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De nota's 

In de Kroniek over openbare 
ruimte en kwaliteit (uitgave 
van Federatie Welstands
toezicht) van oktober 1995 
wordt ten aanzien van architec
tuurbeleid de vraag gesteld 
waar de kleine gemeenten blij
ven. Gesteld wordt dat ten 
aanzien van architectuurbeleid 
de grote gemeenten zich veel 
meer profileren, terwijl van de 
kleine gemeenten nauwelijks 
iets vernomen wordt. Het kan 
toch niet zo zijn dat de kleine 
gemeenten een architectuurbe
leid minder noodzakelijk 
achten? 
De gemeente Aalsmeer wil 
graag de handschoen oppakken 
om deze stelling te weerleggen. 
Uiteraard wordt hier niet 
namens alle kleinere gemeenten 
gesproken, maar wordt slechts 
een kenschets van de 
Aalsmeerse situatie gegeven. 

Uiterweg (Historische Tuin) 

Elthetoschool, architect: W iebenga 

Om het Aalsmeerse architectuurbeleid in een breder 
kader te kunnen plaatsen eerst een kenschets van de 
plaatselijke situatie. Aalsmeer is een gemeente met 
ongeveer 22.500 inwoners, ingeklemd tussen Amstel 
veen, het Amsterdamse Bos, de Ringvaart langs Schip
hol en de Westeinderplas. De gemeente is van ouds
her een tuindersgebied, met als overheersende vorm 
de glastuinbouw. Dit heeft geresulteerd in een speci
fieke verkavelingsvorm van zeer langgerekte percelen 
met woningbouw langs een aantal evenwijdig gele
gen kilometerslange linten. De kern van het dorp ligt 
niet centraal en heeft een zeer sterke relatie met het 
water. Niet alleen is het 'oude dorp' gelegen aan de 
Ringvaart met zijn vele insteken, maar ook de West
einderplas is voelbaar aanwezig tot in het hart van 
het dorp. De gemeente Aalsmeer bestaat naast de 
lange linten (Oosteinderweg, Aalsmeerderweg, Horn
weg en Uiterweg) uit een drietal kernen, te weten 
Aalsmeer-dorp, Kudelstaart en Oosteinde. Deze laat
ste is een uitbreidingswijk die los van de historisch 
gegroeide kernen tussen twee linten is gebouwd. 

Architectuurhistorie van Aalsmeer 
Ondanks de relatief geringe grootte heeft de 
gemeente een rijke historie op het gebied van archi
tectuur. NRC Handelsblad heeft op 29 juni jongstle
den zelfs een paginagroot artikel gewijd aan de bij
zondere architectuur die Aalsmeer rijk is (met name 
traditionalisme en het Nieuwe Bouwen). Bekende 
architecten als Duiker, Staal, De Klerk, Wiebenga en 
Berghoef hebben vooral tijdens het interbellum hun 
signatuur op het karakter van Aalsmeer gedrukt. 
Voorbeelden hiervan zijn de voormalige naai- en 
knipschool, de Eltethoschool, een drietal voormalige 
bloemenveilinggebouwen en een groot aantal woon
huizen. Naast deze destijds moderne architecten 
beschikt Aalsmeer ook over hoogstandjes van archi
tectuur die dateren uit de vorige eeuwen het begin 
van deze eeuw. Met name langs de Uiterweg bevin
den zich nog vele monumentale boerderijen. Spora
disch is na de Tweede Wereldoorlog nog bijzondere 
architectuur gerealiseerd, waarvan bijvoorbeeld het 
gemeentehuis (Berghoef, 1962) getuigt. AI met al een 
erfgoed waar de gemeente Aalsmeer zuinig op is. 

Architectuurbeleid in het verleden 
Tot ongeveer twee jaar geleden ging de gemeente 
Aalsmeer in principe niet verder dan het conserveren 
van de bestaande 'kroonjuwelen', zonder pogingen 
voort te borduren op deze rijke traditie van kwalita
tief hoogwaardige architectuur - een enkele uitzon-
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dering daargelaten. De architectuurgeschiedenis die 
tot de dertiger jaren duidelijk was af te lezen van het 
Aalsmeerse straatbeeld werd onderbroken. Bij de 
invulling van de (schaarse) woningbouwmogelijkhe· 
den werd een toevlucht gezocht in een standaard 
opbouw, zonder dat er specifiek oog was voor kwali· 
teit. Er werd zo goedkoop mogelijk gebouwd, waar
bij kwantiteit en snelheid de overheersende factoren 
waren. Resultaat zijn weinig zeggende wijken van 
het karakter 13 in een dozijn, zonder uitstraling en 
eigen identiteit. Het gebrek aan inspiratie werd ech
ter onderkend, een nieuwe wind ging waaien .. . 

Nieuwe tijden, oude tijden 
Medio 1994 werd met de installatie van de nieuwe 
(CDA-)wethouder Ruimtelijke Ordening, Jan Piet, een 
nieuwe periode ingeluid. Onder zijn leiding werd de 
oude traditie van oog voor architectonische kwaliteit 
nieuw leven ingeblazen. In de beleidsontwikkeling 
werd nadrukkelijk gestreefd naar het realiseren van 
kwaliteit in de leefomgeving. Om nieuwe inspiratie 
aan te boren is, na meer dan 20 jaar zaken te hebben 
gedaan met hetzelfde stedebouwkundig bureau, wel
overwogen de overstap gemaakt naar een ander ste
debouwkundig bureau (Kuiper Compagnons) met 
eenzelfde oog voor kwaliteit. Een nieuw elan brak 
aan, waarbij ook intern een mentaliteitsverandering 
optrad . Te lang had de gemeente de ontwikkelingen 
passief gade geslagen. De gemeente moest weer de 
taak op zich nemen om ontwikkelingen te sturen of 
zelfs te initiëren. Een ambitieus programma werd 
opgesteld om op middellange termijn weer kwaliteit 
in de leefomgeving in te brengen. 

De ideëenvorming 
De eerste aanzet hiertoe was de ontwikkeling van 
een Speerpuntenbeleid ruimtelijke inrichting. Hierin 
werd het kwaliteitsstreven voor het eerst zichtbaar 
gemaakt. Concrete voorstellen voor de ruimtelijke 
inrichting, gezien vanuit een integraal kader, moes
ten de beoogde kwaliteit veilig stellen . Niet langer 
wordt op ad hoc-basis beleid gevoerd . Een drietal 
hoofdthema's is als kapstok gebruikt voor de samen
hang tussen een groot aantal projecten. Deze hoofd
thema's zijn : dorp (de herinrichting van de oude 
dorpskern), Westeinderroute (de route direct langs de 
Westeinderplas die ten behoeve van de verkeersvei
ligheid en het recreatief gebruik wordt heringericht) 
en het Landelijk Gebied (visie op de toekomst waarin 
glastuinbouw al dan niet een hoofdrol speelt, vastge
legd in een nieuw bestemmingsplan Buitengebied). 



Blauwdruk: Woonhuis Suermondt, architect: Duiker 

De projecten die aan deze kapstokken worden opge
hangen betreffen onder andere een aantal woning
bouwlocaties, recreatieprojecten en verkeerskundige 
maatregelen. 

De instrumenten 
Inmiddels zijn de eerste ideëen op papier gezet en is 
het bestuurlijk draagvlak aanwezig . Nu een aanvang 
genomen wordt met de daadwerkelijke uitwerking 
van de ideëen dient ook de basis te worden gelegd 
voor de beoogde architectonische kwaliteit. De 
belangrijkste instrumenten die de gemeente Aals
meer hierbij heeft opgepakt zijn de architectuurnota 
en het beeldkwaliteitplan. Deze twee centrale 
beleidsnota's gaan het kader vormen voor met name 
de uitwerking van de woningbouwlokaties. Om ook 
naar buiten toe de hernieuwde aandacht voor hoog
waardige architectuur te presenteren en om burgers 
te betrekken bij deze ontwikkel ing is jongstleden mei 
een architectuuravond georganiseerd. Tijdens deze 
discussie-avond is een toelichting gegeven op de 
architectuurnota en hebben een stedebouwkundige 
en een spreker namens het Welstandstoezicht een 
uiteenzetting gegeven. Uit de opkomst bleek dat de 
titel van de avond, te weten Aandacht voor Architec
tuur, inderdaad op de Aalsmeerse bevolking van toe
passing is. 

De architectuurnota 
De architectuurnota (april 1995) met de aan de dis
cussie-avond gelijknamige t itel, bevat niet zozeer 
inhoudelijke richtlijnen. De nota gaat met name in op 
de procedu rele kant van het architectuurbeleid . Uit
gangspunt is het feit dat architectuur vraagt om een 
stimulerend, voorwaardenscheppend bele id. Dit kan 
bereikt worden wanneer zowel intern als extern de 
benod igde mentalite it en ambitie aanwezig zijn en 
wanneer deze ook tussen de verschillende taakve lden 
een samenhang krijgen . Deze samenhang dient ook 
tussen alle betrokken lagen te worden gerealiseerd. 
Dit betekent dat zowel de beleidsmakers en ontwer
pers, als de uitvoerders/beheerders, als de bewoners 
betrokken moeten worden bij inrichting, beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte. De beleidsma
kers en ontwerpers vormen de motor die het geheel 
aanstuurt doordat zij de ruimte krijgen hun ideeën te 
ontwikkelen en uiteen te zetten in lez ingen, tentoon
stell ingen en voorbeeldprojecten. De betrokkenen bij 
uitvoering en beheer moeten doordrongen zijn va n 
hun taak kwalite it te rea liseren, waarvoor onderl inge 
samenwerking tussen de verschillende dienst en van 

essentieel belang is. Aan bewoners kan meer verant
woordelijkheid worden gegeven in de vorm van zelf
beheerprojecten . Aalsmeer heeft reeds ervaringen 
opgedaan in het in overleg met bewoners herinrich
ten van de directe woonomgeving. 
Het enthousiasme en draagvlak dat nu is ontstaan 
moet zijn weerslag vinden in ruimtelijke plannen 
zodat een instrumenteel architectuurbeleid wordt 
geformuleerd. Dat dit enthousiasme ook daadwerke
lijk in de planvoorbereiding reeds zijn weerslag vindt, 
is bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt in de formulering 
van thema's voor de stedebouwkundige en architec
tonische invulling van de woningbouwlokaties. Ook 
de mogelijkheden om deze thema 's nader uit te wer
ken zijn reeds opgenomen in een startdocument voor 
de woningbouwlokaties. 

Het beeldkwaliteitplan 
Het beeldkwaliteitplan is het instrument bij uitstek 
om inhoudelijk beleid ten aanzien van het ru imtelijk 
ontwerp vast te leggen (de nu volgende stap). De 
gemeente ziet dit instrument niet zozeer als een 
geheel van bindende voorschriften maar als een lei
draad bij de uitwerking van plannen. De hierin opge
nomen richtlijnen worden in een doorlopend proces 
steeds aangepast aan de ontwikkel ingen en verande
rende ideeën ten aanzien van de omgevingskwaliteit. 
Met een beeldkwaliteitplan in de hand kan de Wel
standscommissie wervend, stimulerend en initirend te 
werk gaan, in plaats van alleen achteraf het bouw
plan toetsen . Met het aansnijden van dit onderwerp 
komen we op het punt waar Aalsmeer zich momen
teel bevindt ten aanzien van het formuleren van het 
architectuurbeleid. De eerste aanzet voor de uitwer
king van een beeldkwaliteitplan voor de gehele 
gemeente is reeds gedaan, door het verstrekken van 
een afstudeeropdracht aan een student stedebouw
kunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
Tegelijkertijd werkt een stedebouwkund ig bureau 
(SAS) in opdracht van de Noord-Hollandse Welstands
commissie als voorbeeldproject aan een beeldanalyse 
voor een deelgebied. Als afgele ide van de resultaten 
van deze beide projecten kunnen architectonische 
uitgangspunten voor de verschillende woningbouw
projecten en voor de welstandstoetsing worden 
geformuleerd. De gemeente kijkt re ikhalzend uit 
naar de eerste resultaten, omdat hiermee zowel 
extern als intern het enthousiasme weer opnieuw 
aangewakkerd kan worden . Well icht dat in de nabije 
t oekomst weer aansluiti ng gevonden kan worden bij 
de Aa lsmeerse architectuurtraditie. 
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Gemeentehuis, architect: Berghoef 
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Gemeente Aalsmeer 
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Ruimtelijke kwaliteit van het 
Land van Cuijk was eind 
september onderwerp van 
bespreking voor de burgemees
ters en de betrokken portefeuil
lehouders ruimtelijke ordening 
van de samenwerkende 
gemeenten Boxmeer, Cuijk, 
Grave, MiI/, Sint Anthonis en 
Vierlingsbeek. Burgemeester 
Ditfner van Vierlingsbeek, gast
heer van de bijeenkomst, zette 
uiteen dat in het land van Cuijk 
het inzicht groeit dat ook de 
kwaliteit van het buitengebied 
een gezamenlijke verantwoor
delijkheid is. De bestuurlijke 
verantwoordelijkheid zag 
Dittner in het verder ontwikke
len van de sterke punten van 
het landschap en het actief 
aanpakken van knelpunten 
daarin. 

Ter voorbereiding op deze inter
lokale bespreking werd een 
ongebruikelijke weg gevolgd. 
Op basis van zijn eerder gehou
den voordracht bij de wethou
dersconferentie van Architec
tuur Lokaal, Niet Grijs, archi
tectuur en lokaal bestuur, 
werd landschapsarchitect Dirk 
Sijmons van bureau H+N+S uit 
Utrecht uitgenodigd om per 
huurfiets het gebied te verken
nen en verslag te doen van zijn 
observaties. De zes gemeenten 
besloten na afloop van de 
presentatie van Sijmons om de 
voorgelegde gedachten nader 
uit te werken met de bedoeling 
om tot een gezamenlijk gedra
gen inzicht te komen en op 
basis daarvan de kwaliteiten 
van het landschap op bovenlo
kaal niveau 'te verbeteren. Een 
impressie van een fietstocht 
met een staartje. 

Randverschijnselen in het land van Cuijk 
Dirk Sijmons 

Problemen? In het land van Cuijk?? 
Deze uitroep is wel ongeveer het eerste wat je invalt 
bij het op de fiets stappen in het mooie vestingstadje 
Grave. Daar sta je dan. Vooral gewend lezingen te 
geven om een plan toe te lichten. Nu een vraag om in 
een lezing uiteen te zetten waar een plan over zou 
moeten gaan. Een verkenning maken waarin duide
lijk gemaakt wordt wat de samenwerkende gemeen
ten zouden kunnen willen met hun buitengebied. 
Het geslaagde initiatief om Ralph Erskine in te zetten 
bij een precisie-operatie in de revitalisering in het 
gevoelige centrum van Grave smaakt blijkbaar naar 
meer. In het voorgesprek blijkt een sterke motivatie 
om vanuit het gemeentelijk niveau ook verantwoor
delijkheid te pakken voor de toekomst van het land
schap. Men ziet het planvormingscircus van rijk en 
provincie langs trekken maar voelt daarbij geen echte 
betrokkenheid . In elk geval moet de nadruk liggen 
op de relatief bescheiden instrumenten die de 
gemeenten ter beschikking staan. Ik ben mij ervan 
bewust hier uitgenodigd te zijn bij de gratie van de 
grote afstand die het institutionele landinrichtings
proces langzamerhand heeft van de gemeenten die 
het betreft. 

Observaties 
Het gebied ken ik niet echt goed. Dat kan ook een 
voordeel zijn. De eerste indrukken zijn vaak sterk en 
trefzeker. Opvallend is allereerst de zorg die aan de 
omgeving besteed wordt. Een duidelijk diepgewortel 
de aandrang om naast liefdevolle aandacht aan het 
eigen privé-domein ook de overgang tussen privé en 
openbaar te markeren. Het aardigst zijn die gedeel
ten waar buren elkaar aangestoken hebben dat 
ongeveer in hetzelfde idioom te doen. Soms zijn het 
haagjes, dan weer muurtjes. Op de grotere schaal 
toont het gebied één van de mooiste voorbeelden 
hoe consequent volgehouden handelen leidt tot 
landschapsarchitectuur van het hoogste niveau. De 
baken bomen langs de Maas. In een deftig ritme van · 
eens in de honderd meter staan forse zwarte populie
ren die de scheepvaart bij hoogwater helpt de 
stroomgeul van de rivier te houden. De beweeglijke 
bladeren schijnen ook nog een perfecte radarreflexie 
te geven waardoor ze ook bij dichte mist de weg wij
zen. Dichterbij gekomen is duidelijk dat Rijkswater
staat nog wel even door wil met deze natuurlijke 
bebakening . Tussen de grote bomen zijn de opvolgers 
op dezelfde plantafstanden al aangeplant. 
Afgesneden rivierarmen, fortificaties, kloostercom
plexen, zelfbouwparadijsjes bij de riv ieren zijn magi
sche plekken in het gebied die van een lange ont-
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staansgeschiedenis vertellen . Door al deze details 
sluipt de indruk naar binnen dat het land van Cuijk 
duidelijk geen Brabant is maar ook geen Gelderland. 
De overkant van de Maas hoort er duidelijk niet bij 
en vroeger werd het Cuijkse in het zuiden en westen 
natuurlijk begrensd door de eindeloze hoogvenen 
van de Peel. Deze moeilijk te plaatsen eigenheid 
vormt de onderlegger voor de in dit deel van Neder
land onvermijdelijke veehouderij en levert ook de set
ting voor een soort ontspannen draperie van naoor
logse en nieuwere burgerwoningen. Nijmegen ligt 
vlakbij en tegelijkertijd maakt het land van Cuijk 
natuurlijk gewoon deel uit van het Randstad-Zand
stad-Ruhrstad-complex dat zich als één oplichtende 
metropool verraad in nachtelijke infrarood satelliet
opnamen. 
De industrialiserende landbouw en de bijna sluipende 
invloed van nieuwvestgingen uit de steden zijn dui
delijk de twee motoren van veranderingen in dit 
landschap. Op deze ontwikkelingen zal een plan 
zeker moeten reageren. Niet om op de rem te gaan 
staan maar om ze als landschapsvormende krachten 
in te zetten. Om deze produktieve kant aan te boren 
moeten wij beide vraagstukken misschien op een 
wat andere manier benaderen. 
Allereerst de ontwikkelingen in de landbouw die het 
hart raken van de discussie over de kwaliteit van het 
landschap. Kennis- en kapitaalintensieve teelten zoals 
de intensieve veehouderij in het land van Cuijk diver
geren nogal van de arcadisch wereld die veel stede
lingen in het agrarisch cultuurlandschap willen zien. 
De optredende milieuproblemen en de daarover 
oplaaiende discussie hebben gezorgd voor een soort 
maatschappelijke isolatie die zich ruimtelijk lijkt te 
uiten in volledig afplanten, anderszins uit het zicht 
onttrekken en met hekken buiten sluiten van de bui
tenwereld, kortom: schaamte. Wie daar doorheen 
kijkt ziet bedrijfsgebouwen waar nog nooit een ont
werpersoog naar heeft gekeken. Een sector die stief
moederlijk met aandacht is bedeeld . 
Dan de sub-urbanisering . Er is natuurlijk niets mis met 
de gemoedelijke vrijheid van de private paradijsjes op 
iedere kavel. Er schort wat aan het soort regie wat 
daarop wordt uitgeoefend. Een coalitie tussen wil tot 
individuele expressie van de eigenbouwer en de op 
originaliteit en artistieke brille geselecteerde architec
ten lijkt op het eerste gezicht een bron van rijke dif
ferentiatie in vorm, kleur, materiaalgebruik kortom in 
een grote dichtheid van visuele indrukken. Deze over
load aan visuele impulsen heeft helaas eerder de nei
ging zichzelf te uit te doven in nietszeggendheid. 
Eventueel aanwezige welstand verergert slechts het 



foto's Dirk Sijmons, vanaf de fiets 

probleem doordat alleen afzonderlijke objecten wor
den geadresseerd en aan het wonderlijke spel 'der 
goede smaak' worden onderworpen. Dat dit niet het 
vangnet oplevert dat 'stijl' of een 'codex' tot in het 
begin van deze eeuw bood aan minder getalenteerde 
vakgenoten, behoeft geen betoog. Het is het pro
bleem van een teveel aan variatie op het verkeerde 
niveau. Misschien wel het minst grijpbare probleem 
in stedebouw en landschapsarchitectuur. Als iedere 
plek probeert op te lichten is het resultaat een visuele 
ruis. Taeke de Jong laat in zijn Essays over variatie 
zien hoe belangrijk het houden van het juiste midden 
is als het om ruimtelijke variatie gaat. Een nauw lui
sterend evenwicht. Het is opmerkelijk dat wij over dit 
thema bijna letterlijk een zelfde paradox kunnen 
optekenen uit de mond van een architect. Aldo van 
Eijck en een ecoloog, Chris van Leeuwen: "Vroeger 
deden wij altijd hetzelfde met steeds een ander resul
taat, nu doen wij steeds iets anders met altijd hetzelf
de resultaat". 
In het land van Cuijk speelt dit probleem ook, maar in 
een beheersbare mate. Het prille successie-stadium 
van verspreide verstedelijking maakt bijsturing nog 
goed mogelijk. 
Op deze manier geformuleerd dienen zich de belang
rijkste invalshoeken voor een landschapsplan aan. De 
uitdaging zal er uit bestaan met de relatief beschei
den middelen vanuit het gemeentelijk niveau een 
antwoord te formuleren . Een eerste intuïtie gaat in 
de richting van het inzetten van simpele middelen 
die, mits consequent toegepast een heel krachtig 
ruimtelijk instrument kunnen zijn. Op zoek naar 
mogelijkheden daartoe moeten de overgangen tus
sen privé en openbaar op alle schaalniveaus worden 
bestudeerd. 

Randverschijnselen 
De heftigste grens tussen privé en openbaar wordt 
zoals wij hebben gezien geleverd door de architec
tuur. De kunst zal hier zijn te regisseren zonder in 
betutteling de vrijheid van bouwkundige expressie 
verloren te laten gaan. Het niveau van regulatie is 
hier alles bepalend. Het optimum zou wel eens kun
nen liggen op grotere binding op een lager niveau 
(rooilijnen, materiaalgebruik) en grotere vrijheid op 
het niveau van het object. In extremo: alleen twee 
soorten baksteen toelaten maar verder nauwelijks 
andere dan technische eisen stellen. 
Een schaalklik hoger is de rand van de kavel de over
gang tussen privé en openbaar. In het gebied zijn 
mooie voorbeelden aanwezig hoe eenvoudige afspra
ken over randafwerking (hagen, muren, duidelijke 

profielen) zeer uiteenlopende bebouwing nog een 
beetje familie van elkaar laten worden. 
Een heel ander soort aandacht is vervolgens nodig 
voor (de rand van) het erf bij de veehouderijen. Een 
handicap is dat de WRO niet toelaat dat vanuit bij
voorbeeld een bestemmingsplan invloed wordt uitge
oefend op de structuur van het agrarisch bedrijf. 
Niets staat de samenwerkende gemeenten echter in 
de weg om de op handen zijnde herstructurering van 
de intensieve veehouderij aan te grijpen om de 
bedrijfstak een hand toe te steken door een meer
voudige opdracht uit te schrijven voor het ontwerp 
van de nieuwe ammoniak-arme bedrijfsgebouwen. 
Dat zou een bijdrage zijn in zowel het doorbreken 
van het isolement als ook aan het herstellen van een 
levend landschap. 
Dan is er de rand van het dorp. Een aantal prachtige 
en flexibele oplossingen voor de beëindiging van dor
pen (vooral uit Drenthe) passeren de revue. Een stap
je verder is de aanbeveling eens na te denken de 
afzonderlijke contingenten van de dorpen bijelkaar 
te leggen en tot een nieuwe nederzetting te beslui
ten. Het gebied heeft een rijke traditie aan dorps
stichtingen die doorloopt tot het nieuwe Stevens
beek, een dorp uit de jaren dertig. 
Tenslotte de achterkanten van het gebied. Grootscha
lige zandwinning kan bij een adequate eindopleve
ring nieuwe openbaarheid brengen. Goed behandeld 
kunnen daarmee milieus worden gemaakt die dezelf
de zeggingskracht hebben als de dode Maasarmen 
(zoals bij Beugen). De aanpak rond de nieuwe zand
winning bij Linden ziet er wat dat betreft niet erg 
hoopvol uit. In dit verband is het oppakken van een 
aantal 'lange lijnen' in het gebied interessant. Deze 
smeden het gebied niet alleen voor de bewoners aan
een maar kunnen ook een spectaculaire verbetering 
opleveren van 'het toeristisch-recreatief produkt' 
zoals dat tegenwoordig heet. Het land van Cuijk 
heeft daarvoor de mogelijkheden werkelijk voor het 
oprapen: De Graafse dijk kan een route faciliteren, de 
Raam biedt mogelijkheden die te incasseren zijn door 
het eenvoudig aan elkaar knopen van beheerspaden 
en het invullen van ontbrekende stukjes, er ligt een 
spoordijkje van west naar oost door het gebied waar
over veen(?) werd vervoerd en nu een prachtig fiets
pad tot in Duitsland zou reiken en tenslotte, zeker het 
meest spectaculair: een Maaspad. Eenvoudige midde
len maken een wandeling van Vierlingsbeek tot Grave 
langs de baken bomen mogelijk. Het op een andere 
manier organiseren van de openbaarheid van het 
landschap is in het licht van de ontwikkelingen in de 
landbouw ook in het land van Cuijk zeker geen luxe. 

5 

~ 
4"'C~ ~ 

11'':.1 ' . I 

r' • .:"'k* , 

Informatie 

Gemeente Boxmeer, tel. 0485 - 5B5911 
Gemeente Cu ijk, tel. 0485 - 396600 
Gemeente Grave, tel. 0486 - 478911 
Gemeente Mil! en Sint Hubert, tel. 0485 -
451844 

~, 

Gemeente Sint Anthonis, tel. 0485 - 381919 
Gemeente Vierlingsbeek, tel. 0478 - 635252 

Bureau H+N+S 
Dirk Sijmons 
Postbus 10156 
3505 AC Utrecht 
tel. 030 - 2445757 



Het werkterrein uitgebreid naar stedebouw Tracy Metz 

Kees Rijnboutt (1939) was tussen september 1989 en augustus 1995 
Rijksbouwmeester. Daarvoor had hij een gevariëerde loopbaan als hoogleraar 
aan de TU Delft, adjunct-directeur van de dienst Volkshuisvesting in Amsterdam 
en sinds 1975 partner van het Amsterdamse bureau Architektengroep Loerakker 
Rijnboutt Ruijssenaars Hendriks. Hij kent de bouwpraktijk dan ook zowel van de 
ontwerpende als van de bestuurlijke en financiële kant. Tijdens zijn periode als 
Rijksbouwmeester heeft Rijnboutt zelf één been in de praktijk gehouden door 
voor een dag in de week bij zijn bureau te blijven werken; na zijn afscheid is hij 
er fulltime teruggekeerd. Een terugblik van Kees Rijnboutt op zijn Rijksbouw
meesterschap, in gesprek met Tracy Metz. 

Hoeveel invloed heeft de Rijksbouwmeester? 
'Dat hangt ervan af, of er in je zittingsperiode veel of 
weinig wordt gebouwd. Natuurlijk is het ook een per
soonlijke kwestie, of je gebruik weet te maken van de 
politieke mogelijkheden die je hebt. Als Rijksbouw
meester ben je afhankelijk van wat de politiek wil, en 
ik had het geluk dat ik er zat in een periode dat de 
politiek inderdaad veel wilde. Er is in mijn tijd veel 
gebouwd, en ik had dan ook veel invloed. Ik heb eens 
op de achterkant van een envelop uitgerekend dat er 
toen voor tussen de vier en vijf miljard in gang is 
gezet, zowel gebouwen ten behoeve van het rijk zelf 
als door het rijk geëntameerde projecten. Een voor
beeld is de LaVi-kavel, het gebied in het centrum van 
Den Haag waar oorspronkelijk het ministerie van 
Landbouw en Visserij zich zou vestigen, dat inmiddels 
de Resident is gaan heten. Dat is een gebied van 
150.000 vierkante meter waarvan een derde door het 
ministerie van VWS zal worden gebruikt. Ook op het 
initiatief van het rijk is het Wilhelminahof ontstaan 
op de Kop van Zuid, waarvan nu het merendeel voor 
het rijk is bestemd maar waar evenveel voor de markt 
nog bij kan komen .' 

Is de inhoud van dat werk veranderd nu niet alleen 
het rijk, maar ook steeds meer gemeenten een archi
tectuurbeleid voeren? 
'De functie van Rijksbouwmeester is dankbaarder 
geworden door de verschijning in 1992 van de eerste 
overheidsnota over architectuurbeleid. Die heeft veel 
mogelijk gemaakt, om te beginnen door de politieke 
wil die eruit sprak. Het Stimuleringsfonds is als spinoff 
van die nota ontstaan, en ik ben betrokken geweest 
bij de totstandkoming van het Architectuur Platform, 
waarin Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Cultuur elkaar treffen . Landbouw is daar nu ook bij 
en waarschijnlijk binnenkort ook Verkeer. De beleids
brief die minister De Boer van VROM heeft geschre
ven over de inrichting van Nederland is in samenwer
king met het Platform ontstaan . Met het oog op de 
debatten over de VIN EX-lokaties en het Groene Hart 
is dus al afgestemd met staatssecretaris Nuis van Cul
tuur en minister Van Aartsen van Landbouw. Nu zijn 
er via Verkeer ook contacten met de Nederlandse 
Spoorwegen over de Betuwelijn en de gevolgen daar
van voor de gebouwen en civiele kunstwerken erom
heen. Dat vind ik een goede zaak. 
Een andere spinoff is een initiatief als Architectuur 
Lokaal. Dit platform voor gemeentelijk architectuur
beleid houdt zich bezig met de gemeenten: zij maken 
uit hoe een groot deel van Nederland eruit ziet. Zo is 
er op veel verschillende niveaus erkenning van het 
belang van architectuurbeleid.' 

De voorbeelden van projecten die u noemt, gaan alle
maal de schaal van het individuele gebouw te boven. 
Is dat toeval? 
'Het Platform waar diverse ministeries deel van uit 
maken, stelt de Rijksbouwmeester in staat om als een 
belangrijke verbindende schakel te fungeren in 
beleid en financiering. Hij wordt niet zozeer meer 
opdrachtgever als kwaliteitsbegeleider. De functie 
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krijgt meer gezichten. Ik heb erg mijn best gedaan 
om het werkterrein uit te breiden tot de stedebouw. 
Inderdaad heb ik de indruk dat ik daarmee een ande
re nadruk leg dan mijn voorgangers - het is ook een 
beetje de tijdgeest. 
Je kunt grote gebouwen aanwenden als katapult 
voor hun stedebouwkundige milieus. Gebouwen 
moeten betekenisvol zijn voor hun omgeving, en zo 
krijg je het gesprek op gang over stedebouwkundige 
betekenis. Dat gesprek hebben we gevoerd over gro
te complexen als rechtbanken en gevangenissen, 
maar ook op kleine schaal, bijvoorbeeld over belas
tingkantoren en regionale politiebureaus. De eerste 
slag moet zijn: verankering van dat gebouw in zijn 
context.' 

Bent u daarom begonnen met het houden van work
shops voor het ontwerpen van stedelijke gebieden? 
'De eerste workshop was een list om uit een impasse 
te komen. Voor de LaVi-kavel in Den Haag lag al een 
masterplan van de Luxemburgse architect Rob Krier. 
Dat was niet te vertalen in de Nederlandse context, 
noch als plan, noch als bouwopgave. Daarom hebben 
we met het rijk - dat de grond inbrengt - en de 
gemeente - over de gebouwen die erop komen - een 
overeenkomst gesloten met betrekking tot het pro
gramma. Vervolgens hebben jonge ontwerpers Bert 
Dirrix en Peter Drijver en twee ervaren ontwerpers, 
Gunnar Daan en Sjoerd Soeters, bij elkaar gebracht 
en in drie maanden een plan gemaakt. Zo kreeg een 
onbegrepen voorstel toch perspectief. De gegaran
deerde afname van dertig procent van het totale 
volume van het rijk werkte als een katapult voor de 
integrale aanpak. De workshops hadden een doel: 
stadsreparatie. 
Er was toen nog een belegger; dat werd een joint 
venture van MAB en het Bouwfonds. Op hun initia
tief zijn Cesar Pelli en M ichael Graves erbij gehaald. 
Overigens was de ophef rond Graves een storm in een 
glas water. In mijn t ijd als Rijksbouwmeester is minder 
dan vijf procent van de rijksopdrachten naar niet
Nederlandse architecten gegaan. Die kwestie is dan 
ook van volstrekt ondergeschikt belang. 
De tweede workshop ging over het Wilhelminahof 
toen nog Hof van Zuid genoemd. Dat begon ook met 
een impasse: te veel procedures en komma's, maar 
daar konden we ook een convenant sluiten en na drie 
maanden een plan presenteren. De derde was voor 
de Grotiusplaats in Den Haag, waar het Paleis van Jus
titie werd uitgebreid en gerenoveerd. Dat was maar 
een kwart van het hele project, maar voldoende om 
als katalysator de reactie op gang te krijgen.' 

Strekte het gesprek over de stedebouwkundige bete
kenis van grote gebouwen zich ook uit tot rechtban
ken en penitentiaire inrichtingen? 
'Een van de belangrijkste initiatieven die tijdens mijn 
zittingsperiode zijn genomen, was JR 120. Die behan
delde een groot aantal nieuwe of te verbouwen 
rechtbanken en penitentiaire inrichtingen en hun ver
houding tot de omgeving. Mijn overtuiging, onze 
overtuiging, was dat rechtbanken thuis horen in de 



Prof.ir. Kees Rijnboutt, foto Wim Ruygrok 

steden. Zo'n belangrij ke maatschappelijke functie 
moet je niet buiten de kern van de samenleving 
plaatsen. Goed, als culturele opvatting ligt dit mis
schien voor de hand, maar het heeft nogal wat conse
quenties in de praktijk: veiligheidsrisico's bij vervoer 
van gedetineerden, bijvoorbeeld, en de bescherming 
van het personeel in de rechtbank zelf. Over dit prin
cipe is dan ook veel gediscussieerd, zeker, maar als 
RGD hielden we vast aan het standpunt: het recht in 
Nederland kan het daglicht verdragen, letterlijk en in 
overdrachtelijke zin . 
Inmiddels zijn er twintig rechtbanken ge- of ver
bouwd of op z'n minst in aanbouw. Ongeveer het
zelfde aantal penitentiaire inrichtingen, pi's, is 
gebouwd in landelijk gebied. Gelukkig niet allemaal, 
want net als alle gebouwen met een publieke functie 
horen die bij de samenleving, maar soms kan het niet 
anders. De pi's worden steeds groter, in enkele jaren 
tijd zijn ze uitgegroeid van 144 inwoners naar nu 400, 
waarin zo'n vijftig nationaliteiten zijn vertegenwoor
digd, plus ongeveer evenveel personeelsleden . Dan 
praat je over complexen van vijf, zes, ze lfs zeven hec
tare, waar zowel gewoond wordt als gewerkt als 
gerecreëerd. Voor zulke gebouwen is vrijwel geen 
plaats anders dan op een overgeschoten stuk land 
aan de periferie of op een tamelijk veraf gelegen 
bedrijventerrein . 
De wens van de Tweede Kamer om tweeduizend cel
len bij te hebben, betekent dat er nu 15 pi's in ont
wikkeling zijn . Nu Nederland het gemiddelde Europe
se percentage gedetineerden begint te bereiken zuI
len er de komende tien tot twintig jaar nog wel vijf á 
tienduizend cellen bijkomen. 
In mijn afscheidstoespraak heb ik een lans gebroken 
voor veel compactere pi's door het stapelen van func
ties. Als Rijksbouwmeester heb ik onderzoek naar 
nieuwe bouwvormen in gang gezet met studie
opdrachten aan onder andere Kees Christiaanse en 
Willem-Jan Neutelings. Daarmee zullen de mogelijk
heden om deze gebouwen in de stad te houden, toe
nemen. Dat is in het belang van de gedetineerden, 
die daardoor makkelijker contact houden met hun 
familie en de buitenwereld, en van de mensen die er 
werken. De gemiddelde gedetineerde zit er minder 
dan een jaar, maar de mensen die er werken doen dat 
vaak levenslang.' 

Ook al zien de bewaarders, de griffiers en de bodes 
daar niets in? 
'Er is vaak een spanningsveld tussen de belangen van 
de gebru ikers en de belangen van Nederland. Regel
matig laait ook het debat op over het nut van een 
dienst als RGD, en wordt weer de vraag gesteld of 
bepaalde delen van de overheid niet beter in de 
eigen huisvesting kunnen voorzien. 
Veel landen hebben inderdaad de huisvestingsdien
sten van de overheid gedecentraliseerd. In Nederland 
was dat tot 1921 ook zo, totdat men het een goed 
idee vond om vanuit het oogpunt van efficiency, flexi
biliteit en het bundelen van kennis een dienst op te 
richten . Nu gaat de pendule weer de andere kant op 
en wil iedere dienst voor zichzelf bouwen. Daarmee 

Interieur ministerie VROM. waarin het Bureau Rijksbouwmeester is 
gehuisvest. Ontwerp Jan Hoogstad. Bron: VROM Ministry, Uitgeverij 
010, foto Joop van Reeken Studio/Peter Schütte. 

gaan ze voorbij aan het feit dat er op dit gebied al 
een goed facilitair bedrijf voor de overheid bestaat, 
dat bovendien steeds kleiner en effectiever wordt. In 
ongeveer tien jaar tijd is het aantal personeelsleden 
van zo'n 1400 teruggebracht tot 900. De RGD is daar
mee al slagvaardiger geworden en, laat ik zeggen, 
goochemer.' 

U bent bekritiseerd omdat u als Rijksbouwmeester te 
makkelijk zou zijn meegegaan in het marktconform 
bouwen door de overheid. 
'Dat beleid was al voor mijn aantreden bekrachtigd 
door de Tweede Kamer. Maar ik verschuil me daar 
niet achter. Ik vind dit principieel een goede zaak. In 
het systeem van democratisch kapitalisme waar wij in 
leven is het onzin om te zeggen: instanties als banken 
of pensioenfondsen mogen niet meedoen. Dan is het 
aan de Rijksbouwmeester om ervoor te zorgen dat hij 
zaken doet met de ered ivisie van de projectontwikke
laars en de beleggers. Het overgrote deel van de 
rechtbanken is tot stand gekomen met projectont
wikkelaars en particulier geld. Het zou te bizar zijn 
om niet met de markt samen te werken - maar 
natuurlijk we l met goede regels over zeggenschap. Je 
moet oefenen daarin, een evenwicht vinden - en pro
jectontwikkelaars en beleggers zijn in Nederland nog 
niet zo lang bezig op die manier. Er schijnen mensen 
te zijn die bang zijn dat alles op elkaar gaat lijken, 
maar dat zie ik nog niet zo. De rechtbank van Henket 
in Middelburg lijkt toch in niets op die van Charles 
Vandenhove in Den Bosch? Of op die van Quist in 
Assen? We moeten niet zo elitair zijn dat we ons niets 
aantrekken van de opvattingen van andere partijen.' 

U werkt nu zelf aan een opdracht voor de RGD, de 
uitbreiding van het complex voor de rechterlijke 
macht in Zutphen. Afscheidscadeautje? 
'Helemaal niet. Die opdracht dateert van lang voor 
mijn vertrek. Als Rijksbouwmeester heb ik het van 
meet af aan belangrijk gevonden, dat de ontwerpers 
voor de RGD, dus ook de Rijksbouwmeester, aan de 
hitte van de dag worden blootgesteld. Anders raak je 
de feeling met de praktijk kwijt.' 
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Informatie 

Bureau Rijksbouwmeester 
Ministerie VROM 
Postbus 20952 
2500 EZ Den Haag 
tel 070 - 3393939 



Winkelgebieden in Hilversum, Almere en Amstelveen 
Architectuur Lokaal Excursie op 15 februari 1996 

Let op: aanmelden via formulier in deze krant tot uiterlijk 1 februari 1996 

Winkelcentrum 'Heksenwiel' centrumgebied 
Haagse Beemden, Breda. 
Kenmerkend voor de identiteit van de wijk 
Haagse Beemden zijn het meertje Heksen
wiel en de waterloop aan de noordwest
kant. Deze elementen komen terug in het 
winkelcentrum door het Watertheater. 

In veel Brabantse dorpen is de 'oeroude eik' 
een beeldbepa lend element. Dit gegeven is 
in 'Heksenwiel' toegepast door het plaatsen 
van een moeraseik van tenminste twintig 
jaar oud. 
Bron : Heksenwiel. Centrumgebied Haagse 
Beemden, Breda 
Uitgave gemeente Breda, 1994 

Informatie 

Architectuur Lokaal 
José van Campen 
Delphine van Wageningen 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010 - 4369000 
fax 010 - 4362234 

De eerste Architectuur Lokaal Excursie voor lokale 
bestuurders en ambtenaren heeft als thema winkel
gebieden. Winkelgebieden zijn medebepalend voor 
het functioneren van steden en dorpen. Dit strekt 
zich uit van macro tot micro schaalniveau. Onder het 
macro schaalniveau vallen ruimtelijke en stedebouw
kundige aspecten zoals ligging en aard van de win
kels, de eventuele combinatie met andere functies, de 
aansluitingen op de infrastructuur, de opbouw van 
het winkelgebied en de looproutes etc. Op micro 
schaalniveau moet worden gedacht aan de architec
tuur van de winkelpuien en de winkelinrichting, 
reclames, rolluiken, verlichting, straatmeubilair etc. 

Programma (wijzigingen voorbehouden) 

Hilversum: de herinrichting van het centrumgebied 
Om de regionale concurrentiepositie van Hilversum te 
versterken is een inrichtingsplan voor het centrale win
kelgebied ontwerpen door bureau Bakker & Bleeker. 
Het autoverkeer werd zoveel mogelijk uit het centrum 
verbannen . De samenwerking tussen gemeente en 
ondernemers is hecht. Zo wordt de uitvoering van het 
plan mede gefinancierd door de winkeliers via een 
baatbelasting en krijgen terrashouders korting op de 
precario indien zij rotan stoelen gebruiken. 
Inleiders: Bram Breedveld van bureau B & B en een 
vertegenwoordiger van de gemeente Hilversum. 

Almere-Buiten: samenhang van winkelgebieden op 
stadsdeelniveau 
In Almere-Buiten ligt Doe-Mere, een winkelgalerij 
waarin een clustering is samengebracht van grote 
zaken in de doe-het-zelf en meubel-branche. Daarnaast 
is onlangs in Almere Stad een nieuw winkelcentrum in 
gebruik genomen, ontworpen door N.C. van Vugt. Dit 
heeft uiteraard gevolgen voor de bestaande winkel
voorzieningen. De toekomstige aanpak daarvan kan 
variëren van face-lift tot wezenlijke functieverandering 
(maar niets daarvan is op dit moment nog zeker). 
Inleider: vertegenwoordiger van de gemeente A lmere. 

Amstelveen: stedebouwkundig ontwerp voor 
stadscentrum 
Het centrum van Amstelveen wordt de komende 
jaren verdicht met winkels, culturele voorz ieningen, 
woningen, kantoren en parkeervoorzieningen. Het 
toekomstige centrum moet echter wel typisch Amstel
veens blijven en de identiteit van de gemeente ver
sterken . De vormgeving van de stedelijke ruimte staat 
centraal in de planvorming en is bepalend voor de 
situering van de gewenste functies en de randvoor
waarden die worden opgelegd aan de architectuur. 
Inleiders: Stefan Gall van Atelier Quadrat en een ver
tegenwoordiger van de gemeente Amstelveen. 

DEELNAME EN AANMELDING 
De Architectuur Lokaal Excursie Winkelgebieden vindt 
plaats op 15 februari 1996 van 10.00 tot 18.30 uur. Het 
programma start in Hilversum, nabij het NS-Station. 
Per bus worden vervolgens Almere-Buiten en Amstel
veen bezocht. Het eindpunt van de excursie is NS-Sta
tion Amsterdam- Duivendrecht. De excursie is bedoeld 
voor lokale bestuurders, eventueel in gezelschap van 
een betrokken ambtenaar. Het aantal deelnemers is 
beperkt. Bij overintekening geldt: deelname op volg
orde van binnenkomst van de aanmeldingen en maxi
maal twee deelnemers per gemeente. Aanmelding is 
alleen mogelijk door retournering van het formulier 
dat in deze krant is bijgesloten. De aanmeldingster
mijn sluit op 1 februari 1996. De kosten voor deelna
me bedragen f. 275,- (exc/. BTW) per persoon. 

Vooraankondiging 
De Tweede Architectuur Lokaal Excursie heeft als 
thema bedrijfsterreinen en voert langs smart buil
dings, sick buildings en re-arch van het industrieel 
erfgoed. Deze excursie vindt plaats op donderdag 9 
mei 1996. In de krant van maart 1996 worden de 
definitieve gegevens van de excursie opgenomen, 
evenals een intekenformulier. 



Rangorde in het landschap 

Herinnering aan een plek, De Tjamme, Semna van Ooy 

Zo'n 25 jaar geleden werd in de Ruilverkaveling Beer
ta in Noordoost-Groningen het plan opgevat om de 
bestaande landbouwgrond een nieuwe bestemming 
te geven. Het landbouwareaal zou geleidelijk moeten 
veranderen in een uitgestrekt natuurgebied . Sinds de 
bemaling is stopgezet is het land gedeeltelijk onder 
water gelopen en is er een waterrijk natuurterrein 
ontstaan, dat een belangrijke broedplaats voor talrij
ke vogelsoorten is geworden. In de richting van Beer
ta strekt het gebied zich uit als een verwilderd gras
land waar een kudde Schotse Hooglanders het hele 
jaar door graast. Het natuurgebied De Tjamme, in 
totaal 210 ha groot, is uitgegroeid tot één van de aan
trekkelijkste natuurontwikkelingsgebieden in het 
noorden, ontstaan in een tijd waarin dat begrip nog 
onbekend was. Acht jaar geleden werd in De Tjamme, 
tussen Beerta en Finsterwolde, 8 hectare bos geplant. 
Om een oplossing te vinden voor de verwerking van 
een grote hoeveelheid afgegraven landbouwgrond 
die nog in depot lag, zocht Staatsbosbeheer contact 
met Wim Boetze, landschapsarchitect van de Landin
richtingsdienst Groningen. Hij legde contact met de 
kunstenaar Semna van Ooy, die onafhankelijk van 
Staatsbosbeheer een 'bosbeeld' wilde realiseren in dit 
gebied naar aanleiding van haar herinnering aan het 
berglandschap van het Amerikaanse Bryce National 
Park. In het vlakke land van Groningen herkende zij 
een zekere geleding die door het bos werd aange
bracht: van groot naar klein en van open naar beslo
ten. 
Het voorstel van een beeld waarvoor Van Ooy Staats
bosbeheer op eigen initiatief benaderde, was veel 
kleiner en anders van vorm dan het beeld dat er nu 
staat. Haar initiatief kruiste per toeval het grondpro
bleem van Staatsbosbeheer. Van Ooy maakte bij haar 
nieuwe plannen gebruik van de voedselrijke land
bouwgrond die in het natuurgebied was afgegraven 
om zeldzame plantensoorten die op armere grond 
leven een kans te geven. Daarmee bood ze de door 
Staatsbosbeheer gewenste oplossing voor de opgesla
gen grond, en dat was voor Staatsbosbeheer een goe-

de reden om volledige medewerking te verlenen en 
als opdrachtgever op te treden. Boetze werd project
leider en maakte de financiering en de uitvoering van 
het plan mogelijk. 

Van weidse ruimte naar menselijke maat 
Van Ooy gaat er vanuit dat een beeld voor een land
schap nooit op zichzelf staat. "Het beeld maakt 
gebruik van het landschap, het wordt er onderdeel 
van. Het landschap bil=dt ruimschoots plaats aan een 
groot beeld. De vraag is alleen hoe geleidelijk of hoe 
abrupt is de overgang tussen die twee. De opbouw 
van het bosbeeld gaat geleidelijk. Het is een voortzet
ting van de natuurlijke rangorde van groot naar klein 
en van laag naar hoog". 
Het beeld Herinnering aan een plek symboliseert de 
overgang van de natuurlijke, weidse ruimte naar een 
meer op menselijke maat gerichte ordening. 
Op het grote open veld aan de zuidelijke rand van 
het bos is een uit terrassen opgebouwde heuvel aan
gelegd. De heuvel, waarvoor 5000 m3 grond werd 
gebruikt, bestaat uit drie terraslagen. De plattegrond 
van het beeld, een taps toelopende trap met zes gro
te en twaalf kleine treden, heeft de vorm van een 
ongelijke driehoek van 10x9x12 meter, waarbij de 
lange kant in de richting van de kerktoren van 
Finsterwolde loopt. De toren is een belangrijk oriën
tatiepunt voor de wijde omgeving. Vanuit Beerta zou 
de toren door de bomen aan het zicht worden ont
trokken, en ook vanuit het bos zou hij uit het land
schap verdwijnen. Daarom is diagonaal door het bos 
een zichtas gekapt: een brede laan die aan de kant 
van de toren 30 meter breed is en bij het beeld maar 
15, waardoor een perspectivische correctie ontstaat 
die de toren visueel dichterbij haalt. De boslaan is 
niet alleen zichtlijn maar ook wandelpad met een 
lengte van 550 meter. Vanaf de trap is naar het zui
den het lager gelegen weidse landschap van De Tjam
me te zien; in noordelijke richting het hoger gelegen 
bos met de laan, gericht op de toren. 
Het beeld is dit najaar voor het publiek opengesteld. 
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Herinnering, Bryce National Park 

Informatie 

Galerie Waalkens 
Finsterwolde 
tel. 0597 - 331426 

Lex ter Velde 
Boswachter van Staatsbosbeheer 
tel. 0597 - 552807 

Het kunstwerk is te bezoeken en bereikbaar 
via het fietspad/voetpad op de grens van 
bos en grasland door De Tjamme. Dit pad 
loopt van de Wiegersweg (tussen Beerta en 
Finsterwalde) via het zwembad op de 
Hardenberg tot aan de klinkerweg. 



Het PIE inventariseert de indus
triële monumenten van 
Nederland, ofwel architectuur 
met een industriële functie van 
na 1850, uitgaande van bran
che-onderzoek. Over het hele 
land worden de bedrijfsgeschie
denis van de branches, hetgeen 
er aan industriële gebouwen is 
gerealiseerd, de bijbehorende 
programma's, de toegepaste 
bouwtechnieken en de gebou
wen die nog bestaan in de 
onderscheiden branches, door 
vrijwillige onderzoekers geïn
ventariseerd aan de hand van 
een coderingssysteem. Van de 
onderzoeksresultaten wordt 
verslag gedaan in een reeks van 
rapporten, hetgeen een totaal
beeld van het industrieel 
erfgoed oplevert. Rotterdam en 
de Zaanstreek vormen met hun 
gevarieerde industriële ontwik
keling aan de rivieroevers een 
uitzondering binnen de onder
zoeksopzet: uitgangspunt was 
in deze gebieden niet een speci
fieke branche, maar het gehele 
'industrielandschap '. Lidewijde 
de Smet, kunsthistoricus, werk
te mee aan nummer 22 van de 
PIE-rapportenreeks die betrek
king heeft op de Zaanstreek. 
Veel inspirerende ideeën voor 
samenhangende herbestem
ming heeft ze daar echter nog 
niet aangetroffen. 

Informatie 

Jaar van het Industrieel Erfgoed 
Stichting Projectbureau Industrieel Erfgoed 
Marjo van Loon 
Postbus 571 
3700 AN Zeist 
tel. 030-6919996 

Bij het PIE is tevens informatie verkrijgbaar 
over de publikaties die het bureau heeft 
uitgebracht: 
De PIE-rapportenreeks 
(waarvan rapport Zaanstad nr.22 is); 
Handleiding voor herbestemmings
projecten, in samenwerking met de 
Technische Universiteit Delft, vakgroep 
Bouwmanagement; 
Almanak voor het industrieel erfgoed, 
Zeist 1994; 
Oude fabrieken, nieuwe functies, 
Zeist 1995; 
Herbestemming industrieel erfgoed in 
Nederland, Peter Nijhof en Ed Schulte, 
Zutphen 1994, Walburg Pers, ISBN 
906011.902.9, f. 49,50 (standaardwerk). 

De Federatie Industrieel Erfgoed Nederland 
stelt in het jaar 1996 haar tijdschrift 
Industria ten dienste van het Jaar van het 
Industrieel Erfgoed 
FIEN 
Zomervaart 206F 
2033 ON Haarlem 
tel. 023-5353363 

De kunst van slopen en verbouwen 
Industrielandschap Zaanstreek 

De Zaanse Schans, het museum voor de pre-industriële revolutie 

De hedendaagse zakenman met een laptop en draag
bare telefoon in zijn kantoor op vier wielen moet zich 
verbazen in de file bij de Coentunnel. Ten noorden 
van Amsterdam komt hij in een waar industrieland
schap terecht, zoals de Zaanstreek vanwege zijn vele 
industrieel erfgoed wordt aangeduid (1). Rookplui
men, transportbanden hoog boven de doorgaande 
weg, vrachtverkeer en geuren van cacao en soja 
omhullen gebouwen uit het industriële tijdperk. 
Kozen de directeuren rond de eeuwwisseling nog 
voor fabrieken als burchten, die in hun stijl herinner
den aan de heersers uit een verder verleden, de 
nieuwbouw voor het huidige management illustreert 
de moderne industrie van automatisering en admini
stratie. Zo ook in de Zaanstreek, waar Albert Heijn 
vorig jaar zijn complex van produktiepanden - een 
voorbeeld van industrieel erfgoed bij uitstek - sloopte 
en even verderop de nieuwbouw voor een kolossaal 
hoofdkantoor is gestart. 
De groeiende belangstelling voor industriële monu
menten (architectuur met een industriële functie van 
na 1850) komt erg laat wanneer deze een bijdrage 
zou moeten leveren aan behoud van industrieel erf
goed. AI vanaf de eeuwwisseling vereisen economi
sche ontwikkelingen steeds aanpassing aan nieuwe 
produktietechnieken, waardoor fabriekspanden in 
een doorlopend proces werden verlaten, verbouwd 
of gesloopt. Economische ontwikkelingen en woning
bouwbeleid hebben, wellicht in samenhang, geleid 
tot een enorme versnelling van dit proces vanaf de 
jaren '70. In die periode nam de industriële produktie 
af en tegelijkertijd diende de overheid aan de vraag 
naar woningbouw te voldoen waartoe, in het kader 
van het milieubeleid, fabrieken verplaatst moesten 
worden. Voor het industrieel erfgoed dat (nog) rest in 
de Zaanstreek moet nog wel een toekomstvisie wor
den ontwikkeld. 

Gemiste kans voor expositie van het erfgoed 
Het voert te ver om hier de industrialisatie van Neder
land te beschrijven en daarom beperk ik mij tot enke
le opmerkingen. De industriële revolutie in Neder
land, grof gedefinieerd als de opkomst van uniforme 
produktie met behulp van de stoommachine, brak 
pas goed door aan het einde van de vorige eeuw. Dit 
was laat in vergelijking tot Engeland, Duitsland of 
België. De groei vond vooral plaats in de verwerken
de industrie die produceerde voor de eeuwenoude 
handel, voor het kruispunt van in- en export. Welis
waar had Nederland ook delvende industrie zoals 
mijnbouw, maar daarvan is al het erfgoed radicaal 
gesloopt en blijft hier derhalve buiten beschouwing . 
Belangrijke branches in Nederland werden de textiel, 
verf, zeep, papier en de verwerking van allerlei 
zaden, granen en bonen. In het kielzog bloeide de 
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Lidewijde de Smet 

Lassie (Van Nelie), voortgang van produktie in monumenten 

machinebouw die behalve voor fabrieken ook de 
apparaten leverde voor het toenemende transport en 
voor de bouw van bijvoorbeeld gemalen. 
Het industrielandschap de Zaan wordt gevormd door 
het erfgoed op de oevers langs de 12 kilometer lange 
rivier de Zaan, die zich met de monding in het IJ uit
strekt naar het noorden. Dit industrielandschap is 
ouder dan de stoommachine. Bezaaid met honderden 
molens functioneerde het slagenlandschap als indu
strieterrein voor de handel van het nabijgelegen 
Amsterdam. Amsterdam had lastige gildebepalingen, 
amper plek voor smerige fabriekjes en teveel bebou
wing om voldoende wind op de wieken te vangen. 
De molens in de Zaanstreek zijn de basis voor het 
industrieel erfgoed van na 1850. De ondernemers, die 
vaak meerdere molens in bedrijf hadden, introdu
ceerden de stoommachine die aanvankelijk enkel en 
alleen de windkracht verving; de molensteen kon 
sindsdien onafhankelijk van weer en wind draaien. 
De machine of de molen zelf werd omhuld met een 
stenen gebouwtje (minder brandgevaar) en met de 
groei en verandering van het produktieproces ont
stonden de eerste fabrieken. 
Het historisch belang van de molenindustrie in de 
Zaanstreek is inmiddels wereldberoemd en tentoon
gesteld in het openluchtmuseum De Zaanse Schans. 
Molens en houten pakhuizen zijn in hun geheel hier
heen verplaatst. Maar hoe doe je dat als je het erf
goed van baksteen en beton wilt exposeren? Het 
museum in oprichting voor de streek (dat mede het 
industrieel verleden wil exposeren) heeft hier maar 
een half antwoord op gevonden: door middel van 
documentatie in een nieuw te bouwen museum bij 
de Zaanse Schans. Inwoners van de streek vinden het 
doodeng, zo'n hip gebouw bij hun molens. Of deze 
angst nu terecht is of niet, hier is uiteraard sprake van 
een gemiste kans. Daar waar grote fabrieken uit de 
tijd van de industriële revolutie juist vandaag leeg 
komen is het niet toepasselijk om even verderop over 
hun historie te worden geïnformeerd in een taal van 
het digitale tijdperk. De mislukte poging om de expo
sitie in industrieel erfgoed te starten veroorzaakt een 
gemis aan voorbeelden uit de praktijk. Het complex 
van Verkade bijvoorbeeld, kan het volgende expose
ren: een diversiteit aan produktie-technieken (koek
jes, verpakking, waxine), een beeld van de bijzondere 
economische geschiedenis (een familiebedrijf dat uit
groeit tot internationaal concern) en - last but not 
least - een overzicht van industriële bouwkunst (de 
oudste delen met houtskelet bouwen baksteen bouw 
in neo-Renaissance stijl, panden vanaf de jaren '20 in 
de zakelijke stijl, houten pakhuizen en zelfs een 
eigen sportveld met accommodatie). 
Dat de interesse van het publiek van 'dagjesmensen' 
niet alleen naar molens uitgaat maar zeker ook naar 



Duyvis laboratorium, slopen of 
herbestemmen ? 

Industrieel erfgoed, burchten 
van bedrijvigheid 
(de Vlijt, Wessanen Laan) 

Pette-Boon, herbestemming 
onbekend 

Zeepziederij de Adelaar, 
bedrijfsverzamelgebouw? 

foto's: Cilly Jansen & Lidewijde de Smet 

het industriële tijdperk werd onlangs nog bewezen in 
de Week van Wetenschap en Techniek: de inschrijving 
op wandelingen langs het industrieel erfgoed in de 
Zaanstreek was al snel overboekt. In de streek is 
bovendien een van de oudste verenigingen voor 
behoud van industrieel erfgoed actief: de Vereniging 
tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek 
Zaanstreek. 

Herbestemming of sloop 
De kunst van het slopen en (ver)bouwen is in de 
streek van oudsher een kunde. Veel gebouwen heb
ben in de loop van de eeuw aan opeenvolgende 
bedrijven onderdak geboden. Een bedrijf als Cacao 
de Zaan heeft meerdere panden van andere fabrie
ken ingelijfd en zelfs hele straten met woonbebou
wing opgekocht ter uitbreiding van de industrie. 
Het bedrijfsleven en particulieren zijn de belangrijk
ste initiatiefnemers voor behoud of herbestemming 
van industrieel erfgoed. Nu kan een pakhuis nog rela
tief eenvoudig en goedkoop worden aangepast tot 
een aardig optrekje, mits de brandweer niet al te 
zware eisen stelt. Voor een flink pakhuis of silo moet 
aanzienlijk meer worden vertimmerd en uitgeboord 
om de nieuwe bezoekers licht en lucht te garanderen . 
In de Zaanstreek zijn enkele industriële panden 
opnieuw in gebruik. In het pakhuis Wilhelmina zijn 
appartementen gemaakt, pakhuis De Kanarie is opge
knapt terwijl de produktie van Zaanse Mayonaise er 
nog plaats vindt, in pellerij Hollandia worden enkele 
pakhuizen/silo's gebruikt als studio of woonruimte en 
restaureert aannemer Somass het onderdeel Saigon 
voor eigen en andermans gebruik. 
Veel lastiger en ingewikkeld wordt de keuze voor 
sloop dan wel herbestemming van fabrieken, van 
complexen of van kolossale gebouwen die onlosma
kelijk met het industrielandschap verbonden zijn. De 
Zaanstreek barst ervan: Verkade, Bruynzeel, Pette
Boon, Honig, Duyvis, Sigma, Gerkens en zo nog meer. 
Wat dan? Wat nu? Wat als het gemeentelijk beleid -
i.c. neergelegd in het Zaanoeverproject (2) - bepaalt 
dat de milieuvervuilende industrie wordt verwijderd 
van de oevers en daar woningen voor in de plaats 
komen? 
Als je kiest voor sloop van industrie kan er wellicht 
overwogen worden om tenminste ruimte te bieden 
aan archeologisch onderzoek. De bouwput levert 
wellicht machines op in plaats van urnen, metaalwa
ren en verpakking in plaats van braampitten, unieke 
beton-constructies in plaats van kasteelmuren en ver
ontreinigde grond ja, dat ook. Een dergelijk onder
zoek in de Zaanstreek is mij niet bekend . 
Je kunt proberen bedrijven te stimuleren hun produk
tie op de historische plek te handhaven. Op eigen ini
tiatief heeft Lassie (Van Neiie) haar produktie aange-

Pakhuis de Kanarie, gewoon 
handhaven van produktie 

Sigma, de inmiddels gesloopte 
wand van de verffabrieken van 
Pieter Schoen 

Van Gelder, silo's van de pellerij: Sigma, detail 
nu in gebruik voor een zaden-
handel, straks nog bruikbaar? 

past en voortgezet in de pellerij die deel uitmaakt 
van de historische Zaanwand te Wormerveer. Het 
bedrijf had echter niet alle panden van het complex 
meer nodig en wilde het gebouw Mercurius kwijt; 
een bijzonder betongebouw in art-deco stijl van Mart 
Stam, i.c. de Mart Stam uit de Zaanstreek. Verlies van 
dit pand zou het geheel van het complex als unieke 
verzameling van industriële bouwkunst, hebben aan
getast. Deze zomer heeft de Provincie Noord-Holland 
het gebouw aangekocht ter restauratie en herbe
stemming voor eigen gebruik: als depot en museum 
voor haar archeologische dienst. Uiteraard wordt het 
erfgoed onttrokken aan zijn originele functie en aan 
de context van stampende machines, maar zelfs een 
detail als een transportband krijgt straks een nieuwe 
plaats. Het zeer herkenbare gebouw van Zeepziederij 
de Adelaar (thans Unilever) wordt herbestemd tot 
bedrijfsverzamelgebouw. Naar de mogelijke herbe
stemming van Pette-Boon en met name diens art
deco cacaotoren, is onderzoek verricht aan de Techni
sche Universiteit Eindhoven (3). 
Voor de overige complexen in het gebied die nu leeg 
staan of komen zijn nog geen zinvolle ideeën voor 
herbestemming geuit en zijn er weinig redenen om 
sloop tegen te houden. Radicale verbouw van monu
menten wordt in de Zaanstreek nog niet aangetrof
fen: of de gebouwen staan er nog - al dan niet inge
pakt in kunststof isolatieplaten en te midden van hy
permoderne silo's, machinerie en transportsystemen -, 
of het industrieel erfgoed is gesloopt. Ten behoeve 
van woningbouw door jonge architecten werd een 
Europan-Iocatie vrijgemaakt door de sloop langs de 
Zaan bij Zaandam van de produktiepanden van Albert 
Heijn en de verffabrieken van Sigma, voorheen Pieter 
Schoen (zie Architectuur Lokaal 1). Daarmee is een gat 
van enkele honderden meters geslagen in de indu
striële wand. Het industrieel verleden van de Zaan
streek wordt herinnerd in straatnamen in de nieuw
bouwwijken en in een enkel recent gebouwd project 
wordt gepoogd in beeldtaal aan het verleden te 
refereren. Ik betwijfel of de hedendaagse architect 
deze rol van geschiedschrijver moet spelen. 
In ieder geval verschijnen voor geïnteresseerden vol
gend jaar fiets- en wandelroutes langs het erfgoed in 
de Zaanstreek. Wie vandaag toch in de file zit kan 
beter nu alvast afslaan om in de verloren tijd de res
ten van een historisch bedrijfsleven te bekijken . 

Noten 
1 PIE Rapportenreeks 22, Industrielandschap De Zaan, 

J. van der Laan, C. van Sijl, L. de Smet, Zeist 1995 
2 Het Zaanoeverproject is een beleidSplan van de gemeente en Teun 

Koolhaas om te komen tot een toekomstvisie op de bebouwing 
langs de Zaan (1989). In het Rapport over het Zaanoeverproject, 
Mieke ten Wolde, Zaandam 1992 is het beleidsplan geanalyseerd. 

3 Het Pette-Boon complex (2 delen), Helga Koiier, Een case, een 
concept, een keuze, TU Eindhoven 1995 
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PIE 
Voor de periode 1992 - 1995 heeft het toen
malige ministerie van WVC het Projectbu
reau Industrieel Erfgoed PIE opgericht. 'Ons 
industriële erfgoed draagt een veelsoortig 
karakter. Het is niet alleen een afspiegeling 
van verschillende soorten industrieën, maar 
het bestaat ook uit een verscheidenheid aan 
produktieprocessen en produkten. Het op 
selectieve wijze bewaren van de sporen van 
ons industriële verleden is een grore opga
ve, zowel waar het roerend als waar het 
onroerend goed betreft', zo luidt de moti
vatie voor de oprichting van het PIE in één 
van de publikaties die het bureau inmiddels 
heeft uitgebracht. Om effectief te kunnen 
werken heeft het PIE zes koersen uitgezet 
die betrekking hebben op resp. selectief 
behoud, herbestemming en rehabilitatie, 
educatie en informatie, toerisme en recre
atie, brandweerfunctie voor acute bedrei
ging, en internationale samenwerking. Alle 
activiteiten worden aan deze aandachtsge
bieden gerelateerd. Het PIE is een open pro
jectorganisatie. Eind 1995 hebben ongeveer 
125 (vrijwillige) medewerkers uit vele orga
nisaties actief aan PIE-projecten bijgedra
gen. Met deze projecten geeft PIE invulling 
aan tien belangrijke doelstellingen voor het 
duurzaam cultuurbelhoud van ons indus
trieel erfgoed: 
1 Vóór het jaar 2000 worden de daarvoor 

in aanmerking komende industriële 
monumenten door het Rijk beschermd; 

2 Er zal een cultuurbeleid worden gevoerd 
voor inventarisatie, selectie en beheer 
van roerend industrieel erfgoed; 

3 De samenhang en het belang van de 'Col
lectie Roerend Industrieel Erfgoed Neder
land' zal herkenbaar worden gemaakt; 

4 Het verwerven en de ontsluiting van 
waardevolle archieven krijgt belangrijke 
impulsen; 

5 Er vindt wetenschappelijke documentatie 
van (bedreigd) industrieel erfgoed plaats; 

6 Waardevolle projecten van herbestem
ming van industriële monumenten ver
vuilen een voorbeeldfunctie; 

7 De Almanak Industrieel Erfgoed voorziet 
in een toenemende informatiebehoefte; 

8 De instelling van een universitaire leer
stoel 'industriee l erfgoed' zal een belang
rijke bijdrage leveren aan een verdere 
wetenschappelijke verdieping van de 
aandacht voor de industriële cultuur van 
Nederlands verleden; 

9 Het industriële erfgoed vormt een geïn
tegreerd bestanddeel van het cultuurhis
torisch toerisme; 

10 In 1996 wordt het 'Jaar van het Indus
trieel Erfgoed' georganiseerd. 

1996: Jaar van het Industrieel Erfgoed 
1996 is door de Rijksdienst voor de Monu
mentenzorg en het Projectbureau Indus
trieel Erfgoed uitgeroepen tot het Jaar van 
het Industrieel Erfgoed. In dit verband wor
den er culturele manifestaties georgani
seerd rond industrieel erfgoed, om publieke 
belangstelling te vragen voor de resten van 
het industrieel verleden. Het resultaat van 
brede maatschappelijke waardering zal vol
gens het PIE zijn, dat het industrieel erf
goed als onlosmakelijk deel van de moder
ne cultuurgeschiedenis een blijvende plaats 
krijgt op de agenda voor het cultuurbehoud 
in Nederland. 
Voor het themajaar is inmiddels aansluiting 
gezocht bij een aantal landelijke evenemen
ten. Zo zal de NCM-studiedag (22 maart) 
over industrieel erfgoed gaan en het karak
ter dragen van een internationaal studie
weekend; in het Nationaal Museum Week
end (21 en 22 april) krijgen musea met een 
historisch-industriële collectie de gelegen
heid zich gezamenlijk te presenteren en 
vanuit de musea worden samen met de ver
eniging Op lemen voeten wandelroutes uit
gezet. Op 12 mei wordt de Landelijke Fiets
dag aan het onderwerp gewijd. Enkele 
BNA-Kringen hebben het industrieel erf
goed gekozen als thema voor de landelijke 
Dag van de Architectuur op 1 juli en ook op 
de Open Monumentendag (14 september) 
in september wordt er extra aandcaht aan 
gegeven. Hiernaast zullen een aantal 
publieksuitgaven verschijnen en een infor
matief fotoboek met 100 industriële monu
menten wordt in het voorjaar uitgebracht. 
In het najaar zendt Teleac een 12-delige 
televisieserie uit. 

Provinciale teams 
In vrijwel elke provincie is inmiddels een 
team opgericht dat invulling geeft aan het 
themajaar in de eigen provincie. De samen
stelling van de teams is niet overal gelijk, 
maar in het algemeen maken de provinciale 
museumconsulent, de consulent regionale 
geschiedschrijving, de provinciale VVI/, stich
ting Kunst en Cultuur/Culturele Raad, 
Monumenten Selectie Project MSp, ambte
naren van Economische Zaken/Cultuur van 
de provincie en provinciale cultuur-histori
sche projecten deel uit van de teams. 



Oktober stond in het teken van 
de ontwerpwedstrijd. De 
ontknoping van de wedstrijden 
voor musea in Venlo en 
Nijmegen en het nooit-gedachte 
compromis dat werd voorge
steld door het lokaal bestuur in 
Breda, werden in breder 
perspectief geplaatst door de 
presentatie van het Zwartboek 
Meervoudige Opdrachten van 
de BNA, het rapport 
Ruimtelijke Ontwerpwed
strijden Kritisch Bekeken van 
de STA WON en het Architectuur 
Lokaal Debat Prijsvraag en 
Antwoord. 
De pijn blijkt vooral te worden 
veroorzaakt door het cultuur
verschil tussen technocratische 
opdrachtgevers en een bevlo
gen vakgemeenschap. 
Technocratische opdrachtge
vers, zoekend naar een manier 
om snel en goedkoop een haal
baar ontwerp te verkrijgen 
waarmee men voldoet aan de 
Europese regels voor aanbeste
ding van diensten. 
Opdrachtgevers die het deskun
dige oordeel van een advies
commissie 'meenemen' als één 
van de aspecten waarop de 
uiteindelijke keuze wordt geba
seerd. En daartegenover een 
bevlogen vakgemeenschap die 
ervan uitgaat dat een ontwerp
wedstrijd ook moet bijdragen 
aan de ontwikkeling van het 
vak op zich, die de politieke 
besluitvorming ziet als een 
complicerende factor en klaagt 
over de ondeskundigheid van 
raadsleden. Een vakgemeen
schap die alle opdrachtgevers af 
wil rekenen op door en voor 
henzelf opgestelde spelregels, 
maar zich daarbij niet erg 
toegankelijk opstelt. 
In dit artikel wordt de oogst van 
oktober beschreven. 

Informatie 

Het debat Prijsvraag en Antwoord dat op 
6 oktober in het NAi werd gehouden is inte
graal opgenomen op video. De band is te 
bestellen bij Architectuur Lokaal voor 
f. 30,00. Ook de bundel met verzamelde 
publikaties die bij het debat werd uitgereikt 
is nog verkrijgbaar en kost f. 10,00. 

Het Zwartboek Meervoudige Opdrachten 
van de BNA en het rapport Ruimtelijke 
Ontwerpwedstrijden Kritisch Bekeken van 
de STA WON zijn verkrijgbaar bij de BNA. 
tel. 020 - 5553666. 

De oogst van oktober 
Prijsvragen en meervoudige opdrachten 

losé van Campen 

Stemmingmakerij 
De vraag die tijdens de 'architectuurzomer' nadrukke
lijk werd gesteld was: wat is de rol van de lokale over
heid als opdrachtgever bij stedebouwkundige en 
architectonische ontwerpwedstrijden. De verontwaar
digde verhalen in de media over ontwerpwedstrijden 
en selectieprocedures in Breda, Venlo, Nijmegen, Mid
delburg deden bij Architectuur Lokaal de telefoon 
roodgloeiend staan. Verontruste lokale bestuurders 
en ambtenaren vroegen zich af of zij nog wel gebruik 
konden maken van de ontwerpwedstrijd als instru
ment voor gemeentelijk architectuurbeleid. De schuld 
werd immers door vrijwel alle commentatoren bij de 
lokale overheid gelegd. 
Max van Rooy in het hoofdredactioneel van NRC Han
delsblad van 26 augustus 1995: ' ( ... ) overheden 
(staan) op de bres voor de architectonische en stede
bouwkundige kwaliteit in de gebieden van hun ver
antwoordelijkheid. Maar helaas blijken nogal wat van 
deze bestuurders volstrekt ongeschikt om op te tre
den als opdrachtgever voor architectuur en stede
bouw. Het opdrachtgeverschap is een ingewikkelde, 
bijna ambachtelijke professie. Voor sommige steden 
had de architectuurzomer er met een stadsarchitect 
waarschijnlijk anders uitgezien.' 
Pieter de Mos in het redactioneel commentaar in 
BOUW van oktober 1995: 'De opstand (van de archi
tecten) richt zich met name tegen tekortschietende 
publieke opdrachtgevers. ( ... ) Terecht komt de ont
werpende discipline hiertegen in het geweer. Terecht 
wijzen ze op het onprofessionele gedrag van dit soort 
opdrachtgevers . Terecht ook praten ze over amateu
risme en mijden ze 'provinciestadjes' liever.' 
Ook de BNA legt de schuld nadrukkelijk bij de 
gemeente als 'omstreden opdrachtgever'. Het Zwart
boek Meervoudige Opdrachten van de BNA brengt 
een beschrijving van dertien slecht georganiseerde 
ontwerpwedstrijden, waarbij vooral het leed en de 
ergernissen bij kleine en onbekende wedstrijden aan 
de orde komen. Kritiekpunten op gemeenten zijn 
onder meer het passeren van architecten uit de eigen 
regio, vriendjespolitiek, problemen van politieke aard 
zoals het rekening houden met het oordeel van de 
bevolking of het 'doorkruisen' van de procedures 
door de politiek. Bovendien is de luchthartige afhan
deling van de wedstrijdprocedure een bron van 
ergernis voor veel architecten. 
'Stemmingmakerij' was het verwijt aan de BNA van 
Albert Fien, stedebouwkundige uit Almelo. 'Gemeen
ten en architecten zouden elkaar niet in de haren 
moeten vliegen maar bondgenoten moeten zijn voor 
de goede zaak.' 

Democratie versus deskundigheid 
Bij prijsvragen en meervoudige opdrachten worden 
de ingediende ontwerpen op zeker moment (en vaak 
ook met zekere show) aan opdrachtgever, publiek en 
politiek gepresenteerd. Zo'n presentatie maakt 
natuurlijk een openbare discussie over stedebouw en 
architectuur los en daar mengen ook niet-deskundi
gen zich in. Juist dit aspect van openbare discussie 
over het ontwerp onderscheidt de prijsvraag en meer
voudige opdracht van de gang van zaken bij een 
rechtstreekse architectenkeuze. Daarbij immers vindt 
de openbare discussie -als het goed is- vooral plaats in 
de fase waarin het programma van eisen wordt opge
steld. Over de uiteindelijke stedebouwkundige en 
architectonische invulling daarvan zal veel minder 
gesproken worden, niet in het minst omdat dat tot 
stand komt in nauw overleg met de opdrachtgever. 
Ontwerper en opdrachtgever groeien in zo'n proces 
naar elkaar toe. 
Tijdens het debat Prijsvraag en antwoord werd gewe
zen op de gevaren van zo'n publieke discussie over 
ontwerpen en, zo mogelijk nog erger, van de politie
ke besluitvorming daarover. 
'Ruimtelijke ontwerpen zijn uitdrukkingen van cul
tuur, en zodra de politiek zich gaat bezig houden met 
culturele vraagstukken gaat het verkeerd', was de 
mening van Gerrit Schoenmakers, voormalig wethou
der van Middelburg en momenteel voorzitter van de 
welstandscommissie in Schiedam. 'Soms moet de 
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democratie een stapje terug terwille van de deskun
digheid.' 
Stedebouwkundige Ashok Bhalotra reageerde 
geschrokken: 'De democratie moet niet opzij voor de 
architecten, maar wel is het nodig de politieke bete
kenis van een ontwerp helder te maken.' Tjeerd Dijk
stra, architect en voormalig rijksbouwmeester, illus
treerde dat met een anekdote over een meervoudige 
opdracht onder twee architecten van naam, in een 
gemeente in het zuiden des lands. De twee ingedien
de plannen waren totaal verschillend van karakter. De 
beoordelingscommissie analyseerde de beide plannen 
zorgvuldig en bracht de verschillende eigenschappen 
en kwaliteiten helder in kaart . Het advies van de 
beoordelingscommissie werd zo geformuleerd dat de 
keuze een politieke betekenis kreeg, namelijk de keu
ze tussen 'het zuidelijke ontwerp' (kritisch regionalis
me) of 'het noordelijke ontwerp' (noordelijk intellec
tuele invloed). De politiek koos voor het zuidelijke 
ontwerp. Later bleek dat velen hier juist een door
braak hadden gewenst en werd de beoordelingscom
missie verweten dat die niet kon of durfde kiezen. 
Zelden echter wordt de discussie over de politieke 
betekenis van ruimtelijke ontwerpen zo zuiver 
gevoerd. Meestal spelen politieke machinaties en ver
borgen agenda's een veel grotere rol, lees er bijvoor
beeld Bouwen in een slangekuil, het boek van Adri 
Duivesteijn over de tot stand koming van het Haagse 
Stadhuis, maar eens op na. Ontwerpwedstrijden kun
nen de meest onvoorspelbare chemische reacties tus
sen het college van B&W en de gemeenteraad veroor
zaken. Zowel STAWON als BNA wijzen erop dat 
gemeenteraden regelmatig weigeren de keuze van 
het college te onderschrijven, hoewel dat in de proce
dure zo is vastgelegd. 
Een dergelijke gang van zaken speelde bijvoorbeeld bij 
het Chasséterrein in Breda. Erik de Bruijn, de verant
woordelijke wethouder, stelde tijdens Prijsvraag en 
antwoord dat het college in Breda enthousiast en 
zorgvuldig heeft gekozen. Bij de discussie in de (nieu
we) raad gingen echter ineens geheel andere zaken 
mee spelen. Waarop Hans van Dijk, redacteur van 
Archis, uitriep dat een wethouder toch moet voorko
men dat de besluitvorming wordt 'uitgesmeerd als pin
dakaas'. De gemeenteraad zou zich uit moeten spre
ken over de randvoorwaarden en de procedure, en 
daarna de uiteindelijke beslissing over het ontwerp 
delegeren aan het college, waarbij de verantwoorde
lijk wethouder afgaat op het oordeel van de deskundi
gen en dit ook met verve verdedigt. Maar de wethou
ders in de zaal keken bedenkelijk: je moet als wethou
der de verantwoordelijkheid in zo'n geval nooit naar 
je toe trekken. 
Een mogelijkheid die tijdens het debat niet werd 
genoemd, maar wel het overwegen waard is, is het 
inbouwen van een 'democratische' tussenstap voor
dat de deskundigen zich uitspreken. De raad zou zich 
in zo'n geval eerst -en zonodig met behulp van aller
lei adviezen- moeten uitspreken over de vraag of de 
ingediende ontwerpen voldoen aan het programma 
van eisen en realiseerbaar zijn. Daarmee wordt de 
openbare discussie weer teruggebracht naar de pro
grammatische zaken en eventuele financiele conse
quenties, en worden de publieke en politieke gren
zen aangegeven. Alleen de ontwerpen die binnen 
deze grenzen vallen worden door een deskundige 
commissie of jury beoordeeld op ontwerpkwaliteit en 
culturele waarde. De uitspraak van de deskundigen 
kan dan tenminste bindend zijn. 

Een centenkwestie 
Er gaat veel geld om bij een ontwerpwedstrijd. Archi
tecten klagen over de kosten van het meedoen aan 
wedstrijden. OMA ging er bijna aan onderdoor, hoe
wel Rem Koolhaas dit later nuanceerde door ook het 
schrijven van zijn boek als oorzaak te noemen voor 
de omzetdaling van zijn bureau. In het Zwartboek 
spreekt de BNA van een enorme verkwisting van 
gemeenschapsgeld, en dat niet alleen voor de deelne
mende architecten. 'Denk ook aan het opstellen van 
het programma van eisen, vergaderingen, slepende 
procedures, briefwisselingen en dergelijke.' Voorlopig 



lijken vooral de externe adviesbureaus beter te wor
den van de overdadige procedures. 
Waarom kiest een opdrachtgever dan toch voor een 
ontwerpwedstrijd? Tijdens Prijsvraag en antwoord 
bleek het grote misverstand bij met name de publie
ke opdrachtgevers dat volgens de Europese regelge
ving een wedstrijd onontkoombaar zou zijn bij elke 
grote overheidsopdracht. Care l Weeber, Dirk van der 
Veer en Agnes Evers, respectievelijk voorzitter, direc
teur en jurist van de BNA, verdrongen zich bij de 
microfoon om dat recht te zetten . De Europese regels 
verzetten zich niet tegen een rechtstreekse architec
tenkeuze mits dat volgens openbare aanbesteding en 
met duidelijke criteria verloopt. Een aantal deelne
mers aan het debat was het hier echter niet mee 
eens, want een rechtstreekse keuze volgens de Euro
pese regels levert niet veel meer op dan een aantal 
prijsopgaven, en op basis daarvan kan je nu eenmaal 
geen architect kiezen. Bovendien maakt de Europese 
regelgeving het selectieproces zeer ingewikkeld. Ook 
hier zijn het weer de externe adviesbureaus die er 
garen bij spinnen. 
Maar als het dan niet die Europese regels zijn, waar
om dan toch de keuze voor een prijsvraag of meer
voudige opdracht? 'Goedkoop' blijkt natuurlijk een 
belangrijk argument. Men wil voor een dubbeltje op 
de eerste rang zitten en zoekt naar een manier om 
voor geringe kosten een aantal concurrerende aan
biedingen te krijgen . Dat kan bijvoorbeeld door pro
jectontwikkelaars uit te nodigen, die dan zelf finan
cieel verantwoordelijk zijn voor de opdracht aan een 
architect. Tjeerd Dijkstra bracht tijdens Prijsvraag en 
antwoord naar voren dat daar misschien wel de kern 
ligt van de frustraties: de vraag of de ontwerpen eco
nomische waarde hebben voor de uitschrijver van een 
wedstrijd. Neem als voorbeeld het Chassé-terrein in 
Breda, waar alle kosten van de meervoudige 
opdracht werden afgewenteld op de projectontwik
kelaars. De ontwerpen hadden zo voor de gemeente 
geen economische waarde en konden later als een 
vingeroefening terzijde worden geschoven. Beter is 
het om een zelfstandige projectbegroting op te ste l
len voor een ontwerpwedstrijd, zodat ook duidelijk 
wordt wat de schade is als men ermee stopt. 
Desalniettemin lijkt de vakgemeenschap niet te ont
komen aan de 'gezonde concurrentie' die uitschrijvers 
van een ontwerpwedstrijd soms nastreven. De STA
WON is dan ook realistisch genoeg om te erkennen 
dat snelle en goedkope vormen van ontwerpwedstrij
den moeten worden opgenomen in de spelregels. 

Eenzijdige spelregels 
Over die spelregels valt nog meer te zeggen. In het 
algemeen verwijt de BNA de opdrachtgevers dat zij 
de spelregels slechts mondjesmaat toepassen. 'Deze 
spelregels zijn vastgelegd in onder andere Rege ling 
Algemene Nederlandse Prijsvragen (ANP), die reeds 
decennia bestaat, de Regeling Meervoudige Opdracht 
(RMO) die enkele jaren oud is, en het systeem van 
visiepresentatie, dat enkele maanden geleden door 
de BNA werd gepresenteerd' aldus de BNA in haar 
zwartboek. 
Dat blijkt echter een te gemakkelijke voorstelling van 
zaken. Tijdens het debat Prijsvraag en antwoord werd 
kritiek geuit op de onleesbaarheid van de ANP, en 
werd de ambtelijke opstelling van Permanente Prijs
vragen Commissie, de organisatie die sinds 1910 
namens de belangenverenigingen de naleving van de 
ANP controleert, irritant genoemd. Een reactie bleef 
uit. De conclusie van opdrachtgever Lentz van het 
Limburgs Museum in Ven lo dat er kennelijk sprake is 
van een cu ltuurverschil tussen zakelijke opdrachtge
vers en de vakwereld van architecten was in dit ver
band een understatement. 
Tijdens het debat werd eveneens kritiek geuit op de 
eenzijdige benadering van de regels: voor en door de 
ontwerpers. Hoewel een wedstrijd door alle betrok
kenen wordt beschouwd als een van de mogelijke 
methoden om een ontwerp of een ontwerper te 
selecteren, gaan de spelregels waar de BNA op doelt 
impliciet ook uit van een andere doelstelling: de ont
wikkeling van het vakgebied. Dat opdrachtgevers 
andere doelstellingen kunnen hebben wordt welis
waar onderkend, maar ook direct veroordeeld als 
'oneigenlijk'. STAWON concludeert in haar rapport 
dan ook dat veel opdrachtgevers geen enkele bood
schap hebben aan reglementen (ANP en RMO) die 
zijn opgesteld om de (financiële) belangen van de 
deelnemers te beschermen. De meest nagestreefde 
doelstellingen van de opdrachtgevers liggen in de 
sfeer van haalbaar, snel en goedkoop. Voorgesteld 
wordt de reglementen aan te passen aan de wensen 

van de belangrijkste uitschrijvers en toegankelijker te 
maken. Buitenlandse voorbeelden laten zien dat het 
mogelijk is om de zo verguisde 'oneigenlijke' doel
stellingen te integreren in de reg lementen, waardoor 
die eerder in acht worden genomen. In Engeland bij
voorbeeld zijn de regels opgesteld in samenwerking 
met de uitschrijvers en wordt rekening gehouden met 
verschillende doelstellingen. Er is een goedkope, snel
le wedstrijdvorm ontwikkeld en een checklist opge
steld waarin aan de hand van de geformuleerde doel
stelling de noodzakelijke en gewenste handelingen 
staan aangegeven. En er is een deskundig prijsvra
gen-secretariaat (het bureau Competitions) dat de 
uitschrijver bijstaat bij de organisatie. In Duitsland 
gaat men nog een stap verder: daar zijn de reglemen
ten wettelijk vastgesteld (een mogelijkheid die gebo
den wordt binnen de Europese regelgeving) en zijn 
uitschrijvers van prijsvragen strafbaar indien zij die 
regels niet in acht nemen. 

Het antwoord 
Nu de rook enigzins is opgetrokken wordt helder 
waar de vervolg-acties van de diversen partijen zich 
op moeten ri chten. Allereerst zullen de vakwereld en 
de opdrachtgevers gezamenlijk goede spelregels 
moeten opstellen. De rijksoverheid kan deze spelre
gels eventueel erkennen en verp lichten bij elke ont
werpwedstrijd. 
Ten tweede zal er meer ondersteuning geboden moe
ten worden aan uitschrijvers van prijsvragen bijvoor
beeld door een onafhankelijk secretariaat waar infor
matie en begeleiding kan worden geboden. De huidi
ge PPC voldoet kennelijk niet aan deze behoefte. 
Zolang een dergelijk begeleidingspunt niet bestaat 
zullen de deskundigen, de leden van adviescommis
sies en juries, die taak het beste op zich kunnen 
nemen (noblesse oblige, nietwaar): een deskundige 
zou zich niet aan een wedstrijd moeten verbinden als 
er geen absolute duidelijkheid is omtrent de besluit
vormingsprocedure. En dan geldt overigens ook de 
volgende stap: als die duidelijkheid er wel is moet 
men acteraf ook geen stennis maken als een eerste 
keuze niet wordt overgenomen door de uitschrijver 
terwijl de procedure die mogelijkheid toelaat. 
Ten derde zal op het lokale niveau veel meer aan
dacht moeten worden besteed aan de besluitvor
mingsprocedure. Politici zullen de discipline en het 
begrip moeten hebben zich te richten op de politieke 
betekenis van de ruimtelijke ontwerpen zonder zich 
te mengen in de eigenlijke ontwerpdiscussies. Het 
financiële zicht op een ontwerpwedstrijd moet niet 
worden afgegrensd tot de gemeentelijke begroting, 
maar een totaalbeeld geven. En ambtenaren en de 
verantwoordelijk wethouder moeten bij een ont
werpwedstrijd als goede opdrachtgever optreden en 
zich niet laten afleiden of imponeren door de tam
tam die zo'n wedstrijd met zich mee brengt. 
Ypke Gietema, oud-wethouder van Groningen en 
voorzitter van het debat Prijsvraag en antwoord, 
besloot met een oproep aan de organisaties om voor 
de goede zaak alle krachten te bundelen. De oogst 
van oktober is dat dat inderdaad gebeurt. Op de 
agenda voor overleg tussen STAWON, BNA en VNG 
staan de mogelijkheden voor het aanpassen van de 
regels, het opstellen van een toegankelijke handrei 
king voor uitschrijvers en het instellen van een 'trans
ferpunt' waar opdrachtgevers deskund ige begelei
ding kunnen krijgen. Ook de PPC zal daarbij worden 
betrokken . Het meldpunt van Jo Coenen komt eind 
dit jaar met een evaluatie van de reacties. En de Rijks
bouwmeester heeft eind november na overleg met 
de ministeries van VROM, OC&W en LNV in het Archi
tectuur Platform een bestuurlijke werkgroep bijeen 
geroepen die zal nagaan hoe de positie van prijvra
gen en meervoudige opdrachten, voor projecten 
waarbij lokale overheden, rijk, corporat ies, en pro
jectontwikkelaars betrokken zijn, structureel verbe
terd kan worden. De brede samenstelling van deze 
werkgroep (BNA, NWR, VNG, AVBB, NEPRON en de 
ministeries van OCW en VROM) belooft een interes
sante discussie. Architectuur Lokaal houdt u op de 
hoogte. 
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Inzending Nouguier en Koechlin, werk
nemers van Eiffel, voor ideeën prijsvraag 
(Bron: Architecten als rivalen, H. de Haan, 
I. Haagsma, Naarden 1988) 



Kanttekeningen bij een prijsvraag in Drunen Muriël Hendrikse 

Prijsvragen en meervoudige opdrachten 

Het afgelopen jaar heeft de 
Stichting Architecten Onderzoek 
Wonen en Woonomgeving in 
samenwerking met de BNA een 
onderzoek naar prijsvragen en 
meervoudige opdrachten uitge
voerd (zie Architectuur Lokaal 
nr. 8). Daaruit bleek dat er veel 
misgaat met ontwerpwedstrij
den en dat veroorzaakt veel 
frustratie. In de vorige krant 
van Architectuur Lokaal 
beschreef Hans de Kort de gang 
van zaken rond een ontwerp
wedstrijd in zijn gemeente, 
Drunen, die in 1994 is gehou
den. Hij wilde laten zien dat het 
niet alleen maar kommer en 
kwel is in de wereld van 
ontwerpwedstrijden. Maar op 
grond van zijn artikel vindt 
Muriël Hendrikse dat de 
gemeente Drunen ondanks de 
goede bedoelingen eigenlijk 
niet veel beter werk heeft gele
verd dan de gemeenten die de 
afgelopen tijd zo sterk zijn 
bekritiseerd. Waarom niet, legt 
zij uit op basis van de resultaten 
van het STAWON/BNA onder
zoek Ruimtelijke ontwerp
wedstrijden kritisch bekeken 
waaraan zij als onderzoeker 
werkte. 

Informatie 

STAWON 
Postbus 19606 
1001 GPAmsterdam 
tel. 020 - 5553666 

Een belangrijke reden voor de gemeente Drunen 
voor het uitschrijven van de wedstrijd was om de 
kwaliteit van de architectuur een impuls te geven. Zij 
nodigde vijf aannemingsbedrijven uit om een plan te 
ontwikkelen op no-cure-no-pay basis of, zoals De 
Kort schrijft, pro deo. De gemeente wist wat zij wilde 
met de lokatie (de Anton Pieck-uitstraling van het 
wijkcentrum De Voorste Venne moest terugkomen in 
de 18 nieuwbouwwoningen) en had een beeldkwal i
teitplan ontwikkeld waarin dat tot uiting werd 
gebracht. Een jury (twee leden van de welstand, de 
betrokken stedebouwkundige en ambtenaren) advi
seerde B&W en het college koos voor een plan waar
van zij dacht dat de kwaliteit beter was dan wanneer 
zij een enkelvoudige opdracht had gegeven. Zij was 
daarom zeer enthousiast over het instrument. 

Hogere kwaliteit? 
Bij deze gang van zaken wil ik enkele kanttekeningen 
plaatsen. Ten eerste is het zeer de vraag of een wed
strijd hier het juiste instrument was om tot kwaliteits
verhoging te komen. De gemeente had immers heel 
duidelijk voor ogen wat zij wilde en daarom was met 
een directe opdracht wellicht hetzelfde resultaat 
bereikt. Pas wanneer een uitschrijver nog geen idee 
heeft van de opgave of een zeer vernieuwend ont
werp wil verkrijgen levert een wedstrijd meerwaarde 
op. Ten tweede: waarom moest deze wedstrijd pro 
deo worden georganiseerd? Normaal gesproken wor
den verrichtte diensten vergoed, dus waarom zouden 
bouwbedrijven en ontwerpers gratis werken? Zij 
maken aanzienl ijke kosten; niet alleen om in korte 
tijd een ontwerp te maken, maar ook om dat goed te 
kunnen presenteren. Het is natuurlijk hun eigen ver
antwoordelijkheid om voor niets mee te doen, maar 
de concurrentie in de bouwwereld is zo groot dat 
velen zich genoodzaakt voelen tot deelname. Daar 
zouden uitschrijvers rekening mee kunnen houden. 
Ten derde kan twijfel ik aan de geschiktheid van deze 
opgave voor een wedstrijd. Uit het STAWON-onder
zoek blijkt dat het alleen de moeite waard is om een 
wedstrijd uit te schrijven voor complexe opgave met 
een redelijke omvang. Er is veel tijd, geld en creativi 
teit mee gemoeid en er worden veel mensen inge
schakeld, terwijl uiteindelijk maar één (team) de 
opdracht krijgt. Het lijkt me verspilling om voor 18 
woningen maar liefst vijf bedrijven te mobiliseren. 
Tenslotte de samenstelling van de jury. Hoewel de 
meningen verschillen over de ideale samenstelling, 
waren de betrokkenen bij ons onderzoek (ontwer
pers, ontwikkelaars, juryleden en uitschrijvers) het 
erover eens dat de leden van een jury of beoorde
lingscommissie een onafhankelijk van de uitschrijver 
moeten zijn. Wanneer dit niet zo is kunnen zij niet 
voldoende afstand nemen om tot een 'objectieve' 
beoordeling te komen en de uitkomst van de wed
strijd is dan waarschijnlijk hetzelfde als bij een directe 
opdrachtverleni ng. 

Afwijken van het programma 
Drunen organiseerde de wedstrijd ook om de deelne
mers te dwingen zich beter aan het p.v.e. te houden. 
Haar ervaring is dat ontwerpers zich bij enkelvoudige 
opdrachten minder aantrekken van de randvoorwaar
den dan bij wedstrijden. Uit het onderzoek Ontwerp
wedstrijden kritisch bekeken blijkt echter dat juist bij 
wedstrijden veelvuldig wordt afgeweken van het 
p.v.e. en dat afwijkende plannen vaak als winnaars 
worden aangewezen! De Drunense wedstrijd is ken
nelijk een uitzondering op de regel. Maar wanneer 
de ontwerpers het bij een enkelvoudige opdracht 
voor het zeggen hebben in Drunen is het raadzaam 
dat de gemeente haar rol als opdrachtgever verbe
tert: in een opdrachtsituatie heeft de opdrachtgever 
toch per definitie het laatste woord. 
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Hiernaast blijkt dat bouwbedrijven er in een wed
strijd in Drunen plotseling wél in slagen om binnen 
een krap budget met een realiseerbaar ontwerp te 
komen, terwijl hen dat in een normale opdrachtsitu
atie vaak niet lukt. Uitschrijvers realiseren zich echter 
niet dat in tijden van zware concurrentie de continuï
teit van het bedrijf zwaarder weegt dan winst maken. 
Deelname aan wedstrijden wordt ook als een vorm 
van aquisitie beschouwd. Bedrijven zijn dan ook 
bereid meer te investeren in een bouwwerk dan dat 
hen oplevert, in de hoop in de toekomst vaker (en 
dan met directe opdrachten) te kunnen werken voor 
de uitschrijver. Daarom is het niet verwonderlijk dat 
deze bedrijven aangeven mee te willen doen aan een 
wedstrijd - zoals ook de Drunen inmiddels heeft 
ondervonden (20 bedrijven waren geïnteresseerd in 
een wedstrijd met 30 woningen als opgave). 

Keuzemogelijkheid 
Een belangrijke meerwaarde van ontwerpwedstrijden 
die door De Kort wordt genoemd is dat een wedstrijd 
de mogelijkheid biedt te kiezen uit meerdere ontwer
pen. Dit is voor veel gemeenten aantrekkelijk, omdat 
zij het steeds moeilijker vinden om een directe keuze 
te maken. Voor het creëren van keuzemogelijkheden 
is het echter niet noodzakelijk om een wedstrijd te 
organiseren . Een presentatie door een aantal ontwer
pers of een workshop kan al veel duidelijkheid schep
pen. Dit heeft als voordee l dat de selectie-procedure 
voor alle partijen veel goedkoper en minder tijdro
vend is en dat dezelfde of ze lfs hogere kwaliteit kan 
worden bereikt, omdat de opdrachtgever meer 
invloed kan uitoefenen op het totstandkomen van 
een ontwerp. Als men echt tot hogere kwaliteit (ver
nieuwing) wil komen door middel van een ontwerp
wedstrijd, is het noodzakelijk dat een onafhankelijke 
en deskundige jury de inzendingen beoordeelt - met 
als risico dat de welstand, de betrokken ambtenaren 
en B&W het oneens kunnen zijn met het jury-oordeel. 
Dat laatste is vaak de oorzaak van het mislukken van 
een wedstrijd en aanleiding voor veel negatieve 
publiciteit rond ontwerpwedstrijden (bijvoorbeeld 
het Chassé-terrein) . 

Conclusie 
Het pleidooi van De Kort om vooral niet af te stappen 
van de ontwerpwedstrijd als kwaliteitsverhogend in
strument is volkomen terecht, maar hij voert daar de 
verkeerde argumenten voor aan. De oorzaak van het 
positieve resultaat van de wedstrijd in Drunen is niet 
te danken aan de inzet van het instrument ontwerp
wedstrijd, maar aan het feit dat de gemeente goed 
heeft nagedacht over wat zij wilde, haar ambitie
niveau heeft verhoogd en dit duidelijk heeft gefor
muleerd . Een wedstrijd was hier dus eigenlijk hele
maal niet nodig. 
Met deze wedstrijd wordt nog eens bevestigd hoe 
zeer de werelden van uitsch rijvers en deelnemers van 
elkaar gescheiden zijn, en waardoor gevoelens van 
onbegrip en frustratie de huidige gang van zaken 
rond prijsvragen en meervoudige opdrachten over
heersen. Het wordt tijd voor een toenadering, bij
voorbeeld door het verstrekken van informatie en 
advies aan uitschrijvers. Hier lijkt een taak weggelegd 
voor de beroepsverenigingen van ontwerpers BNA, 
BNS en NVTL, maar ook verenigingen van de belang
rijkste uitschrijvers, zoals de VNG, NWR en NCiV. Om 
hieraan een bijdrage te leveren is de STAWON bezig 
met het samenstellen van een handleiding voor uit
schrijvers van prijsvragen, die in het voorjaar kan wor
den verwacht. Deze vormt wellicht de eerste stap 
naar een betere verstandhouding tussen uitschrijvers 
en deelnemers van prijsvragen en meervoudige 
opdrachten. 



Bouwen voor ouderen: kan dat eigenlijk wel? c.G. Hilberdink 

Wie bouwt voor de volgende eeuw, dient ervoor te 
zorgen dat gebouwen op eenvoudige wijze en met 
zo gering mogelijke kosten kunnen worden aange
past. Scheiding tussen drager en inbouw is dus een 
absolute voorwaarde geweest voor de Pelgromhof. 
Wie huurders in alle prijsklassen werkelijk in staat wil 
stellen de binnenwoning zelf in te delen, moet der
halve flexibel bouwen. Wie bewoners wil laten 
wonen in een levensloopbestendige woning, moet 
vervolgens de principes van flexibel en aanpasbaar 
bouwen combineren. Het zou natuurlijk gek zijn als 
de flexibiliteit optimaal de rolstoelgeschikte woning 
mogelijk maakt, terwijl de lichtknop of het boven
raampje vanuit diezelfde rolstoel niet kunnen wor
den bediend. En bij het begrip 'rolstoelgeschikt' weet 
gelukkig elke serieuze architect inmiddels dat het 
niet alleen gaat om dit vervoermiddel maar om een 
veelvoud aan handicaps of ziekten die mensen in een 
niet-rolstoelgeschikte woning reeds lang uit hun ver
trouwde woonomgeving zouden hebben verdreven. 
Voeg aan deze benadering nog een aantal comfort
en veiligheidseisen toe van het Seniorenlabel en aan 
de opdracht 'bouwen voor ouderen' is wel ongeveer 
voldaan. 

Gezonde ambitie 
De Pelgromstichting, de Algemene Stichting Woning
bouw Zevenaar en de gemeente Zevenaar vonden die 
benadering niet alleen te globaal, maar ook niet in 
overeenstemming met hun visie op de combinatie 
wonen en welzijn. 
In het algemeen mag gesteld worden dat ouderen 
hun huis intensiever gebruiken dan jongere en wer
kende mensen. Dat betekent dat de woonomgeving 
ook een grotere invloed zal hebben op welzijn en 
welbevinden. Het verzoek aan architect Frans van der 
Werf, een overtuigd aanhanger van organische archi 
tectuur, was dan ook een gebouw te ontwerpen dat 
zich niet nadrukkelijk zou manifesteren als een oude
rencomplex. Een obligate presentatie waarbij bijvoor
beeld de nog obligatere gemeenschapsruimte zich 
reeds aan de buitenkant op deprimerende wijze laat 
herkennen, diende te worden voorkomen. Ook zie
kenhuisassociaties door lange gangen en gelijkvor
migheid waren uit den boze. Waar een mens streeft 
naar individualisering en diens 'natuurlijke gang' zeI 
den of nooit via een kaarsrechte lijn verloopt, moet 
de woonomgeving hem of haar niet tot het tegen
overgestelde trachten te dwingen, was het devies. 
Een hechte combinatie met een hof die meer groene 
omgeving moet zijn dan een optelsom van brave 
tuintjes, lag vervolgens voor de hand. En dat in het 
centrum van Zevenaar. 

Mens en milieu 
Ecolog isch bouwen. Opnieuw een eenvoudig puntje 
in het programma van eisen. En wie werkel ijk des-

kundig is op dat terrein kan veel verder komen dan 
vaak al te gemakkelijk wordt aangenomen en ver
kondigd. 
In de Pelgromhof is, waarschijnlijk voor het eerst in 
Nederland op dergelijke schaal, gekozen voor vloer
verwarming. Eigenlijk 'next best' want uiteraard ver
diende wandverwarming de voorkeur. Stralingswarm
te valt immers te verkiezen boven convectie-warmte 
(die immers niets anders doet dan de gebruikte lucht 
te circuleren) vanwege het aangenamè gevoel en 
vanwege de energiebesparing aangezien bij wijze 
van voorbeeld bij een objectieve temperatuur van 20 
graden Celsius een gevoelstemperatuur van ruim 
twee graden meer wordt ervaren. Of, zoals in het 
bouwteam ooit werd gesteld, het kost minder en de 
oudjes worden er minder suf van . 
Een ander gezondheidsaspect dat ook het milieu 
dient, is de toepassing van natuurverf. Lang over 
gepraat, maar uiteindelijk bleek dat de kern van het 
'kosten'probleem niet ligt bij de verf maar bij de 
planning. 
Een grijswaterspoelcircuit voor de toiletten, warmte
krachtkoppeling en mortel van schelpen zijn nog enke
le andere voorbeelden van een ecologisch gebouwde 
gezonde woonomgeving . Maar er zijn er meer. 

Geld 
Een duur complex? Zeer zeker! Haalbaar? Ja! Hoe? 
Uiteraard door geld van de gemeente en provincie. 
De gemeente betaalt twee miljoen gulden omdat er 
in de Pelgromhof ook een dienstencentrum wordt 
ondergebracht. De provincie Gelderland draagt niet 
alleen bij uit de stadsvernieuwingspot maar heeft 
onder andere ook op grond van de toekomstige ener
giebesparing de regelgeving opgerekt voor de exploi
tatie van de zorgkern (46 appartementen verpleeg
huis). Een enorme tegenvaller was het afwijzen van 
de Europese THERMIE-subsidie-aanvraag . De integra
liteit van het project waarbij alle milieu-aspecten in 
elkaar grijpen en op die manier een hoger milieuren
dement bewerkstelligen, bleek te hoog gegrepen 
voor de Brusselse bureaucratie. Gelukkig niet voor de 
opdrachtgevers. Die hebben de zeer hoge ambitie, 
die op grond van alle wetten en regels eigenlijk nor
maal zou behoren te zijn, vanaf het begin weten vast 
te houden. Niet met een uitdaging maar met een 
opdracht als vertrekpunt. Dan wordt serieuze moder
ne ouderenhuisvesting toch haalbaar. 
Eén punt is niet gelukt. Het grasdak heeft de noodza
kelijke bezuinigingsronde niet doorstaan. Opvallend 
detail: ook de aanvankelijke sceptici vinden dat nu 
erg jammer. Maar de procedure voor het bestemm
mingsplan gaat over enkele weken beginnen, dus er 
is nog tijd om te vechten. Want dat is wel een voor
waarde: voor een dergelijk plan heb je vechters 
nodig . 
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In het hart van het stadje 
Zevenaar (bijna 27.000 inwo
ners) wordt een gevarieerd en 
open senioren complex 
gebouwd: de Pelgromhof. 
Het ruimtebeslag is klein, de 
woningdichtheid hoog. Er 
komen 160 zelfstandige appar
tementswoningen en 46 appar
tementen voor ouderen die 
intensieve zorg behoeven. Alle 
woningen zijn huurwoningen. 
De huur varieert tussen de 600 
en 1200 gulden. "Het is uniek 
omdat mens en milieu de 
aandacht hebben gekregen die 
wordt geëist door nationale 
wetten en regels". Wethouder 
Hilberdink van ruimtelijke orde
ning en volkshuisvesting licht 
het project toe. 

Informatie 

Gemeente Zevenaar 
Postbus 10 
6900 AA Zevenaar 
tel. 0316 - 595151 



Weinig initiatieven van lokale overheden A/ma Ploeger 

Subsidies Stimulerings
fonds: derde ronde 1995 

Bij de derde subsidieronde van 
dit jaar, 1 september jl,. werden 
47 aanvragen ingediend bij het 
Stimuleringsfonds voor 
Architectuur, waarvan er 26 zijn 
gehonoreerd. In totaal is hier
mee een bedrag gemoeid van 
f. 1.477.966,50. Subsidies 
werden aangevraagd door 
diverse soorten culturele instel
lingen, uitgeverijen, lokale 
overheden, onderzoeksbureaus, 
filmproducenten, tijdschriftre
dacties, onderwijsinstellingen 
en ontwerpbureaus, ten behoe
ve van projecten in de discipli
nes architectuur, stedebouw, 
landschapsarchitectuur en archi
tectuurgeschiedenis. De rand
stad was -weer- sterk 
vertegenwoordigd. Helaas 
werden uit de provincies 
Friesland, Drenthe, Overijssel, 
Flevoland, en Zeeland geen 
aanvragen ontvangen. De loka
le overheden waren mager 
vertegenwoordigd, slechts twee 
gemeenten dienden een 
aanvraag in. 
Om inzicht te bieden in de veel
heid en de rijke schakering van 
onderwerpen van projecten, 
volgt hier een overzicht van de 
gehoreerde projecten, inge
deeld naar thema's. 

foto's Fons Brasser, uit de serie Orde en 
Chaos in de Stadsontwikkeling, 
Rotterdam 1994 

Informatie 

Met ingang van 1 januari 1996 kan zeven 
keer per jaar subsidie aangevraagd worden 
bij het Stimuleringsfonds. fen informatie
brochure waarin de sluitingsdata zijn ver
meid en alle overige informatie over aan
vragen is opgenomen kan worden aange
vraagd bij het 
Stimuleringsfonds voor Architectuur 
Rochussenstraat 15 
3015 fA Rotterdam 
tel. 010 - 4361600 

Amsterdam, Waterlooplein 

Stedebouw en ruimtelijke 
ordening 
Binnen het thema stadsontwikke
ling en de stedebouwkundige dis
cipline; VINEX-beleid, ruimtelijke 
ordening en de kwaliteit van ont
werpen voor grote bouwlokaties, 
werden subsidies verleend aan de 
BNS de publicatie Tijd voor stede
bouw, landschapsarchitectuur en 
intrastructuurontwerp, een mani
fest over het ontwerpen aan mooi 
en vol Nederland (zie pag. 22 in 
deze krant) en aan Juliette van der 
Meijden Ontwerpresearch voor 
een studie naar Stille steden, kriti
sche observaties ten aanzien van 
werk-enclaves. Het onderzoek 
wordt verricht aan de hand van 
stedebouwkundige ordeningsprin
cipes, het ontwikkelingsproces en 
de stedebouwkundige program
ma's; een selectie uit kantoor- en 
bedrijfsterreinen dient hierbij als 
case-materiaal. 

De historische context 
De historische context bij actuele 
ontwerpopgaven is het thema van 
de publicatie Ontwerpen voor de 
moderne, historische stad; het 
vraagstuk van vernieuwing en 
behoud van Architectura & Natu
ra. Paul Meurs plaatst de spannin
gen tussen restauratie en vernieu
wing van historische steden in 
vooroorlogs perspectief, maar op 
een zodanige manier dat de pro
blemen die aan de orde gesteld 
worden een actuele rol spelen in 
de hedendaagse architecton ische 
en stedebouwkundige prakt ijk. 

Opdrachtgeverschap 
Het bevorderen van de kwalite it 
van het opdrachtgeverschap in de 
bouwnijverheid, beeldkwaliteit
plannen en gemeentelijk architec
tuurbeleid krijgt gesta lte in het 
project van STAWON/BNA, Ont
werpwedstrijden, recepten voor 
een succesvolle aanpak; een publi
catie waarin een aantal practische 
aanbevelingen wordt geformu
leerd voor opdrachtgevers die een 
ontwerpwedstrijd, c.q. meervoudi
ge opdracht willen organiseren 
(zie pag. 12-14 in deze krant). 
Aan de gemeente Meerssen werd 
subsidie verleend voor een beeld
kwaliteitplan ten behoeve van de 
Centruminvulling in het kader van 
de ontwikkelingsvisie kern Meers
sen. Tenslotte werd in dit kader 
subsidie verleend aan Architectuur 
Lokaal voor een onderzoek geti
teld Professionalisering van het 
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Rotterdam, Hillegersberg 

gemeentelijk opdrachtgeverschap 
naar de behoefte en wenselijkheid 
van een zgn. lokaal adviesteam. 
Het project beoogt gemeentelijke 
overheden te stimuleren en te 
ondersteunen bij de professionali
sering van het gemeentelijk 
opdrachtgeverschap als culturele 
opgave en in ruime zin. 

Infrastructuur en landschap 
Binnen het thema nieuwe opgaven 
in de sfeer van infrastructuur en 
landschapsontwerp werden aan
vragen gehonoreerd van de Werk
gemeenschap Landschapsecolo
gisch Onderzoek voor een publica
tie over de culturele, functionele 
en maatschappelijke integratie van 
natuurontwikkeling in het Neder
lands landschap door middel van 
nieuwe ontwerpconcepten voor 
het landschap, onder de titel 
Oorden van onthouding; vorm
geven aan natuur in Nederland. 
De Stichting ARCAM produceert 
een Regiokaart Amsterdam, schaal 
1:10.000, waarop alle bestaande 
plannen, voornemens, intenties en 
ideeën omtrent de ruimtelijke 
ordening worden weergegeven en 
die dus een overzicht zal bieden 
van alle in de regio te verwachten 
ontwikkelingen op het gebied van 
wonen, werken, recreatie en ver
keer. 
Tenslotte werd binnen dit thema 
de jaargang 1996 van het tijd
schrift Blauwe Kamer Profiel 
gesubsidieerd. Het tijdschrift stelt 
actuele kwesties en documentaties 
van opgaven op het raakvlak van 
stedebouw, landschapsontwerp, 
ecologie, planologie en beeldende 
kunst aan de orde. 

Presentaties 
Presentaties van recent architecto
nisch en stedebouwkundig werk: 
analyse van ontwerpprincipes 
komen tot uiting in de -reizende
tentoonstelling van de prijswin
naars van de Sikkensprijs; de Sik
kens Foundation beoogt hiermee 
aandacht te vestigen op opmerke
lijke initiatieven bij het ontwerp 
en het beheer van het stedelijk 
landschap en presenteert respec
tievelijk werk van Adriaan Geuze 
en de Re inigingsdienst van de stad 
Parijs. De prijs werd op 25 novem
ber uitgereikt. In de vorige krant 
van Architectuur Lokaal werd 
nader ingegaan op de motivatie 
van de Sikkens Foundation voor 
de keuze van de winnaars. 
Het Nederlands Architectuurinsti-

tuut kreeg subsidie voor de orga
nisatie van de ANY-conferentie, 
een belangrijk internationaal 
forum van de architectuurdiscussie 
op dit moment. Het NAi wil het 
internationale architectuurdebat 
in 1997 toespitsen op de situatie in 
Noordwest Europa, zowel in geo
politiek, maatschappelijk, ideolo
gisch en cultureel opzicht, als op 
het gebied van de media. 
Geen nest is noodzakelijk is de 
titel van een te ontwikkelen sce
nario voor een documentaire over 
de architectuur en de visie van 
Rem Koolhaas. De subsidie werd 
verleend aan Hiemstra + Rutten 
Produkties bv. Vormgevingstoets 
nieuwe Bouwregelgeving behelst 
een onderzoek dat de belemme
ringen voor de vormgeving, ont
staan door de nieuwe regelgeving 
zichtbaar moet maken en dat kan 
bijdragen aan de discussie over de 
noodzaak van dit soort voorschrif
ten . De BNA ontving subsidie voor 
dit onderzoek. 

Concrete projecten 
Binnen het thema stimulansen 
voor concrete projecten: prijsvra
gen, meervoudige studie-opdrach
ten, scenariostudies verkreeg MAB 
Groep bv subsidie voor een publi
catie over het project De Resident 
in de binnenstad van Den Haag, 
waarin de veranderende relatie 
tussen architectuur en de histori
sche stad centraal staat. Aan Ad 
Habets stedebouwkundige werd 
subsidie toegekend voor een 
onderzoek naar architectuurregie 
in de stedebouw door middel van 
kleur, getiteld Tien over rood, toe
gepast in de nieuwe wijk Wolve
schans te Leek. Het gaat om een 
analyse van de mogelijkheden van 
kleurregie bij stedebouw voor een 
vrije (woning)markt situatie. 

Historische oriëntaties 
Historische oriëntaties met betrek
king tot architectonische en stede
bouwkundige cultuur is het thema 
waarbinnen de door het Neder
lands Architectuurinstituut te ont
wikkelen tentoonstelling en publi
catie Nederland naar school; twee 
eeuwen scholenbouw, geplaatst 
kan worden. Evenals de publicatie 
Kunstnijverheidsscholen van Gerrit 
Rietveld, waarin naast het door 
Rietveld ontworpen gebouw voor 
de Gerrit Rietveld Academie en de 
Hogeschool Arnhem, ook een ver
slag van het onderzoek naar het 
denken over de huisvesting van 



kunstnijverheidsscholen vanaf het 
directoraat van Mart Stam tot nu 
wordt gedocumenteerd. De Gerrit 
Rietveld Academie bereidt de 
publicatie voor. Bij Uitgeverij De 
Hef verschijnt binnenkort deel 2 
van de Gids voor de Nederlandse 
Tuin- en Landschapsarchitectuur, 
die een inventarisatie van de 
belangrijkste tuin- en landschaps
ontwerpen in Nederland bevat. In 
dit deel worden de provincies Gel
derland en Utrecht behandeld. 
Tenslotte werd aan de RQB-groep 
subsidie verleend voor de inhou
delijke voorbereiding van een 
documentaire over de architectuur 
en stedebouw van W.M. Dudok, 
onder de titel De wereld een beet
je mooier achterlaten. 

De architectonische cultuur 
Architectuur, beeldende kunsten, 
literatuur; verbreding van de 
architectonische en stedebouw
kundige cultuur is de thematiek 
waarbinnen een door V2-organisa
tie uit te brengen publicatie Meta
foren voor informatieruimten 
geplaatst kan worden . De publica
tie handelt over het organiseren 
en structureren van electronische 
ruimte en de visualiseringsmetho
den die daarvoor in interdiscipli
nair verband ontwikkeld worden, 
op basis van de terminologische 
overeenkomsten tussen architec
tuur en stedebouw enerzijds en de 
informatietechnologie anderzijds. 
Voor de jaargang 1996 van het 
tijdschrift OASE, dat theoretische 
beschouwingen over architectoni
sche en stedebouwkundige feno
menen in historische en maat
schappelijke context plaatst, werd 
subsidie verleend aan de Stichting 
OASE en Van Berkel & Bos Archi-

. tectuur Bureau BV verkreeg subsi
die voor The Waves, een onder
zoek naar de ontwikkeling van 
ontwerpstrategieën ten gevolge 
van de ontwikkeling van compu
tertechnieken. 

Publieke belangstelling op lokaal 
niveau 
Binnen het thema bevordering 
van belangstelling voor architec
tuur en stedebouw op lokaal 
niveau tenslotte werd subsidie ver
leend aan de Stichting Almedia 
voor het project Beurs TV, dat de 
organisatie van discussies en een 
slotdebat via internet (De Digitale 
Stad) behelst, waarin de grote 
stadsuitbreidingen centraal staan. 
De bedoeling is om professionals 
en pol itici in contact te brengen 
met ideeën van elkaar en van de 
burgers van de stad. 
Programmasubsidies werden ver
leend voor het Jaarprogramma 
1995 van de Stichting ARCAM, een 
reeks van publieksgerichte mani 
festaties rond actuele thema's van 
architectuur en stedebouw in 
Amsterdam en voor het Jaarpro
gramma 1995 van Stichting De 
Ruimte, voor activiteiten waarmee 
aandacht wordt besteed aan de 
ontwikkeling van nieuwe uit
gangspunten voor stadsontwikke
ling en bouwen in het algemeen, 
die toegespitst zullen worden op 
de stand van zaken in Den Haag. 

Milieubeleid 
Helaas werden in het kader van het 
thema integratie van milieubeleid 
uitgangspunten in de bouwpraktijk 
geen aanvragen ingediend. 

De moderne jaren vijftig 
en zestig 
Excursies en lezingen in 
februari en maart 

Vanaf april 1996 is de tentoonstel 
ling De moderne jaren vijftig en 
zestig in de Grote Zaal van het 
Nederlands Architectuurinstituut 
(NAi) te Rotterdam opgesteld . 
De ingrijpende modernisering van 
de Nederlandse samenleving en 
daarmee tevens van de architec
tuur en stedebouw vormen het 
thema van deze tentoonstelling. 
Het is een periode van grootscha li
ge veranderingen, waarin veel - zo 
niet alles - op de helling ging. 
Tegen de achtergrond van weder
opbouw, woningnood, theoreti
sche tegenstellingen tussen het 
functiona lisme en traditionalisme, 
de ombouw van een agrarische 
naar een industrie- en dienstensa
menleving en de verwatering van 
hooggestemde idealen kwamen 
waardevolle bouwwerken tot 
stand. Het is tijd voor een grondi 
ge recapitulatie omdat veel 
gebouwen uit de jaren vijftig en 
zestig bedreigd worden door 
sloop en verminking terwijl er 
ondanks een groeiende waarde
ring nog weinig kennis over is ver
gaard. 

Voorafgaand aan deze tentoon
stelling organiseert het NAi samen 
met de Vereniging Leliman en een 
aantal lokale architectuurcentra in 
februari en maart 1996 een serie 
lezingen en excursies in verschil
lende plaatsen in Nederland en in 
Antwerpen. Hans Ibelings, samen
steller van de tentoonstelling, 
houdt ter plaatse steeds een korte 
inleiding over de naoorlogse ont
wikkelingen van het modernisme. 
Aansluitend worden in elke stad 
enkele karakteristieke gebouwen 
uit deze periode bezocht. 

Programma 
De lezingen en excursies vinden, 
vanaf half februari, wekelijks 
plaats op zondag . Het voorlopige 
programma luidt: 
18 februari 1996: Amsterdam/ 
Berlage Instituut 
25 februari 1996: Antwerpen/ 
Antwerpen Averechts 
3 maart 1996: MaastrichtITopos 
10 maart 1996: Arnhem/ACAN 
17 maart 1996: Tilburg/CAST 
24 maart 1996: Groningen/CAS 
31 maart 1996: Rotterdam/ 
ArchiCenter 

Informatie 

Het definitieve programma is medio januari 
1996 bekend bij het NAi, tel. 010 - 4401200 
en bij de lokale architectuurcentra 

Lokale architectuurcentra 

De verspreiding van kennis over architec
tuur en het vermogen om architectonische 
waarden te herkennen kan de vraag naar 
architectonische kwaliteit doen vergroten. 
De rijksoverheid heeft in haar nota Ruimte 
voor architectuur nadrukkelijk de wens te 
kennen gegeven de ontwikkeling van 
gemeentelijk architectuurbeleid te onder
steunen. In het OLA komen de lokale archi
tectuurcentra van Nederland tweemaande
lijks bijeen. Wanneer er meerdere centra in 
één gemeente actief zijn, is doorgaans de 
'best geïnformeerde' instelling vertegen
woordigd in het OLA. Er zijn inmiddels 
tegen de 30 instellingen uit even zovele 
gemeenten vertegenwoordigd in het OLA, 
en dit aantal groeit gestaag. 

Adressen Overleg Lokale Architectuurcentra 

ALMERE, CASLA i.o. 
Brecht van Hulten, Hans Spaans 
Postbus 200 
1300 AE Almere 
tel. 036 - 5399558/5399524 

AMERSFOORT, Architectencafé 
Jan Schoutrop, Gerda Brethouwer 
p/a De Zonnehof, CBK 
Postbus 699 
3800 AR Amersfoort 
tel. 033 - 4633034 

AMSTERDAM, ARCAM 
Maarten Kloos, Jeanine van Pinxteren 
Waterlooplein 211-213 
1011 PG Amsterdam 
tel. 020 - 6204878 

ARNHEM/NIJMEGEN, ACAN 
Ap van Dam, Frank Ritmeester 
Willemsplein 11 
6811 KB Arnhem 
tel. 026 - 3515711 

BREDA, Gemeente 
Willem Oomens, Paul van der Grinten 
Postbus 3920 
4800 DX Breda 
tel. 076 - 5293808 

DELFT, Toren van Oud 
Ton Voets 
Van Leeuwenhoeksingel 69 
2611 AE Delft 
tel. 015 - 2143941 

DEN BOSCH, BAl 
Marius van den Wildenberg 
Zuid-Willemsvaart 117 
5211 SE Den Bosch 
tel. 073 - 6141889 

DEN HAAG, Wils & Co 
Jolie Kalmijn, Victor Freijser 
St. Jacobsstraat 129 
2512 AN Den Haag 
tel. 070 - 3625948 

DEVENTER, Stichting Rondeel 
Peter Ghijsen 
Achter de Muren Zandpoort 12 
7411 GE Deventer 
tel. 0570 - 616838 

DIEPENHEIM, Kunstvereniging 
Joop Hoogeveen, Harrie ten Dam 
Grotestraat 17 
7478 AA Diepenheim 
tel. 0547 - 352143 

EDE, Gemeente 
Ed van Gent 
Gemeente Ede 
Postbus 9022 
6710 HK Ede 
tel. 0318 - 680282 

EINDHOVEN, Stichting Q 
Cees Donkers, Ton Langenberg 
St. Odulphusstraat 35 
5614 AN Eindhoven 
tel. 040 - 2386330 
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ENSCHEDE, OverRuimte 
Albert Fien, Chris Hein 
Oude Markt 26 
7511 GB Enschede 
tel. 053 - 4300999 

GENT, Architectuur als Buur 
Eddy Vanzieleghem, Ann Pisman 
Onderstraat 20 
9000 Gent, België 
tel. 0032923377B5 

GRONINGEN, CAS 
Sjoerd Cusveller, Anke Kroeze 
Postbus 7081 
9701 LB Groningen 
tel. 050 - 673558/672199 

HAARLEM, ABC 
Ellen Siebert 
Groot Heiligland 47 
2011 EP Haarlem 
tel. 023 - 5340584 

HEERLEN, Vitruvianum 
Volmar Delher, Paul Brock 
Stadsarchief, gem. Heerlen 
Postbus 1 
6400 AA Heerlen 
tel. 045 - 5604291 

HElMOND, Architectuurcafé 
Herman Mens 
gemeente Helmond, afd. RO 
Postbus 950 
5700 AZ Helmond 
tel. 0492 - 587622 

HOORN, Gemeente 
Joost Buchner, Jan van der Heijden 
Gemeente Hoorn 
Nieuwe Steen 1 
1625 HVHoorn 
tel. 0229 - 252491 

LEEUWARDEN, de Bouw/Kunst 
Hans Heijdeman, Bauke Tuinstra 
Grote Kerkstraat 22a 
8911 CE Leeuwarden 
tel. 058-2131501 

LELYSTAD, provincie Flevoland 
Heleen Geluk 
Provinciehuis Flevoland 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 
tel. 0320 - 272489 

MAASTRICHT, Topos 
Niek Bisscheroux, Walter Darley 
Hertogsingel 68 
6214 AE Maastricht 
tel. 043 - 3218705 

MIDDELBURG,OHA 
Gerrit Schoenmakers 
Molstraat 2 
4331 SM Middelburg 
tel. 0118 - 624763 

ROTTERDAM, RKS 
Anne-Mie Devolder 
Mauritsweg 35 
3012 JT Rotterdam 
tel. 010 - 4141666 

TILBURG, CAST 
Aart Oxenaar 
Willem /I-straat 47-49 
5038 BD Tilburg 
tel. 013 - 5434732 

UTRECHT, Aorta 
Jaco de Visser 
Oudegracht 316 
3511 PK Utrecht 
tel. 030 - 2319892 

Coörd inatie OLA: 

ARCHITEGUUR LOKAAL 
CillyJansen 
Museumpark 25, 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010 - 4369000 



Katalyserende stedebouw in Almere-Buiten Ra/ph Pans, Hans Laumanns 

Plan 'Chaletwijk' of Bosrandbuurt: vrij hoge 
dichtheid door middel van streng straten
plan. Ontwerp Freek Riem in samenwerking 
met gemeentelijke diensten . 

De gemeente Almere ziet zich 
geplaatst voor een bouwopga
ve van 30.000 woningen in de 
komende 10 jaar: een gemiddel
de produktie van 3.000 wonin
gen per jaar. De gemeente is 
gewend geraakt aan deze hoge 
produktiecijfers, want de opge
leverde aantallen woningen in 
de afgelopen jaren waren soort
gelijk - ook al is het al enkele 
jaren gebruikelijk dat tweeder
de van de te ontwikkelen 
woningen door marktpartijen 
voor de markt worden ontwik
keld. 
"De Regenboogbuurt en de 
'chaletwijk' in Almere-Buiten 
vormen naast de nieuwe wijken 
in Almere-Stad onderdeel van 
de immense VINEX-bouwfron
ten. De vraag is of de pIanuit
werking van al deze 
VINEX-plannen op buurt- en 
straatniveau tot een bevredi
gend resultaat zullen leiden. 
Vaag gewauwel over architec
tonische kwaliteiten geeft 
onvoldoende houvast. 
Kwaliteiten moeten vooraf tot 
in detail worden bedacht en 
vastgelegd. Het denken moet 
zich eerder richten op wat móet 
dan op wat kán. Inspirerende 
stedebouwkundige concepten 
dienen met de kracht van de 
categorische imperatief te 
appelleren aan het normbesef 
van alle betrokkenen. Naast 
creativiteit is vooral inventivi
teit nodig om de eenmaal 
gestelde doelen te bereiken. 
Dezelfde marktpartijen opere
ren door het hele land en zullen 
zich afhankelijk van het 
gemeentelijke krachtenveld 
meer of minder (financieel) 
inspannen. Het initiatief maar 
ook de eindverantwoording ligt 
bij de gemeente. Zonder politie
ke wil en inspanning wordt het 
niets. De toekomstige bewoners 
zullen met meer plezier en 
respect in een wijk wonen die 
met zorg en liefde is ontworpen 
en uitgevoerd". Aldus is de 
overtuiging van Ralph Pans, 
burgemeester van Almere, en 
Hans Laumanns, Projectburo 
Stedelijke Ontwikkeling, bij het 
beleid dat in Almere wordt 
gevoerd - waarbij zij zich reali
seren dat de vraag of plannen 
die op papier weten te overtui
gen ook bestand zijn tegen de 
werkelijkheid, pas beantwoord 
wordt als zij werkelijkheid zijn 
geworden. 

Het marktconform denken is gemeengoed in Almere. 
Begrijpelijk, want Almere bouwt voor de markt, voor 
de regionale woningbehoefte en in toenemende 
mate ook voor de eigen behoefte. Die behoefte is 
sterk bepaald door de wensen van de consument die 
in Almere een laagbouwwoning zoekt in een ruim 
bemeten woonomgeving. Suburbia in optima forma. 
Te grote verwijderingen van de voorstellingen en 
wensen van de consument worden onherroepelijk 
afgestraft door stagnatie in de afname van een 'ver
keerd' produkt. Stoutmoedige architectuur, minder 
functionele plattegronden, weinig bergruimte, geen 
of te kleine voortuinen, een slechte prijs/produkt ver
houding: het is maar een greep uit de mogelijke 
tekortkomingen die de afzet van het produkt kan 
belemmeren en kan nopen tot een herontwikkeling. 
Het grote aanbod van woningen, verdeeld over 
gemiddels 25 projecten die gelijktijdig op de markt 
zijn, is uiteraard gunstig voor de prijs/produkt ver
houding, maar bevordert ook een zeker gemiddelde 
in ontwerp en uitvoering. Er wordt geen woning ont
wikkeld zonder het advies van één of meerdere 
makelaars; iedere afwijking van het gemiddelde ver
groot de risico's voor een vlotte afzet. De wet van 
vraag en aanbod is misschien nergens zo dwingend 
als in Almere. 
De huizen, die in de ogen van niet-commercieel den
kende architecten en bevolgen vakbroeders het 
meest triviaal zijn verkopen het gemakkelijkst. Dat er 
-zij het in beperkte mate- ook kansen bestaan voor 
bovenmaatse woningbouw hebben de buitenexposi
ties NWR-BouwRAI in Almere bewezen. Hier heeft 
Almere met nadruk de kans gegrepen uit te zoeken 
welke mogelijkheden zich voordoen om af te wijken 
van de gemiddelde standaardwoning. De waarde van 
deze projecten moet vooral gezocht worden in de 
verkenningen van de woningindeling en soms origi
nele plattegronden. 
Om de consument te interesseren voor deze afwijken
de woningbouw was gerichte publiciteit vereist om 
ook die doelgroepen aan te spreken die niet in de rij 
stonden om zich in Almere te vestigen. Almere 
beschikt met deze projecten nu over een staalkaart 
van grensverleggende woningconcepten naast de 
ontelbaar vele gewone tuinkamerwoningen, het 
meest gebruikelijke woningtype van de laatste 20 
jaar. AI met al staan er in Almere nu zo'n 40.000 
woningen . 

Controversiële woonmilieus bedreigend voor 
wijkbeheer 
Ook in stedebouwkundig opzicht biedt Almere een 
scala van woonmilieu's; van het woonerf uit de jaren 
70 tot de meest conflict-vrije verkaveling met voor 
iedere deur een parkeerplaats. Alle ontwikkelingen, 
of beter gezegd, trends op het gebied van verkave
ling en stedebouwkundige patronen zijn in Almere 
terug te vinden. Ook alle resultaten van organisatori
sche aanpak en projectgrootte zijn vertegenwoor
digd. Terugblikkend valt op dat direct al het eerste 
woningontwerp voor de Werven in Almere-Haven, 
ontworpen door Joop van Stigt, een moedig concept 
was. Maar de ongebruikelijke woningindeling en de 
goedgemeende zorg voor erfafscheidingen werd 
door de bewoners niet altijd in dank afgenomen. Een 
intelligent woningontwerp vraagt helaas inzicht en 
soms enige aanpassing van de gebruikers. 
Bij een constant hoge produktie is een efficiënte 
werkwijze een vereiste en worden aanleidingen voor 
mogelijke conflicten vermeden. Controversiële woon
milieus verstoren de gang van zaken en worden door 
niemand gewenst, zeker niet door de consument. Ze 
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'Chaletwoningen' van Thijs Asselbergs, ontwikkelaar: Ballast Nedam. 

--
-----------== 
zijn niet alleen bedreigend voor een vlotte produktie, 
maar meer nog voor het latere beheer van de wijken. 
In de jaren 70 en 80 werd het beeld van de wijk 
bepaald door de omvangrijke projecten van de 
Almeerse woningbouwcorporaties. Zij voorzagen in 
ruim de helft van de woningen gelegen op de centra
le en markante lokaties in de wijk met kleinere koop
woningprojecten aan de randen ontwikkeld door 
marktpartijen. Hierdoor ontstond als vanzelf een 
zekere samenhang in de wijk. De huidige verdeling 
van de woningen in circa 65% koop en 35% huur 
vraagt om gerichte stedebouwkundige maatregelen 
om een wijk niet uiteen te laten vallen in vele kleine
re deelgebiedjes. In de buitenexpositie NWR-BouwRAI 
in de Filmwijk in Almere-Stad is derhalve een sterke 
configuratie gezocht in de geometrische vorm van 
een halfrond om een geraamte te vinden waarin de 
uiteenlopende diversiteit van bouwstenen (bouw
plannen) gevangen werd. Naast de infrastructuur van 
wegen en paden zijn het met name de bomen lanen 
en groene hagen die reeds na drie jaar een steeds 
dominantere rol spelen en de openbare ruimte bena
drukken. 

Een planbeeld, genesteld in het geheugen 
Het vermoeden dat alle architectonische inspannin
gen voor de individuele projecten nog geen garantie 
zijn voor een herkenbare wijk was de drijfveer voor 
het planconcept van de Regenboogbuurt in Almere
Buiten. Op een rechthoekige opgespoten zandvlakte 
van 50 ha . moesten ruim 2.000 woningen worden 
gesitueerd . Naast alle kwantitatieve gegevens stelden 
de ontwerpers zich de opgave om een stedebouw
kundig plan te ontwikkelen dat tot de verbeelding 
spreekt. Een planbeeld dat zich gemakkelijk in het 
geheugen nestelt. Zo is uiteindelijk een markant plan 
ontstaan met vier deelgebieden die ieder een eigen 
karakter hebben . 
En dat het werkt blijkt, nu de wijk in aanbouw is. De . 
geleding van de wijk is zo krachtig dat het niet moei
lijk is om zich te oriënteren. Maar of plannen die op 
papier weten te overtuigen ook bestand zijn tegen 
de werkelijkheid wordt pas duidelijk als zij werkelijk
heid zijn geworden. Voor het welslagen van een 
gehele wijk mag niet worden gespeculeerd op de cre
ativiteit en inspanning van individuele bouwers en 
architecten . Wellicht levert een enkele architect met 
zijn opdrachtgever een interessant en overtuigend 
deelproject, maar de gehele wijk vraagt om een con
ceptuele benadering die liefst alle deelplannen op 
een hoger plan tilt . 

Regenboogbuurt: richtinggevende regie 
Omdat bij de start van de Regenboogbuurt de vrees 
bestond dat de budgetten krap zouden worden is 
toepassing van veel kleur als thema voor deze wijken 
gekozen. Uiteraard speelden hierbij ook andere 
motieven een rol. Om niet te verzanden in anekdoti
sche bespiegelingen mag een verwijzing naar Bruno 
Taut hier volstaan. Hij stelde dat kleur een relatief 
goedkoop bindmiddel is om samenhang en homoge
niteit in een wijk te bewerkstelligen . En om de soms 
opdoemende hang van architecten naar het Nieuwe 
Bouwen tegen te gaan werd Fritz Schumacher (de 
'Berlage van Berlijn') geciteerd, die reeds in 1901 uit
riep: "Wer nichts weiss der gebraucht Weiss" . Moeilij
ker was het om weerstand te bieden aan de nieuwste 
trend in de architectuur: natuurlijke materialen zoals 
hout, dat geacht wordt te vergrijzen. Na veel studie is 
besloten om de kleurdragende gevels in hoofdzaak 
uit te voeren in baksteen die vervolgens met mine
raalverf wordt geschilderd. Hiernaast was pleister-
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werk, geschilderd hout en tegelwerk toegestaan. 
Om met de vele opdrachtgevers en architecten tot 
gezamenlijke afspraken te komen zijn stellige uitspra
ken voor een richtinggevende regie onontbeerlijk 
gebleken. De uitspraak "Baksteen heeft geen kleur 
want anders was geen land zo kleurrijk als Neder
land" voorkwam ongewenste afwijkingen - want de 
individuele opdrachtgever voelt de behoefte zich te 
onderscheiden van de belendende projecten , 
Tijdens het plan proces is gebleken dat systematische 
toepassing van sprekende kleuren geen eenvoudige 
opgave is. Want goedkoop effectbejag, kitsch en 
slechte smaak zijn een permanente bedreiging. Deze 
dreigende uitglijders konden alleen worden voorko
men door een weloverwogen architectenkeuze en 
door een nauwgezette zorgvuldigheid, hechte 
samenwerking en afstemming in een gedreven ont
werpteam. 
Problemen die in een normale woonwijk het beeld 
van de wijk verstoren, zoals erfafscheidingen, werden 
voor de ontwerpers in de Regenboogbuurt een ware 
obsessie. Volgens het Bouwbesluit mag een bewoner 
zijn voortuin met een maximaal één meter hoge 
afscheiding begrenzen. Om de te verwachten weelde 
aan individuele fantasieën en andere constructies 
tegen te gaan is besloten alle voor- en zijtuinen te 
begrenzen met zwarte metalen spijlenhekken. Alle 
hekken bij elkaar opgeteld leveren een lengte van 
bijna 12 kilometer op. 
Om strategische redenen zijn alle plannen en voorne
mens gebundeld en nog vóór de start van de bouw in 
de vorm van een boek gepubliceerd onder de titel 
Stedebouw en Kleur. Voorbeeldproject Regenboog
buurt Almere, 

Chaletwijk: ongeschikt voor standaardontwerpen 
Nu de Regenboogbuurt volop in aanbouw is, de eer
ste 'verrassingen' van hun steigers zijn ontdaan en de 
belangstelling voor deze wijk almaar groeiende is, 
bevindt de volgende wijk in Almere-Buiten zich in 
een vergevorderd stadium van voorbereiding. Deze 
wijk met circa 1.750 woningen wordt in de wandel
gangen 'chaletwijk' genoemd. Ook voor deze wijk is 
en concept ontwikkeld om bij een veelheid van 
opdrachtgebieden en te verwachten architectonische 
individualiteit de gewenste samenhang te bereiken . 
Alle woningen hebben een dakoverstek van minimaal 
90 centimeter! Met deze schijnbaar eenvoudige for
mule wordt bereikt dat standaardontwerpen onge
schikt zijn. Er moet worden nagedacht over woning
profielen en over de verschijningsvorm van de gevels. 
Overleg met betrokken ontwikkelaars en architecten 
heeft geleid tot een aantal richtlijnen en aanbevelin
gen die hoe dan ook aan deze wijk een karakteristie
ke identiteit zullen geven. Zij behelzen, kort samen
gevat, het zogenaamde 'beeldkwaliteitplan' en die
nen tevens als intentieverklaring. De gemeente heeft 
dan wel de grond in eigendom, maar het predikaat 
'chaletwijk' getuigt zonder meer van een commercië
le dus marktconforme insteek, waarbij toch de disci
pline stedebouw de hegemonie heeft. 
Om geen ruimte te bieden voor ongewenste interpre
taties en misverstanden zijn de richtlijnen vervat in 
duidelijke taal : 
- alle woningen hebben een dakoverstek van mini

maal 90 cm. rondom het gebouw; 
de dakhelling varieert tussen de 20 en 30 graden; 

- de nokrichting volgt de langsgevels; 
- de dakbedekking dient in vlak materiaal te worden 

aangebracht in grijze kleuren; 
- geen horizontale betimmering aan de onderkant 

van de uitstekende dakrand. De dakverstekken zo 
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licht mogelijk laten zijn; 
- de regenpijpen terugvoeren vanaf de dakrand naar 

de gevel; 
- aan begin en eind van de straat moeten de eindwo

ningen zelf of middels uitbouw de straatruimte ver
nauwen zodat de straatruimte een entree krijgt; 

- de straatwanden dienen een doorlopende en hori
zontale geleding te hebben. De perceptie van de 
straat moet een aangenaam beeld opleveren. Men
sen wonen niet in een blok maar in een straat; 

- de voortuindiepte kan verschillend zijn, afhankelijk 
van de bezonning en straat- of tuingericht wonen. 
Om in een voortuin te kunnen zitten moet deze 
minimaal 3,5 meter diep zijn; 

- voor alle gevels geldt dat het basement van gele 
baksteen moet zijn. Deze strook is altijd breder dan 
de verdiepingshoogte. De gevelstrook onder de 
dakrand dient van een ander (lichter) bouwmateri
aal te zijn in donkere kleuren zodat de indruk van 
een 'zwevend' dak wordt versterkt; 

- de scheidingslijn dient duidelijk te worden geaccen
tueerd, liefst ondersteund met een zwarte lijn die 
ook gezien wordt als een suggestie voor de NAP
lijn en dienst kan doen voor ornamentele verrijking 
van de straatgeveld; 
gemeente en architecten voor de 1 ste fase hebben 
gekozen voor een diepgele baksteen die als refe
rentiesteen geldt voor alle te kiezen gele bakste
nen; 

- de voegen dienen minimaal 0,5 cm diep te zijn; 
- voor de erfafscheidingen aan de straatzijde geldt 

dat deze waar mogelijk als groene hagen worden 
uitgevoerd. Daar waar om stedebouwkundige en/of 
privacy-overwegingen deze niet voldoend zijn 
gemetselde muren en/of zwarte spijlenhekken ver
eist. In de straten wordt aan één zijde de haag 
ingeplant en onderhouden door de gemeente en 
aan de andere door de ontwikkelaar op eigen ter
rein, onderhouden door de eigenaars conform het 
beplantingsplan. 

Draaiboek voor het openbaar gebied 
Voor de inrichting van het openbaar gebied is een 
draaiboek met de uitwerking van alle inrichtingsele
menten en detailoplossingen opgesteld dat onder
deel vormt van de planuitwerking. Een bijbehorende 
kostenraming geeft de financiële marsroute aan 
zodat de gemeente tijdens de ontwerp- en utvoe
ringsfase niet met verrassingen wordt g~confron
teerd. 
Naast de zeer concrete richtlijnen zijn meer algemene 
'opstekers' te formuleren die de plannenmakers in 
Almere moeten aansporen tot permanente waak
zaamheid . De ervaringen met de omschreven wijken 
hebben geleerd dat het te kiezen stedebouwkundig 
concept 
- eenvoudig van opzet moet zijn en alle betrokkenen 

moet kunnen inspireren; 
- marktconform moet zijn en gedurende een lange 

periode stand kan houden; 
- dwingt tot nadenken over het woningontwerp, 

zodat 'Iadenplannen' bij voorbaat onmogelijk zijn; 
- publiek- en privaatrechtelijk vertaalbaar zijn; 
- consistent is in beheer en onderhoud en dus niet 

dwangmatig of gekunsteld mag zijn; 
- binnen de bestaande financiële kaders betaalbaar 

moet zijn; 
- niet ten koste mag gaan van de functionele eisen 

van comfort en bruikbaarheid; 
- voor alle betrokkenen, maar vooral voor de bewo

ner herkenbaar is. 
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Alhoewel de Regenboogbuurt en de 
'Chaletwijk' geografisch en in de tijd dicht 
bij elkaar zijn gelegen en programmatisch 
met dezelfde ingrediënten worden ontwik
keld zijn de plannen totaal verschillend, In 
de Regenboogbuurt genereert consequente 
toepassing van kleur een sprankelende 
kubistische wijk . De 'Chaletwijk' reageert op 
de bosachtige omgeving met lage overhel
lende daken. Beide wijken ontlenen hun 
geheel eigen habitus aan concepten die of 
bedacht of door de omgeving zijn ingege
ven. 

afb. 1 
Plan Regenboogbuurt. Een kleurenplan 
voor de gehele wijk bepaalt de kleurstelling 
van iedere woning. Ontwerp: Henk de Boer 
in samenwerking met de gemeentelijke 
diensten, 

afb. 2 
'Paleiswoningen' voor de Regenboogbuurt 
van Liesbeth van der Pol, ontwikkelaar: 
Koopmans Bouwbedrijf, 

< 
'Zip'- woningen Regenboogbuurt van 
bureau Aldo en Hannie van Eyck & Partners, 
projectarchitect Julyan & Tess Wickham 
(kleuren geel en blauw), ontwikkelaar: Gel
derse Bouwen Vastgoed. 

Informatie 

Ralph Pans, burgemeester 
Hans Laumanns, Projectburo Stedelijke Ont
wikkeling 
Gemeente Almere 
Postbus 200 
1300 Af Almere 
tel. 036 - 5399911 

Stedebouw en Kleur. Voorbeeldproject 
Regenboogbuurt. door Margriet Pflug en 
Marc Visser, is uitgegeven door Uitgeverij 
Thoth, ISBN 906868 115X en kost f , 34,50, 



De Europanlocatie in Haarlem 
foto : Jos Fielmich 

Europan is een samenwerkings
verband van dertien Europese 
landen, dat door het uitschrij
ven van gelijkluidende prijsvra
gen als platform fungeert voor 
de ideeën en ervaringen van 
jonge, getalenteerde architec
ten. In de deelnemende landen 
wordt hiertoe simultaan een 
internationale architectuurprijs
vraag georganiseerd volgens 
dezelfde regels en procedures, 
en met een thema dat een 
problematiek stelt die door alle 
landen als gemeenschappelijk 
wordt ervaren. 
Inmiddels is de vierde editie van 
de Europan-prijsvraag uitge
schreven onder het thema 
Het bouwen van der stad op 
de stad. Transformatie van 
stedelijke gebieden. Voor 
deze vierde Europan-prijsvraag 
zijn in totaal 65 Europese loca
ties ter beschikking gesteld, 
waarvan een vijftal in 
Nederland: Almelo, Amsterdam
Osdorp, Den Haag, Emmen en 
Utrecht. Deze locaties hebben 
(binnen het voorgeschreven 
thema) een programmatisch 
kader waarmee de ontwerpers 
rekening dienen te houden. De 
deelnemers kunnen één 
ontwerp naar keuze indienen. 
Verwacht wordt dat voor de 
Nederlandse locaties in totaal 
ruim 250 plannen zullen worden 
ingeleverd. De prijswinnaars 
worden op 17 juni 1996 bekend 
gemaakt. 
In Haarlem heeft de derde 
ronde inmiddels geleid tot een 
woningbouwontwerp dat door 
de wijkbewoners goed is 
ontvangen. Naar verwachting 
zal het project over drie jaar 
opgeleverd worden. 

Informatie 

Gemeente Haarlem 
Sector Bouwen, Wonen, Economie 
Aad van Ake, Rutger van Oppenraaij 
Postbus 511 
2003 PB Haarlem 
tel. 023 - 5286493 

Europan 5 
Belangstellende gemeenten die voor de 
vijfde ronde van Europan een locatie ter 
beschikking wil/en stellen kunnen zich 
richten tot Stichting Europan Nederland. 

Stichting Europan 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010 - 4401238 
fax 010 - 4360090 

Europan 3 in Haarlem Aad van Ake, Rutger van Oppenraaij 

Bij de derde Europan-prijsvraag was Haarlem één van 
de gemeenten die een locatie aanbood . Het architec
tenechtpaar Gary Young en Gaby Higgs uit Londen 
won met zijn ontwerp voor de locatie in de wijk 
Rozenprieel een prijs en de gemeente Haarlem maakt 
zich hard voor reali satie van een ontwerp van deze 
architecten. 
Het Rozenprieel is een Haarlemse stadsvernieuwings
wijk uit het einde van de vorige eeuw. De gemeente 
kocht gebouwen terrein van de wasserij van de firma 
Rookmaker aan met de bedoeling dat er op deze 
locatie aan de rand van het centrum, nabij het Spaar
ne, woningbouw zou worden gerealiseerd. Aange
zien ook Haarlem de ambitie heeft goede, betaalbare 
en vooral fraaie woningbouw te realiseren, en de 
derde Europanprijsvraag precies in het tijdschema 
paste, was het besluit om de locatie beschikbaar te 
stellen voor deze prijsvraag snel genomen. 

Uitgangspunten 
In overleg met de wijkraad Rozenprieel werd voor de 
locatie een programma van eisen opgesteld waarbij 
uitdrukkelijk de wens werd uitgesproken dat het 
Rozenprieel meer toegangen zou krijgen, passend in 
de stedebouwkundige structuur van de wijk. Voor het 
nieuw te bouwen woningencomplex werden groen
voorzieningen, ruimte voor spelende kinderen en 
recreatie, maar ook verkeer en parkeren van groot 
belang geacht. Een ander belangrijk aspect was de 
openbare veiligheid. Gemeente en wijkraad gaven als 
kwantitatief uitgangspunt aan dat er ongeveer 80 
woningen, waarvan de helft in de sociale sector, gere
aliseerd moesten worden. Bij stichtingskosten van 
ongeveer f . 140.000 (prijspeil 1993) betekende dit 
woningen met een gemiddelde oppervlakte van 
8S m2. Voor de 'hoeken' van het plan werden 
werkruimten voorzien . 
Een deel van de doelgroep voor de woningen be
stond uit SS-plussers, hetgeen extra aandacht bete
kende voor aanpasbaar bouwen, flexibele woningin
deling en een veilige woonomgeving . Gevraagd werd 
de woningen een toegevoegde waarde te geven door 
faciliteiten te scheppen voor het eventueel realiseren 
van aanbouwen. Tenslotte was een eis dat het ont
werp in fasen gerealiseerd zou kunnen worden aan
gezien een deel van het plangebied nog niet aange
kocht was, zodat een latere opdrachtgever niet 
afhankelijk zou zijn van die verwervingen. 

Europanformule 
De opzet van Europan biedt een gemeente de moge
lijkheden een dergelijke moeilijke opgave te stellen. 
De vraag creatief om te gaan met de gegeven beper-

Stedebouw kundig plan, Higgs Young Architects London 
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kingen moet weliswaar door iedere architect kunnen 
worden beantwoord, maar een buitenlandse ontwer
per komt wellicht op andere oplossingen omdat hij 
de opgave benadert vanuit een niet-Nederlands pers
pectief. 
Omdat de prijsvraag wordt georganiseerd door Euro
pan heeft de gemeente er betrekkelijk weinig werk 
aan. Prijswinnaars krijgen ook een Nederlandse men
tor toegewezen die hen begeleidt bij het verder ont
wikkelen en uitwerken van de plannen en die goed 
op de hoogte is van plaatselijke situaties en vergun
ningen. Thijs Asselbergs, voormalig stadsarchitect van 
Haarlem, treedt in Haarlem op als mentor en biedt de 
jonge ontwerpers steun en expertise. Gary Young is 
regelmatig in Haarelem, hetgeen de samenwerking 
vergemakkelijkt. Maar het werken met buitenlandse 
architecten vereist wel een goede fasering van het 
project en duidelijke beslismomenten. 
Planwijzigingen zijn onvermijdelijk maar logisch, aan
gezien Europan een ideënprijsvraag is. Vooral realise
ring in de sociale sector blijkt moeilijk, de financiële 
marges zijn daar immers minimaal. Europan is mis
schien iets te veel gericht op architectuur. 

Een mooi Brits plan 
In Haarlem verwachten we dat het resultaat van de 
Europan-prijsvraag een aanwinst zal vormen voor de 
stad. Wij hadden 'geluk' met een winnend ontwerp 
van het jonge Britse architectenbureau Higgs Young 
Architects Urban Designers uit Londen . Het ontwerp 
bestaat uit een langgerekte buitenruimte met aan 
weerszijden eengezinswoningen . Langs de Kamper
singel zijn woningen ontworpen die zijn voorzien van 
een werkru imte, terwijl aan het Spaarne gestapelde 
woningen voor ouderen zijn gepland. Realisering 
komt binnen handbereik nu het plan wordt gewij
zigd. De ontwikkelde eengezinswoning vereist aan
passing omdat deze niet in de sociale sector kan wor
den gebouwd en eventuele bedrijfsruimten moeten 
worden gekoppeld aan de woningen . Het voornemen 
van de gemeente om voor deze locatie woningbouw 
van hoge kwaliteit tegen relatief lage kosten te reali
seren wordt uiteindelijk tenuitvoer gebracht. De con
clusie kan dan ook worden getrokken dat we een vol
gende keer weer aan de Europanprijsvraag mee zou
den doen. 

Stand van zaken in november 
De wijkbewoners hebben zich tijdens een informatie
bijeenkomst in meerderheid positief uitgesproken 
over het plan. Er is met name gesproken over de ver
keerssituatie en de parkeerproblematiek. Het pIange
bied wordt kleiner dan de oorspronkel ijke prijsvraag
opgave omdat de voorgenomen verwervingen niet 
op korte termijn kunnen plaatsvinden . Verder vormt 
de noodzakelijke bodemsanering, waarvoor op dit 
moment plannen worden gemaakt, een probleem. 
Woningstichting 't Sant is inmiddels bij de pIanvor
ming betrokken als toekomstig opdrachtgever voor 
de woningbouw. 
Als de planning wordt gehaald, verwacht de gemeen
te Haarlem in 1998 een mooi woningbouwplan rijker 
te zijn. 

Perspectief 



Originele oplossingen voor 
lastige lokaties Hilde Blank 

Archiprix-genomineerden bouwen in Eindhoven 

De gemeente Eindhoven is in 1995 gestart met het 
Jonge Architecten Initiatief (JAI). Dit initiatief heeft 
tot doel jonge, pas afgestudeerde, architecten van de 
Technische Universiteit Eindhoven de kans te geven in 
Eindhoven hun eerste gebouw neer te zetten . Het 
selectiecriterium voor de arch itecten is dat ze geno
mineerd zijn voor de Archiprix. 
Het initiatief is ontstaan vanu it de gedachte dat er 
zich in de stad veel lokaties bevinden die, in eerste 
instantie, voor bouwers/beleggers oninteressant lij
ken te zijn maar mogelijk onverwachte potenties in 
zich dragen. Vaak betreft het braakliggende restter
reintjes die een doorn in het oog zijn van de omwo
nenden. Verwacht wordt dat de jonge architecten 
met frisse ontwerp-oplossingen komen die een voor
beeldfunctie kunnen zijn voor opdrachtgevers, bewo
ners en architecten. Elk jaar zal, waar mogelijk, uit 
het Eindhovense bouwprogramma één lokatie wor
den gereserveerd voor het JAI, dit hoeft niet altijd 
een woningbouwlokatie te zijn. 

De ontwerpcompetitie is niet vrijblijvend. Het win
nend ontwerp zal gerealiseerd moeten worden. 
Omdat jonge architecten meestal geen ervaring met 
de uitvoering hebben zullen zij op dit vlak moeten 
worden bijgestaan. Wanneer de deelnemer aan het 
JAI al werkzaam is bij een ervaren bureau kan dat 
bureau fungeren als mentor. Is dit niet het geval dan 
zal een Eindhovens bureau gezocht worden dat als 
mentor op wil treden. Het winnende ontwerp zal ook 

. onder supervisie van het mentor-bureau worden uit
gevoerd onder de strikte voorwaarde dat de winnen
de architect de projectarchitect is en blijft. 

Zoals al gezegd gaat het om terreinen die in eerste 
instantie niet de moeite waard lijken . De uitdaging 
van de opgave zit in het aangeven van de onverwach
te mogelijkheden waardoor de betreffende lokatie 
wel interessant wordt. Gezocht is naar lokaties van 
geringe omvang en gelegen in bestaand stedelijk 
gebied. Van belang is dat de lokaties in eigendom 
zijn bij de gemeente en dat er zo min mogelijk beper
kingen zijn in de zin van ondergrondse infrastructuur, 
verontreiniging en bestemmingsplanprocedure. Er 
moet snel een bouwtitel kunnen worden verkregen 
zodat het ontwerp kan worden uitgevoerd. 

Voor de ontwerpcompetitie stelt de gemeente Eind
hoven een bedrag beschikbaar als tegemoetkoming 
in de kosten. Hiervoor is voor het eerste jaar een 
bedrag van f. 2.500 gereserveerd per deelnemer. Het 
winnende ontwerp wordt geadopteerd door een 
opdrachtgever en vervolgens verder uitgewerkt tot 
een te realiseren plan. Het honorarium wordt in 
onderling overleg tussen opdrachtgever en architect 
vastgesteld. Het definitieve ontwerp wordt op regu
liere wijze door de gemeente en welstand getoetst. 

De architecten die zijn uitgenodigd om deel te 
nemen aan de eerste ontwerpcompetitie zijn de 

Winnend ontwerp Wouter Thijssen in vogelvlucht 

Archiprix-genomineerden die afgestudeerd zijn in 
1993: 
Pnina Avidar; mentor-bureau: 
architectenbureau Thomassen, Eindhoven; 
Piet Goud; mentor-bureau: 
architectenbureau Architectengroep, Amsterdam; 
Wouter Thijssen: mentor-bureau: 
architectenbureau MAX, Rotterdam; 
Hans van den Til/aart: mentor-bureau: 
architectenbureau Kooymans, Schijndel. 
De eerste ontwerpcompetitie is inmiddels afgerond . 
In mei 1995 is de opgave aan de architecten uitge
reikt en op 21 augustus heeft een jury de winnaar 
bekend gemaakt. Voor de lokatie was de opdrachtge
ver van te voren bekend. Dit is de woningbouwcor
poratie Stichting Volkshuisvesting . Zij heeft inmiddels 
het winnende ontwerp geadopteerd en zal dit samen 
met de architect tot uitvoering brengen. Start bouw 
wordt verwacht in het voorjaar van 1996. 

De opgave bestond uit het ontwerpen van een woon
gebouw op de hoek van de Gerard Noodtstraat en de 
Wielantstraat in het stadsdeel Strijp. De oppervlakte 
van de lokatie is ongeveer 1545 m2. Het plangebied is 
ongeveer de helft van de hoekkavel Gerard Noodt
straat - Wielantstraat - Hugo de Grootplein. Op het 
resterende gedeelte, aan de oostzijde van het pIange
bied, bevindt zich een Spaans centrum en een kinder
dagverblijf. Deze twee functies werden als randvoor
waarde aan de opdracht meegegeven zij het dat het 
plan een toekomstwaarde moest hebben voor wan
neer genoemde functies zouden verdwijnen. 
Het stond de ontwerper vrij om in relatie tot het 
bestemmingsplan, de context en het programma te 
kiezen voor laagbouw danwel gestapelde bouw. 
Daarbij zij aangetekend dat de behoefte van de wijk 
en van de opdrachtgever zich richtte op seniorenwo
ningen. 
Het was van belang een adequate woningtypologie 
te ontwikkelen waaruit in essentie een eigen visie 
over hedendaags wonen en architectuur werd gege
ven . De consequenties van deze visie dienen op een 
heldere wijze inzichtelijk gemaakt te worden wat 
betreft de situatie, organisatie en exploitatie. 

De jury bestond uit de wethouder van Ruimtelijke 
Orden ing en Stedelijk Beheer, een buurtbewoner, de 
directeur van de Stichting Volkshuisvesting, een lid 
van de welstandscommissie Eindhoven en architect 
Erna van Sambeek die dit jaar ook zitting heeft 
gehad in de jury van de Archiprix. 
De jury heeft unaniem gekozen voor het ontwerp van 
Wouter Thijssen. Het ontwerp bestaat uit drie woon
blokken van twee lagen hoog (18 woningen), die 
loodrecht op de Gerard Noodtstraat zijn gesitueerd. 
Zo kunnen alle woningen optimaal profiteren van de 
zon. Karakteristiek voor het plan zijn de loopbruggen 
waar, vanuit één lift, alle woningen kunnen worden 
bereikt en een openbare wandelroute tussen de blok
ken door. 
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Het Jonge Architecten 
Initiatief JAI van de gemeente 
Eindhoven is een goed voor
beeld van de stimulerende 
werking die uit kan gaan van 
het benutten van de capaciteiten 
van het aankomend ontwerpta
Ient. Met als belangrijk doel om 
de instroom van het jonge talent 
in de beroepspraktijk te bevor
derden presenteert Archiprix 
jaarlijks de beste afstudeerplan
nen van de hogere Nederlandse 
ontwerpopleidingen. Inmiddels 
leert de ervaring dat het talent 
van de voor Archiprix geselec
teerde studenten zich voortzet 
in de beroepspraktijk. 
Ex-Archiprix deelnemers beho
ren inmiddels tot de spraakma
kende architecten, stedebouw
kundigen en landschapsarchitec
ten in Nederland. Een initiatief 
als het Eindhovense is dan ook 
niet alleen van betekenis omdat 
het jonge ontwerpers aan werk 
helpt, maar ook omdat het een 
bijdrage levert aan de kwaliteit 
van de gebouwde omgeving. 
Archiprix wil gemeenten en 
andere opdrachtgevers dan ook 
graag oproepen om dit voor
beeld te volgen. Dat hoeft niet 
perse door middel van het orga
niseren van een prijsvraag, maar 
kan, afhankelijk van de situatie 
ook op andere manieren. Zo 
biedt de publikatie die Archiprix 
jaarlijks uitgeeft geïnteresseerde 
opdrachtgevers en/of werkge
vers de mogelijkheid om kennis 
te nemen van het aanbod van 
talentvolle nieuw afgestudeer
den van de ontwerpopleidingen. 
De gepresenteerde plannen 
geven bij uitstek inzicht in de 
persoonlijke kwaliteiten van een 
ontwerper. Een studentenplan 
geeft immers meer dan een 
praktijkopdracht de vrijheid om 
zelf een opgave te kiezen en die 
op een eigen wijze uit te 
werken. Vooral opdrachtgevers 
van plannen op lastige lokaties 
en/of opdrachtgevers die origi
nele oplossingen zoeken voor 
een ontwerpprobleem kunnen 
profiteren van de aankomende 
ontwerpers die Archiprix presen
teert. Naast een ontwerptalent 
beschikken zij veelal over een 
hoog ambitieniveau en veel 
energie. Archiprix wil de moge
lijkheden verder uitwerken om, 
in samenwerking met geïnteres
seerde opdrachtgevers, een inte
ressante ontwerpopgave voor te 
leggen aan alle deelnemers van 
een Archiprix-ronde. 

Informatie 

Jonge Architecten Initiatief 
Hilde Blank 
coördinator stedebouw 
gemeente Eindhoven 
dienst Stadsontwikkeling 
afdeling Ruimtelijke Ordening 
tel. 040 - 2386376 

Archiprix 
Henk van der Veen 
projectcoördinator 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010 - 4401249 



Manifest van BNS pleit voor betere stedebouw 
door samenhang Herman Moscoviter 

De maakbaarheid van Nederland blijft in 
het geding 

foto: Hofnar Produkties 

Stedebouw is een sleutelsector 
bij de ruimtelijke inrichting van 
vol Nederland. Binnen de Bond 
van Nederlandse 
Stedebouwkundigen ligt de 
potentie van vernieuwing. Die 
kan gestalte krijgen mits er een 
bondgenootschap van ontwer
pende disciplines is en mits bij 
politici het belang voor 
Ruimtelijke Ordening wordt 
gevoeld. Dat zijn de voorwaar
den voor slagvaardig beleid. 
Zo kondigde de nieuwe voorzit
ter van de BNS, ir. Joost 
Schrijnen, zijn Manifest 
Tijd voor Stedebouw, 
landschapsarchitectuur en 
infrastructuurontwerp aan 
tijdens de slotmanifestatie ter 
gelegenheid van het 60-jarig 
bestaan van zijn bond. Schrijnen 
is in het dagelijks leven hoofd 
Ruimtelijke Ordening van de 
dienst Stedebouw en 
Volkshuisvesting in Rotterdam. 

Informatie 

Informatie over het Manifest Tijd voor 
Stedebouw, landschapsarchitectuur en 
infrastructuurontwerp. Over het ontwerpen 
aan vol en mooi Nederland is verkrijgbaar bij 
Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen 
Postbus 19126 
1000 Ge Amsterdam 
tel. 020 - 6276820 

De publikatie Milieu, ruimte en wonen, tijd 
voor duurzaamheid door Margaretha de 
Boer is verkrijgbaar bij 
Distributiecentrum ministerie VROM 
tel. 070 - 3449449 

Naarmate Nederland voller wordt, zal het idee van 
'vrijheid, blijheid ' steeds minder mogen worden 
gehuldigd. De behoefte aan een st erke en effectieve 
stedebouw wordt steeds duidelijker gevoeld . De ont
wikkelingen in ons land op economisch en politiek 
terrein, de veranderende relatie van opdrachtgevers 
met de nationale overheid en de marktpartijen, de 
dynamiek van losse stedelijke en regionale impulsen 
vragen om antwoorden waarbij het kernwoord 
'samenhang' is . Architectuur Lokaal moet daarin ook 
een rol spelen . 
Dit stelt voorzitter Joost Schrijnen van de Bond van 
Nederlandse Stedebouwkundigen in zijn Manifest dat 
de veelzeggende ondertitel Ontwerpen aan een vol 
èn mooi Nederland meekreeg. Het is een handzaam 
boekje dat verscheen dankzij het Stimuleringsfonds 
voor Architectuur. 
De BNS richt het Manifest aan de ministeries van 
VROM, LNV, Ven W, aan de besluitvormers en 
beleidsmakers bij de lagere overheden, aan stede
bouwkundigen, architecten, aan opdrachtgevers, 
projectontwikkelaars, eigenaren en beheerders van 
gebouwd Nederland. 
Er liggen in Nederland onnoemelijk veel ruimte
claims: wegenaanleg, uitbreiding openbaar vervoer, 
woningbouw, stadsuitbreidingen 'met 'shopping maI
ls', bedrijvenparken, industrieterreinen, recreatiepar
ken, sportvelden of overdekte accommodaties, vuil
stortplaatsen en kassen bouw vechten in Nederland 
om voorrang. Plannen die worden geënt op demo
grafische perspectieven, verkeerstoename, economi
sche vooruitzichten en behoud van mobiliteit. 
De verdichting van Nederland ('vol Nederland') noopt 
tot maatregelen. Volgens Schrijnen leiden onacht
zaamheid of egocentrisch eigenbelang tot gebrek 
aan cohesie, versnippering of zelfs vernietiging van 
stedelijke en landschappelijke waarden. Ruimtever
spilling waarbij kwaliteit ontbreekt. 

Bergopwaarts met aandacht 
Het is nu een moment waarop over ruimteclaims 
nagedacht en gesproken moet worden. Het gaat 
immers bergopwaarts met de aandacht voor de vorm
geving en inrichting van Nederland. Tot in de volks
vertegenwoordiging is het aan de orde. Medio 1995 
verscheen Milieu, ruimte en wonen, tijd voor duur
zaamheid, een omzien, maar vooral een vooruitkijken 
door de minister van VROM, Margaretha de Boer, 
naar een ruimtelijke samenhang in de inrichting van 
ons land. In het voorjaar 1995 is door de Tweede 
Kamer de 'motie Duivesteijn ' (Architectuur Lokaal, 
nr. 8) aangenomen, waarin gevraagd wordt met 
behulp van verschillende scenario's voor Nederland 
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een visie te ontwikkelen op een verantwoorde duur
zame ruimtelijke groei en op basis daarvan een maat
schappelijk debat te voeren. Daarmee staat het onuit
wisbaar op de politieke agenda. 
Ju ist nu, gedwongen door het gevoel van de 'volte 
van Nederland', is meer dan ooit een onwankelbaar 
geloof in de maakbaarheid op zijn plaats. Daarom is 
volgens Schrijnen de vraag om een permanent debat 
en een culturele verdieping " een stap in een richting 
die de fataliteit achter zich laat." 

Besef van continuïteit 
Ruimtelijke ordening heeft last van de traagheid van 
de materie. In deze haastige tijd zijn sommige doelen 
niet in vier politieke jaren te bereiken. Lastig voor 
politici die er mee willen 'scoren'. Tegelijk voor hen 
een teken aan de wand van het belang van stede
bouw. Het besef van de continuïteit en duurzaamheid 
van deze discipline moet voor politici die het lange
termijn-denken willen dienen een sterke prikkel zijn. 
De burger vraagt om een overheid die de samenhang 
organiseert. 
Mede daarom wordt die overheid een krachtige rol 
toegemeten in het Manifest van de BNS. Het Rijk 
bouwt het lopende architectuurbeleid (Ruimte voor 
Architectuur) uit naar de disciplines stedebouw, land
schapsarchitectuur en infrastructuurontwerp en sti
muleert daarmee de culturele positie en het debat. 
Bij de aanpak van de nieuwe grote opgaven in Neder
land en de voorbereidingen voor de Vijfde Nota 
Ruimtelijke Ordening wordt een uiterste poging 
gedaan tot integratie van de disciplines en het door
breken van de sectorale belangen (zoals tussen de 
drie ministeries V en W, LNV en VROM, tussen de ver
schillende beroepsopleidingen en tussen de ontwer
pende disciplines stedebouw, landschapsarchitectuur 
en infrastructuur) . En: het ondersteunen van het ver
snipperde, steeds wisselende en veelkoppige 
opdrachtgeverschap in de ruimtelijke ordening wordt 
krachtig en voortdurend kwalitatief ondersteund 
door Architectuur Lokaal, zodat de overheid haar rol 
ook waar kan maken. Elke vier jaar treden er immers 
- bij wijze van spreken - 600 nieuwe wethouders 
ruimtelijke ordening aan! 
De BNS heeft op zijn verjaardag niet gekozen voor 
een gelikt historisch overzicht, of een gepolijst analy
tisch verhaal, maar een Manifest, dat stof tot discussie 
levert. De tijd van gestandaardiseerde blauwdrukken 
is voorbij, dus moet er een voedingsbodem worden 
gecreëerd voor nieuwe aanpak en nieuwe verhoudin
gen. De BNS heeft een weg aangegeven die kan lei
den tot een ruimtelijke beeldkwaliteit met duurzaam
heid. 



Ontwerpen voor Nederland 

Op zoek naar een programma voor de ruimtelijke 
ordening en stedebouw 

Op 17 oktober 1995 organiseerde de stichting 
Ontwerpen voor Nederland een discussie in het mini
sterie van VROM. Tijdens deze en voorgaande discus
sies bleek dat in de verkokerde ruimtelijke ordening 
een gezamenlijk begrippenkader blijkt te bestaan dat 
aanknopingspunten biedt voor een samenhangend 
programma. De samenhang is gebaseerd op een 
breed gedragen besef dat een andere aanpak in de 
ruimtelijke ordening en stedebouw noodzakelijk is. 
Het programma dat in deze discussie ontstond omvat 
onder andere de volgende punten: 

Netwerken 
De maatschappij bestaat niet uit doelgroepen, die 
zijn opgebouwd langs indelingen van duur, middel
duur en goedkoop, hoog- of laagbouw, met of zon
der kinderen, maar uit netwerken. De kansen van een 
mens worden in sterke mate bepaald door beschik
baarheid en bereikbaarheid van diverse netwerken. 
De toegankelijkheid van deze netwerken is een doel
stelling van de ruimtelijke ordening. Een andere 
reden voor de nadruk op netwerken ligt in het gege
ven dat instandhouding van netwerken leidt tot een 
enorme mobiliteitsgroei, hetgeen weer een bedrei
ging kan vormen voor de bereikbaarheid van diezelf
de netwerken . 
Het thema 'netwerk' betekent voor het ontwerp niet 
het vormgeven van de lijnen waarlangs de netwerken 
lopen; daarvoor zijn ze te diffuus. In het ontwerp 
moeten worden gezocht naar nieuwe en explosieve 
knooppunten waar wonen, werken en recreëren 
samenkomen of zich ontwikkelen en waar een nieu
we stedelijkheid kan ontstaan . 

Tweedeling 
De scheiding van bevolkingsgroepen (maatschappe
lijk, economisch, en ruimtelijk) en het isolement dat 
hiervan het gevolg is, blijft één van de belangrijkste 
thema's voor de ruimtelijke ordening en de volkshuis
vesting. Een oplossing kan worden gezocht in het sti
muleren van economische krachten. Te denken valt 
aan een terughoudende plann ing . of het ontwikke
len van free-zones. Zeker is dat de broedkamerfunctie 
van de stad vaak belemmerd wordt door planning, 
normering en regelgeving. De opgave voor de stede
bouw en architectuur is ook om nieuwe concepten te 
bedenken die hiervoor krachtige en realistische oplos
singen bieden. Daarbij valt te denken aan aantrekke
lijke stedelijke woonmilieus, maar ook aan revitalise
ringsstrategieën nu de oude stad het einde van haar 
economische levensduur nadert. 

Mobiliteit 
Mobiliteit is tegelijkertijd een economische voorwaar
de, een bedreiging voor het milieu, en een ontemba
re menselijke behoefte. Deze tegenstelling is niet 
zozeer een probleem als een uitdaging, vooral omdat 
een tegenstelling tussen de huidige statische oplos
singen en de dynamische maatschappij, opgebouwd 
uit netwerken, steeds manifester is . Er ontstaat een 
noodzaak voor verkeerskundigen en stedebouwers, 
die nu ronddolen in verschillende werelden, om 
samen op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen . 
Oplossingen die aansluiten op de nieuwe relaties die 
ontstaan in een maatschappij die is opgebouwd uit 
netwerken. Dit betekent gedifferentieerde en aan
sluitende systemen en het herdefiniëren van knoop
punten . 

Duurzaamheid en f lexibiliteit 
In het kielzog van de vurenhouten kozijnen sluipt de 
stedebouwkundige structuur van een (pre)historisch 
slotenstelsel mee. Het is zeer de vraag of dit nu duur
zaamheid is, met name in een steeds sneller verande
rende maatschappij . De stell ing is dan ook dat duur
zaamheid moet worden gedefinieerd als het vergro
ten van mogelij kheden voor de toekomst en veeleer 
aanslu iting moet w orden gezocht bij het nieuwe dan 
bij het oude. 

Hoewel het misschien op het eerste gezicht tegen
strijdig lijkt, heeft duurzaamheid dan ook veel te 
maken met flexibiliteit . De dynamiek van de samenle
ving vraagt om aanpassingen en vanuit het oogpunt 
van duurzaamheid om flexibiliteit . Voorbeelden hier
van zijn levensbestendige huizen of demontabel bou
wen . Er moet meer mogelijk zijn. 

Functiemenging 
Als de oplossing voor vele problemen komt het multi 
functioneel ruimtegebruik naar voren . Het biedt niet 
alleen een antwoord voor de immense ruimtebehoef
te, maar door menging kan ook een (economisch) 
draagvlak ontstaan voor (nieuwe) act iviteiten, voor
zieningen en contacten. Op deze wijze wordt multi
functionaliteit dan ook gezien als een instrument in 
de strijd tegen de tweedeling. Belangrijke randvoor
waarden hierbij zijn kritische massa, flexibiliteit en 
een afgemeten beheersregiem. Zonder deze voor
waarden leidt het concept van functiemenging tot 
gesubsidieerde stedelijkheid, concepten die niet aan
sluiten op de dynamiek van de maatschappij of con
cepten die leiden tot hinder en overlast. 

Veranderende rollen van partijen 
De veranderende positie van partijen in de ruimtelij 
ke ordening betekent niet dat de planning moet wor
den overgelaten aan de markt. De overheid behoort 
de regie in handen te houden, maar wel met andere 
middelen . Middelen die zijn afgestemd op de situatie: 
'Bestuur op Maat'. Daarbij is een politieke discussie 
noodzakelijk over de huidige belemmeringen van 
normen en regelgeving. 
De ontwerpende disciplines krijgen ook een andere 
rol. Zij zullen steeds meer partijen moeten overtuigen 
of verleiden: niet alleen van schoonheid, maar ook 
van de noodzaak van bepaalde oplossingen . Dit bete
kent een verrijking, maar ook een verzwaring van het 
beroep van ontwerper. 
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Annius Hoornstra 

Bijna een jaar geleden nam de 
Stichting Architecten Onderzoek 
Woning en Woonomgeving 
(STAWON) het initiatief voor het 
project Ontwerpen voor 
Nederland. Inmiddels is het 
project omgezet in een stichting 
en is er een bestuur geïnstal
leeerd dat bestaat uit 
W. Lemstra (voorzitter, burge
meester Hengelo), 
D. van der Veer (BNA), 
H. Swets (STA WON), 
J. van Geuns (wethouder 
Haarlemmermeer) en 
R. Luchtenveld (wethouder 
Amersfoort). 
Doel van de stichting is te 
komen tot inspirerende, krachti
ge en vernieuwende ideeën 
voor de verstedelijking van 
Nederland. De stichting is ervan 
overtuigd dat dit mogelijk is 
wanneer verschillende discipli
nes samenwerken, samen 
ideeën ontwikkelen en daarbij 
de haalbaarheid en uitvoerbaar
heid niet uit het oog verliezen. 
Dit alles onder het motto 'de 
kracht van de verbeelding'. 
Uitgangspunt hierbij is dat 
ruimtelijke ordening en stede
bouw middelen zijn om kansen 
en mogelijkheden te scheppen 
voor het functioneren van de 
maatschappij. 
Om de doelstelling van de stich
ting inhoud te geven, worden 
landelijk en regionaal projecten 
georganiseerd. Het landelijke 
traject bestaat uit het opzetten 
van discussies met deskundigen 
uit verschillende disciplines, het 
onderzoeken van cruciale 
thema's en uiteindelijk het 
opstellen van een 'programma 
voor de ruimtelijke ordening'. 
Het regionale traject omvat het 
opstellen van dynamische ruim
telijke ontwikkelingsstrate
gieën, mede op basis van de 
uitkomsten van de landelijke 
discussies. Deze regionale stra
tegieën worden volgend jaar op 
een aantal cruciale 'punten 
uitgewerkt in ontwerpen. 

Gestuurd vanuit ambitie en met een visie 

Informat ie 

Ontwerpen voor Nederland 
Annius Hoornstra 
tel. 020-5553666 



A R c H I T E c T u u 

platform voo r g e m ee nt e lijk a rch te c tuurbele 

De moderne ontwikkelende corporatie 

Ineens is alles anders. Subsidies zijn nu financiële prikkels, niet langer een genereuze achter-

vang. Het rijk heeft de volkshuisvesting demonstratief verlaten en de gemeente trekt zich, 

vaak voorzichtig achterwaarts schrijdend, terug uit de dominante regisseursrol om andere 

partijen meer ruimte te geven. 

In deze nieuwe omgeving moeten de corporaties opnieuw hun positie bepalen. Eén van de 

vragen is: beperken we ons onder de nieuwe omstandigheden tot beheer, met hoogstens af 

en toe een incidenteel bouwproject? Of kiezen we voor beheren plus een volwaardige ont-

wikkelfunctie ? Als de nadruk alleen op het beheer komt te liggen, dient de stilstaand 

water-metafoor zich aan. Op den duur zal de woningvoorraad door veroudering en het uit-

blijven van nieuwe impulsen, in vitaliteit gaan afnemen. Door de gerichtheid op een 

beperkt marktsegment wordt de corporatie kwetsbaarder. 

Bovendien moet men zich realiseren dat de volkshuisvesting momenteel een gesloten circuit 

is; de sector moet zichzelf financieel bedruipen. Het kapitaal van de sector staat langs de 

straal. De ondernemende corporatie zet dit kapitaal dynamisch in. Soms is het verstandig 

om een deel van het bezit te verkopen, natuurlijk in het kader van een weldoordacht en 

breed gedragen plan, om de vrijgekomen middelen elders effectief in te zetten. 

Denk bijvoorbeeld aan de Vinex-Ioaties, die best een impuls van betaalbare kwaliteit 

kunnen gebruiken. 

De strategische keuze voor de nieuwe ontwikkelrol, de stap van coöperatieve opdrachtge

ver naar ondernemende ontwikkelaar, heeft vergaande gevolgen. De corporaties zullen dik-

wijls worden geconfronteerd met een schaalsprong in de opgaven, van projectsgewijze naar 

gebiedsgewijze aanpak. De goedkopere woningen maken in de regel deel uit van grotere 

projecten. Voorts zullen er samenwerkingsverbanden moeten komen, met commerciële ont-

wikkelaars, beleggers en bouwers. Dat vraagt om meer expertise, de grotere risico's vereisen 

méér financiële rugdekking. De schaalvergroting kondigt zich nadrukkelijk aan. 

De ontwikkelende corporaties nieuwe stijl zullen voor de gemeente een interessante partij 

kunnen zijn. Hun maatschappelijke doelstellingen en de duurzame betrokkenheid moeten 

zeker kunnen rijmen met de gemeentelijke bedoelingen. De corporaties moeten dan wel 

zorgen voor voldoende dynamiek, met een modern onderscheidend kwaliteitsimago, een 

professionele organisatie en een concurrerende werkwijze, onder gelijke condities. 

Veel gemeenten zullen nog even moeten wennen aan deze nieuwe partij. Omdat immers 

niets ouderwetser is dan de mode van het vorige seizoen, willen veel gemeenten dit jaar 

niets weten van corporaties waar zij altijd intens mee samenwerkten. De kans voor moder-

ne corporaties ligt in de koppeling van 'meer markt, minder overheid' met 'meer kwaliteit'. 

Dat zal iedere doortastende gemeente spoedig duidelijk zijn. 

Han Michel 

directeur van de Amsterdamse woningbouwcorporaties Lieven de Key en De Principaal 
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