedding van de ‘nieuwe’ opgave van het
particulier opdrachtgeverschap in het lokale en
nationale architectuur- en woningbouwbeleid,
- de ontwikkeling van het instrumentarium dat
beschikbaar is voor het bovengenoemde beleid,
- de bevordering van goed particulier opdrachtgeverschap door het uitvoeren van stimulerings
programma's, en
- het genereren van een multiplier effect door met
de beschikbaar gestelde middelen ook andere
partners op dit beleidsterrein in te schakelen.
Bij activiteiten is zoveel mogelijk gezocht naar
samenwerking met of aansluiting bij andere partijen. Tevens heeft met SEV en VEH regulier overleg
over afstemming van de activiteiten in het kader
van ICEB plaatsgevonden. De coördinatie van dit
overleg ligt bij de SEV.
Het beroep dat de doelgroepen doen op onze informatievoorziening, betreft zowel het architectuuren woningbouwbeleid als specifieke opgaven,
instrumenten en voorbeelden. Ofwel: zowel informatie over het proces in het algemeen als over meer
specifieke voorbeelden uit de praktijk.
Om de gevraagde informatie over de ‘nieuwe’
opgave particulier opdrachtgeverschap te kunnen
verstrekken is de kennis- en informatiefunctie van
Architectuur Lokaal uitgebreid en geïntensiveerd
ten behoeve van de beoogde doelgroep. De reeds
aanwezige informatie is gericht georganiseerd,
nieuw verworven proces- en projectdocumentatie is
ontsloten. In elke uitgave van de krant van Architectuur Lokaal in 2004 zijn artikelen over het particulier
opdrachtgeverschap opgenomen.
In 2004 zijn de projecten Flexibel bouwen en Welstand
bij het ontwerp van een eigen woning van start gegaan.
Informatie over deze projecten is te vinden onder de
kop Stimuleringsprogramma's in dit verslag.
Lees verder: pag. 24.

publicaties
InformatieCentrum EigenBouw 2003
Rapportage van de activiteiten van Architectuur
Lokaal in het kader van het ICEB, uitgevoerd in
2003. Uitgave Architectuur Lokaal, verkrijgbaar
tegen verzendkosten.
Digitaal knipselarchief
In 2004 is in het Handboek voor Opdrachtgevers het
knipselarchief over particulier opdrachtgevers
digitaal ontsloten op www.arch-lokaal.nl met een
selectie van artikelen uit dagbladen en vaktijdschriften die zijn verschenen tussen 1997 en 2004.
Lex Koetzier ontwierp het digitale archief.
Website
De website www.iceb.nl is in 2003 in samenwerking
met de SEV gerealiseerd, waarbij SEV de praktische
uitvoering van de website coördineert en uitvoert in
samenwerking met ontwerpbureau Blue Moon.
Architectuur Lokaal heeft ook in 2004 vooral inhoudelijke informatie aangeleverd voor de website.
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Stimuleringsprogramma's
Thematische stimuleringsprogramma's voor cultureel opdrachtgeverschap (in de vorm
van cursussen, discussies, excursies, studiereizen etc.) zijn bedoeld om de deskundigheid
van opdrachtgevers op het gebied van het architectuurbeleid te bevorderen en daardoor
de kwaliteit van de gebouwde omgeving te verbeteren. De programma's worden door
Architectuur Lokaal geïnitieerd of op verzoek van opdrachtgevers (overheden, corporaties en commerciële bouwpartijen) gericht geprogrammeerd en georganiseerd.
Hiernaast voert Architectuur Lokaal beleidsopdrachten en verkennende (voor)studies
uit. Zo draagt Architectuur Lokaal ook bij aan verwerving van kennis over (cultureel)
opdrachtgeverschap.

Wonen op niveau
Bij de wederopbouw van de wijk Roombeek in
Enschede is er veel vrijheid voor de woonwensen
van toekomstige bewoners. In veel gevallen kunnen
zij hun woonwensen realiseren in particulier
opdrachtgeverschap. Het Projectbureau Wederopbouw Roombeek heeft daarom een prijsvraag uitgeschreven voor grondgebonden woningen in aaneengesloten bebouwing, realiseerbaar in particulier
opdrachtgeverschap. Hierdoor kon aan toekomstige
opdrachtgevers worden getoond, wat de mogelijkheden kunnen zijn. Architecten tot 40 jaar oud, die
werkzaam zijn in Nederland of Vlaanderen, werden
uitgenodigd voor deelname aan de prijsvraag.
Gekozen is voor jongere architecten, omdat hen
hiermee kansen worden geboden op een prijs, op
de mogelijkheid tot naamsbekendheid en op een
oefening in een bouwwijze die meer en meer aan
populariteit wint.
De opgave van de prijsvraag was het leveren van een
(ontwerp)idee voor een kwalitatief hoogwaardig
grondgebonden woonhuis op een vrije kavel uitvoerbaar in baksteen. De woning diende in aaneengesloten bebouwing met andere woningen te
kunnen worden gerealiseerd.
In opdracht van de gemeente Enschede, Projectbureau Wederopbouw Roombeek, en samen met de
initiatiefnemer Hans Laumanns stelde Architectuur Lokaal het wedstrijdprogramma op. Dit programma is conform het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in Kompas
bij Prijsvragen & Meervoudige Opdrachten, onderdeel
van het Convenant Wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. De jury bestond uit Jan Mans (burgemeester Enschede), Pi de Bruijn (ArchitectenCie),
Ben Coelman (toekomstig bewoner Roombeek),
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Jurjen van der Meer (De Zwarte Hand vh. Karelse Van
der Meer Architecten), Edwin Smits (Projectbureau
Roombeek), Piet Timmerman (TU Twente), Jeanine
Wubbels (terugkeerder Roombeek) en Hans Laumanns
(projectleider Lonnekerspoorlaan). De tentoonstelling en de prijsuitreiking werden in samenwerking
met het Architectuurcentrum Twente gemaakt in
een tent naast het Informatiecentrum Roombeek.
Jan Mans, burgemeester van Enschede, reikte de
prijzen uit op 3 april 2004.
Lees verder: pag. 26.
publicatie
Wonen op niveau, Ideeënboek
Dit ideeënboek bevat een toelichting op het initiatief
tot de openbare ideeënprijsvraag Wonen op niveau,
een interview met Hans Laumanns over particulier
opdrachtgeverschap van Bernard Hulsman en het
juryrapport. Alle 167 inzendingen zijn in tekst en
beeld gedocumenteerd. Uitgave Projectbureau
Wederopbouw Roombeek Enschede, april 2004,
ontwerp ankerxstrijbos, oplage 1000 ex. De publicatie
is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum Roombeek,
Schurinksweg 97, Enschede voor € 5,00 excl.
verzendkosten.

prijsuitreiking wonen op niveau in
roombeek, enschede, 3 april 2004
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Een Tweede Jeugd, ouderenhuisvesting in ontwikkeling
De samenvatting van het Sociaal Cultureel Rapport
2004 vermeldt: "Ook alleenstaanden willen een volwaardig huis voor zichzelf. Dat geldt evenzeer voor
ouderen, die in de toekomst vaker dan in het verleden
verwacht, zelfstandig zullen (willen) blijven wonen
(nu al 94% van alle 65-plussers). Dat vraagt om een
grotere beschikbaarheid van voor hen geschikte
woningen, zonder trappen en met een aanbod aan
zorg en diensten. Voor de periode tot 2015 gaat het
om de bouw van 312.000 woningen en de verbouw
van 300.000 woningen". Ofwel: de toekomstige
vraag naar seniorenwoningen moet voor de helft
worden opgevangen door verbouw van bestaande
huisvesting. Een groot deel van de ouderencomplexen en serviceflats in Nederland is in de jaren
zeventig gebouwd en door veranderde eisen en wensen verouderd. Daar ligt een bijzonder grote opgave
voor woningcorporaties en zorginstellingen, die
vaak eigenaar zijn van dergelijke complexen. Om
deze opdrachtgevers goede voorbeelden te laten
zien van ouderencomplexen die ‘een tweede jeugd’
hebben gekregen, hebben Architectuur Lokaal en
RIGO Research en Advies het initiatief genomen tot
het project Een Tweede Jeugd, ouderenhuisvesting in
ontwikkeling.
In dit project zijn drie reizende symposia georganiseerd naar verschillende complexen die in de afgelopen jaren zijn vernieuwd. Het project is op 28
oktober 2004 afgesloten in de Osdorperhof in
Amsterdam met een excursie en slotdiscussie,
gevolgd door de uitreiking van de bijbehorende
publicatie aan Henk van Heuven, directeur van
Aedes. 'Een interessant en leerzaam boek voor
opdrachtgevers die verouderde ouderenhuisvesting
willen verjongen', aldus Van Heuven.
Dit project is gerealiseerd met een financiële bijdrage
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uit de Tijdelijke Woonzorgstimuleringsregeling van
het Ministerie van VROM. Aan het project werkten
vertegenwoordigers mee van Ymere Ontwikkeling,
Stichting Zorgcentrum Agnes, Duinker Van der Torre
architecten, Rochdale, HET architectenbureau,
Architectenbureau Hoogeveen, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam, Jorissen Simonetti Architecten, BBHD architecten, AP Architecten, Stichting Humanitas, Woonzorg Nederland, Bruins
Soedjono Architecten.
Lees verder: pag. 28.
publicatie
Een Tweede Jeugd, ouderenhuisvesting in ontwikkeling
In dit boek worden tien voorbeelden van vernieuwing van ouderencomplexen beschreven. De projecten zijn gesitueerd in Hoek van Holland, Egmond
aan Zee, Rotterdam (Ommoord en Kralingen-Crooswijk), Amsterdam (Oost/Watergraafsmeer, Zuidoost
en Osdorp), Zijpe ('t Zand) en Amstelveen (Noord).
De projectbeschrijvingen worden gevolgd door
conclusies en aanbevelingen aan opdrachtgevers en
andere betrokkenen. Uitgave Architectuur Lokaal
en RIGO Research en Advies BV, 2004, ontwerp Joost
Grootens, fotografie Joost Brouwers, oplage 1200 ex.
Het boek is te bestellen via www.arch-lokaal.nl en
kost € 22,50 excl. verzendkosten.
ISBN 90-802364-9-7
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Flexibel bouwen: woning op maat

flexlinewoningen, architectenburo
willem smid & jim peters, i.o.v.
woningbouwstichting hengelose
bouwstichting ons belang/teha/
bouwfonds, slangenbeek, hengelo

kameleonwoningen, kdv architekten,
i.o.v. sws eindhoven, de streep,
eindhoven

In overleg met het Ministerie van VROM, Directie
Wonen, en gecombineerd met discussies met de
Rijksbouwmeester is in 2004 besloten tot een meer
gerichte publicatie over de mogelijkheden van flexibel bouwen en die van deze bouwmethodiek voor
duurzaam bouwen. Dit thema steekt, ook onder bijvoorbeeld de noemers modulair bouwen en open
bouwen, regelmatig de kop op. Nu de aandacht voor
het particulier opdrachtgeverschap de laatste jaren
is toegenomen, is bezien of de ideeën over deze
bouwmethodieken bruikbaar zijn bij de zoektocht
naar antwoorden op individuele woonwensen.
In de discussies met de Rijksbouwmeester kwam de
theorie van het Open Bouwen van John Habraken als
uitgangspunt aan de orde. Habraken pleitte voor
een scheiding van het casco (drager) en de inbouw
(interieur) om te bewerkstelligen dat seriematige
woningproductie optimaal kon worden gecombineerd met individuele woonwensen. Bij Open Bouwen is niet alleen de eerste bewoner belangrijk,
maar juist ook de generaties daarna. Het doel van
het scheiden van drager en inbouw is het creëren
van een statisch omhulsel dat een oneindig flexibele
invulling kent. De technische uitvoering van de
ideeën van Habraken is nooit op grote schaal tot
ontwikkeling gekomen, maar op dit moment wordt
door verschillende partijen gewerkt aan concrete

bouwtechnische oplossingen die heel dicht in de
buurt komen van het ideaal van Habraken. Die tendens is vooral waar te nemen bij woningcorporaties,
projectontwikkelaars en toeleveringsbedrijven.
De uitkomsten zijn zo concreet dat met recht kan
worden gesproken van een nieuwe generatie van
industriële bouwers. Door de opkomst van consumentgericht bouwen en particulier opdrachtgeverschap zien steeds meer bedrijven het belang van
verregaande flexibilisering om zo de kopers meer
zeggenschap te geven over hun eigen huis. In het
verlengde daarvan zijn vele toepassingen en uitwerkingen ontwikkeld die binnen het theoretische
kader van Open Bouwen niet zouden misstaan.
Prachtige systemen, zoals beweegbare wanden,
flexibele leidingen en alom aanwezige elektra bewijzen hun waarde in de strijd om de woonconsument.
Enkele vooruitstrevende opdrachtgevers gaan verder dan de flexibiliteit voor de eerste koper. Zij
bieden flexibiliteit op langere termijn, in de vorm
van uitbreidbare woningen en opnieuw in te delen
plattegronden. Zo ontstaan levensloopbestendige
woningen die mee kunnen veranderen met veranderende leefomstandigheden. De twijfelende partij
was ten tijde van het Open Bouwen, en is dat ook nu
nog, de bewoner zelf. Toch zijn er, ook voor particulier opdrachtgevers, redenen om hier wel over na te

vervoer prefab-elementen
flexlinewoningen, architectenburo willem
smid & jim peters, i.o.v. woningbouwstichting
hengelose bouwstichting ons belang/trha/
bouwfonds, slangenbeek, hengelo

vervoer prefab-elementen
wenswonen, reflexwoningen, willems van
den brink architecten i.o.v. heijmans vastgoedontwikkeling, graaf ottolaan, zaltbommel

architectuur lokaal #47. 03-2005

denken. Juist omdat de toekomst zich nauwelijks
laat voorspellen, en bijvoorbeeld omdat de gezinssamenstelling verandert, is het een goed idee om
over levensloopbestendigheid na te denken. Een
huis kan worden aangepast aan andere behoeftes,
maar een wijk niet. Terwijl de buurt vaak van doorslaggevende betekenis is voor het woongenot.
Bovendien hoeft flexibel bouwen niet duurder te
zijn dan traditionele bouw.
publicatie
Woning op maat. Visioen en werkelijkheid van
flexibel bouwen
In dit boekje worden zes projecten gedocumenteerd
met het doel, een beschrijving te geven van het concept
van aanpasbaarheid, dat aan de projecten ten grondslag ligt. Bij elk project geven deze eigenbouwers
nieuwe stijl, huurders en kopers, een toelichting op
hun huis, op de overwegingen die hierbij een rol
kunnen spelen en op de mogelijkheden en voordelen
die flexibel bouwen biedt. Architectuur Lokaal
maakte de publicatie in het kader van het ICEB.
Uitgave Architectuur Lokaal 2005, ontwerp Frank
Beekers, oplage 500 ex. Het boek is te bestellen via
www.arch-lokaal.nl voor € 12,50 excl. verzendkosten.
ISBN 90-809370-2-9

maskerade+, architectenbureau van
der breggen, i.o.v. vink & veenman b.v.
noorden, kievit, leimuiden
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Welstand als instrument voor architectuurbeleid
Het welstandsbeleid is één van de weinige kwaliteitsinstrumenten op het terrein van het ruimtelijk beleid met een wettelijke grondslag die de
gemeenten tot hun beschikking hebben. Voor een
kennis- en informatiecentrum voor opdrachtgeverschap als Architectuur Lokaal is dit instrument
vanaf de start in 1993 dan ook ononderbroken een
thema geweest in de informatieverstrekking en bij
specifieke activiteiten - en dat zal het in het kader
van de algemene taakstelling uiteraard blijven. Zo
bevat de bibliotheek veel informatie over welstandsbeleid en welstandsnota's, en is de welstand opgenomen in de handboeken architectuurbeleid die
zijn uitgegeven. In de krant wordt regulier aandacht
gegeven aan welstand in de gemeentelijke praktijk.
Ook voerde Architectuur Lokaal indertijd het
onderzoek Welstand op een Nieuwe Leest uit - in

opdracht van de Rijksbouwmeester en samen met
de hiertoe in het leven geroepen begeleidingscommissie onder voorzitterschap van Wytze Patijn. Met
dit onderzoek werd bijgedragen aan de modernisering van de welstand en de betreffende wetgeving.
In het kader van de wijziging van de woningwet
heeft na afloop van het onderzoek overleg plaatsgevonden tussen de Rijksbouwmeester, BNA, BNSP,
VNG, Architectuur Lokaal en de Federatie Welstand.
De Ministeries van VROM/ Rijksbouwmeester en
OCW besloten gezamenlijk een tijdelijk Projectbureau
Welstand op een nieuwe leest op te richten en dit voor
de duur van het Projectbureau onder te brengen bij
de Federatie Welstand. Het Projectbureau droeg bij
aan de implementatie van de 'nieuwe welstand'.
Architectuur Lokaal maakte, met de genoemde
partijen en de beide ministeries, deel uit van de

begeleidingscommissie van het Projectbureau,
onder voorzitterschap van Thijs Asselbergs, dat in
juli 2004 werd afgesloten. Tot dat moment heeft
Architectuur Lokaal vragen over welstand zoveel
mogelijk naar het Projectbureau doorverwezen; na
afloop van het Projectbureau zette Architectuur
Lokaal de eigen informatiefunctie ten aanzien van
welstand weer voort als vanouds.
In 2004 werkte Architectuur Lokaal mee aan de
organisatie van gesprekken in de provincies, die
vanuit het Projectbureau zijn geïnitieerd. De
gesprekken waren bedoeld om raadsleden goed te
informeren over de context, de verantwoordelijkheden en de consequenties van de nieuwe welstandsnota’s.

Welstand bij het ontwerp van een eigen woning
De wijziging van artikel 12 van de Woningwet had
als hoofddoel: het genereren van meer transparantie
voor burgers. Sommige gemeenten zagen daarbij
ook kansen voor initiëren en het aanscherpen van
het ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Een aantal gemeenten heeft de gelegenheid aangegrepen om het welstandsbeleid in te bedden in een breder pakket van
ruimtelijk kwaliteitsbeleid.
Nu het nieuwe beleid in werking is getreden, is het
van belang na te gaan of de welstandsnota's daadwerkelijk voldoen aan de verwachtingen van het
lokale bestuur, de welstandscommissie, de architect
en de burger. Voor de bestuurder is het van belang of
en hoe de nota daadwerkelijk bijdraagt aan het realiseren van de gewenste ruimtelijke kwaliteit. Voor de
welstandscommissie is het belangrijk te kunnen
werken met het nieuwe instrument, terwijl de
architect er bij het ontwerpen mee uit de voeten
moet kunnen. Voor de burger is transparantie van
welstand rechtstreeks van invloed op zijn rechtspositie en de hoogte van de bouwkosten.
Naar verwachting zal VROM in 2006 met een eigen,
meer algemene evaluatie komen. Voor gemeenten is
het eerste toetsmoment het jaarverslag over 2004.
Maar dat geeft hoofdzakelijk inzicht in de aard van

de ingediende plannen en het advies dat hierover is
uitgebracht, en niet in de mogelijkheden van de
nota. Vooruitlopend op de tweede golf nota’s wil
Architectuur Lokaal in kaart brengen of de welstandsnota in de praktijk voldoet aan de verwachtingen en ambities van bestuurders. Het gaat dan
om de 'bandbreedte' van het nieuwe welstandsbeleid: het maximale verschil in eindresultaat van een
ontwerp binnen de vastgestelde criteria. Daartoe
worden de maximale interpretatiemogelijkheden
door de gebruikers ervan (welstandscommissie,
architect, burger) onderzocht.
In november 2004 is Architectuur Lokaal in het
kader van het ICEB gestart met een eerste praktijkexperiment in het kader van het onderzoek. Vier
gemeenten, variërend in grootte en verspreid over
het land deden hieraan mee. Enschede, Leeuwarden,
Bussum en Neerijnen hebben allen een nota vastgesteld waaruit ambitie spreekt ten aanzien van de
ruimtelijke kwaliteit. Bovendien vormt in deze
gemeenten particulier opdrachtgeverschap een
bijzonder punt van aandacht. In elke gemeente
ontwierpen drie architecten voor dezelfde kavel
(maar voor een andere particuliere opdrachtgever)
een woonhuis binnen de criteria van het welstands-

beleid. Deze eerste sessie heeft een aantal interessante vragen aan het licht gebracht, die Architectuur
Lokaal in een tweede fase (een serie gesprekken met
tien andere gemeenten) verder zal uitwerken. Dat
zijn onder andere vragen als: Hoe strikter de criteria
zijn geformuleerd, hoe duidelijker voor burger en
architect. Maar in wiens belang is dat? Een tweede
vraag is of er een duidelijk verschil in kwaliteit van
ontwerp waarneembaar is tussen het werk van een
aannemer, een groot, landelijk opererend architectenbureau en een klein, lokaal ontwerpbureau. Ook
dat is voor particulier opdrachtgevers belangrijke
informatie met betrekking tot de afwegingen in de
architectenkeuze.
In 2005 vindt een symposium plaats waarin de
bevindingen aan gemeentebestuurders, ambtenaren
en bewindslieden, architecten, welstandsorganisaties
en andere geïnteresseerden worden voorgelegd.
De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting in september 2005 aan de minister van
VROM worden gepresenteerd.

v.l.n.r.: snelkookpansessie, tuinstra
architecten bna, burggraaf bouw
b.v., ole boom
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Terreinwinst, cultuur in nieuwe stadsdelen
Het Amersfoortse stadsdeel Vathorst zal in 2012 aan
30.000 nieuwe bewoners ruimte bieden. Parallel aan
de ontwikkeling van woningen en voorzieningen
werkt de stichting Vario Mundo aan het eigen culturele gezicht van Vathorst binnen het grotere geheel
van Amersfoort. Ook Almere en Utrecht proberen
nieuwbouwlocaties een eigen culturele identiteit te
geven in verbinding met de bestaande stad. Steeds
is het idee, dat een nieuw gebied pas karakter krijgt,
wanneer de culturele wijkontwikkeling gelijk
opgaat met de fysieke bouw.
De culturele strategie van Vario Mundo voor
Vathorst is vergelijkbaar met die voor Almere Poort
en Leidsche Rijn, maar er zijn ook verschillen. Zo
houdt Vario Mundo zich bezig met projecten op het
hele terrein van kunst en cultuur, terwijl in Leidsche Rijn organisatorisch een scheiding bestaat tussen projecten met kunstenaars en de meer algemene
culturele activiteiten. Voor Almere Poort moet de

vathorst, 28 mei 2004
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organisatie nog vorm krijgen. Het gevolg van deze
verschillen in organisatie is dat er ook verschillende
strategieën ontstaan. Zo zoekt Vario Mundo actief
naar een verbinding met bestaande culturele instellingen, terwijl Almere daar juist terughoudend mee
is. De strategie in Leidsche Rijn is erop gericht onafhankelijk te zijn, door zich te laten adviseren door
een team van kunstenaars.
In opdracht van Vario Mundo organiseerde Architectuur Lokaal een uitwisseling tussen de gemeenten
Amersfoort, Utrecht en Almere. In voorbereiding
daartoe werden de ervaringen en discussie- punten
in kaart gebracht. Op 28 mei 2004 gingen de betrokkenen hierover met elkaar in gesprek onder leiding
van Jaap Huisman. Na een inleiding van Paul Strengers, wethouder gemeente Amersfoort, zijn de
strategieën toegelicht door Marjan van Gerwen
(Vario Mundo, Amersfoort), Mariette Dölle (Bureau
Beyond, Leidsche Rijn) en Ans van Berkum

(gemeente Almere). Volgend op een fietstocht langs
de verschillende projecten in Vathorst reageerden
betrokkenen vanuit het ontwerp: Nicoline Wijnja
(Museum De Paviljoens Almere), Tom van Gestel
(SKOR), Martijn Boelhouwers en Ida van der Lee
(kunstenaars).
publicatie
Terreinwinst, cultuur in nieuwe stadsdelen
De reader, behorende bij de werkbijeenkomst in
Vathorst, werd uitgegeven door Architectuur Lokaal,
mei 2004 en is te bestellen via www.arch-lokaal.nl
voor € 15,00 incl. verzendkosten.
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Veertig jaar later, vernieuwing van de wederopbouwwijken
Veertig jaar later is het tweede project van Architectuur Lokaal in het kader van het Actieprogramma
Cultureel opdrachtgeverschap en Intensivering opdrachtenbeleid uit de regeringsnota Ontwerpen aan Nederland, Architectuurbeleid 2001-2004. Het eerste project
betrof het opdrachtgeverschap bij de woonzorg
opgave onder de titel Het beste van drie werelden. Dit
werd vervolg met het project Een Tweede Jeugd over
de herstructurering van ouderenhuisvesting (zie
pag. 28 ). In 2004 is het derde project in de reeks uitgevoerd, dat is gericht op het opdrachtgeverschap
bij bedrijventerreinen, getiteld Werk in uitvoering
(zie pag . 16 en 25.)
Voor Veertig jaar later bezocht een Vliegende Brigade
reeds in 2003 en onder leiding van Wytze Patijn vier
wederopbouwwijken waarbij zij probeerde inzicht
te krijgen in de manier waarop opdrachtgevers de
vernieuwing van deze wijken ter hand nemen. Dit,
met het doel te komen tot aanbevelingen voor huidige en toekomstige opgaven elders in het land. De
gemeenschappelijkheid én de uniciteit van de verschillende naoorlogse wijken in Nederland maakt
dat mogelijk en interessant voor alle betrokkenen
bij de vaak omvangrijke en complexe herstructureringsopgave.
De Brigade bestond uit Wytze Patijn (Kuiper Compagnons), Rita Brons (Stimuleringsfonds voor
Ar-chitectuur), Jan Hulsegge (Wooncom Emmen),
Joep Padberg (Johan Matser Projectontwikkeling),
Jeroen Bosch (Bosch & Veenenbosch Landschapsarchitecten) en Willem Schmink (wethouder gemeente
Groningen). De Brigade bezocht Amsterdam-Osdorp,
Den Haag-Zuidwest, Breda-Heuvel en GroningenVinkhuizen en heeft ter plekke intensieve gesprekken
met opdrachtgevers, ontwerpers, gemeenten en

overige betrokkenen gevoerd. Voorafgaand aan deze
gesprekken werd zij middels projectdocumentatie
en een rondleiding uitgebreid geïnformeerd over de
ins en outs van de desbetreffende wijk.
Op 27 april 2004 organiseerde Architectuur Lokaal
samen met Europan een afsluitend symposium in
de Van Eesterenzaal in Amsterdam West, met sprekers die op verschillende manieren betrokken zijn
bij de vernieuwing van naoorlogse wijken. Naast
leden van de Brigade maakten ook Esther Agricola
(KEI) en Karin Laglas (MAB) deel uit van het forum.
Zo'n 80 opdrachtgevers namen deel aan de discussie. Bij deze gelegenheid reikte Margreeth de Boer,
voorzitter van Architectuur Lokaal, het eerste
exemplaar van het boek Veertig jaar later uit aan Kees
Lever, Ministerie VROM.
publicaties
Veertig jaar later, vernieuwing van de wederopbouwwijken
In dit boek worden de vier wijken en de daar gebruikte aanpak van de herstructurering beschreven. Op
basis van de gesprekken die de Vliegende Brigade
voerde met betrokkenen zijn er aanbevelingen
geformuleerd voor het opdrachtgeverschap bij deze
opgave. Uitgave Architectuur Lokaal 2004, ontwerp
Joost Grootens, fotografie Joost Brouwers, Luuk
Kramer, oplage 2500 ex. Het boek is te bestellen via
www.arch-lokaal.nl en kost € 27,00 excl. verzendkosten.
ISBN 90-802364-8-9

Bij dit project is een gelijknamige informatiebrochure
gemaakt, op aanvraag kosteloos te verkrijgen bij
Architectuur Lokaal.

Excursies BouwRai
Drie belangrijke aspecten van woningbouw kregen
extra aandacht op BouwRAI 2004. Bezoekers aan de
beurs konden deelnemen aan excursies in Amsterdam om de laatste ontwikkelingen in de praktijk in
Amsterdam te zien. Aan bod kwamen stedelijke uitbreiding en stedelijke herstructurering. Professionele architectuurgidsen begeleidden de excursies
waarbij toelichtingen werden gegeven door betrokken partijen zoals projectontwikkelaars, corporaties en architecten. De excursies vonden iedere
beursdag, van 30 maart tot 3 april, plaats. Architectuur Lokaal organiseerde de excursies samen met
NIROV, in opdracht van de BouwRAI.

bijlmer: stedelijke herstructurering
De Bijlmermeer bestaat uit zo’n 12.500 flatwoningen,
waarvan eind jaren ‘60 de eerste opgeleverd werden.
Vanaf de jaren ’80 werd duidelijk dat de hoogbouwbuurt dringend aan vernieuwing toe was. Uit bewonersonderzoek bleek een meerderheid de voorkeur
te geven aan wonen in laagbouw. Een groot deel van
de hoogbouw is of wordt gesloopt en vervangen door
eengezinswoningen met een tuin. De overblijvende
hoogbouw wordt ingrijpend verbeterd. Behalve
woningen komen er ook nieuwe bedrijfsruimten,
kantoren en voorzieningen in het gebied. In 2010
moet de complete herstructurering afgerond zijn.

ijburg: stedelijke uitbreiding
IJburg is de nieuwste stadsuitbreiding van Amsterdam die in 2012 klaar moet zijn en dan zo’n 45.000
bewoners zal herbergen. Drie van de uiteindelijk
zeven kunstmatige schiereilanden ten noordoosten
van Amsterdam zijn reeds aangelegd. IJburg wordt
een wijk voor mensen met verschillende 'leefstijlen',
leeftijden en huishoudens, waarvoor een grote
verscheidenheid aan woningen gebouwd wordt:
laagbouw en appartementen, huur en koop, goedkoop en duur. Ook is er ruimte voor bijzondere
woonvormen voor ouderen en gehandicapten, particulier opdrachtgeverschap en bedrijven. Na enige
stagnatie worden de volgende 1300 woningen
gebouwd.

westelijke tuinsteden en overkluizing
a10: stedelijke herstructurering
In het westen van Amsterdam ligt de wijk Bos en
Lommer. Centraal in deze wijk ligt het Bos en Lommerplein. Dit plein was in de jaren ’30 bedoeld als
hét centrum voor de buurt. Het ambitieuze plan
werd begin jaren ’60 echter doorkruist door de aanleg van de A10. Sindsdien is het stadsdeel opgedeeld
in twee delen. Inmiddels zijn het oostelijk en westelijk deel weer verbonden door het nieuwe viaduct
over de A10. De plannen voor het Bos en Lommerplein en de omgeving worden de komende jaren uitgevoerd. Dit project bouwt voort op de tuinstadgedachte en bestaat uit 750 woningen met een grote
variatie aan woningtypen.
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excursie stedelijke herstructurering bijlmer, amsterdam zuidoost,
30 maart 2004
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de vliegende brigade op locatie

Werk in uitvoering, opdrachtgevers en bedrijventerreinen
Beschouwingen over ruimtelijke trends in Nederland
verwijzen dikwijls niet in positieve zin naar bedrijventerreinen. Architectuur Lokaal heeft het initiatief
genomen tot het project Werk in uitvoering en is op
zoek gegaan naar projecten waarvan om verschillende redenen wordt aangenomen, dat de kwaliteit
meer dan gemiddeld is. Doel van dit project is
opdrachtgevers te stimuleren, de incidentele
bedrijfsgebouwen zorgvuldig vorm te geven en deze
in de brede context van de bedrijfslocaties te benaderen.
Dit is het derde project van Architectuur Lokaal in
het kader van het Actieprogramma Cultureel opdrachtgeverschap en Intensivering opdrachtenbeleid uit
de regeringsnota Ontwerpen aan Nederland, Architectuurbeleid 2001-2004. Het eerste project betrof het
opdrachtgeverschap bij de woonzorg opgave onder
de titel Het beste van drie werelden. Dit werd vervolgd
met het project Een Tweede Jeugd over de herstructurering van ouderenhuisvesting (zie pag. 11 en 28 ).
Het tweede project was gericht op de herstructurering van de naoorlogse wijken, getiteld Veertig jaar
later (zie pag . 15).

architectuur lokaal #47. 03-2005

Evenals bij de eerdere projecten in de reeks programma's voor cultureel opdrachtgeverschap werd
ook nu voor de beproefde aanpak van de Vliegende
Brigade gekozen. De Brigade bestond uit Jan Dirk
Peereboom Voller (Studio JDPV), Harm Post (Bureau
van Droffelaar), Cees van Esch (Gelders Genootschap), Harkolien Meinsma (Bureau Meinsma),
Willem Verhaak (Milieudefensie) en André Adank
(wethouder gemeente Breda). De Brigade bezocht de
bedrijventerreinen IJsseloord 2 Arnhem, Apeldoorn
Noord, Rivierzone Vlaardingen, Bakestein Zwijndrecht, High Tech Campus Eindhoven, Flight
Forum Eindhoven, Westermaat Campus Hengelo,
Retail Park Plein Westermaat Hengelo en sprak met
betrokkenen over de wijze waarop de inrichting van
de bedrijven tot stand is gekomen.
Op 31 maart 2005 zal dit project worden afgesloten
met een discussie in CineMec in Ede is de pre-mière
van de videofilm Werk in uitvoering, opdrachtgevers
en bedrijventerreinen, die Pierre Rezus in opdracht
van Architectuur Lokaal heeft gemaakt. Tevens
wordt het gelijknamige boek gepresenteerd.
Lees verder: pag. 25.

publicaties
Werk in uitvoering, opdrachtgevers en bedrijventerreinen
Dit boek bevat projectbeschrijvingen van de
genoemde bedrijventerreinen en de bevindingen
van de Vliegende Brigade, gevolgd door conclusies
en suggesties voor publieke en private opdrachtgevers. Uitgave Architectuur Lokaal, maart 2005,
ontwerp Joost Grootens, fotografie Joost Brouwers,
oplage 2500 ex. Het boek is te bestellen via
www.arch-lokaal.nl en kost € 22,50 excl. verzendkosten.
ISBN 90-809370-1-0
De informatiebrochure Werk in uitvoering over dit
project op aanvraag kosteloos te verkrijgen bij
Architectuur Lokaal.
De film Werk in uitvoering is na de première op maart
2005 verkrijgbaar via www.arch-lokaal.nl voor € 10,00
excl. verzendkosten.
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Kust in beweging
De openbare ideeënprijsvraag Kust in beweging werd
uitgeschreven door het Nederlands Bureau voor
Toerisme & Congressen (NBTC). Uitgangspunt voor
de prijsvraag was het bieden van een impuls aan het
denken over de ontwikkeling van de Noordzeekust
en de Waddeneilanden. Dit, vanuit de gedachte dat
overheden, burgers en ondernemers belang hebben
bij innovatieve, realistische plannen voor de
toekomst van de Noordzeekust en de kustregio’s.
Badplaatsen en kustgebieden moeten goed bereikbaar zijn, maar de vervoerssystemen raken op
drukke, zomerse dagen vaak volledig verstopt.
Bovendien vraagt de bijzondere ervaring die mensen aan de kust zoeken, om een passende vormgeving van de weg er naar toe. De noodzaak om de
vervoersproblemen op een zorgvuldige manier op
te lossen en de combinatie van natuur en cultuur,
waarop de kwaliteit van de ruimte aan zee berust,
vormden de kern van de prijsvraag. Gevraagd werd
om oplossingen voor mobiliteit van en naar de kust,

die de kust nog aantrekkelijker en beter bereikbaar
maken voor alle groepen gebruikers.
Aan Architectuur Lokaal werd gevraagd, behulpzaam te zijn bij het opstellen van het wedstrijdprogramma en bij de uitvoering van het gehele
wedstrijdproces. Het wedstrijdprogramma werd
opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma
voor een prijsvraag, zoals beschreven in Kompas bij
Prijsvragen en Meervoudige Opdrachten, onderdeel van
het Convenant Wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. De tentoonstelling en de prijsuitreiking
vonden plaats op 27 mei 2004 in Riche te Zandvoort.
Na een inleiding van Hans Hogendoorn, wethouder
toerisme van Zandvoort, werden de prijzen uitgereikt
door Gerben Baaij (NBTC) en Jan de Graaf (jury).
Lees verder: pag. 22

publicatie
Bereikbaarheid van de kust, juryrapport van de prijsvraag
'Kust in beweging'.
Dit boekje bevat alle informatie over de prijsvraag,
uitgeschreven door het Nederlands Bureau voor
Toerisme en Congressen NBTC, gevolgd door een
overzicht van alle 50 inzendingen. De jury bestond
uit Francine Houben (Mecanoo Architecten), Jan de
Graaf (Trans Atlantis), Tracy Metz (architectuurcriticus NRC Handelsblad), Sam Schouten (Algemeen
Ledenbelang ANWB), Dirk Sijmons (Rijksadviseur
voor het Landschap), Jan Troost (Chronisch Zieken en
Gehandicaptenraad). De publicatie werd mede mogelijk gemaakt met bijdragen van het Stimuleringsfonds
voor Architectuur, het Ministerie van VROM en het
Nationaal Comité van de Stichting Europees Jaar voor
Mensen met een Handicap. Uitgave Nederlands Bureau
voor Toerisme & Congressen, mei 2004, ontwerp
Joseph Plateau, oplage 750 ex. Niet meer verkrijgbaar,
ter inzage in de bibliotheek van ArchitectuurLokaal.

jury kust in beweging in beraad

de prijsuitreiking in zandvoort,
27 mei 2004

Oost West Thuis Best
In het kader van de nota Ontwerpen aan Nederland
2001-2004 heeft Architectuur Lokaal een aantal
programma's uitgevoerd met betrekking tot landschapsontwikkeling.
Zo zijn er in de kranten van Architectuur Lokaal
artikelen opgenomen die betrekking hebben op het
landschap, op reconstructie en op bouwen in het
buitengebied. De laatste uitgave van 2004 was een
themanummer waarin het landschap centraal staat.
In het digitale Handboek Architectuurbeleid voor
opdrachtgevers, dat in ontwikkeling is op de website
www.arch-lokaal.nl, is informatie opgenomen over
landschapsontwikkeling en over de betekenis van
het gemeentelijk opdrachtgeverschap bij de landschapsontwikkelingsplannen.
En dan was er de landelijke manifestatie Oost West
Thuis Best. In 2003 vonden er reeds 5 regionale bijeenkomsten voor lokale en provinciale bestuurders
plaats, verspreid door Nederland. Eén van de
belangrijkste uitgangspunten voor de gehele manifestatie was de problematiek bij besluitvorming
over bovenlokale opgaven. Het spreekt voor zich,
dat het dan met name landschappelijke ingrepen

architectuur lokaal #47. 03-2005

betreft. De slotbijeenkomst op 12 februari 2004 in
Utrecht was dan ook grotendeels geprogrammeerd
rond de inpassing van infrastructuur in het landschap, ontwikkelingsplanologie en de waterproblematiek, en droeg als titel: De uitwerking van bovenlokale opgaven door het lokale bestuur. Bij deze
bijeenkomst kwamen de resultaten uit de regionale
discussies bij elkaar. In haar inleiding stelde Margreeth de Boer het begrip cultureel opdrachtgeverschap nog eens aan de orde als uitgangspunt.
‘Wanneer dat begrip valt in een vergadering van
het college van B&W krijgen veel bestuurders een
starende blik in de ogen, zo van: dat zal wel goed
wezen. Maar in veel gemeenten is het met dat
opdrachtgeverschap niet goed gesteld. Daarom
moeten lokale bestuurders in actie komen.’ In de
definitie van De Boer betekent cultureel opdrachtgeverschap dat de bestuurders zich bezighouden
met de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente in
brede zin: de gebouwde omgeving én de openbare
ruimte (‘die wordt vaak vergeten’), het gebied
binnen de bebouwde kom én dat erbuiten.
Naast de deelnemers aan de discussie leverden

Mieke Blankers (wethouder gemeente Haarlemmermeer), Jan Baas (vm. burgemeester Wieringen), Paul
Stevens (gemeente Venlo), Jaap Modder (KAN), Jan
Elsinga (Ministerie V&W), Aart Kusters (wethouder
gemeente Neerijnen), Jolinda van der Endt (Ministerie LNV), Renger Walet (wethouder gemeente Nijkerk)
en Dirk Sijmons (Rijksadviseur voor het Landschap)
een bijdrage; Bert van Meggelen trad op als voorzitter.
Aan de gehele manifestatie, de vijf bijeenkomsten
plus het slot, hebben ca. 500 mensen uit heel Nederland deelgenomen.
publicatie
Oost West Thuis Best
Reader met inleiding van Margreeth de Boer, gevolgd
door programma's, verslagen, beeldimpressies en
deelnemerslijsten van de zes bijeenkomsten, gehouden in de periode 13 februari 2003 - 12 februari 2004.
Te bestellen via www.arch-lokaal.nl voor € 15,00 excl.
verzendkosten. De verslagen kunnen ook worden
gedownload van de genoemde website.
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Landschapsontwikkelingsplannen

Vervolgens heeft Architectuur Lokaal de aandacht
gericht op landschapsontwikkelingsplannen (LOP).
Met het Ministerie van LNV is afgesproken om
onder het motto Het LOP revisited een debat te organiseren voor gemeenten die werken aan een landschapsontwikkelingsplan. Het doel was enerzijds
om de direct betrokken gemeenten verder te stimuleren en te ondersteunen, anderzijds om informatie
te verzamelen die relevant kan zijn voor andere
gemeenten en voor de evaluatie van de LOP regeling.

Architectuur Lokaal nodigde Landschapsbeheer
Nederland uit, een bijdrage aan dit debat en de voorbereiding daarvan te leveren. Op basis hiervan
wordt sinds het voorjaar van 2004 samengewerkt.
Besloten is om de betreffende gemeenten te raadplegen alvorens invulling te geven aan het debat.
Medio 2004 zijn gesprekken gevoerd met verantwoordelijke ambtenaren op lokaal, regionaal of provinciaal niveau. Daarbij is inhoudelijke informatie
verzameld over de voortgang bij de LOP's en is de

behoefte aan uitwisseling tussen gemeenten
gepeild. In september is verslag uitgebracht. Vastgesteld kan worden dat gemeenten de planvorming
enthousiast ter hand nemen, maar dat er nog
vraagtekens zijn bij de uitvoering. Ook zijn veel van
de gemeentelijke projectleiders bezorgd dat de
noodzaak om te bezuinigen ook op dit terrein zijn
weerslag krijgt. Het beoogde debat heeft op 27
januari 2005 in Kasteel Groeneveld in Baarn plaats
gevonden.

De waterproblematiek
Naast het opdrachtgeverschap bij infrastructuur
vraagt ook de waterproblematiek de nodige aandacht. Het Ministerie van OCW heeft Architectuur
Lokaal met een projectsubsidie in de gelegenheid
gesteld, het project Wateratlas in de Groene Long uit te
voeren. Deze activiteit maakt deel uit van een groter
project van H+N+S Landschapsarchitecten, dat op
zijn beurt mede mogelijk wordt gemaakt met een
financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds voor
Architectuur.
Het project heeft tot doel om met het oog op de
komende wateropgave de eigenschappen van het
watersysteem, inclusief de cultuurhistorische
waarden, op een zodanige wijze te presenteren dat
ontwerpers en bestuurders tot gefundeerde afwegingen kunnen komen. Architectuur Lokaal zal in
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hierbij het verband leggen met de lokale / regionale
agenda's van bestuurders en bewoners. Het project
zou worden gericht op 'de groene long' in NoordHolland. Omdat echter het benodigde draagvlak van
álle betrokken partijen hier niet kon worden
bereikt, zal een geografische verschuiving optreden
bij de uitvoering. De verwachting is dat dit project
met behoud van de inhoudelijke opzet van het oorspronkelijke plan in 2005 van start kan gaan op een
andere locatie.

schutsluis bij de stuw van hagestein
in de lek, even ten oosten van vianen
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Opdrachtgeverschap bij infrastructuur
De activiteiten van Architectuur Lokaal in het kader
van het opdrachtgeverschap bij infrastructuur,
uitgevoerd conform de architectuurnota Ontwerpen
aan Nederland 2001-2004, hebben zich in het 2004
hoofdzakelijk geconcentreerd op projecten in
relatie tot het Routeontwerp A12.
Na afronding van het onderzoek Waar een weg is,
is een wil over voorbeelden van routeontwerp, is
gestart met het programma Leergangen infrastructuur. Met direct betrokken gemeenten en andere
partijen op lokaal niveau zijn regionale discussies
georganiseerd gevoerd over de uitkomsten van het
routeontwerp A12 in relatie tot lokale plannen.
Voor de praktische uitvoering heeft Architectuur
Lokaal samenwerking gezocht met lokale architectuurcentra langs de A12. De bijeenkomsten vonden
plaats in Gouda (met het Gouds Regionaal Architectuur Platform), Utrecht (met Architectuurcentrum
Aorta) en Arnhem (met het Centrum Architectuur
en Stedenbouw Arnhem CASA). Er waren
gemiddeld telkens 60 deelnemers bij de bijeenkomsten aanwezig: lokale en regionale bestuurders en
ambtenaren, ontwerpers en ontwikkelaars, evenals
de Rijksadviseur voor de Infrastructuur, Jan Brouwer,
en vertegenwoordigers van de Rijksoverheid. Het
verslag van de bijeenkomst zal in 2005 worden
gepubliceerd. Als voorzitter bij de discussies trad
Guido Wallagh (Bureau De Lijn) op.
In het kader van de Leergangen is materiaal verzameld
over planvorming langs de A12. Dit materiaal wordt
aangevuld en bewerkt zodat het kan worden ontsloten in het digitale Handboek Architectuurbeleid voor
opdrachtgevers op www.arch-lokaal.nl. Daarmee
krijgt de discussie over het routeontwerp van de

omgeving die in drie regionale bijeenkomsten is
gestart, een breed toegankelijk vervolg.
In de discussie over de toekomst van het Routeontwerp A12 gaat het, ook bij het onderdeel omgeving,
uiteraard om de vraag: hoe nu verder? De regionale
discussies waren een stap op weg naar een vervolg.
Met het oog op de verdere aanpak heeft daarom een
zogenoemde krachtenveldanalyse plaatsgevonden.
Hierin wordt samen met Bureau De Lijn in kaart
gebracht met welke partners het meeste perspectief
voor de toekomst bestaat.
Voor 2005 is nog een andere vervolgactie is gepland.
Doel van deze bijeenkomst is het bijeenbrengen van
sleutelfiguren uit de Gelderse Vallei en De Liemers,
zodat zij met de Rijksadviseur voor de Infrastructuur van gedachten kunnen wisselen over verdere
stappen voor de inpassing van de A12 in hun gebied.
Tenslotte zijn enkele artikelen die betrekking hebben
op de (inpassing van de) infrastructuur gepubliceerd in de kranten van Architectuur Lokaal. Daarin
is onder meer aandacht besteed aan het landschapsplan voor de A12. Lees verder: krant Architectuur
Lokaal 48, themanummer infrastructuur.

Autoroutes du Sud de la France: privatisering en
ruimtelijke kwaliteit
Verslag van Pharos studiereis naar Zuidwest
Frankrijk, 27 april -1 mei 2004. In dit verslag wordt
ingegaan op het speciale karakter van Franse tolwegen. Hoe komt het ontwerp tot stand? Hoe is het
opdrachtgeverschap geregeld? Hoe worden nieuwe
wegen ingepast in het landschap? Al is de Franse
aanpak niet direct in Nederland toepasbaar, ook
daar blijkt het belang van goed opdrachtgeverschap.
Het verslag kan worden gedownload van
www.arch-lokaal.nl.

the amazing whale jaw, busstation
hoofddorp, nio architecten i.o.v.
schiphol projects consult, 2003

publicaties
Waar een weg is, is een wil
Rapportage van het onderzoek van Architectuur
Lokaal naar voorbeeldprojecten van wegontwerp
ten behoeve van het projectbureau Routeontwerp
A12, om te komen tot uitgangspunten voor het
wegontwerp in relatie tot de ruimtelijke omgeving.
Uitgave Bouwdienst Rijkswaterstaat, mei 2004,
oplage 200 ex. Het rapport is kosteloos verkrijgbaar
via www.arch-lokaal.nl.

Visie in ontwikkeling
kantoor rvu, mvrdv, i.o.v. rvu,
mediapark, hilversum

the cyclops, 12 geluidswalwoningen
in diependaal, hilversum, vhp s-a-i/
nio architecten i.o.v. slokker
bouwgroep bv, 2001

Overheden, bedrijven en instellingen kunnen
Architectuur Lokaal verzoeken om een gericht cursuspakket samen te stellen voor hun medewerkers.
In opdracht van Johan Matser Projectontwikkeling
bv stelde Architectuur Lokaal een tweedaags cursusprogramma en excursie voor ontwikkelaars samen
onder de titel Visie in ontwikkeling, kennis van
architectuur en stedenbouw.
Het doel van de cursus was, bij te dragen aan de
reflectie op de eigen rol van opdrachtgever. Juist als
het gaat om de eigen rol, verdient de inbreng van de
klant en de ontwerper de aandacht - dit, tegen de
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achtergrond van de gedachte dat inzicht in het ontwerpproces bevorderlijk kan zijn voor de kwaliteit
van het opdrachtgeverschap en het uiteindelijke
gebouwde resultaat. Kritische beschouwingen, bij
voorkeur aan de hand van gerealiseerde, inspirerende voorbeelden, vormden een onderdeel van het
programma.
De bijeenkomsten vonden op 29 oktober en 30
november 2004 in Zonnestraal en Gooiland; tijdens
de excursie werden uiteenlopende projecten in
Hilversum bezocht. Aan het programma werden
bijdragen geleverd door Jaap Huisman (journalist),

Ton Idsinga (Architectuur Lokaal), Dirk Sijmons
(Rijksadviseur voor het Landschap), Arjen Oosterman (Archis), Hans Mommaas (Universiteit Tilburg),
Aryen Sikkema (Uithof Utrecht), Richard Lamb
(Trendwatcher), door de architecten Maurice Nio,
Hans Ruijssenaars, Sjoerd Soeters, Maarten
Schmitt, Koen van Velzen en de landschapsarchitect
Jacqueline Greve (Gemeentewerken Hilversum).
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De Gouden Piramide 2004
In opdracht van het projectbureau De Gouden Piramide van het Ministerie van VROM, Atelier Rijksbouwmeester verrichtte Architectuur Lokaal voor
de tweede keer ondersteunende werkzaamheden
voor deze rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. De prijs is een gezamenlijk initiatief van
de ministeries van VROM, OCW, LNV en V&W. De

uitvoering van de werkzaamheden hangt mede
samen met de in de nota Ontwerpen aan Nederland
aan Architectuur Lokaal toebedeelde taken met
betrekking tot de bevordering van het cultureel
opdrachtgeverschap in Nederland.
Architectuur Lokaal was verantwoordelijk voor de
registratie en leverde een bijdrage aan de toetsing.

De jurering vond plaats bij Architectuur Lokaal.
Samen met het Projectbureau werd op 12 en 13 oktober 2004 een excursie georganiseerd, waarbij de
jury de genomineerde opdrachtgevers en projecten
bezocht. Het Projectbureau heeft een website:
www.goudenpiramide.nl.

jurering van de inzendingen

het plan sijtwende, sijtwende bv,
één van de genomineerden voor de
gouden piramide 2004, voorburg.

PANORAMA NL< >VL
In de nota Ontwerpen aan Nederland is verbreding
van het debat voorgenomen, in de verwachting dat
door een internationaal netwerk gekomen kan worden tot een profijtelijk tweerichtingsverkeer bij de
uitwisseling van kennis en ervaringen. Onder de
noemer PANORAMA Europa nam Architectuur
Lokaal eerder het initiatief tot een uitwisseling op
nationaal niveau met Duitsland, PANORAMA NL<>D.
In vervolg hierop en tegen de achtergrond van vervagende landsgrenzen en de ruimtelijke opgaven in
Nederland en Vlaanderen, zijn in de afgelopen jaren
toenemende contacten ontstaan tussen Architectuur Lokaal en het Atelier Lokale Architectuuropdrachten AtLA, Bureau Vlaams Bouwmeester. Beide
organisaties zijn erop gericht, kwaliteitsbeleid
ingang te doen vinden bij opdrachtgevers op lokaal
niveau. Daardoor is het inzicht in de overeenkomsten en verschillen, en in de parallelle en tegengestelde bewegingen in het ruimtelijk beleid gegroeid.
Als logisch gevolg hiervan nam Architectuur Lokaal
het initiatief, om samen met het AtLA een uitwisselingsprogramma op nationaal niveau te organiseren over het opdrachtgeverschap en de architectuuropdrachten in beide landen, onder de titel
PANORAMA NL<>V. Voor de uitvoering van het
project zocht Architectuur Lokaal samenwerking
met s@m architectuur management.
De bijeenkomst vond plaats in Brussel op 18 november
2004. Centraal stonden de vragen, welke thema’s
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zowel in Vlaanderen als in Nederland actueel zijn en
hoe beide landen hier van elkaar kunnen leren, kennis
uitwisselen en deze wellicht in de praktijk brengen.
Beoogd werd, bestaande netwerken van professionals
in de Nederlandse en Vlaamse wereld van bouwen
en beleid versterken en verhelderen. Door bovendien
de resultaten in breder Europees verband uit te dragen, was de verwachting dat verdere kennis van
elkaars bouwpraktijk kan worden opgebouwd. Uit
beide landen tezamen namen ca. 80 bestuurders,
opdrachtgevers, ontwerpers, critici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties deel
aan deze expertmeeting en de workshops. Als voorzitters traden Wivina Demeester (vm minister Vlaanderen) en Adri Duivesteijn (lid Tweede Kamer
Nederland) op, als sprekers onder meer de beide
Rijksbouwmeesters, Mels Crouwel (Nederland) en
Bob van Reeth (Vlaanderen).
Een verslag van de bijeenkomst wordt in 2005 gepubliceerd.

panorama nl<> vl vond plaats in
hotel errera in brussel, de ambtswoning van de vlaamse ministerpresident, yves leterne
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Organisatie
bestuur
Margreeth de Boer, voorzitter
Carel de Reus, penningmeester
Heero Meindersma, plv voorzitter
Marga Duijnker
Wim Kuiper, vanaf 25-11
Harm Post
Robert Samkalden
bureau
Cilly Jansen, directeur
Ton Idsinga, beleidsadviseur
Monique Aartsen, bedrijfsleider
Dirk Bergvelt, hoofd projecten
Vibeke Gieskes, projectleider tot 01-11
Indira van ’t Klooster, projectleider vanaf 26-04
Sacha Mudde, projectleider tot 14-02
Jetse Oosterbaan Martinius, projectleider vanaf 01-03
Saskia Voest, projectleider tot 01-07
Wendeline Dijkman, projectmedewerker
Margot de Jager, projectmedewerker
Jacqueline Wippo, projectmedewerker
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Janneke van der Poel, projectmedewerker
Caroline Swart, secretariaat van 01-01 tot 01-07
Saskia Derksen, stagiaire, 02-02 tot 03-04.
Vertegenwoordigingen bestuur
en bureau
In 2004 hielden bestuurders en medewerkers van
Architectuur Lokaal inleidingen bij uiteenlopende
bijeenkomsten en namen deel aan diverse begeleidingscommissies, waaronder
Welstand op een Nieuwe Leest, Projectbureau
Welstand op een Nieuwe Leest
Ontwerpwedstrijden en ontwikkelingscompetities,
gemeente Gouda
Debatbijeenkomst lokaal architectuurbeleid, BNA
Kring Friesland, Leeuwarden
De inzet van cultuur bij Stedelijke Vernieuwing,
Projectbureau Belvedere, Maarssen
Toonbeelden van wederopbouw, Museum Nagele
Inspiratie voor innovatie, Gelders Genootschap,
Apeldoorn

Vormgeving op de kaart, Premsela Stichting voor
Nederlandse vormgeving, Eindhoven
Beter bouwen en bewonen, Stichting Toekomstbeeld
der Techniek, Dordrecht
Workshop wonen, zorg en architectuur, Vlaams Bouwmeester/AtLA, Amsterdam
Parlamentarische Enquete zu Architekturpolitik und
Baukultur, Parlement Oostenrijk, Wenen
Baukulturenquete, Resümee und Perspektiven, AzW
Architekturzentrum Wien, Wenen
Governance for urban change, 48e IFHP World Congress,
Oslo
Student Seminar School of Architecture, Oslo
Dutch Experience in conservation and management of
architectural documentation, Pusat Dokumentasi
Arsitektur Indonesia, Amsterdam
Bezoekersprogramma Midden-Europese architectuurcritici, SICA, Amsterdam
Seminar Arkitehtuuripoliittiset, SAFA, Helsinki
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Naar zee?
Ideeën voor kustontwikkeling
Cilly Jansen

Kustontwikkeling is één van de opgaven bij het ontwerp van Nederland. Er is behoefte
aan innovatieve en realistische ideeën voor de bereikbaarheid van de kust. Dat geldt
voor de hele Noordzeekust van Nederland, inclusief de Waddeneilanden. Naast mobiliteit
is ook de identiteit van de kustgebieden een punt van aandacht, en speelt herbergzaamheid een rol bij de kwaliteit van de kust. Inpassing van de ideeën in het landschap
is uiteraard ook van belang. Het initiatief van het Nederlands Bureau voor Toerisme
en Congressen, ideeën voor kustontwikkeling te genereren door een prijsvraag uit te
schrijven, leidde tot een groot aantal plannen voor kustontwikkeling.
De plannen zijn bij de prijsuitreiking in Zandvoort getoond en trekken gaandeweg
steeds meer aandacht. Zo werd de tentoonstelling gevraagd voor de Landelijke
Kustdag 2004 in Den Helder en is deze in het Ministerie van VROM te zien geweest.
De ideeën zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven: er zijn plannen om de
tentoonstelling in 2005 in Sofia, Bulgarije te tonen. Aangezien het toerisme aan de
Zwarte Zee in opkomst is en tot 'Benidorm-achtige' ontwikkelingen lijkt te gaan leiden,
is men vanuit Bulgarije geïnteresseerd in ontwikkelingen in Nederland. Rest de vraag,
wanneer de Nederlandse kustgemeenten de plannen aangrijpen om het ruimtelijk
beleid van de eigen kust op te pakken.

acupunctuur, michael scharf
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van vervoer naar vervoering,
theo hauben, stijn kemper, nike
moederscheim, michel van der
velden en marco vermeulen
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kustgemeenten maken geen keuzes
De jury van de prijsvraag vatte de opgave als volgt
samen: lever een bijdrage aan de gedachte van de
kust als toeristisch recreatief domein, door primair
de mobiliteit te beïnvloeden en daarmee een instrument te ontwikkelen om beleidsmakers te inspireren en te beïnvloeden in hun denken over bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de kust.
De 50 voorstellen die werden ingezonden liepen
sterk uiteen. Zo waren er zeer concrete en tegelijk
zeer verschillende ideeën voor specifieke vraagstukken als parkeerproblemen, naast wat minder scherp
omlijnde ideeën over bijvoorbeeld ontwikkelingsstrategieën voor de lange termijn.
Veel ontwerpers van de plannen vonden de Nederlandse kuststreek weinig gedifferentieerd - zeker in
vergelijking tot buitenlandse badplaatsen. Zij suggereerden meermaals dat er niet wordt geïnvesteerd
in kustontwikkeling omdat er geen uitgesproken
keuzes gemaakt worden. Daardoor zal de kwaliteit
niet verbeteren, was de heersende opvatting. In
sommige inzendingen werd bij wijze van differentiatie voorgesteld om meer voorzieningen aan te
bieden, waardoor uitbreiding van de infrastructuur
gerechtvaardigd zou zijn; in andere plannen werden
voorstellen voor differentiatie gedaan, waardoor de
druk op bestaande badplaatsen kan worden verminderd. Slechts in een enkele inzending werd een
locatiespecifieke oplossing aangedragen.
Een antwoord op de vraag met welke partijen en uit
welke financieringsbronnen de ideeën gerealiseerd
zouden kunnen worden ontbrak bij de meeste
inzendingen. De algemene reactie was dat deze
vraag niet kan worden beantwoord wanneer er geen
ontwikkelingsrichting is bepaald. Een enkele inzender baseerde zijn idee op een procesmatige strategie
die hierbij behulpzaam zou kunnen zijn.
de waterproblematiek
De jury constateerde dat er in grote lijnen sprake
was van vijf categorieën van oplossingen, waarin
de inzendingen zich van elkaar onderscheidden.
De eerste betitelde zij als 'andere kusten maken'.

De opvattingen over wat de kust precies is, lopen bij
deze categorie inzendingen sterk uiteen. Sommige
ontwerpers vatten de kust op als water en zand. Op
de vraag naar de bereikbaarheid van de kust wordt
geen antwoord gegeven vanuit de mobiliteitsproblematiek. Men keert de vraag om: als de mensen
niet naar de kust kunnen komen, dan brengen we
de kust naar de mensen. Zo zijn er voorstellen om
overal in Nederland badplaatsen te realiseren. Deze
badplaatsen zouden een alternatief kunnen vormen
voor recreëren aan zee, en daarmee kunnen zorgen
voor minder file richting Noordzeekust. De beleving
van de zilte zee is bij deze plannen duidelijk van
ondergeschikt belang.
Bij de plannen die de jury in de categorie 'brede
visie' onderbracht, spelen naast het kustmilieu ook
de waterproblematiek en de stijging van de zeespiegel
een rol. In het laatste geval worden onder meer
eilanden voor de (eventueel opgehoogde) Noordzeekust geprojecteerd. Deze eilanden worden stedelijk
bebouwd of bestaan uit drijvende tropische badplaatsen met welluidende namen.
het succes van de Vlaamse kusttram
In de categorie 'vervoer naar zee' laten sommige
ontwerpers de kustlijn - in het oosten aantakkend
aan de Duitse infrastructuur, in het zuiden aan de
Vlaamse - geheel doorlopen, soms zelfs met ondertunneling van het Wad. Anderen zoeken de oplossing
juist in infrastructuur die haaks geplaatst is op de
kustlijn. Een enkeling combineert deze verschillende
invalshoeken.
Anderen leveren kritiek geleverd op de afstemming
van bestaande vervoerssystemen. Zij pleiten voor
betere aantakkingen. Daarbij kunnen transferia een
goede functie vervullen. Vanaf deze transferia worden
uiteenlopende vervoersmogelijkheden voorgesteld.
De overstapcentra worden gelokaliseerd op bestaande
plekken en soms vergaand ontworpen. Naast reguliere transportmiddelen als bus, tram en fiets is er
vooral aandacht voor kabelbanen, van stoeltjeslift
tot een kabelbaan met cabines à la de the London Eye.
Meerdere malen wordt verwezen naar de succesvolle

Vlaamse kusttram. Deze blijkt, aldus De Gentenaar,
in 2004 niet minder dan 10,7 procent meer reizigers
te hebben vervoerd dan het jaar daarvoor. Een enkele
inzender heeft een geheel nieuw transportmiddel
uitgewerkt.
Ook vervoer van badgasten over bestaande waterwegen wordt meermalen aangedragen als oplossing
voor de bereikbaarheid van de kust. Verder zijn er
route-informatiesystemen en digitale communicatiemogelijkheden ingezet om files te voorkomen zo zou je via internet vanuit de luie stoel alvast een
parkeerplaats kunnen reserveren.
Heeft men eenmaal de kust bereikt, dan zijn er de
ideeën van ontwerpers die 'vervoer over zee' zelf
voorstellen. Bijvoorbeeld door van de ene badplaats
naar de andere te hoppen. Dat zou mogelijk zijn door
één tot zeer veel terminals te bouwen, haaks op de
kustlijn. Voorgesteld wordt deze multifunctionele
terminals (van parkeerboot tot golfbreker) een rol te
laten spelen bij de kustverdediging.
inspiratie voor beleidsmakers
Tenslotte is er de categorie van ideeën die zich richten op de auto. Dit gaat van inzendingen die de auto
volledig weren uit het kustgebied tot plannen die er
van uitgaan dat het probleem niet bij de auto ligt.
Volgens de laatsten biedt de auto juist dat vakantiegevoel waardoor je nog meer zin krijgt om naar zee
te gaan. In het eerste geval worden uiteenlopende
voorstellen gedaan die autogebruik moeten ontmoedigen. In het tweede geval worden ook langzame
routes met attracties voorgesteld, waardoor de
kustbeleving onderweg reeds wordt ingezet. Door
sommige ontwerpers wordt aldus de nadruk niet op
de kust gelegd, maar op de beleving van de duinen,
die volgens hen beter toegankelijk zouden moeten
worden gemaakt.
Met deze prijsvraag is er een reservoir aan ideeën en
originele oplossingen gegenereerd. De jury sprak de
hoop uit, dat deze ideeën de beleidsmakers langs de
Nederlandse kust inspiratie zal bieden om nu werkelijk aan de slag te gaan met de kustontwikkeling.

gondola, yuri werner

kustland e19a4, helene van
dooremolen, arjen de groot,
stefan pieterse, marjan van capelle
en marnix vink

gran turismo, bart bomas en
harro de jong

architectuur lokaal #47. 03-2005

hollandse kust kiest, marije
schuurman, amber van tatenhove,
stella eitjes, paul sistermans en
arjen van der hout
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Ons lot ligt bij zes commissies
Het incasseringsvermogen van particuliere opdrachtgevers
Indira van ‘t Klooster

Zelf een huis laten bouwen, is altijd een langlopend project dat het nodige incasseringsvermogen vergt, zowel emotioneel als financieel. Sommige zaken zijn voor alle eigenbouwers gelijk: het zoeken naar een kavel, de keuze van de architect, het contact met
de welstandscommissie. Maar soms is een situatie geheel uniek. Zo uniek dat er weinig
concrete regelgeving (maar wel veel beleid) bestaat. Dat blijkt in de praktijk geen voordeel te zijn. Architectuur Lokaal sprak hierover met de familie Loudon, opdrachtgevers
van een landgoed.
De familie Loudon bezit al ruim een eeuw een groot
stuk grond in Wassenaar. Het ligt direct tegen de
duinen in een bosrijke omgeving. Midden 20ste
eeuw werden twee kleine stukken daarvan verkocht,
waarop reeds twee landhuizen stonden. Het restant
was en is het huidige landgoed Blanckenhoeve met
een huis, boerderij, pachter en opstallen. Ooit
tekenden voor de landschapsinrichting de destijds
beroemde landschapsarchitecten Zocher en zijn
zoon. In 1999 ontvingen John en Yolanda Loudon
een voorstel van de gemeente om in het kader van
een nieuw initiatief van de Provincie Zuid-Holland,
de zogenaamde Landgoedontwikkelingsplannen
LGOP (1) een landhuis te bouwen op Blanckenhoeve,
mits de opstallen van de boerderij zouden verdwijnen,
de verwaarloosde natuur zou worden hersteld en het
gebied publiek toegankelijk zou worden gemaakt.
Zo eenvoudig bleek het echter niet te zijn. ‘Bij de uitwerking van de plannen bleek al snel dat het hele
landgoed de monumentenstatus had, dat het provinciaal beleid verschilde van het gemeentelijke
beleid, dat het gemeentelijk bestemmingsplan niet
toereikend was, dat over de locatie van het toekomstige landhuis tussen de instanties geen overeenstemming bestond, en dat de gemeentelijke welstandscommissie niet akkoord ging met het
ontwerp. Zo hadden we ineens te maken met de Rijksdienst Monumentenzorg (RDMZ), de Provinciale
Planologische Commissie Zuid-Holland (PPC), de
afdelingen Natuur en Cultuur van de Provincie, en
diverse afdelingen van de gemeente Wassenaar. En
dan hadden we natuurlijk ook nog een architect.’
voorbeeld voor andere initiatieven
De inzet van alle partijen is hoog, want er hangt veel
af van een goed eindresultaat. Landgoedontwikkelingsplannen bestaan eigenlijk alleen in naam.
Behalve Blanckenhoeve is er nog een LGOP in ontwikkeling voor Duindigt, maar verder nergens in
Nederland. Als er iets wordt gerealiseerd, is het voor
de gemeente en de provincie erg belangrijk dat het
resultaat een goed voorbeeld biedt voor latere initiatieven. Voor Monumentenzorg valt het onder Buitenplaatsen. ‘En wijzelf willen natuurlijk een droomhuis bouwen, dat niet alleen aan alle bepalingen en
eisen voldoet, maar toch ook aan onze eigen wensen!’
Bovendien is het restaureren van het landschap,
het weer begaanbaar maken van de paden en het
bewerkstelligen van publieke toegankelijkheid een
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project (en kostenpost), dat de rest van hun leven
aan deze unieke woonlocatie vastzit. Vijf jaar en een
stapel rapporten later lijken de ontwikkelingen nu
in een stroomversnelling te raken. ‘De artikel 19procedure is van start gegaan en de monumentenaanvraag is gedaan. Alle informatie is eind december
2004 op de post gegaan. Ons lot ligt nu in de handen
van zes verschillende commissies die het allemaal
eens zullen moeten zijn.’
gouden tip van de welstand
De doorbraak kwam uiteindelijk, behalve door de
niet aflatende inzet van het echtpaar zelf, door een
opmerking van de welstandscommissie. Het eerste
ontwerp, een traditioneel landhuis, werd afgekeurd,
omdat het geen relatie legde met de omgeving. Bij
landgoederen zijn zichtlijnen tussen de landhuizen
op de verschillende terreinen een belangrijk gegeven,
maar daarvan was in dit ontwerp geen sprake,
althans die relaties zijn nooit gelegd noch beargumenteerd. ‘Hebben jullie eigenlijk goed nagedacht
over wat voor een type huis jullie precies willen hebben?’, vroeg de welstandscommissie. Pas toen realiseerden John en Yolanda zich dat zij zich misschien
teveel hebben laten leiden door hun eigen idealen in
plaats van meer advies in te winnen bij architecten.
‘Iemand uit de welstandscommissie raadde aan eens
met Architectuur Lokaal te gaan praten en dat bleek
een gouden tip. We hebben vervolgens boeken vol
huizen bekeken en naar aanleiding daarvan met een
aantal architecten gesproken en uiteindelijk vol
overtuiging voor Gunnar Daan gekozen. Al in het
eerste gesprek stelde hij een achthoekig grondplan
voor. De vorm refereert aan de typologie van een
houtzaagmolen of rentmeesterswoning, een vanzelfsprekend gebouw op een klassiek landgoed. Het
wordt uitgevoerd in houtskeletbouw met zwarte leisteen op het dak. Landschapsbureau Noordpeil ontwierp in samenspraak met Gunnar Daan het landschapsplan. In de schuur naast het huis komt de
trekker en gereedschap om het landgoed te onderhouden. “Dat gaan we zelf doen. Dit ontwerp voldoet
precies aan de manier waarop we het huis willen
gebruiken en de manier waarop we met het landgoed
willen omgaan. Houtbouw vinden we allebei erg
mooi en de ligging is nu een geheel met de omgeving.
Het is een uniek ontwerp voor een unieke locatie,
niet een ‘gewoon’ landhuis.“

lid van de welstandscommissie
Het echtpaar Loudon is inmiddels geheel thuis in de
wereld van overheden en instanties, architectenkeuze
en welstandscommissies, maar toen zij aan dit project
begonnen niet. ‘Wij hebben echt hard gezocht, maar
er was helemaal niets beschikbaar aan informatie.
Zoiets als het ICEB bestond nog niet in 1999. Daar
hadden we misschien veel aan kunnen hebben.’ De
diverse instanties hebben het proces niet bepaald
vergemakkelijkt, maar over de rol van de welstandscommissie zijn ze toch wel tevreden. John Loudon
overweegt zelfs om als burgerlid zitting te nemen in
de welstandscommissie van Wassenaar. Om andermans plannen te dwarsbomen? ‘Nee, als - ik zeg áls we ooit gaan wonen in ons droomhuis op ons
droomlandgoed gaan we hier nooit meer weg.
Graag wil ik daarom bijdragen aan de kwaliteit van
het woonklimaat en het landschap in Wassenaar.’
(1) Landgoedontwikkelingsplan (LGOP): visie van de eigenaar op
de toekomstige ontwikkeling van het landgoed. De Provincie zegt
hierover: ‘De landgoederen, met hun bebossing, landhuizen,
lanen en tuinen, hebben grote natuur- landschaps- en cultuurwaarden. Deze zijn zeer kenmerkend voor Wassenaar. De landgoederen worden in hun huidige opzet met maatwerk in stand
gehouden. Op enkele plaatsen is (beperkt) nieuwbouw mogelijk,
voorzover deze nieuwbouw onderdeel uitmaakt van een pakket
maatregelen dat de toekomst van het landgoed garandeert. Dit
wordt gemotiveerd in een zogenaamd ‘landgoedontwikkelingsplan’. (bron: Provincie Zuid-Holland, Ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied, raadsmededeling, 31 augustus 2004)

schetsontwerp, gunnar daan doeke
van wieren architecten bv, i.o.v. de
familie loudon, 2004
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Landschap als spiegel
van de economie
Jan Dirk Peereboom Voller
Het Nederlands landschap is altijd een weerspiegeling geweest van de economische activiteiten die er
plaatsvinden. Het is een rationeel landschap,
gemaakt om te gebruiken. Ten behoeve van de landbouw ontstonden de droogleggingen van plassen en
de ontginningen van woeste gronden. Om te stoken
werd het veen afgegraven en voor de mijnbouw
werden bossen geplant op de zandgronden. Kanalen
werden gegraven voor het transport, zoals later de
spoorwegen en de autowegen verschenen.
De waardering van dit landschap ontstond in toenemende mate met de ontsluiting er van in de 19e
eeuw. Maar juist die ontsluiting vormde de grootste
bedreiging voor het traditionele landschap. Op goed
bereikbare plekken ontstond zware industrie en
productiebedrijven schoven naar de randen van de
steden. Met de bescherming van de historische
steden en de schaarse natuurgebieden verzamelt
de lelijkheid zich waar de mobiliteit plaats vindt.
Sinds het midden van de vorige eeuw heeft er een
enorme verschuiving plaats gevonden in de economische structuur: van landbouw en industrie naar
dienstverlening en transport. Het is onvermijdelijk
dat dit zichtbaar wordt in de inrichting van het
land. Vliegvelden en havencomplexen beslaan uitgestrekte oppervlakten voormalige landbouwgrond.
Kantoren, nog slechts een recent verschijnsel in de
stadscentra, verrijzen in een hoog tempo op goed
bereikbare plekken: rond de stations en bij de toegangen tot de steden.
Het werken wordt meer en meer uit de woongebieden

verdrongen. Wonen, werken en recreëren zijn aparte
categorieën geworden, die hun eigen grondgebruik
opeisen, met als gevolg een toenemende mobiliteit.
Daardoor ontstaat weer een complexe en dure infrastructuur die het landschap doorsnijdt.
Het is onvermijdelijk in de markteconomie dat deze
infrastructuur een positieve factor is voor de vestiging
van bedrijven, niet alleen vanwege de goede bereikbaarheid, maar ook vanwege de zichtbaarheid voor
miljoenen passanten. Maar het traditionele landschap wordt daarmee onzichtbaar door een scherm
van goedkope bouwsels en schreeuwerige reclames.
Vooral door de alomtegenwoordigheid van deze
bedrijventerreinen bij vrijwel ieder dorp en iedere
stad ontstaat er algemeen onvrede over de lelijkheid.
Het lijkt een niet te bestrijden kwaad, dat echter ook
zijn eindigheid zal kennen. Afhankelijk van de economische situatie zal de mobiliteit gedwongen
worden af te nemen: meer thuis of dichter bij huis
werken. Daardoor is weer een vermenging van functies mogelijk, wat een levendiger omgeving kan
bewerkstelligen en door de schaarste een intensiever
gebruik van de grond. De meeste gebouwen hebben
een levensduur van maximaal 30 jaar, daarna zal
opnieuw geïnvesteerd moeten worden. Dit is tevens
een kans tot verandering.
Maar voorlopig ontstaan er nog steeds nieuwe
bedrijventerreinen en is er nog onvoldoende aandacht voor de sanering of revitalisering van oudere
terreinen.
Het is onze taak om aanbevelingen te doen naar

gemeenten en opdrachtgevers in elke fase van de
planontwikkeling. Na bestudering van enkele in
positieve zin opvallende plannen blijkt de conclusie
eigenlijk zeer voor de hand liggend. Zoals altijd bij
het behalen van kwaliteit komt het neer op het
geven van aandacht.
Die aandacht moet zich richten op alle schaalniveaus:
een regionale afstemming, een goede inpassing in
het landschap, een zorgvuldig beeld/kwaliteitsplan
en een strikte bewaking daarvan, een zorgvuldige
inrichting van het terrein met oog op parkeren en
tenslotte een beheerste architectuur.
Het blijkt dat die aandacht, die van alle betrokkenen
extra inspanning vereist, ook een economisch rendement heeft, namelijk een grotere duurzaamheid.
De goed geplande en beheerde terreinen behouden
langer hun waarde en zullen door zelfregulering
langer vitaal blijven.

apeldoorn noord, apeldoorn

flight forum, eindhoven

flight forum, eindhoven

hightech campus, eindhoven

ijsseloord 2, arnhem
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Wonen op niveau, deel 2
Indira van ‘t Klooster

‘Als de burger mag kiezen, kiest hij retro.’ constateert de Volkskrant naar aanleiding van
de oplevering van de eerste woningen op vrije kavels in de welstandsvrije Rotterdamse
wijk Nesselande. (1) Dat zijn niet direct de conclusies in de gemeente Enschede, waar in
de wijk Roombeek 450 kavels in particulier opdrachtgeverschap worden uitgegeven.
Om particuliere opdrachtgevers inspirerende ideeën
aan de hand te doen, organiseerde het projectbureau
Wederopbouw de prijsvraag Wonen op Niveau. In het
voorjaar van 2004 leverden 167 architecten een ontwerp dat ‘een reservoir aan ideeën en originele ontwerpoplossingen’ biedt voor ruim 70 vrije kavels aan
de Lonnekerspoorlaan - en voor alle andere particulieren die een eigen huis willen bouwen. (2) Het zijn
allemaal goed uitgewerkte voorstellen die particulier
opdrachtgevers in Roombeek zo in de praktijk kunnen
realiseren. Als extra service wordt de eigenbouwers
begeleiding van een bouwadviesbureau aangeboden
tegen een gereduceerd tarief. De kavels worden uitgegeven in stroken voor 8 tot 12 kavels. De Lonnekerspoorlaan kenmerkt zich door een aaneengesloten
bouwwijze, waarbij het principe van ‘wachtende
muren’ wordt toegepast. Inmiddels zijn twee stroken
voor 20 kavels uitgegeven. Op 18 daarvan is een optie
genomen. De resterende kavels worden de komende
tijd gefaseerd uitgegeven. Hoe is het de acht prijswinnaars nadien vergaan? Worden hun ontwerpen
gerealiseerd? Hebben zij de opgedane ervaring en
publiciteit kunnen gebruiken om hun ervaring met
deze relatief nieuwe bouwopgave verder te ontwikkelen?

interesse van potentiële opdrachtgevers
Na de uitgifte van de eerste twintig kavels werden de
acht prijswinnaars tezamen in totaal 11 maal serieus
benaderd voor informatie. ‘Er hebben zich in totaal
4 potentiële opdrachtgevers gemeld. Zij waren erg
enthousiast. Ik heb op verzoek tekeningen en uitleg
toegestuurd. Helaas heb ik niets meer vernomen.
Een koppel heeft aangegeven het plan te duur te
vinden, maar van de rest weet ik niet wat de reden is.’,
zegt Sylvie Smeets, ontwerper van Domus. Geld was
ook voor geïnteresseerden in Ensuite van Jan Dittmar
de reden om af te haken. ‘Na de uitreiking van de
prijsvraag zijn er twee particulieren geweest die
contact met mij hebben gezocht. Ik heb hen
beschreven hoe het ontwikkelingsproces van het
bouwplan er verder uit zou kunnen zien en wat de
uitvoering van het getekende ontwerp zou gaan
kosten. Helaas werd al snel duidelijk dat zij de voor
het bouwen benodigde budgetten bij lange na niet
zouden kunnen opbrengen. Ook een aangepast
ontwerp zou daarbij geen uitkomst bieden. Enkele
maanden later heeft nog een derde particulier contact
met mij gezocht. Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft hij voorlopig van zelfbouw afgezien.’
Voor Roland van Bussel uit Maastricht bleek de

afstand tussen bouwplaats en standplaats van de
architect een probleem: ‘In de maanden na de uitreiking ben ik door verschillende personen benaderd
die enthousiast waren over mijn inzending. Drie
reacties waren heel serieus, deze personen heb ik
dan ook aanvullende tekeningen en informatie
gestuurd. Helaas heb ik van twee van de drie daarna
geen reactie meer ontvangen en van de derde een
bedankbriefje, met de mededeling dan men de
afstand Maastricht - Enschede te groot vond om
een goed bouwtraject in te gaan.’, aldus Roland van
Bussel, bedenker van Espresso. Ralph Janssen heeft
één reactie gekregen.
het winnend ontwerp in de praktijk
Soms zijn de kosten dus een reden om van verdere
samenwerking af te zien. Barbara Wilschut van projectbureau Wederopbouw vult hierbij aan dat zeker
niet alleen de prijs een factor is geweest. Ook de
mate waarin het ontwerp past bij de kavelbreedte en
de gewenste optiemogelijkheden zijn van invloed op
de architecten- c.q. ontwerpkeuze. Precieze gegevens
heeft het bureau niet, maar er zijn wel deelnemers
aan de prijsvraag van wie het ontwerp - in meer of
minder mate aangepast aan de wensen van de

domus, sylvie smeets

enr, esther stuyck
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2 in 1, marc prosman,
jasper suasso de lima
de prado en jorrit
houert

nabuurhuis samen-wonen,
brian scott

opdrachtgever - daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
Het ideeënboek dat bij de prijsuitreiking verscheen,
documenteert niet alleen de prijswinnaars maar ook
20 eervolle vermeldingen en 35 bijzondere plannen.
Omdat pas 20 kavels zijn uitgegeven, is de kans groot
dat zich in de toekomst nog geïnteresseerden zullen
melden. Voor advies van drie gespecialiseerde bouwadviesbureaus is de belangstelling groot. Bijna alle
kaveleigenaren hebben een bureau in de arm genomen.

werp proberen te realiseren.’ Dat het ideeënboek
aanzet tot het inspireren van potentiële opdrachtgevers beaamt Barbara Wilschut volmondig. Het was
tenslotte de opzet van de uitgave om eigentijdse
ideeën in ruime mate onder de aandacht te brengen,
als alternatief voor historiserende catalogusbouw.
De architecten begrijpen het zelf ook wel. ‘Waarschijnlijk zou ik dit zelf ook doen.’, erkent Roland
van Bussel.

bron van inspiratie
Het voordeel om prijswinnaars te zijn is relatief,
omdat ook de andere 55 plannen uitvoerig vermeld
worden. Bij sommige architecten bestaat dan ook
enige twijfel over de ware bedoelingen van de mensen die hen hebben benaderd. Roland van Bussel
zegt: ‘Ik kan toch niet helemaal het gevoel onderdrukken dat mensen shoppen. Zoveel mogelijk informatie opvragen bij verschillende architecten, en
ideeën verzamelen om daarna met een eigen architect het bouwtraject in gaan.’ Ralph Janssen gaat
zelfs nog verder. ‘Wellicht ligt er een taak voor het
Projectbureau Wederopbouw om te controleren of
opdrachtgevers niet buiten de ontwerpers om (eventueel met een eigen ontwerper) een prijsvraagont-

wonen op niveau goes usa
In de prijsvraag werd de leeftijdsgrens van de architecten op 40 jaar gesteld vanuit de gedachte dat het
voor jonge architecten interessant is om aandacht
voor hun werk te krijgen, maar ook om zo ervaring
op te doen met een relatief nieuwe bouwvorm in
Nederland. Voor Ralph Janssen resulteerde de publiciteit en het toegenomen vertrouwen door het winnen
van een prijsvraag, in de oprichting van zijn eigen
bureau. Hij heeft op dit moment een aantal concrete
opdrachten in portefeuille, waarvan er één direct te
maken heeft met particulier opdrachtgeverschap:
een verbouwing van een woonboerderij. Voor Brian
Scott betekende de prijsvraag een impuls voor een
idee dat momenteel in Amerika gestalte krijgt.

espresso, roland van bussel

r4500, ralph janssen
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‘Nabuurhuis Samen Wonen was een van mijn twee
belangrijke projecten in 2004. Het andere was
The New American Home in 2004 in Las Vegas. Beide
projecten waren de inspiratie voor vijf nieuwe
ontwerpen die in 2005 beschikbaar zullen worden
gesteld via Internet. Eerst in Amerika, later ook in
Nederland.’
Met dank aan de prijswinnaars en Barbara Wilschut van
Projectbureau Wederopbouw.
(1) De Volkskrant, 12 januari 2005, p. 3
(2) Wonen op Niveau Ideeënboek, uitgave Projectbureau
Wederopbouw, april 2004, p. 15.

Zie ook:
www.architectenaandemaas.nl
www.ralphjanssen.nl (in aanbouw)
www.prosman.nl
www.dittmar-architecten.nl
www.brianscott.nl
www.roombeek.nl

vlinder, ralf pasel
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projectmanagementbureau bob en wentink
architecten, prins hendrik-stichting,
egmond aan zee i.o.v. stichting zorgcentra
egmond en woningstichting egmond

duiker van der torre samenwerkende
architecten, osdorperhof, amsterdam
osdorp i.o.v. rochdale en verenigde
amstelhuizen

duiker van der torre samenwerkende
architecten, osdorperhof, amsterdam
osdorp i.o.v. rochdale en verenigde
amstelhuizen

bruins en soedjono architecten,
gooioord, amsterdam zuidoost
i.o.v. woningcorporatie rochdale
ap architecten, te hoogerbrugge,
rotterdam ommoord i.o.v.
stichting ouderenhuisvesting
rotterdam

bruins en soedjono architecten,
gooioord, amsterdam zuidoost
i.o.v. woningcorporatie rochdale
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Dilemma's bij herstructurering
Problemen bij ontwerp van ouderenhuisvesting
Jetse Oosterbaan Martinius

De huidige generatie ouderen is veeleisender en mondiger dan vorige generaties.
Dat uit zich bijvoorbeeld in de gewenste woonkwaliteit. Woningen moeten passen bij
de eigen leefstijl, comfortabel en ruim zijn en in de buurt liggen van voorzieningen.
Veel ouderencomplexen en serviceflats zijn in de jaren zeventig gebouwd en voldoen
allang niet meer aan de huidige eisen van senioren. De appartementen zijn te klein,
de woningplattegrond past niet goed bij de gewenste leefstijl en de algemene ruimten
zijn nog ingericht in de stijl en met de materiaalkeuze van 30 jaar geleden.
Met het oog op de toenemende vergrijzing en de wens van senioren om langer
zelfstandig te wonen, dreigt een tekort te ontstaan in het aanbod van geschikte ouderenhuisvesting - tenminste, als er niets aan wordt gedaan. Volgens het Sociaal Cultureel
Planbureau moeten er voor 2015 300.000 woningen worden aangepast. Dat is een
omvangrijke opgave. Eigenaren van verouderde complexen zitten daarom in hun maag
met woningen die inmiddels ongeschikt zijn, en staan voor de opgave om deze woningen
weer aantrekkelijk te maken.
complexe eigendomsverhoudingen
Ouderencomplexen en serviceflats zijn meestal
eigendom van een zorginstelling of woningcorporatie.
Soms is het ingewikkelder. Zo komt het ook voor dat
de woningen eigendom van een corporatie zijn
terwijl een zorginstelling de zorg levert. De bewoners
ontvangen vaak een aantal basisdiensten zoals een
maaltijdvoorziening. Maar tegenwoordig hechten
mensen meer aan keuzevrijheid en individualiteit.
De verplichting om diensten af te nemen, zoals de
maaltijdvoorziening in deze servicecomplexen, past
daardoor niet goed meer in de huidige tijdgeest.
Zorginstellingen die ook eigenaar van zo’n complex
zijn, moeten dus niet alleen de woningen, maar ook
het zorg- en dienstenpakket aanpassen. En wanneer
de corporatie eigenaar is, moeten de woningen in
samenhang met de zorg worden aangepakt.
In deze eigendomssituaties kan vernieuwing centraal
worden georganiseerd. Dat is lastiger, wanneer er
geen sprake is van één eigenaar van een geheel
complex - dat komt ook voor. Er zijn naar schatting
ongeveer 80 'service-koopcomplexen' in Nederland,
waar bewoners een appartement kunnen kopen. Het
eigendom van deze complexen is versnipperd over
de bewoners. Het beheer is organisatorisch ondergebracht in een coöperatieve vereniging, een vereniging van eigenaren of een stichting. Wanneer het
om vernieuwing gaat, blijkt dit lastig, omdat alle
individuele eigenaar-bewoners moeten instemmen
met veranderingen. En dat stuit wel eens op stagnatie
van oudere mensen, die zich op het standpunt stellen 'het zal mijn tijd wel duren', opzien tegen alle
rompslomp van verbouwingen, of tegen het tijdelijk
verlaten van hun woning.
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Toename vraag versus afname aanbod
De vernieuwing zal in de eerste plaats van de kant
van de corporaties en zorginstellingen moeten
komen. Zij zullen wel moeten, het is nu immers al
lastig om de verouderde woningen te verhuren. Los
van deze markttechnische kwestie, gaat het erom
goede huisvesting te bieden voor oudere mensen zeker nu de vergrijzing snel toeneemt.
De opdrachtgevers moeten het aanbod van huisvesting voor ouderen dus verruimen. Maar wanneer
tegelijkertijd een deel van de bestaande voorraad
door leegstand en sloop verloren gaat kan niet aan
de toenemende vraag worden voldaan. Bij herstructurering staan opdrachtgevers voor een dilemma.
Kiezen zij voor aanpassingen en verbeteringen om
de jongere actieve senioren of voor het veranderen
van de zorginfrastructuur om tegemoet te komen
aan de toegenomen zorgvraag van de ouderen, die
meer zorg behoeven? Dat is een belangrijke afweging
die bij de herontwikkeling van verouderde complexen
gemaakt moeten worden.
Maar fysieke ingrepen in de gebouwen zijn net zo
belangrijk als afwegingen die betrekking hebben op
de zorg. Soms is het noodzakelijk een complex te
slopen en er een nieuw gebouw voor terug te zetten,
maar vaak kan het gewenste resultaat ook worden
bereikt door aanpassingen in bestaande complexen.
Zo kunnen éénkamerwoningen worden samengevoegd tot grotere woningen en kan een gebouw met
gevels, die nu saai gevonden worden, worden vernieuwd tot een aantrekkelijk gebouw met eigentijdse
woningen. Het is ook mogelijk om 'gewone' flats met gezinswoningen - te verbouwen tot seniorencomplexen. Of om een combinatie tussen nieuwbouw

én renovatie te realiseren. Of om complexen waar
intramurale zorg geleverd wordt, om te bouwen
naar complexen met zelfstandig wonen. De trend in
het beleid is nu immers, ouderen langer zelfstandig
te laten wonen.
De huisvesting van ouderen is niet alleen een
omvangrijke, maar ook complexe opgave.
Opdrachtgevers blijken bij de herstructurering grote
behoefte te hebben aan kennis over financiële,
bestuurlijke en bouwkundige maatregelen voor een
succesvolle modernisering van bestaande gebouwen.
Zicht op de mogelijkheden, goede voorbeelden en
vooral ook de inzet van ontwerpers is in de komende
jaren van toenemend belang.
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Raadplaatjes

Nederland of Vlaanderen?
Indira van ‘t Klooster

Op 18 november jl. was een zorgvuldig geselecteerd gezelschap van 40 Nederlandse
en 40 Vlaamse bestuurders, ontwerpers, critici,beleidsmakers en vertegenwoordigers
van maatschappelijke organisaties de hele dag met elkaar in gesprek aan de hand van
een zestal thema’s: Ruimte, Platteland, Steden, Erfgoed, Zorg en Ontwikkeling. Wat
zijn – is na een lange dag van uitwisselen altijd de vraag – de belangrijkste conclusies?
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Uitwisselingsbijeenkomsten zoals PANORAMA
NL<>VL zijn niet hoofdzakelijk bedoeld om te zoeken
naar overeenkomsten. Het ontdekken van overeenkomsten gaat noodgedwongen vaak gepaard met
generalisaties. Het zijn juist de verschillen in aanpak
van gemeenschappelijke problemen die aanzetten
tot nieuwe gedachten, die vergelijkingen mogelijk
maken en die, in de woorden van plaatsvervangend
Vlaams bouwmeester Marc Santens, ‘aanknopingspunten bieden voor beleid.’ (1)
Uitwisselingsbijeenkomsten zoals PANORAMA
NL<>VL zijn ook niet hoofdzakelijk bedoeld om te
komen tot conclusies. Sterker nog: eigenlijk is het
jammer om de conclusies van zo’n dag prijs te geven.
Ze zijn er natuurlijk wel, maar zoals de reis interessanter is dan de bestemming, zo is de dialoog interessanter dan de uitkomst. Ten aanzien van het thema
Ruimte is bijvoorbeeld zeer terecht geconcludeerd
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dat: ‘beide landen kunnen leren van elkaars excessen.
Ironisch genoeg blijkt uit de Nederlandse situatie
dat te weinig kader weinig houvast oplevert en uit de
Vlaamse situatie (sic) dat teveel sturing ook fout is.’
(2) Maar eigenlijk is het interessanter om melding te
maken van het verloop van de discussie die ertoe
leidt dat de clichébeelden die over beide landen
bestaan, geleidelijk worden ondermijnd. De Nederlandse overheid wil graag terugtreden, maar weet
niet goed hoe. Duidelijke kaders van overheidswege
ontbreken en het gemeentelijk apparaat is - na jarenlange bezuinigingen en wegloop van gekwalificeerd
personeel richting marktpartijen - noch inhoudelijk,
noch in omvang op de nieuwe situatie berekend. De
Vlamingen proberen juist meer grip te krijgen op de
ruimtelijke ontwikkelingen. Sinds tien jaar bestaat
daar het Structuurplan dat een soortgelijke status
heeft als de Nota Ruimte. Aanvankelijk werd dat in
Vlaanderen beschouwd als een ongehoorde greep van

de overheid op de ruimte, nu is het vanzelfsprekender.
De Vlaamse overheid manifesteert zich echter veel
meer dan in Nederland met een top-down beleid.
De overheid formuleert bijvoorbeeld criteria voor
Vlaamse stadsprojecten, iets wat in Nederland
ondenkbaar is.
‘Belgische toestanden’ zijn dus ook niet meer wat ze
geweest zijn! Test uw eigen clichébestendigheid aan
de hand van de afbeeldingen op deze pagina.
Een uitgebreid verslag van PANORAMA NL <> VL
van de ochtendsessies, de lunchgesprekken en de
plenaire zitting (inclusief conclusies ) is op te vragen
bij Architectuur Lokaal.
(1) Marc Santens, plv. Vlaams Bouwmeester in zijn slotwoord.
(2) Marina van den Bergen, criticus bij het thema Ruimte
tijdens de plenaire sessie
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architectuurcafe@tref.nl
www.tref.nl/helmond/architectuurcafe
’s-HERTOGENBOSCH
BAI
Postbus 716
5201 AS ’s-Hertogenbosch
T 073 642 81 78
F 073 642 81 69
bai@home.nl
www.bai-s-hertogenbosch.nl
HILVERSUM
Dudok Centrum
Dudokpark 1
1217 JE Hilversum
T 035 629 22 62
F 035 629 24 57
dudokcentrum@hilversum.nl
HOORN
ACH
Centrale bibliotheek
Wisselstraat 8
1621 CT Hoorn
T 0229 21 94 41
F 0229 23 84 24
info@archicentrumhoorn.nl
www.archicentrumhoorn.nl
HOUTEN
Makeblijde
Postbus 460
3990 GG Houten
Bezoekadres:
Oud Wolfseweg 3, Houten
T 030 636 52 72
F 030 636 52 79
park@makeblijde.nl
www.makeblijde.nl
KENNEMERLAND
Gebouw & Omgeving
Vereniging Haerlem
Postbus 1105
2001 BC Haarlem
Bezoekadres:
Grote Markt 17, Haarlem
T 0255 51 31 06
LEEUWARDEN
Fries Architectuur Centrum
Postbus 1
8900 AA LEEUWARDEN
T 058 299 42 40
F 058 299 42 42
info@friesarchitectuurcentrum.nl
www.friesarchitectuurcentrum.nl

LELYSTAD
Stichting ALS
Postbus 2108
8203 AC Lelystad
T 06 542 118 73
info@stichtingals.com
www.stichtingals.com
LEUSDEN
Stichting Architectuur Leusden
Meidoornhof 14
3831 XR Leusden
T 033 494 36 89
stichtingarchitectuurleusden@pl
anet.nl
MAASTRICHT
TOPOS
Tongersestraat 49A
6211 LM Maastricht
T 043 327 02 83
F 043 327 02 86
info@toposmaastricht.nl
www.toposmaastricht.nl
NAGELE
Museum Nagele
Zuidwesterringweg 15
8308 PC Nagele
T 0527 65 25 79
F 0527 65 23 37
wpkeur@worldonline.nl
www.nagele.nl/museum
NIJMEGEN
ACN
Kannenmarkt 6
6511 KC Nijmegen
T 024 324 43 82
T 024 360 89 71
F 024 360 92 61
info@architectuurcentrumnijmegen.nl
www.architectuurcentrumnijmegen.nl

TWENTE
ACT
Deurningerstraat 6
7514 BH Enschede
T 053 483 79 85
F 053 432 68 96.
info@architectuurcentrumtwente.nl
www.architectuurcentrumtwente.nl
UTRECHT
Aorta
Achter de Dom 14
3512 JP Utrecht
T 030 232 16 86
F 030 232 13 90
aorta@aorta.nu
www.aorta.nu
VENLO
APVEO
Postbus 128
5900 CX Venlo
T 077 351 70 56
F 077 354 81 29
info@apveo.nl
www.apveo.nl
WEERT
Stichting Architectuurlijk Weert
Windmolen 24
6003 BK Weert
Bezoekadres:
Noordkade 48a, Weert
T 0495 54 09 37
T 073 523 39 00
p.geerts@croonen.nl
ZAANDAM
BABEL
Cornelis van Uitgeeststraat 2D
1508 EH Zaandam
T 075 670 06 95
F 075 612 54 88

RIJNLAND
RAP
Nieuwstraat 33
2312 KA Leiden
T 071 513 75 25
F 071 514 66 09
info@rapsite.nl
www.rapsite.nl

ZEELAND
Het Zeeuwse Gezicht
Postbus 41
4330 AA Middelburg
T 0118 63 14 16
F 0118 62 78 39
hetzeeuwsegezicht@zeeland.nl
www.hetzeeuwsegezicht.nl

ROTTERDAM
ArchiCenter/
Rotterdam Marketing
Postbus 30235
3001 DE Rotterdam
Bezoekadres:
Beurs/WTC
Beursplein 37, Rotterdam
T 010 205 15 00
F 010 205 15 96
ac@rotterdam-marketing.nl
www.vvv.rotterdam.nl

ZUTPHEN
RAiA
Van Essenstraat 31
7203 DH Zutphen
T 0575 54 22 24
infoi@planet.nl

ROTTERDAM
Stichting AIR
Postbus 21828
3001 AV Rotterdam
Bezoekadres:
Coolsingel 63, Rotterdam
T 010 280 97 00
F 010 280 96 90
info@airfoundation.nl
www.airfoundation.nl
TILBURG
CAST
Dunantstraat 1
5017 KC Tilburg
T 013 544 92 22
F 013 544 96 69
013 584 10 10
F 013 584 10 20
info@castonline.nl
www.castonline.nl

ZWOLLE
ZAP
Van Hallware 124
8014 RT Zwolle
T 038 423 06 84
F 038 422 76 64
info@stichtingzap.nl
www.stichtingzap.nl

Coördinatie Overleg Lokale
Architectuurcentra OLA
Architectuur Lokaal
jacqueline.wippo@arch-lokaal.nl
Adressen van lokale architectuurcentra in binnen- en buitenland:
www.arch-lokaal.nl/archcentra/index.html
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