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Schoolwoningen in Zaanstad 
Toekomstige herbestemming inbegrepen Maarten Klop 

De nieuwbouwwijken die 'vandaag' worden ontworpen zullen over enige jaren 
te maken krijgen met de zogenaamde kinderpiek: een babyboom voordat de 
latere stabiele demografische situatie wordt bereikt. De kinderpiek moet deels 
worden opgevangen in tijdelijke voorzieningen voor schoolgebouwen, maar 
dat hoeven niet altijd de bekende barak-achtige noodlokalen te zijn. Hier en 
daar worden flexibele gebouwen ontwikkeld die in hun eerste levensfase dienst 
kunnen doen als schoolgebouw. Hoewel zo'n proces bij initiatief, ontwerp, 
uitvoering en beheer complicaties geeft zijn de voordelen, zowel 
onderwijskundig als ruimtelijk, aanzienlijk. Zeker nu het 
onderwijshuisvestingsbudget is gedecentraliseerd naar de gemeenten is het van 
belang de mogelijkheden van permanente gebouwen voor tijdelijk gebruik als 
school, goed te overwegen. In Zaanstad wordt momenteel zo'n project 
gerealiseerd. Maarten Klop, chef van de afdeling jeugd- en onderwijsbeleid van 
Zaanstad geeft een toelichting. 

Niets nieuws onder de zon! Ze bestaan al. Kwalitatief 
goede gebouwen die, als ze niet meer voor het 
onderwijs nodig zijn, omgezet kunnen worden tot 
woningen. Een goede investering; geen kapitaalver
nietiging. Behalve schoolwoningen worden er ook 
andere creatieve oplossingen gevonden, zoals het 
bouwen van multi-functionele ruimten. Deze gebou
wen kunnen we na hun onderwijsbestemming, al dan 
niet gedeeltel ijk, eveneens op een andere wijze 
benutten. De investeringen van gemeenschapsgelden 
blijven op die manier lange tijd maatschappelijk zin
vol. 
Waarom is het schoolwoningenproject in Zaanstad 
dan toch zo bijzonder? Waarom hebben schooIdirec
ties, ambtenaren, een architect en een woningbouw
vereniging dan met zoveel inzet en enthousiaste 
energie gevochten voor de realisatie van het schooI
woningenproject? Waarom heeft het gemeentebe
stuur, na een aanvankelijke aarzeling, het project 
mogelijk gemaakt? Hoe is het mogelijk om met de 
normbedragen voor noodlokalen een prachtig per
manent schoolgebouw neer te zetten? Zeker gezien 
de decentralisatie van de huisvestingsgelden naar de 
gemeenten die met ingang van 1 januari 1997 een 
feit zal zijn, een zeer interessante ontwikkeling. 

Het grootste schoolwoningenproject 
Het specifieke van het Zaanse complex is ongetwijfeld 
de grote schaal. Het gaat om 26 lokalen en een speel
lokaal, bestemd voor meer dan 700 leerlingen. Voor 
zover wij weten het grootste project op dit gebied in 
Nederland. Ook de samenwerking met een woning
bouwvereniging is uniek. In ieder geval vond de 
staatssecretaris van Onderwijs, mevrouw Netelenbos, 
het project toch wel zo bijzonder, dat ze bereid was 
de eerste steen te leggen. 
Laat ik duidelijk zijn. De realisatie van het project is te 
danken aan het geloof in de mogelijkheden om tot 
schoolwoningen te komen en het doorzettingsvermo
gen van de directie van de betrokken openbare 
school. Deze directie heeft op eigen initiatief het 
advies ingewonnen van een (bevriend) makelaar, 
Peter Beudeker. Bovendien heeft deze directie zich in 
een korte tijd enorm verdiept in 'vastgoed', waardoor 
men zich inmiddels deskundige op dit gebied mag 
noemen - wat een visie op 'modern schooImanage
ment'! 
Deze directie en hun adviseur zochten en vonden op 
elke vraag en elk naar voren gebracht probleem een 
antwoord. Er werden aanvankelijk nogal wat 'beren 
op de weg gezet' door enkele ambtenaren en ook 
wel door een van de andere betrokken scholen . De 
vrees was aanwezig dat de pogingen om tot school
woningen te komen zouden mislukken en alleen 

2 

maar vertraging tot gevolg zou hebben voor het 
plaatsen van de zo broodnodige noodlokalen. Een 
niet aflatende, constructieve benadering van een 
aantal mensen is uiteindelijk doorslaggevend 
geweest. 
Van groot belang is ook een lobby geweest om men
sen te mobiliseren die het wel zagen zitten. Zo waren 
er gelukkig ook gemeente-ambtenaren en bestuur
ders uit het bijzonder onderwijs die de mogelijkhe
den tot realisatie van schoolwoningen wel positief 
inschatten. De directie van de openbare school en 
hun adviseur vonden een bouwbedrijf en een poten
tiële financier om mee te denken over de realisatie. 
Ook schakelden zij een architect in, Tordoir uit Hoofd
dorp, die in staat was de gedachten van de schooIdi
rectie te vertalen in een realistisch en esthetisch 
prachtige vormgeving . 

Risico's 
Echter, er werd niet direct op alle risico's een ant
woord gevonden en de gemeente Zaanstad wenste 
geen enkel financiee l risico te lopen. Het betreft 
namelijk een project waarbij de woningbouwvereni
ging voor meer dan 4 miljoen gulden moet investe
ren. Een bedrag dat 'terugverdiend' moet worden bij 
verkoop over 15 jaar. De risico's waar het om gaat 
betreffen onder andere: treedt de verwachte terug
loop van leerlingen over 15 jaar inderdaad op, zodat 
de school vrij komt en we deze kunnen 'ombouwen' 
tot woningen? Of krimpt de school slechts voor een 
deel in, waardoor deze gedeeltelijk moet blijven 
bestaan en de verkoop van de woningen wellicht 
moeilijker kan worden? En hoe ziet de koopmarkt er 
over 15 jaar uit? Kloppen de aannames wat betreft 
de rente- en inflatieontwikkelingen? 
Het gemeentebestuur van Zaanstad heeft de voorstel
len dan ook niet zomaar overgenomen. 
Tegenover de genoemde risico's staan echter ook 
gemeentelijke belangen. Want waar praten we over: 
In een grote nieuwbouwwijk zijn drie scholen, een 
openbare (Het Eiland), een christelijke (Het Baken) en 
een rooms-katholieke (De Rietvink), ondergebracht in 
één permanent schoolgebouw van -totaal 23 lokalen. 
De groei van het leerlingenaantal heeft ertoe geleid 
dat in een periode van iets meer dan 15 jaar er twee 
noodlokalen complexen elders in de wijk zijn bijgeko
men van 26 lokalen totaal. 
Deze lokalen zijn eind 1993, na zeer veel geharrewar 
en overleg met het ministerie, volledig afgekeurd. De 
kwaliteit van deze noodlokalen is uitermate slecht 
(geworden). Niet meer te dichten lekkages op zeer 
veel plaatsen, vocht, scheef lopende vloeren, houtrot 
etcetera. Alleen de sloop en de daaraan verbonden 
kosten resten ons nog. 
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En begin 1994 kreeg de gemeente beschikkingen om 
tot vervangende nieuwbouw te komen van deze 
noodlokalen. Een nieuw noodlokalen complex dus, 
dat groter is dan het permanente onderkomen van 
de drie scholen. En dat zagen de schooldirectie van 
de openbare school en later ook van de beide andere 
gebruikers, niet zitten. Immers: na een aantal jaren 
zal de kwaliteit van de noodlokalen achteruit gaan. 
Na een jaar of 10 á 15 zou een identieke situatie ont
staan. Weer lokalen, rijp voor de sloop. Vraag: waar
om zouden we het geld, een bedrag van bijna 3,5 
miljoen gulden, niet steken in een permanent 
gebouw? Je doet dan in ieder geval niet aan kapitaal
vernietiging . Geen sloopkosten na 15 jaar van een 
bouwval, maar een gebouw dat zijn waarde heeft 
behouden of, afhankelijk van de marktontwikkelin
gen, wellicht in waarde is toegenomen! 

De belangrijkste argumenten 
En hier liggen dan ook de belangrijkste argumenten 
om tot de realisatie van een (groot) schoolwoningen 
complex te komen: 
- minder onderhoudskosten; 
- geen sloopkosten na 15 jaar; 
- geen kapitaalvernietiging: na 15 jaar is er nog een 

duidelijke 'opbrengst'; 
- geen leegstand als lokalen niet meer nodig zijn. 

Het complex wordt zo gebouwd dat clusters van 5 
leegstaande lokalen in de vorm van twee woningen 
kunnen worden afgestoten. Geen leegstand, dus 
geen leegstandskorting en geen vandalisme; 

- onderwijskundig een kwalitatief veel beter 
gebouw, zeker op de wat langere termijn; 

- minder exploitatiekosten, zoals energieverbruik; 
- cara-vriendelijker; 
- stedebouwkundig interessant. Een noodlokalen 

complex, hoezeer de kwaliteit daarvan de laatste 
jaren ook verbeterd is, blijft een 'nood lokalen com
plex'. Blokkendoosvormig, amorf qua vormgeving 
en niet passend in het mooie architectonische 
geheel van de wijk. Schoolwoningen kunnen in lijn 
met de wijk vormgegeven en gebouwd worden. 

Woningbouwvereniging als projectleider bij 
scholenbouw 
Dit laatste aspect is voor het gemeentebestuur van 
Zaanstad mede een belangrijk argument geweest om 
uiteindelijk groen licht te geven voor het project. Niet 
alleen de wethouder van onderwijs, maar zeker ook 
de wethouder van stadsontwikkeling heeft een door
slaggevende rol gespeeld bij de definitieve besluitvor
ming over het project. Zij heeft de oplossing gevon
den (en geforceerd) voor het financiële risico dat de 
gemeente niet op zich wilde nemen. Zij schakelde 
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een woningbouwvereniging in: een nieuw fenomeen 
bij scholenbouw. 
De woningbouwvereniging heeft op basis van de oor
spronkelijke modellen toch mogelijkheden gezien in 
de realisatie en heeft de projectleiding in handen 
genomen. Gekozen is om de architect, die reeds veel 
research in de ontwerpen had gestoken, ook bij de 
verdere uitwerking te betrekken. In samenwerking 
met een kostendeskundige is uiteindelijk een nog 
efficiëntere indeling ontstaan, waardoor het plan 
realiseerbaar werd. 
De woningbouwvereniging Saenwonen heeft daarbij 
alle financiële risico's op zich genomen. Het normbe
drag voor de noodlokalen gaat naar de woningbouw
vereniging als een soort afkoopsom voor de huur 
gedurende 15 jaar (de afschrijvingstermijn voor nood
lokalen) . De woningbouwvereniging wordt dus eige
naar van de schoolwoningen . Binnen het bedrag voor 
de noodlokalen heeft de woningbouwvereniging ook 
de grond moeten kopen. Berekend is wat de extra 
kosten te zijner tijd zijn om de schoollokalen in (luxe) 
woningen om te zetten en wat de verkoopprijs moet 
worden om op zijn minst quitte te spelen. De 
woningbouwvereniging is tot de slotsom gekomen 
dat zij het risico kan dragen en heeft zich zeer 
enthousiast en constructief op het project gestort. De 
gemeente heeft na 15 jaar overigens een eerste optie 
om door te mogen huren als er dan nog lokalen voor 
het onderwijs nodig zouden zijn. 
Het leuke van het project is ook, juist voor een onder
wijsambtenaar, de samenwerking met geheel andere 
disciplines: een woningbouwvereniging en een archi
tect die een geheel eigen, zeer creatieve benadering 
hebben gekozen voor de realisatie van het project. 
Voor alle betrokkenen is het ook heel plezierig dat de 
woningbouwvereniging dezelfde architect heeft 
ingeschakeld die de schooldirectie in het begin heeft 
geraadpleegd. En dat moet gezegd, de samenwer
king tussen de woningbouwvereniging, de architect, 
de bouwer Heddes Bouw BV, de schoolbesturen, de 
schooldirecties en de gemeente is buitengewoon ple
zierig en positief. En laten we eerlijk zijn, scholen 
hebben vaak nogal wat noten op hun zang. Binnen 
de financiële grenzen probeert een ieder zo goed 
mogelijk oplossingen te vinden. 
Resultaat: een prachtig, functioneel schoolgebouw, 
perfect passend in de wijk en later om te zetten in 
mooie, zeer ruime luxe woningen. En dat alles, 
althans geredeneerd vanuit het belang van het 
onderwijs, voor een bedrag dat gelijk staat aan de 
normbedragen voor noodlokalen. En daarin schuilt 
toch wel het unieke van het project: de omvang van 
het complex en de voor het onderwijs gunstige prijs
kwaliteitsverhouding" 
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Project schoolwoningen Westerwatering, 
gemeente Zaanstad, Lo.v. woningbouw
vereniging Saenwonen. 
Architect: bureau Tordoir, Hoofddorp. 
Als alternatief voor noodlokalen: een 
dependance van 26 lokale en een speel
lokaal voor het basisonderwijs. 
Na vergrijzing van de w ijk eventueel 
gefaseerd om te bouwen tot 11 woningen, 
waarvan twee met praktijkruimte. 

Informatie 

Maarten Klop 
Gemeente Zaanstad 
Dienst Welzijn, afd. Jeugd- en 
Onderwijsbeleid 
Postbus 1400 
1500 AK Zaanstad 
tel. 075 - 6552098 

De STARO (Stichting Architekten Research 
Onderwijsgebouwen) werkt onder auspicien 
van de BNA en onderzoekt momenteel de 
mogelijkheden voor het ontwikkelen van 
schoolwoningen. Met dit onderzoek, dat 
naar verwachting eind 1996 afgerond zal 
zijn, wil STARO ook de ontwikkeling van 
schoolwoningen naar volwaardige en 
herkenbare gebouwen in de omgeving in 
gang zetten. 
STARO, Cora Dierx 
Keizersgracht 321 
1016 EE Amsterdam 
tel. 020 - 5553666 



Landelijk Noord-Holland krijgt actuele 
bestemmingsplannen Jan Yedema 

Als het over ruimtelijke orde
ning gaat, is elke overheid zeer 
gehecht aan de eigen plannen. 
Zo zal het bij het rijk gaan om 
planologische kern beslissingen 
en bij een provincie om de 
streekplannen. Gemeenten 
weten heel goed dat een 
bestemmingsplan een geméén
telijk plan is, maar ook dat ze bij 
hun planvorming rekening 
dienen te houden met het 
beleid van hoger orde. 
Omgekeerd weet de hogere 
overheid dat ze in de praktijk 
niet veel kan uitrichten als de 
lagere overheid onvoldoende 
meewerkt. Het lag dan ook voor 
de hand dat de toenmalige 
minister Alders van VROM in 
1991 de medewerking van de 
provincies vroeg bij het streven 
het VINEX-beleid in actuele 
bestemmingsplannen te concre
tiseren. Bij de provincie Noord
Holland is daarop het Actieplan 
Landelijk Gebied van start 
gegaan. Inmiddels is zijn er vijf 
jaren verstreken. Jan Yedema 
van de dienst Ruimte en Groen, 
provincie Noord-Holland, acht 
het nu een geschikt moment om 
de balans op te maken. 

Informatie 

Een meer uitgebreid verslag van de studie
ochtend over de uitwerking van het streek
plan Noord-Holland is verkrijgbaar bij 
Dienst Ruimte en Groen 
Provincie Noord-Holland 
tel. 023 - 514360 

Een lappendeken 
Noord-Holland heet een verstedelijkte provincie, 
maar bestaat toch voor zo'n 65% uit landelijk gebied. 
Daartoe worden dan ook (delen van) de grote wate
ren als Waddenzee en IJsselmeer/Markermeer gere
kend. Bij de start van het Actieplan waren bij de 70 
gemeenten niet minder dan 488 bestemmingsplan
nen van kracht . Per gemeente een gemiddelde van 
7 plannen met grote onderlinge verschillen in ouder
dom, omvang en inhoud. Deze lappendeken aan 
plannen leverde een weinig ideale situatie om een 
samenhangend ruimtelijk beleid te realiseren en te 
handhaven. 
De inventarisatie van de stand van zaken bracht nog 
een paar opmerkelijke gegevens aan het licht. In het 
noordelijke, meer agrarische deel van de provincie 
was het met de actualite it van plannen aanzienlijk 
beter gesteld dan in het zuidelijke, meer verstedelijk
te deel. Kennelijk is de relatieve zwaarte van het 
agrarisch dan wel het stedelijk belang doorslagge
vend bij het op peil houden van de bestemmingsrege
ling . Opmerkelijk was ook dat de plankwaliteit bij 
gebieden met hoge waarden van natuur en land
schap in het algemeen duidel ijk lager was dan bij de 
agrarische gebieden. Verder werd duidelijk dat ook 
de provincie zich niet al te veel gelegen liet liggen 
aan de bestaande situatie. Van een stelselmatige 
handhaving van de plicht tot herziening (eens per 10 
jaren) was geen sprake, en ook de wettel ijk vereiste 
bijstelling van plannen na een negatief besluit van GS 
of de Kroon werd niet consequent afgedwongen. 

De aanpak van de actualisering 
Het provinciale Actieplan om de diverse bestem
mingsplannen actueel te krijgen betekende in feite 
dat de gemeenten in actie moesten komen. Nu is het 
aanpakken van een dergelijk project geen eenvoudi
ge opgave. Veelal gaat het totale buitengebied van 
een gemeente in één keer op de schop. De belangen 
zijn groot en vaak moeilijk met elkaar te verenigen. 
De procedure die uiteindelijk tot een vigerend plan 
moet leiden is langdurig en vraagt een groot uithou
dingsvermogen. Voorts is planactualisering een kost
bare geschiedenis, zeker voor kleinere gemeenten 
met een navenant budget. En tenslotte vraagt het 
sturen van de ruimtelijke inrichting om een helder 
doel. die het doen van moeilijke keuzes mogelijk 
maakt. 
De provincie Noord-Holland is bij haar stimulerende 
taak niet op de stoel van de gemeente gaan zitten. 
Een provincie die met voorbeeldplannen en dito 
voorschriften wel eens even zal zeggen hoe het moet 
en binnen welke tijd, maakt zich althans in deze pro
vincie niet bijzonder populair. Gemeenten zijn capa
bel genoeg om de planvorming tot een goed einde te 
brengen . De provincie heeft zich vooral beijverd om 
ze eraan te laten beginnen. 

leder voor zich 
De actualisering van plannen is de laatste jaren goed 
op gang gekomen, al is de doelstelling van Alders (in 
1995 overal minstens geactualiseerde ontwerp-plan
nen) niet helemaal gehaald . 
Een bijkomende doelstell ing van de provincie is ook 
slechts ten dele in vervulling gegaan. Dat betreft een 
poging om gemeenten in eenzelfde regio gezamen
lijk aan planactualisering te laten werken, zulks uiter
aard met behoud van de eigen autonomie. Een der
gel ijke aanpak zou de eenheid van beleid vergroten, 
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de handhaving bevorderen, een besparing van kosten 
geven en een regionale meerwaarde opleveren. In 
Noord-Holland was met een dergelijke werkwijze al 
enige succesvolle ervaring opgedaan . Zo hadden de 
gemeenten rond de Waddenzee elkaar gevonden bij 
de planvorming voor het zeegebied, evenals de 
gemeenten met 'grondgebied' in het Ijsselmeer. Ook 
in Waterland zijn gemeenten, met steun van provin
cie en rijk, overgegaan tot een gezamenlijk onder
zoek naar oplossingen voor gemeenschappelijke 
vraagstukken. De uitkomsten ervan zullen dienen als 
bouwsteen bij de planactualisering . Maar elders in de 
provincie is een dergelijke aanpak tot nu toe nauwe
lijks van de grond gekomen. Kennel ijk wegen de zeg
genschap over het eigen grondgebied en de prakti
sche problemen bij een gecoördineerde aanpak nog 
steeds zwaarder dan de genoemde voordelen. 
Gemeenten doen het nog het liefst ieder voor zich. 

Toch behoefte aan gezamenlijk beraad 
Samen werken aan planactualisering is voor gemeen
ten blijkbaar een stap te ver. Niettemin is er behoefte 
aan gezamenlijk beraad en overleg. Dat bewijst een 
studieochtend eind vorig jaar over de uitwerking van 
het streekplan Noord-Holland Noord, waar vertegen
woordigers van alle streekplangemeenten, stede
bouwkundig adviseurs en statenleden bijeen waren 
om de praten over problemen die opduiken bij het 
actualiseren van de plannen voor het landelijk 
gebied. Vier thema's (grondgebruik, vrijkomende 
agrarische bebouwing, handhaving en kassen/glas
tuinbouw) kwamen daar ter sprake, elk belicht vanuit 
de gemeentelijke optiek en nader toegelicht door 
een onafhankelijke deskundige. Het initiatief lag bij 
de provincie. 

Grondgebruik 
Het probleem waarvoor gemeenten zich geplaatst 
zien vindt zijn oorzaak in de snelle, autonome veran
deringen in het landelijk gebied enerzijds en de aard 
van een bestemmingsplan anderzijds, dat die ontwik
kelingen met het oog op de rechtszekerheid wil 'vast
leggen'. Daar komt bij dat de gemeentelijke beleids
vrijheid zeer beperkt is. Het beleid van rijk en provin
cie bepaalt in hoge mate de inhoud van het plan. 
Maar regelgeving alleen in de vorm van bestemmin
gen en planvoorschriften vormt een onvoldoende 
basis om beleid te realiseren. Het ontbreekt in het 
algemeen aan voldoende middelen en een toegesne
den organisatie. Met het oog op een grotere beleids
vrijheid heeft een globaal bestemmingsplan de voor
keur, zeker voor gebieden die sterk in ontwikkeling 
zijn, maar bijvoorbeeld minder voor gebieden met 
grote beteken is voor natuur en landschap, die men 
als zodanig wenst te behouden . Willen gemeenten de 
ruimte krijgen om bij de uitvoering van beleid reke
ning te houden met lokale omstandigheden, dan die
nen rijk en provincie een stapje terug te doen. Ander
zijds is het dan ook nodig dat gemeenten met elkaar 
een gezamenlijk beleid voor de regio ontwikkel~n . 

Vrijkomende agrarische bebouwing 
Als het behoud en de ontwikkeling van het landelijk 
gebied met zijn agrarische, recreatieve en natuurbe
langen een hoofdpunt van beleid is, dan vraagt dat 
om beheersing van ontwikkelingen die daarmee op 
gespannen voet staan. Het vrijkomen van agrarische 
bebouwing is een van die ontwikkelingen. Niet-agra
risch gebruik blijkt in de praktijk niet steeds te keren, 
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aangezien de overheid onvoldoende greep heeft op 
vraag en aanbod . Een niet-agrarisch gebruik kan zijn 
·voordelen hebben: karakteristieke bebouwing en 
beplanting blijven behouden en groei van bevolking 
en werkgelegenheid draagt bij aan het voorzieningen
draagvlak. Maar aantasting van natuur en milieu, ver
snippering van grondareaal en verrommeling van het 
landschap vormen uitgesproken bedreigingen. 
Bescherming van de agrarische functie wordt bevor
derd als het bestemmingsplan het genereren van meer 
neveninkomsten ruimhartig mogelijk maakt. Ook kan 
gedacht worden aan voorkeursrecht voor agrariërs of 
zelfs aan amovering van de gebouwen. Als voortzet
ting van de agrarische functie niet mogelijk is, moet 
een doordachte regulering van niet-agrarisch gebruik 
voorhanden zijn, waarbij een heldere afweging te 
maken is tussen de karakteristiek van het gebied ener
zijds en de daar toelaatbare functies anderzijds. 

Handhaving 
Uitvoering van bele id vraagt om handhaving. Toch 
blijkt daaraan het nodige te schorten in het landelij k 
gebied. Dat komt door een lage bestuurlijke priori
teit, door een te geringe betrokkenheid en capaciteit 
van bouw- en woningtoezicht, door een te gedeta il
leerde regelgeving en door onbekendheid van de 
rege ls bij bewoners en gebruikers. Het veelal gehan
teerde 'piepsysteem' is onvoldoende alternatief voor 
een structurele aanpak. De strikte regelgeving van de 
provincie biedt de gemeente weinig eigen ruimte en 
bijgevolg minder animo voor strenge handhaving. 
Verbetering van de situatie vraagt primair om actuele 
en heldere bestemmingsplannen, waarin niet meer 
geregeld is dan kan worden gehandhaafd. Afstem
ming en samenwerking met de milieuhandhaving kan 
eveneens tot betere resultaten leiden. Maar ook hier 
willen gemeenten meer ruimte voor een eigen beleid. 
Dat zal aanzienlijk bijdragen aan het bestuurl ijk 
draagvlak en bijgevolg aan de politieke bereidheid 
daadwerkelijk in te grijpen waar dat nodig is. 

Kassen/glastuinbouw 
De problemen die gemeenten op dit punt ondervin
den bij het actualiseren van bestemmingsplannen, 
hangt nauw samen met wat daarover in het streek
plan is bepaald. In de aanloop naar de vaststelling 
door de staten was daarover heel wat commotie ont
staan. De aanwijzing van enkele concentratiegebie
den en het voeren van een zeer restrictief beleid voor 
de rest van het streekplangebied, had weliswaar niet 
ieders hartelijke instemming, maar had -zo leek het
in ieder geval duidelijkheid gegeven. Dat laatste is er 
niet helemaal van gekomen. Begrippen als 'volwaar
dig bedrij f' , 'ondersteunend glas' en 'kwetsbare 
gebieden' geven gemeenten de nod ige hoofdbre
kens. Het laat zich raden dat gemeenten ook op dit 
punt meer mogelijkheden willen hebben om maat
werk te leveren. 

Tot besluit 
Een terugblik op de studiedag maakt in elk geval dui
delijk dat gemeenten behoefte hebben aan onderling 
beraad over opzet en uitvoering van bestemmings
plannen. Namens de provincie heeft gedeputeerde 
Tielrooij laten weten met bijzondere interesse de 
gemeentel ijke activiteiten te blijven volgen . De 
manier waarop gemeenten de streekplanvisie in hun 
plannen vertalen krijgen niet bij voorbaat het fiat van 
de provincie, maar hun inbreng za l wel zwaar wegen. 
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Experimentele procesgang in de vrije sector 
woningbouw 
Huis Hatert in Nijmegen 

Onvrede over de procesgang bij 
woningbouw in de vrije sector 
leidde in Nijmegen tot een 
experiment, dat tevens diende 
om het gemeentelijk architec
tuurbeleid gestalte te geven. 
Een methode, waaraan eindelo
ze discussies verbonden waren, 
maar dat hoort bij het zoeken 
naar ideeën over nieuwe 
plan opzet. De gemeente en de 
plaatselijke architecten reali
seerden een plan, aanvankelijk 
zonder betrokkenheid van 
projectontwikkelaar, makelaar 
of supervisor en de resultaten 
zijn op 12 maart in een open
baar debat met de betrokkenen 
besproken. De procesanalyse 
werd in een publikatie vastge
legd. Wil Meijknecht, van de 
BNA Kring Nijmegen en de 
stichting Nijmegen Nu zet de 
procesgang uiteen. 

In de tweede fase dienden de architecten 
op aanwijzing van de project-ontwikkelaar 
van twee-onder-één-kap woningen over te 
stappen op de meer 'marktgerichte' gescha
kelde woningen. Via schetsen van verschil
lende tussenvormen werden de grenzen 
tussen deze twee woningtypen afgetast. 
Schets: Van Pouderoyen. 

. I 
r 

'~'~ \ " Î"\ ~'o~~" ~Y ',.Y 

~;;. .. ~W' 

:s:y""' , ;J -" 'I"»';~F: 'I ," ~' 

~ ,~, ! \ \' 

~ . ~ ' :, ' . t ' I" I ~ ~' . k ~ '\ ,",, ' 1 l ~ 
--'- ::;"--- ; 

Informatie 

Huis Hatert, op zoek naar een nieuwe weg 
in de vrije sector woningbouw, 
Tijs Tummers, 1996. Ca. 40 pagina's, 
waarvan 16 in kleur, formaat 20x24 cm, te 
bestellen door overmaking van f. 15,00 op 
bankrekening 22.59.39.959 t.n,v. Nijmegen 
Nu, onder vermelding van 'Huis Hatert ', 

Stichting Nijmegen Nu 
ir. H. Veldhuizen 
Postbus 156 
6500 AD Nijmegen 
tel. 024 ' 3224579 

Begin 1992 ontstond in de BNA-kring Nijmegen het 
initiatief om met een groep architecten gezamenlijk 
een woon buurt te ontwerpen en te ontwikkelen. De 
bedoeling was niet om door middel van een onderlin
ge prijsvraag met jurering, prijsuitreiking en tentoon
stelling een vrijblijvende, academische proeve te kun
nen tonen, maar om met een daadwerkelijke realisa
tie, een statement schaal 1: 1, bredere aandacht te 
winnen dan met een expositie alleen onder vakgeno
ten te verwachten is. 
Het initiatief kwam voort uit ongenoegen over de 
geringe inschakeling van plaatselijke architecten bij 
grote uitbreidingsplannen van de gemeente. De Nij
meegse situatie wordt gekenmerkt door een groot 
aantal kleinere architectenbureaus, die afzonderlijk 
opererend veelal over het hoofd worden gezien bij 
belangrijke bouwopdrachten. 

Stijlloos onsamenhangende woonwijken 
Aanleiding was daarnaast ook onvrede over de plicht
matige, risicoloze planinvullingen: projectontwikke- . 
laars beheersen de markt voor vrije sector woning
bouw. Voorspelbare, marktconforme woningen in 
grote aantallen bepalen het beeld. In andere uitbrei
dingsplannen kunnen de individuele kopers van een 
kavel ieder hun eigen woondroom realiseren. Het 
gevolg is een staalkaart aan stijlen, die gezamenlijk 
een stijlloos onsamenhangende woonbuurt vormen. 
Een tussenweg tussen 'alle woningen gelijk' en 'alle 
woningen verschillend' lijkt niet meer mogelijk. 
De gemeente Nijmegen verleende graag haar mede
werking door het beschikbaar stellen van het bouw
terrein, waarop al een verkaveling lag van ca. 25 hui
zen rondom de voormalige versterkte boerderij Huis 
Hatert. Dit initiatief paste goed om het gemeentelijk 
architectuurbele id gestalte te geven. Tien architecten, 
niet geselecteerd op stijlverwantschap maar op hun 
wil om samen te werken sloten zich aldus aaneen tot 
de Architectengroep Huis en Hatert, en durfden het 
risico aan een 'derde weg' te onderzoeken, om zon
der projectontwikkelaar, makelaar of supervisor geza
menlijk een groep woningen te ontwerpen en te ver
kopen. Erfafscheidingen, bestrating en een collectief 
binnenterrein werden nadrukkelijk bij de planopzet 
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Wil Meijknecht 

foto : Wil Meijknecht 

betrokken. Dat deze methode tot eindeloze discussies 
zou leiden over stedebouwkundige opzet, over prijs
niveau en woningprogramma's, over vormgeving en 
materiaalgebruik was een ingecalculeerd risico. Het 
ging erom hoever ze samen met dit experiment zou
den kunnen komen: het formuleren en formaliseren 
van gemeenschappelijke uitgangspunten. 

Complicaties 
De groep slaagde in het eerste deel van de opzet, het 
ontwerpen van verkoopwoningen in variaties op een 
thema van eenheid in materiaal, vorm en kleur. Op 
een tentoonstelling in april 1993 werden de huizen te 
koop aangeboden met een presentatie van tekenin
gen en een gezamenlijke maquette. Misschien lag de 
nadruk teveel op tentoonstelling en te weinig op ver
koop, misschien lagen het ambitieniveau en de prijs
stelling te hoog voor de beschikbare lokatie, feit is 
dat de verkoop niet op gang kwam. Intensief overleg 
met de gemeente leidde tot de bereidheid het terrein 
nog een jaar aan de groep ter beschikking te stellen, 
echter onder strikte voorwaarden: de architecten
groep zou met advisering door een projectontwikke

' laar (meer marktgericht) en inschakeling van een 
makelaar (betere verkoopbegeleiding) de zichzelf 
gestelde opgave opnieuw benaderen. 
Deze beperkingen waren reden voor een van de 
deelnemers zich terug te trekken. De overige negen 
architecten besloten te trachten het project alsnog 
tot een goed einde te brengen, met behoud van de 
oorspronkelijke doelstelling . Een afgeslankt plan in 
een lagere prijsklasse van nu 22 huizen met meer 
gelijke kenmerken werden ontworpen . Medio 1994 
kwamen deze huizen op meer gebruikelijke wijze in 
de verkoop met behulp van een makelaar, adverten
ties, een projectnaam en een nieuwe maquette. Meer 
marktconform dus, maar de opzet slaagde. Geleide
lijk zijn alle woningen verkocht, in prijs variërend van 
drie tot ca. vijf ton . 

Voorbeeldproject 
Vergelijkbare planontwikkelingen waren al eerder 
vertoond: De Hunze in Groningen, en 2 zonder 1 kap 
in Delft. De hele procesgang was toch een ongebrui- t 



Geveltekeningen van het definitief ontwerp van de hele groep, 
bestaande uit de architecten Agterdos, Bekker en Bekker, 
Van Bergen, Blomjous, Van Dijk, Hulstein, Meltzer, Meijknecht en 
Van Pouderoyen . 
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kelijk experiment, met vertraging tot een einde geko
men. Dit moeizame project van aftasten, van laveren 
tussen idealisme en markt was voor de ministeries van 
OC&W en VROM aanleiding het project te zien als 
een voorbeeldproject. Er werd een subsidie verleend 
passend in het in de Architectuurnota verwoorde 
beleid, voor een publikatie over het belang van expe
rimenten omtrent de markt van de particuliere 
woningbouwsector teneinde de stem van de architect 
een meer dan gebruikelijk gewicht te geven. 
De architectuurpublicist Tijs Tummers heeft na inter
views met alle betrokkenen het boek Huis Hatert 
geschreven, een heldere procesanalyse van dit samen
werkingsverband van negen architecten, met vele 
foto's in kleur. Het boek is onlangs uitgebracht tijdens 
een discussie-avond in het Nijmegen, naar aanleiding 
van de afronding van het project rond Huis Hatert. In 
een publiek debat zijn op deze discussieavond onder 
de naam Drie maal anders drie vrije sector woning
bouwprojecten in Nijmegen met elkaar vergeleken, 
ieder als exponent van een stedebouwkundig beleids
idee: 
Huis Hatert, het hierboven beschreven plan van 22 
huizen, dat het midden houdt tussen 'alle huizen 
gelijk' en 'alle huizen verschillend', een eenheid in 
verscheidenheid; 
Park Heyendaal, waar één projectontwikkelaar op het 
voormalig CWZ(ziekenhuis)terrein ca. 300 huizen, in 
enkele typen ontworpen door drie architectenbu
reaus, en 
Kops Plateau/Kruisweg, waar de gemeente circa 80 
kavels heeft verkocht aan particulieren . Elke koper 
had de vrijheid om met een eigen architect zijn eigen 
woon ideaal te verwezenlijken . 
Ook zijn de resultaten bekendgemaakt van een 
enquête onder bewoners van deze drie wijken. Bewo
ners en wethouders, beleidsambtenaren en initiatief
nemers, bouwers en arèhitecten zijn vervolgens in 
debat gegaan over de sterke en zwakke kanten van 
de besproken woonbuurten. Is de 'Huis Hatert aan
pak' voor herhaling vatbaar? De avond werd georga
niseerd door de Stichting 'Nijmegen Nu, beweging 
voor stedelijke bewustwording en stedelijke kwali
teit', in samenwerking met de gemeente Nijmegen. 

Een verheffing van clichés 
Oierdonk in Helmond Ra/ph Janssen 

Toen de gemeente Helmond begin jaren negentig 
een filosofie zocht voor haar nieuwste uitbreidings
wijk heeft zij zich laten inspireren door het devies van 
Nederlands meest invloedrijke stedebouwer: eenheid 
in verscheidenheid. Want Dierdonk is een Berlagiaan
se wijk, een harmoniemodel van stedebouw waarin 
'de eenheid wordt gevonden in het stratenplan en 
het hoofdschema voor de bebouwing en de verschei
denheid in de architectonische doorwerking'(1). In 
vorm en vormgeving moet het bij voltooiing aan het 
eind van deze eeuw de herkenbare rust en degelijk
heid van een luxe tuindorp uitstralen, waarbij door 
eigentijdse vormgeving binnen het algemene concept 
met subtiele verscheidenheid een samenhangend 
totaalbeeld ontstaat. 
De keuze voor dit concept is in de eerste plaats 
geworteld in een verlangen naar schoonheid en duur
zaamheid, met referentie aan de singel- en parkmi
lieus van woonwijken uit de jaren dertig. Binnen de 
parkachtige setting van groen en water, met wonin 
gen aan pleintjes, singels en brede lanen is de villa
bouw van tussen de wereldoorlogen de inspiratie
bron voor de architectonische uitwerking. Kenmer
kende stijlelementen en details, zoals handvorm bak
stenen, kappen met forse overstekken en erkers zuI
len dus mede het karakter van Dierdonk bepalen. 
Concept en uitwerking maken Dierdonk ook tot een 
kritiek op de moderne stedebouw en architectuur die 
volgens supervisor Cornelis van de Ven in stad en land 
wijken en wijkjes uit de grond doet schieten die noch 
stedebouwkundig in samenhang en opbouw, noch 
architectonisch in uitwerking overtuigen kunnen . 
'( .. ) een andere architectuur welke moet worden 
gesteld tegenover de karakterloze van dezen tijd'(2), 
zou zijn lijfspreuk kunnen zijn . 

Drie woonsferen in onderlinge samenhang 
Zowel stedebouwkundig als architectonisch moet 
Dierdonk dus allereerst een eenheid zijn en geen 
naast elkaar schikking van interessante, meer of min
der opvallende incidenten, maar met een wijkbebou
wing die is op te vatten als één familie. Er is daarom 
gekozen voor een strikt hiërarchische opbouw, met 
drie in zwaarte afnemende ruimtekarakteristieken: 
- de radialen, met als belangrijkste de Dierdonklaan 

naar het wijkcentrum, uitmondend in een kasteel
achtige bebouwing; 

- de tangenten, met als belangrijkste de Kromme 
Geer, en 

- de binnengebieden, met in het hart ervan kleine 
groene pleintjes. 

De hoofdkarakteristiek van Dierdonk is het zoge
naamde 'parkwonen', hetgeen concreet een lage 
woningdichtheid, gemiddeld grote kavels, veel vrij
staande en twee-aan-een-woningen, een open 
bebouwingspatroon en veel groen en water bete
kent. Daarbij wordt de wijk passend ingebed in de 
natuurlijke omgeving. Binnen de bestaande kwaliteit 
van de landschappelijke setting - natte, laaggelegen 
weidegronden, oude landbouwgronden en hoger 
gelegen zandgronden - verrijst binnen het algemene 
concept van het parkwonen een drietal woonsferen : 
singelwonen in het noorden, laanwonen in het mid
den en bosrandwonen in het zuiden. 
In de sector 'singelwonen' wordt een sfeer gecreëerd 
van vrijheid en ruimte, met kenmerken als uitzicht 
vanuit geborgenheid, verticale lijnen tegenover het 
horizontale water, stenige muren met grote gaten, 
openheid van onder een forse gesloten kap en frisse 
heldere kleuren. 
Het 'laanwonen' kenschetst zich door een parkachti
ge woonsfeer en een strakke, ruimtelijke inrichting. 
Het concept van Dierdonk volgend, is de bebouwing 
open, de woondichtheid laag en zijn de tuinen riant. 
Het overheersende beeld is statig, met een uitnodi
gende gereserveerdheid. De nadruk ligt op de vorm
geving van de hoofdmassa, helder kloek, met aan
dacht voor arch itectonische toevoegingen en details 
die de statigheid van het parkwonen benadrukken. 
Ten opzichte van de andere twee sectoren zal zij 
meer gecultiveerd zijn en kunnen klassieke stijlele
menten gehanteerd worden die de maatschappelijke 
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Richtlijnen detaillering 

Daken: 
type dakpannen: OHV/Romaanlleien/riet 
kleur dakpannen: grijs/antraciet 
hellingshoek kappen: 45 graden of meer 
type dak: schilddaken/zadeldaken/punt
daken 
topgevels/wolfseinden 

Goot overstekken: 
mastgoten/bakgoten/betimmerde goten 
betimmerde gootbodems 

- goot overstek met schuine betimmering 
afmetingen overstek: fors 

Topgevel overstekken: 
betimmerde onderzijden 
voorzien van windveren, waarover gevel
pannen 
afmetingen overstek: fors 

Erkers/dakkapellen 
- afdekking 30 tot 45 graden 
- afdekking plat: met overstek 
Uitbouwen/aanbouwen: 

maximale uitbouwen in het ontwerp van 
de woning zoveel mogelijk voorzien 
uitbouwen met schuine daken 

Garages: 
losse gebouwtjes, hellende daken 30 tot 
45 graden 
geen straatgerichte carpoorts 
aangebouwde garages 
ingebouwde garages 

Schoorstenen: 
in het dakvlak 

- gemetseld 



Informatie 

Gemeentelijk informatiecentrum 
Markt 213 
5701 Rl Helmond 
tel. 04920 - 87750 

Dienst Stadsontwikkeling, 
gemeente Helmond 
afdeling Grondzaken, tel. 04920 - 87591 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, 
tel. 04920 - 87799 
Bouwcoördinatie, projectbureau Helmond, 
tel. 04920 - 87700 

betekenis van het wonen benadrukken . 
Het beeld van de sector 'bosrandwonen' tenslotte 
wordt bepaald door eenvoud en landelijke vriende
lijkheid, waarin de horizontale bebouwing een con
trast vormt met de opgaande lijn van de bomen. 
De onderlinge samenhang tussen de drie woonsferen 
wordt verzekerd door de aanleg van diverse struc
tuurelementen, waaronder Het Veenpark dat de sin
gel- en laanatmosfeer integreert, De Kromme Geer 
die een in breedte variërende groene boog als verbin
dingselement is en het Dierdonkplein waar water-, 
laan- en bosrandwonen samenkomen. 
Ofschoon elke woonsfeer ook in detai l lering kenmer
kend is, zijn er voor de belangrijkste gebouwonder
delen strikte richtlijnen zoals op pag. 7 aangegeven. 

Een nieuwbouwwijk met meer dan alleen woningen 
Wanneer Dierdonk tegen het eind van deze eeuw 
voltooid is, zullen er circa 2000 woningen gebouwd 
zijn, waarvan 75% in de vrije sector. Deze 75% wordt, 
afhankelijk van de vraag, opgedeeld in ca. 60% pro
jectmatig te ontwikkelen woningen en ca. 15% (roya
le) particuliere kavels. In stedebouwkundige zin ont
staat zo een open en rustig bebouwingspatroon, met 
vrijstaande herenhuizen, geschakelde woningen, 
twee-onder-een-kapwoningen en, voor het resteren
de gedeelte, gesubsidieerde rijenwoningen in korte 
blokken. 
In tegenstelling tot veel moderne nieuwbouwwijken 
hoeft er in Dierdonk niet alleen gewoond te worden. 
In het centrum van Dierdonk zullen naast woningen 
een basisschool, winkels, tennisbanen, een sociaal -cul
turele ruimte en een medisch centrum verrijzen, 
eveneens in de typische jaren '30-stijl van Dierdonk. 
In het decembernummer van de nieuwsbrief die de 
gemeente Helmond uitgeeft, wordt het schetsont
werp gepresenteerd van een 11-klassige school die 
met een nieuwe aangepaste vormgeving een moder
ne vertaling is van met name de uitgangspunten van 
Dudok. Net zoals de woningen in de omgeving van 
het centrum wordt de school gebouwd in 'een rode 
baksteen, met donkere dakpannen en flinke dakover
stekken maar de daken van de school krijgen, in 
plaats van de gebruikelijke 45 graden, een hellings
hoek van 30 graden. 
Met de school wordt aldus een trend gezet van 
beeldbepalende elementen die op een eigen 
manier aansluiten en toch ook weer afwijken van de 
Dierdonkstijl. 

Strenge supervisor met mandaat van de 
welstandscommissie 
Of Dierdonk straks ook aan de verwachtingen voldoet 
staat of valt met een maximale inzet van alle betrok
ken participanten. De opdrachtgever moet zich ervan 
bewust zijn dat als hij in Dierdonk wil bouwen hij zich 
aan de spelregels van het masterplan moet houden. 
Alle kopers dienen zich dan ook reeds in een vroeg 
stadium duidelijk inzicht te verschaffen in de architec
tonische en stedebouwkundige uitgangspunten. 
Afgezien van de projectmatige bouw is de architec
tenkeuze zo veel mogelijk vrij gelaten, met als enige 
restrictie dat de gekozen architect ingeschreven staat 
in het Architectenregister. De afwezigheid van lande-

lijke architecten van naam en faam vermijdt volgens 
Van de Ven eindeloze discussies en dus tijdverspilling. 
Zij zouden zich wellicht minder gemakkelijk confor
meren aan de hoofdgedachten achter Dierdonk en 
teveel geneigd zijn een eigen koers te varen . Boven
dien is het juist de bedoeling om Dierdonk overwe
gend door regionaal opererende architecten te laten 
bouwen, omdat deze naar verwachting meer voeling 
hebben met de wensen van de doorsnee opdrachtge
ver. Zijn ideale woonhuis - het cliché - is het vertrek
punt van wat Van de Ven het verdere sleutelproces -
het verheffen tot de architectuurstijl van Dierdonk -
noemt. Alle plannen dienen al in een vroeg stadium 
aan hem voorgelegd te worden om ze te toetsen op 
architectonische 'kwaliteit op basis van de architecto
nische opvattingen zoals deze zijn vastgelegd in de 
architectuurnota en de stedebouwkundige plannen. 
Ook wat betreft de tuininrichting aan de straatkant 
hanteert Van de Ven een strikt beleid dat overwe
gend gazon en lage struiken achter bescheiden tuin
afscheidingen voorstaat en allerlei prullaria als 
kabouters en molentjes naar de achtertuinen verbant. 
In die achtertuinen krijgt de bewoner van Van de Ven 
vrij spel. 
Een belangrijke voorwaarde om de stedebouwkundi
ge en architectonische uitgangspunten van Dierdonk 
overeind te houden, niet alleen totdat de laatste 
steen gemetseld is maar zeker ook daarna, is het 
mandaat dat de supervisor heeft van de welstands
commissie. Het gevaar bestaat immers dat met het 
wisselen van de beleidsmakers ook het beleid wisselt. 
Voor de identiteit van Dierdonk zou dit funest zijn . 

Ofschoon Dierdonk tot dusver overwegend aan het 
beoogde einddoel beantwoordt, gaat het een enkele 
keer ook mis. Van de Ven wijt dit hoofdzakelijk aan 
een combinatie van onprofessionaliteit van de parti 
culiere opdrachtgever en zogenaamde beunhazerij 
van met name de kleine aannemers die als een soort 
moderne Gaudi's gewend zijn het heft in eigen hand 
te nemen en naar eigen inzichten aan de uitvoering 
een draai geven die het concept van Dierdonk 
geweld aandoet. Soms resulteert dat in verkeerd 
voegwerk of een verkeerde keuze baksteen, maar 
een enkele keer ook in een vormgeving en uitvoering 
die op basis van de voorschriften tot afbraak van 
complete huizen zou moeten leiden. Dat Van de Ven 
een strenge supervisor is onderstreept hij met de 
intentieverklaring ook deze ingrijpende consequentie 
niet te schuwen. 
Om dit in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen 
pleit hij voor de aanstelling van een knecht die voor 
aanvang van de bouw de aannemer attendeert op de 
eisen waaraan de uitvoering dient te voldoen en deze 
tot aan de oplevering bewaakt. Een strenge supervi
sor met een strenge bewaking moet alle neuzen in 
dezelfde richting houden om te voorkomen dat Dier
donk bij voltooiing een rommelig uitgewerkt concept 
blijkt of daar in de toekomst tot vervalt. 

noten: 
1. E.J. Hoogenberk, Het idee van de Hollandse stad, 

Delftse Universitaire Pers/1980, p. 105. 
2. ibid, p. 90 



Bedrijfsterreinen in Twente: 
Almelo, Enschede, Zenderen 
Architectuur Lokaal Excursie op 9 mei 1996 José van Campen 

~~~n loOn/ r1tJ Hillm • 

Let op: aanmelden via formulier in deze krant tot uiterlijk 22 apri/1996 

De tweede Architectuur Lokaal Excursie voor lokale 
bestuurders en ambtenaren heeft als thema bedrijf
sterreinen. Bedrijfsterreinen liggen vaak in de etalage 
van stad of dorp: langs doorgaande wegen of aan 
toegangswegen, aan het water of in het centrum. 
Ondernemers gebruiken hun gebouw graag als visite
kaartje, gemeenten hebben tot taak te zorgen dat de 
combinatie van al die visitekaartjes een aangenaam 
en bruikbaar verblijfsklimaat oplevert, zowel binnen 
als buiten bedrijfstijd. Naast economische overwegin
gen, randvoorwaarden ten aanzien van werkgelegen
heid, milieu, sociale veiligheid zijn de ruimtelijke 
kwaliteitseisen kwetsbaar maar niet onmogelijk. 

Programma (wijzigingen voorbehouden) 

Almelo: herbestemming industrieel erfgoed 
Na een ontvangst in de nieuwe bibliotheek van Alme
lo, ontworpen door Mecanoo, wordt het Twenthecen
trum bezocht, een kantoor- en bedrijfsverzamelge
bouw gevestigd in een voormalige spinnerij annex 
textielfabriek uit 1913. De oorspronkelijke eigenaar 
van de fabriek, de Textielgroep Twenthe nam het ini
tiatief voor dit herbestemmingsproject. De gemeente 
heeft een actieve rol gespeeld bij de realisering ervan. 
Hoewel de economische betekenis van het project 
(werkgelegenheid) bij de planontwikkeling voorop 
stond, speelde ook de culturele waarde van het 
gebouw als gemeenschappelijke herinnering aan het 
industriële verleden en als één van de eerste gebou
wen met een betonconstructie in Nederland, een rol. 
De verbouw van het Twenthecentrum werd uitge
voerd tussen 1983 en 1987. Ook daarna zijn er ontwik
kelingen en veranderingen geweest. Het fascinerende 
van het gebouw is dat het die dingen op kan vangen. 
begeleiders: A. Fien, gemeente Almelo en R. Heinen, 
directeur Gravenvoorde school, gevestigd in het 
Twenthecentrum. 

Noord-West Twente: regionaal bedrijvenpark 
Een bedrijfsterrein zoals er vele zijn in Nederland. Het 
terrein is sinds 1980 in gebruik, en valt onder een 
zogenaamde WGR+ regeling van zeven gemeenten in 
de regio. Ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit 
worden expliciet eisen gesteld: de gebouwen moeten 
'onder architectuur' worden gebouwd, platte daken 
zijn verplicht en elk bedrijf dient een eigen tuinplan 
op te stellen. De eisen worden echter ruim geïnter
preteerd, en de steeds terugkerende vraag daarbij is 
wat redelijkerwijs gevraagd kan worden als een 
bedrijf bijvoorbeeld zijn opslagloods uit wil breiden. 
begeleider: GJ Bierema, landschapsarchitect Oversticht 

Enschede: hightech lokaties 
In het midden van stedelijk knooppunt Enschede
Hengelo, tegenover de campus van de TU Twente ligt 
het Business & Science Park Enschede. In het al gere
aliseerde deel van het park tonen de gebouwen een 
grote verscheidenheid aan formaat, gebruik en archi
tectuur. De gemeente tracht nu in de tweede fase 
meer structuur in het totaal te brengen door voor 
vier zones afzonderlijke architectonische richtlijnen 
op te stellen zodat de gebouwen de 'zakelijke archi
tectuur op creatieve wijze uitdragen' (citaat uit het 
masterplan) . De inrichting van de openbare ruimte 
zal het beeld ondersteunen. Kunstwerken hebben 
daarbij een bijzondere betekenis. 
begeleider: R.P.K. Douglas, gemeente Enschede 

Zenderen: bedrijfsgebouw als sculptuur 
Het gloednieuwe vuilnisoverstortgebouw in Zenderen 
werd in het Parool van 3 maart 1996 getypeerd als 
'een groe"nglanzend aluminium lichaam, soepelglooi
end, rupsachtig en met een hoge aaibaarheidsfactor' . 
Het is één van de eerste gebouwen in Nederland 
waarin het effect van de computer op de architectuur 
zichtbaar wordt, waarin het tweedimensionale den
ken (een gebouw als een doos, met plattegrond en 
muren) verlaten is en een driedimensionaal bouwwerk 
is gecreëerd waarin de zwaartekracht geen rol meer 
lijkt te spelen. En niet alleen de vormentaal verandert 
door de computer, maar ook de complexiteit van het 
gebouw zelf en de relatie tussen gebouw, zijn gebrui
kers en zijn omgeving. De ontwerper van het vuilnis
overstortgebouw, Kas Oosterhuis, zoekt naar moge
lijkheden om sensoren in te bouwen zodat een 
gebouw kan reageren op wat mensen in dat gebouw 
doen: gebouwen met een eigen sociaal gedrag. 
begeleider: Kas Oosterhuis, architect 

DEELNAME EN AANMELDING 
De Architectuur Lokaal-excursie Bedrijfsterreinen 
vindt plaats op 9 mei 1996 van 10.00 uur tot 18.30 
uur. Begin en eindpunt van de excursie is het NS
station Almelo. De excursie is bedoeld voor lokale 
bestuurders, eventueel in gezelschap van een betrok
ken ambtenaar. Het aantal deelnemers is beperkt. Bij 
overintekening geldt: deelname op volgorde van bin
nenkomst van de aanmeldingen en maximaal twee 
deelnemers per gemeente. Aanmelding is alleen 
mogelijk door retournering van het formulier dat in 
deze krant is bijgesloten. De aanmeldingstermijn sluit 
op 22 april 1996. De kosten voor deelname bedragen 
f 275,- (excl. BTW) per persoon. 

q 

Representatief bedrijvenpark, illustratie uit 
Ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerrei
nen, Provincie Overijssel en Het Oversticht, 
Zwolle 1991. 

Informatie 

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



Op 15 februari organiseerde 
Architectuur Lokaal de eerste 
van een reeks thematische 
excursies met een intensief 
programma. Doel van deze 
excursies is, de gemeenten in 
staat te stellen zich te oriënte
ren op actuele opgaven in eigen 
stad of dorp en om met colle
ga's uit andere gemeenten tot 
een gedachten wisseling te 
komen. De eerste excursie voer
de naar winkelgebieden met 
verschillende omvang, omge
ving en opzet, in Hilversum, 
Almere-Buiten en Amstelveen. 
Ondanks het overal terugkeren
de straatbeeld van de overbe
kende Etos, Bruna, Hema en 
aanverwante ketens, bleek elk 
van de bezochte gemeenten zijn 
eigen invulling aan het winkel
gebied te geven. 
Het gezelschap dat deelnam aan 
de excursie bestond uit wethou
ders, ambtenaren en andere 
belangstellenden, afkomstig uit 
alle windrichtingen van het 
land: van Winschoten en 
Boarnsterhim tot Enkhuizen en 
Renkum. 

foto's: Delphine van Wageningen en 
Cilly lansen 

Winkelcentra: plannen en praktijk 
Delphine van Wageningen 

Hilversum: oog voor details 
Een betere start van de excursie kon men zich niet 
wensen met de ontvangst in het wonderschone raad
huis van W.M. Dudok te Hilversum. Het enthousiasme 
van de gemeente bij de presentatie van de plannen 
voor de herinrichting van het winkelgebied was zeer 
aanstekelijk. Opvallend was dat de kern van de Hil
versumse plannen niet ligt in het streven naar een 
grootstedelijk karakter, uitbreiding en schaalvergro
ting. Juist het tegenovergestelde was hier het motto. 
Hilversum werd getypeerd als een dorp in het groen, 
een oase van rust. Het heeft echter ook een binnen
stad met een stedelijk karakter. 
Het plan dat door Bureau B+B werd ontwikkeld is tot 
stand gekomen in nauw overleg tussen de verschillen
de belanghebbenden. Zo is de bestrating bijvoor
beeld samen met de winkeliersvereniging uitgezocht. 
De kwaliteit van de gebruikte materialen vormt een 
belangrijk element van het plan. Er is evenveel geld 
besteed aan de ondergrond van de gekozen bestra
ting als aan de bestrating zelf, die bestaat uit Duitse 
klinkers en natuursteen. Dit ontlokte een deelnemer 
de opmerking, dat het effect daarvan duidelijk zicht
baar was: in de thuisgemeente was voor dezelfde 
Duitse klinker gekozen maar niet voor de investering 
in de ondergrond. Hierdoor zijn de klinkers gaan 
schuiven, met een ongelijke straat als gevolg. 
De wandeling door de heringerichte binnenstad, vol
gend op de planpresentaties van gemeente en ont
werpbureau, bracht de deelnemers direct in aanra
king met de harde realiteit: met vijanden zoals 
kauwgom op de zorgvuldige gekozen bestrating, 
schreeuwende uithangborden tegen de voorkant van 
de daarachter prachtig weggestopte winkelpanden, 
en uitstalborden waar je over struikelt. Het reclame
beleid bleek ook in de gemeenten van de excursie
deelnemers nog een probleem. Ieder zoekt daarvoor 
zijn eigen oplossingen. In Deventer bijvoorbeeld, zou 
een ambtenaar de uitstallingen in de winkelstraten 
regelmatig langsgaan om ze eigenhandig terug te 
schuiven tot binnen de maximaal toegestane 60 cm. 
buiten de puien. Een beheerplan blijkt dan toch een 
onontbeerlijk instrument bij het instandhouden van 
de bereikte kwaliteit van de openbare ruimte - maar 
of dat er in Hilversum wel zal komen is nog niet 
zeker. 

Tijdens de busrit van Hilversum naar Almere zette 
Dirk van der Veer, directeur van de BNA, het 'stimule
ringsprogramma voor incidentele opdrachtgevers' 
uiteen. Dit project, met de titel Onder Architectuur, is 
een samenwerkingsverband van de beroepsorganisa
ties BNA, BNS, NVTL en BNI, gericht op private 
opdrachtgevers die een enkele keer als zodanig 
optreden. De eerste publikatie van Onder Architec
tuur is vorig jaar uitgegeven en toont de resultaten 

Hilversumse uitstraling van een dorp in het groen 
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van het opdrachtgeverschap van kleine, zelfstandige 
ondernemers, die als voorbeeld kunnen dienen voor 
anderen. 

Almere-Buiten: fasering 
De excursie werd voortgezet in Almere-Buiten. Deze 
gemeente voert een genuanceerd beleid ten aanzien 
van oppervlakte en voorzieningenniveau van zijn 
winkelcentra waarin verschillende gradaties kunnen 
worden onderscheiden. Maar de uiteindelijke uitvoe
ring geeft ook hier weer aan dat plannen en werke
lijkheid ver uit elkaar kunnen liggen. De mens blijkt 
zeer grillig en kieskeurig bij het doen van zijn bood
schappen en lapt de gedane voorspellingen van de 
gemeente aan zijn laars. 
Het winkelcentrum Almere-Buiten is gebouwd in 
twee fasen, met in de toekomst een mogelijke derde 
planfase. De eerste fase wordt gekenmerkt door de 
soberheid uit de jaren tachtig; fase twee door de allu
re-uitstraling van de jaren negentig. Aan de Albert 
Heijn-vestiging zal het niet liggen. Deze supermarkt, 
ontworpen door Niek van VugtJbureau Ellerman, mag 
gelden als een van de mooiste Albert Heijns van 
Nederland, ook al ligt de ingang niet aan het aan
grenzende plein maar aan de andere, onlogische, 
kant. 
Van Vugt ontwierp ook de rest van het fase twee win
kelgebied . Een onderdeel daarvan is een groot plein 
waar gezellig zou moeten worden gezeten op de 
door de gemeente sterk gestimuleerde rotan terras
stoeien . De deelnemers aan de excursie voelden zich 
echter een beetje verloren op het plein. Zij vroegen 
zich af of de grootte van het plein in verhouding 
staat tot de omvang van het winkelgebied. 
Verder is er in Almere-Buiten Doe-Mere. Men zou het 
een pré-GDV (Grootschalige Detailhandel Vestiging) 
kunnen noemen. Het betreft hier een verzameling 
van doe-het-zelf zaken, ondergebracht onder één 
dak, dat doet denken aan een verzameling tenten. 
Elke zogenaamde tent markeert een ingang van het 
complex. Een aantal deelnemers aan de excursie 
vroeg zich echter vertwijfeld af wanneer het zou wor
den afgebroken; het deed denken aan een tijdelijk 
tentoonstellingsgebouw. 

Amstelveen: groots centrum project 
De laatste bestemming was het stadshart van Amstel
veen, om op de hoogte gesteld te worden van de op 
til zijnde uitvoering van een groots centrumplan: één 
van de tien grootste uit de jaren negentig. Projectlei
der Jelle West ra gaf tijdens de busrit van Almere-Bui
ten naar Amstelveen een toelichting op de plannen 
om een beeld te scheppen van het gebied dat even 
later bezocht zou worden, en waar in de komende 
jaren de plannen worden gerealiseerd. 
De presentatie van de Amstelveense plannen vond 

Verzorgde openbare ruimten aan de Groest in Hilversum, maar een 
gebrek aan reklamebeleid 



plaats in het nieuwe Cobra Museum naar een ont
werp van Quist. Samen met het tegenoverliggende 
vervoerscentrum annex parkeergarage van Zwarts en 
Jansma vormen deze gebouwen de al gerealiseerde 
onderdelen van het centrumproject. Het Rotterdamse 
Atelier Quadrat maakte het stedebouwkundig plan. 
Dit bureau heeft zich mede laten inspireren door de 
plannen die Van den Broek en Bakema in 1956 voor 
het stadshart van Amstelveen maakten, en die nog 
steeds actueel zijn. Verder werd invulling aan het 
plan gegeven door met stedebouwkundigen en archi
tecten deel te nemen aan workshops waarin een aan
tal ideeën voor het centrumgebied gemaakt werden. 
Het Plein 1960 zal worden voorzien van een scala aan 
culturele en commerciële functies en de gebouwen 
worden ondergronds verbonden door een parkeerga
rage met twee niveaus. 
Wat de Amstelveense plannen zo bijzonder maakt is 
niet alleen de grootschalige aanpak, maar ook de 
financieringsvorm . Gemeente en private partijen heb
ben samen een ontwikkelingsmaatschappij opgericht 
waarin verantwoordelijkheden en risico's gelijkelijk 
zijn verdeeld. Een unieke constructie, waarover wet
houder ruimtelijke ordening Stevens een heel dag
programma zou kunnen vullen . Daarnaast heeft 
Amstelveen voormalig rijksbouwmeester Rijnboutt 
aangetrokken als supervisor, die gedurende het gehe
le project aan de welstandscommissie is toegevoegd. 
In het jaar 2000 moeten de plannen uitgevoerd zijn 
en dan zal het beheerplan, waaraan nu wordt 
gewerkt, direct ingaan. 

Nabeschouwing 
Ter afsluiting van de dag was John Wevers, voormalig 
wethouder van Maastricht, gevraagd om een nabe
schouwing op de bezochte gebieden te houden. Er 
zijn volgens hem een aantal elementen van groot 
belang bij het slagen van de plannen voor een win
kelgebied in algemene zin, en bij de instandhouding 
van de kwaliteit van de openbare ruimte: 
- het plan moet aansluiting vinden bij de bestaande 

omgeving en de circuits die door de omgeving 
lopen; 

- het gebied moet bereikbaar zijn en er moet vol 
doende aandacht worden geschonken aan de par
keermogelijkheden; 

- het gebied moet een externe uitstraling hebben; 
- het gebied moet een goede verblijfskwaliteit heb-

ben, wat inhoudt dat het prettig is om zich op deze 
plek te bevinden zonder dat men daar noodzakelijk 
geld hoeft te besteden; 

- er moet een beheerplan voor het gebied worden 
opgesteld. 

Een aantal kernpunten uit Wevers' betoog: 
De aandacht voor de openbare ruimte in Hilversum 

Straatmeubilair en materiaalgebruik in Almere-Buiten 

was voor hem niet zaligmakend. Een groot gemis in 
de plannen vond hij het gebrek aan aandacht voor 
het wonen en het culturele element van de invulling 
van de binnenstad. Verbazingwekkend vond Wevers 
dat er geen beheerplan is opgesteld en dat effectief 
reklamebeleid ontbrak. Hoewel hij de problematiek 
van de vele verschillende eigenaars in het winkelcen
trum onderkende, zou juist Hilversum beter moeten 
weten. De inspiratie uit de jaren dertig, toen Dudok 
directeur Publieke Werken was, is in de zestig jaar die 
volgden niet gebleven. Sinds enkele jaren is er weer 
wat terug te vinden van het oude ambitieniveau, en 
Wevers hoopt dat dat in stand kan worden gehou
den. 

De circuits en duidelijke lijnen die een voorwaarde 
zijn bij het slagen van een plan zijn volgens Wevers 
niet aanwezig in Almere-Buiten. Maar hij kon zich 
voorstellen dat het bijzonder moeilijk is om een nieu
we stad te ontwerpen en daar een aantal parameters 
voor op te stellen die steeds weer moeten worden bij 
gesteld. Hij acht het daarom van groot belang om 
flexibiliteit in het plan aan te brengen. Wevers heeft 
Doe-Mere als een vreemde eend in de bijt ervaren. 
Hoe moet het in de toekomst wanneer de bewoners 
zich hebben geïnstalleerd en hun huis klaar is, is er 
dan nog wel voldoende klandizie voor Doe-Mere? 
AI met al was het Wevers duidelijk dat Almere-Buiten 
nog een lange weg te gaan heeft. 

In Amstelveen ging het om de beoordeling van een 
plan in uitvoering en op dat plan reageerde Wevers 
positief. Hij waardeerde de multifunctionaliteit, 
waarmee wordt voortgeborduurd op de bestaande 
situatie. Ook vond hij het goed dat Amstelveen het 
parkeren oplost door het consequent ondergronds te 
plannen en dat op verschillende plaatsen in het plan
gebied uitgangen zijn gesitueerd. Wel vroeg hij zich 
af hoe de stroom auto's die de parkeergarage ingaat 
moet worden opgevangen op het daarvoor geplande 
oppervlak. 
Net als in Hilversum gold voor Wevers ook hier dat de 
openbare ruimte niet zaligmakend is. In Amstelveen 
zou ook de nodige aandacht naar de gevels uit moe
ten gaan. De gevel van het Cobra Museum, voor de 
ingang van de parkeergarage, zou achteraf veel te 
bescheiden kunnen blijken in verhouding tot de 
stroom auto's die te zijner tijd de garage ingaat. 
Een sterk punt van het geplande proces tenslotte, 
vond hij het inzetten van een conditionerend archi
tect die optreedt als regisseur van het geheel en die 
de touwtjes strak in handen heeft. 
Bij het ontvouwen van de plannen rees bij Wevers 
echter wel de vraag, wanneer de politiek de kans 
krijgt zich over de plannen uit te spreken en wat de 
politieke verantwoordelijkheid precies is. 

Vervoerscentrum van Moshe Zwarts en Rein Jansma in Amstelveen, 
onderdeel van het centrumplan in uitvoering 
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Raadhuis van W.M. Dudok te Hilversum, 
1924-1930 

Informatie 

In het kader van deze excursie is een infor
matiebundel samengesteld waarin 18 arti
kelen zijn opgenomen over uiteenlopende 
aspecten die aan de orde zijn bij de inrich
ting van winkelcentra, gevolgd door aanvul
lende informatie. Deze bundel is te bestel
len door overmaking van f. 70,00 
(incl. verzendkosten) op postbanknummer 
5510706, ten name van de stichting 
Architectuur Lokaal, Rotterdam, onder 
vermelding van 'informatiebundel winkel
gebieden'. 

Onder Architectuur is een uitgave van NVTL, 
8NS, BNI en BNA. Informatie over deze uit
gave en het stimuleringsprogramma is ver
krijgbaar bij 
Secretariaat Onder Architectuur 
Kees de Graaf 
Rutten Communicatie-Advies 
Oudezijds Achterburgwal141 c 
1012 DG Amsterdam 
tel. 020-6269353 



De nota's 

Stadhuis 

Architectuur en Heerlen, een 
geschiedenis van hartstocht en verraad 
Jos Zuidgeest 

Heerlens uitgroei tot mijnstad 
Er zijn bij mijn weten geen andere steden in Neder
land dan Heerlen die in deze eeuw zo snel gegroeid 
zijn als gevolg van een economische boom. Het vol
gende staatje van inwonersaantallen laat dat zien: 

Heerlen Stadsgewest Heerlen 

1900 6.646 23 .854 
1910 12.098 40.799 
1920 32 .263 90.096 
1930 46.917 137.658 
1940 51 .311 144.841 
1950 61 .227 172.807 
1960 72.428 207 .257 

Heerlen en omstreken veranderde in enkele tiental
len jaren van een voornamelijk agrarische regio in 
een industrieel bekken. Wat dat voor de bouwpro
duktie betekende kan men zich nu nauwelijks meer 
voorstellen. Het ging immers niet alleen om het huis
vesten van de tienduizenden toestromende arbeids
krachten uit alle delen van Nederland en uit alle 
delen van Europa. Het ging ook om de bouw van een 
tiental mijnzetels, met hun schachten, torens, kanto
ren en alles wat erbij hoorde. Ook de infrastructuur 
met zijn vele kilometers mijnspoorweg over spoordij
ken en viaducten veranderde het aanzien van de 
streek. De sturing van dit hele proces gebeurde van
uit economische motieven waar het ging om de loca
ties van de mijnzetels en de aanleg van de infrastruc
tuur. De huisvesting van de arbeiders gebeurde op 
politiek soc iale overwegingen in zogenaamde mijn
koloniën, dorpen gegroepeerd rond de mijnzetels, 
met hun eigen kerk en fanfare, en woningen met een 
lapje grond: de mijnwerkers moesten boeren worden 
die in de mijn werkten, geleid door mijn en kerk; er 
mocht geen industrieel proletariaat ontstaan in grau
we industriewijken. 
De snelle ontwikkeling van de stad, of beter van dorp 
tot stad, bood tal van kansen op het gebied van ste
debouw en architectuur. Voor een deel zijn die kan
sen ook gegrepen, en is er in Heerlen een palet ont
staan met vele voorbeelden van 20e eeuwse architec
tuur. Enkele namen die nadrukkelijk genoemd moe
ten worden in dit verband zijn Peutz en Stuyt. Een 
belangrijke bestuurder was burgemeester Van Gruns
ven, die allerlei initiatieven steunde en ook het start
sein gaf voor de Heerlense verzameling moderne 
kunst. 

Oe tijd van het vele en snelle bouwen 
Na de oorlog moest er opnieuw veel gebouwd wor
den in Heerlen, en onderscheidde de stad zich in niets 
van andere provinciesteden die het hoofd moesten 
bieden aan de heersende woningnood . De benodigde 
woonwijken werden uit de grond gestampt, en de 
toenemende verstedelijking en koopkracht vroegen 

Twee ontwerpen van Jo (oenen voor het Heerlense stationsgebied 

ook om een ander stedelijk centrum. In de jaren 
zestig vielen een paar beslissingen, die de stad nog 
decennia parten zou spelen: de bouw van een nieuw 
winkelcentrum op een paar honderd meter van het 
oude hart van de stad, en de doorbraak in de oude 
stad voor een brede winkelstraat, die gemakkelijk 
omgetoverd kon worden tot voetgangersdomein. 
Veel ingrijpender was de aankondiging van de mijn
sluitingen in 1965 en de feitelijke sluiting binnen 10 
jaar. Het is hier niet de plaats in te gaan op de sociale 
problematiek (35 .000 directe arbeidsplaatsen in de 
mijnindustrie verdwenen), die tot vandaag de dag 
nog doorwerkt in een arbeidsparticipatie van 51 % 
(gelijk aan de 4 grote steden) en daarmee samenhan
gende sociale problemen als thuisloosheid, drugsver
slaving en dergelijke. 
Heerlen en omgeving verloor haar verbindende struc
tuur van de mijnzetels. Met een gigantische krachts
inspanning van Rijk en regio werd de operatie 'van 
zwart naar groen' uitgevoerd . In nog geen twee 
decennia werden de uitgestrekte mijnzetels met hun 
steenbergen omgevormd tot industrieterreinen, 
woonwijken en groen- en recreatieterreinen. Het 
ministerie van VROM droeg 100 miljoen bij voor de 
feitelijke reconstructie . 
Achteraf moet geconstateerd worden dat er teveel 
gesloopt is, soms door onkunde, soms in de hectiek 
van alledag, soms door arrogant bestuurl ijk handelen 
zoals bij de van Itterson toren op het Emmaterrein, 
een rijksmonument, waar strafvervolging helaas is 
uitgebleven. Achteraf moet ook geconstateerd wor
den dat de nieuwe woonwijken door de financiële 
problematiek te zeer verdicht zijn en door hun 
bebouwingsconcept te eenzijdig zijn samengesteld. 

Heerlen sloopstad en de architectuurnota 
De nota Architectuurbeleid Heerlen 1991 was een van 
de eerste stedelijke architectuurnota 's. Een vervolg 
erop was een postercampagne Heerlen bouw(t)kunst 
waarin vier uit Heerlen afkomstige architecten in het 
zonnetje gezet werden : Wiel Arets, Jo (oenen, Bert 
Dirrix en Theo Teeken . In diezelfde periode opende 
de Woonboulevard in Heerlen, die alom geroemd 
werd om zijn architectonische vormgeving. Verrees in 
het centrum het nieuwe belastingkantoor van Quist, 
en kwamen ook elders in de stad gebouwen tot stand 
die de toets der kritiek gemakkelijk konden door
staan . 
Toch kreeg Heerlen het imago van sloopstad, met 
name door de grootschalige sloop terwille van de 
centrumplannen en de grote kale vlekken die daar
door jarenlang de binnenstad ontsierden. Het leek 
ook of de belangrijkste adviseurs projectontwikke
laars en bouwondernemingen waren. 

'OieWende' 
De gemeenteraadsverkiezingen van 1994 waren ook 
in Heerlen schokkend - tenminste voor de zittende 
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Glaspaleis Schunck, ontwerp Peutz, ca . 1932 

lokale politieke elite. Het CDA en de PvdA, de 2 van 
de 3 coalit iepartijen die wethouders geleverd had
den, vielen terug van respectievelijk 14 en 7 naar 8 en 
4 zetels. Er ontstond een nieuwe brede coalitie van 
CDA, PvdA, VVD, D'66 en Groen Links, en de porte
feuille Stadsontwikkeling kreeg twee nieuwe 
bestuurlijke bazen. Het nieuwe college en de nieuwe 
portefeuillehouders wilden nadrukkelijk een bijstel
ling van beleid op tal van terreinen, onder andere op 
het terrein van stedebouw. 
Waar men politiek gemakkelijker van Die Wende kan 
spreken, is dat op het terrein van de stedebouw en de 
architectuur veel moeilijker. Stedebouw immers is een 
proces dat weliswaar in hoofden en op papier in kor
te tijd is uit te lijnen, maar de realisatie in het veld 
duurt decennia. Bovendien waren er in Heerlen vele 
goede zaken aanwezig, zowel materiaal als personen, 
zodat niet uit het niets begonnen hoeft te worden. 

Vitruvianum 
Een van die goede zaken is het Vitruvianum, het 
Euregionaai studiecentrum voor architectuur. In de 
vorige periode vanuit de sector van het Stadsarch ief 
voorbereid, is het deze college periode door een 
structurele s.ubsidie pas echt van start gegaan. Stu
wende kracht was en is Nic Tummers, die Heerlense 
architectuurcriticus voor wie het oude spreekwoord 
opging : Een profeet wordt in zijn eigen vaderland 
niet geëerd. 
Het Vitruvianum zorgt niet alleen voor betere docu
mentatie van de Euregionale bouwgeschiedenis maar 
organiseert ook tentoonstellingen, studiedagen en 
dergelijke, waardoor er een beter stedebouwkundig 
en architectonisch klimaat ontstaat. Heel belangrijk is 
ook de rol van het Vitruvianum bij het behoud van de 
bestaande collectie, zowel reactief als plots plannen 
opduiken voor gebouwen uit de bestaande collectie, 
als preventief door al in een vroegtijdig stadium 
samen met stedebouw na te denken over wat behou
den moet blijven bij grotere stedelijke reconstructies. 

Behoud bestaande collectie 
Zoals al eerder aangegeven, Heerlen kent een rijk 
palet aan 20ste eeuwse architectuur. De inventarisatie 
jonge monumenten heeft dat nog eens duidelijk 
gemaakt. Het beleid is er nu heel nadrukkelijk op 
gericht het waardevolle te behouden. Dit geldt bij
voorbeeld voor de oude LTS van Stuyt, het oude 
schoolgebouw van Peutz, de Vroedvrouwenschool 
van Stuyt, het markante middendeel van het laatste 
gezellen huis aan de Heisterberg. Stuk voor stuk mar
kante beelden uit de voorbije mijntijd, beeldbepa
lend voor de omgeving waarin ze staan, en in de 
beleving van de bevolking essentieel onderdeel van 
het collectief historisch besef. Dit beleid wordt uitge
zet met behulp van het rijke instrumentarium waar
over een gemeente beschikt: RO-regelingen, overtui
gingskracht. en soms een beetje geld. 

Een stedebouwkundige commissie en een handboek 
Het stadsgewest Heerlen is wat betreft dichtheid de 
Se stedelijke agglomeratie van het land, zonder een 
echte stad te zijn. De amorfe stedelijke structuur, 
erfenis van het mijnverleden, kan echter ook als een 
kans gezien worden: de uitbouw van de stedelijke 
agglomeratie in het parkstad concept. 
Dat betekent wel dat er visies moeten zijn op samen
hangende delen en functies. Dat betekent ook dat in 
het volbouwen van lege vlekken niet volstaan kan 
worden met toetsing in de welstand van de architec
tuur van het nieuwe met een schuin oog naar het al 
bestaande. Er is behoefte aan een stedebouwkundige 

Peutz-school aan de Laan van Hövell tot Westervlier 

beoordeling, die in alle breedte kijkt naar 'alle ruim
telijke plannen van enige omvang, waarbij de vorm
geving van afzonderlijke bouwmassa's ten opzichte 
van elkaar, de vormgeving van de ruimte tussen 
afzonderlijke bouwmassa's en het ontwerp van de 
openbare ruimte, infrastructuur of landschap, in 
onderlinge samenhang aan de orde zijn' (uit de taak
omschrijving van de nieuwe commissie stedebouw). 
Deze nieuwe stedebouwkundige commissie, samen
gesteld uit in- en externen, met een duidelijke relatie 
naar de welstand, functioneert nu ruim een half jaar 
en begin zijn waarde te bewijzen. Deze aandacht 
voor stedebouw in de betekenis van het bouwen van 
een functioneel samenhangende en sociaal maat
schappelijk leefbare stad met hoge kwaliteitswaarde 
kan natuurlijk niet alleen gelden voor de plannen van 
derden zoals die ons aangereikt worden. 
Daarom zal de gemeente zelf in 1996 ook opdracht 
verstrekken voor een aantal grotere stedebouwkun
dige studies, waarin de toekomstige ontwikkeling 
van grotere gebieden in hun interne samenhang en 
in hun relatie tot het grotere geheel bepaald gaan 
worden. Uiteindelijk zal er zoiets als een stedelijk ste
debouwkundig handboek moeten gaan ontstaan, 
waarin van grof naar fijn staat aangegeven welke 
ontwikkelingspotenties en bebouwingsmogelijkhe
den voor de diverse deelgebieden en wijken voorzien 
worden, de functionaliteit die gelet op het al 
bestaande daaraan gekoppeld moet zijn, en de kwali
teitseisen die eraan gesteld zullen worden. 

Een station en een glaspaleis: twee testcases 
Het glaspaleis van Peutz is een van de markantste 
20ste eeuwse bouwwerken van het land. Gebouwd 
als een stapeling van markten voor een stoffen koop
man is het in de zestig/zeventiger jaren verbouwd tot 
deels winkels, deels kantoren, met een forse aantas
ting van het unieke karakter van de vliesgevels. Een 
aantal jaren geleden werd zelfs sloop overwogen, 
maar gelukkig is nu het besef ontstaan dat met res
tauratie van het glaspaleis en de invulling met cultu
rele functies Heerlen een buitengewoon sterk stede
lijk element aan haar binnenstad kan toevoegen. 
Maar de strijd is nog niet gestreden en het geld is 
nog niet allemaal gevonden. Maar voor mijn gevoel is 
een positief besluit in deze een definitief kappen met 
het slopers-imago en.het bouwen aan een stad vanuit 
meer visies dan alleen die van de projectontwikkelaar 
en de bouwonderneming. 
Een andere testcase is het station. De stationsomge
ving in Heerlen was tot voor kort ernstig verloederd, 
hoewel het ontwerp voor de stationsomgeving (en 
het nieuwe station) pas dateerde uit 1975. Drugsover
last leidde tot subjectieve gevoelens van onveiligheid, 
waardoor het station in plaats van als een magneet 
mensen trekkend naar dit knooppunt van openbaar 
vervoer, een plek werd die men liever meed. In 
1994/1995 is besloten tot een grondige aanpak: ener
zijds maatregelen op de korte termijn die de overlast 
zouden moeten terugdringen; die beginnen intussen 
hun succes af te werpen; anderzijds een structurele 
aanpak naar de toekomst toe. Daartoe werd één 
opdracht in twee delen verstrekt, een aan Jo Coenen 
voor een stedebouwkundig ontwerp, en een aan Kol
pron voor een onderzoek naar de economische 
potenties. Kenmerkend bij de aanpak was en is de 
voortdurende dialoog met burgerij en belanghebben
den, vanuit de filosofie dat het hun stat ion is en dat 
zij er gebruik van moeten maken. Gemeente en NS 
gaan nu samen verder met het maken van een glo
baal ontwikkelingsplan, waarbij hoogwaardige stede
bouwkundige kwaliteit een van de uitgangspunten is. 
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Informatie 

Gemeente Heerlen 
Postbus 1 
6400 AA Heerlen 
tel. 045-5604022 



ARCHIPRIX 
1996 
Archiprix 1996 geeft een over
zicht van het beste afstudeer
werk uit het afgelopen 
studiejaar van de gezamenlijke 
hogere Nederlandse ontwerp
opleidingen op het gebied van 
de architectuur, stedebouw en 
landschapsarchitectuur. Het 
belangrijkste doel van de stich
ting Archiprix is het bevorderen 
van de instroom van het aanko
mend talent in de beroepsprak
tijk. Dit opdat hun capaciteiten 
niet onbenut blijven, maar zo 
snel mogelijk bij kunnen dragen 
aan de kwaliteit van de 
gebouwde omgeving. 
Geïnteresseerde opdrachtgevers 
kunnen de gegevens met 
betrekking tot de deelnemers 
aan de Archiprix 1996 vinden in 
de publikatie. 
De eerste presentatie van de 
Archiprix 1996 vond plaats in 
het NAi op 16 maart. Bij die 
gelegenheid werd het juryoor
deel bekendgemaakt en 
verscheen de publikatie. De 
tentoonstelling is in de loop van 
het jaar nog op enkele plekken 
in het land te zien. 

De zeppelinhaven; Steven Manschot 
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Informatie 

Secretariaat Archiprix 
NAi, Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010-4401200 
fax. 010-4366975 

Alle plannen, de gegevens van de ontwer
pers en het integrale juryoordeel staan 
weergegeven in het boek Archiprix 1996. 
Het boek wordt in samenwerking met Uit
geverij 010 geproduceerd. De verkoopprijs 
bedraagt f 39,50. Het is verkrijgbaar in de 
boekhandel of via het secretariaat. 
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Fine Dutch Tradition; Robbert de Koning (tweede prijs) 

Lelyland; Tom Mossel 
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Maaspodium Maastricht; Hans Poels 

De Marché Rose - Cultureel Handelscentrum in Bamako; Janneke 
Bierman (eerste prijs) 



150; Peter Hersbach 
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De ontrolde periferie; Henny Greve 

Ontwerp voor een oorlogstribunaal; Eric de Leeuw Museum voor de evolutie; Pauline Bremmer 
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De ark der rede; Jan Veldscholte Actiecentrum Greenpeace; Henk Stadens 
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Parma, La Pilotta; Edgar M.A. Kiviet Studio 'PLAAT' - Terschelling; Christiaan Weiier De te rugkeer van de Souks; Henk Hartzema 
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In de komende decennia zal 
Nederland tienduizenden hecta
ren natuurgebied rijker worden. 
Samen met de bestaande 
natuurgebieden zullen ze een 
'ecologische hoofdstructuur', 
EHS, vormen, een netwerk dat 
zich over het hele land uitstrekt, 
zo is in het Natuurbeleidsplan 
van de regering besloten. Hoe 
deze nieuwe natuur eruit gaat 
zien, is tot nu toe vooral een 
vraagstuk voor biologen en 
ecologen geweest. Het is hoog 
tijd dat ook anderen er kennis 
van nemen, zo meent de 
'Keijenberg-groep', een initia
tief van de Werkgemeenschap 
Landschapsecologisch 
Onderzoek (WLO) en de 
Nederlandse Vereniging voor 
Tuin- en Landschapsarchitectuur 
(NVTL). Op 5 juni organiseren zij 
een congres in Artis, 
Amsterdam over de belangrijke 
ruimtelijke en culturele beteke
nis van de EHS. Bijgaand een 
verkorte versie van het pamflet 
waarin het congres wordt 
aangekondigd. 

De 'her-meandering' van de Ruiten Aa 
foto: Paul Paris, Amsterdam 

Oorden van onthouding 
Keijenberg-congres over het teweegbrengen van 
nieuwe natuur in verstedelijkend Nederland Fred Feddes 

Een cultuurdaad van jewelste 
Natuurbescherming is in Nederland een eeuw lang 
vooral een defensieve bezigheid geweest. Ze poogde 
te behouden wat er was en verloor toch telkens ter
rein. Dat veranderde vanaf de jaren zeventig, en de 
doorbraak kwam vanuit onverwachte hoek: een nog 
niet drooggemalen, verwaarloosd terrein met indus
triebestemming bij Lelystad bleek in een paar jaar tijd 
een walhalla voor dieren en planten te zijn geworden. 
Nederland had er plotseling een uniek natuurgebied 
bij, de Oostvaardersplassen, en sindsdien is duidelijk 
dat 'de natuur' geen aflopende zaak hoeft te zijn. Je 
kunt ook natuurgebieden teweegbrengen. Naast 
natuurbescherming is natuurontwikkeling mogelijk, 
een offensief als aanvulling op de verdediging . 
Zo is de natuur ten leste volwaardig opgenomen in 
de Nederlandse cultuur van ruimtelijke ordening en 
planning . In die planningstraditie wordt ons land 
gemaakt en voortdurend veranderd, al naar gelang 
de behoeften. Als er behoefte is aan meer natuurge
bieden, dan zijn ze ogenschijnlijk even maakbaar als 
bijvoorbeeld Vinex-woonwijken, hogesnelheids- of 
Betuwelijnen en uitbreidingen van Schiphol. En dan 
past het in de Nederlandse traditie om te zoeken 
naar een ordening die al deze elementen in een zin
volle samenhang brengt. 
Maar er zijn ook belangrijke verschillen tussen natuur
gebieden en de andere genoemde ruimtelijke func
ties. Alle andere ingrepen worden met economische 
motieven gelegitimeerd, maar behoud en ontwikke
ling van natuurgebieden niet, of pas in tweede instan
tie . Terwijl de andere ondubbelzinnig zijn bedoeld 
voor menselijk gebruik, worden natuurgebieden aan
gewezen met het oogmerk zich geheel of grotendeels 
te onthouden van economische benutting. 
Dat betekent niet dat we natuurgebieden uitsluitend 
reserveren uit onbaatzuchtige liefde voor de natuur. 
We doen het ook voor ons zelf: in het belang van de 
wetenschap, uit esthetische overwegingen, voor recre
atieve doeleinden, om ons geweten tevreden te stellen, 
of omdat het een strelende gedachte is - en dus goed 
voor de kwaliteit van ons leven - dat dankzij ons de 
zeldzame boomkikker ergens in Nederland kan leven, 
juist doordat wij hem in zijn territorium niet storen . 
De oorden van onthouding zijn tegelijkertijd oorden 
van verlangen. Ze vertegenwoordigen ons verlangen 
naar leegte in een volle cultuur, naar traagheid te 
midden van snelle veranderingen, naar onverschillig
heid jegens de mens als tegengif, wellicht, voor alle 
praatprogramma's. Niet dat we de cultuur willen of 
kunnen missen, maar we verlangen niches waar ze 
afwezig lijkt te zijn . Natuur is, in de woorden van 

landschapsarchitect Wouter Reh, 'rotzooi en vieze 
beestjes', en misschien vormt juist dat haar aantrek
ki ngskracht. 
Of we het nu voor de boomkikker doen of voor ons
zelf, het maken van nieuwe natuurgebieden is een 
schitterende paradox. Ogenschijnlijk wordt land dat 
ooit in cultuur is gebracht weer 'uit cultuur gebracht', 
maar in feite is dat een cultuurdaad van jewelste. Die 
paradox van ingreep en onthouding werkt ook door 
in de besluitvorming, het ontwerp en het beheer. Een 
Betuwelijn is op een eenvoudige manier maakbaar: 
als ze is aangelegd, is ze af. Van een natuurgebied 
zijn echter alleen de voorwaarden 'maakbaar'. Na de 
aanleg zal de natuur, als ze niet voortdurend door de 
mens wordt gecorrigeerd of gefixeerd, een eigen 
weg gaan in een richting en een tempo die slechts 
voor een deel voorspelbaar zijn. 

Grootste ruimtelijke ingreep 
Binnen vijftien jaar na de ontdekking van de Oost
vaardersp lassen is de offensieve strategie van de 
natuurontwikkeling overheidsbeleid geworden, uit
eengezet in het Natuurbeleidsplan (1990). 
De gedachtengang in het plan kan in drie stappen 
worden samengevat: (1) we willen de aantasting van 
natuur en landschap tegengaan met actief beleid, (2) 
daartoe stellen we eerst vast wat natuur- en land
schapswaarden zijn en welke we willen behouden of 
versterken, en (3) vervolgens bepalen we hoe we dat 
gaan uitvoeren. Bij de derde stap legde de regering 
een sterk accent op het veiligstellen van natuurgebie
den, in drie soorten: de 'kerngebieden' die nu al de 
gewenste natuurwaarden bezitten, de 'natuurontwik
kelingsgebieden' die hen zouden moeten krijgen, en 
'verbindingszones' daartussen. Het moeilijkst in de uit
voering zijn de natuurontwikkelingsgebieden en som
mige van de verbindingszones. Dat zijn nu vaak agra
rische gebieden die alleen met omvangrijke inzet van 
uitkoop, onteigening en technisch materieel tot bij
voorbeeld een soortenrijk moeras zijn om te vormen. 
Samen vormen de natuurgebieden een weefsel dat 
zich over het hele land vertakt, een ecologische 
hoofdstructuur met een totale oppervlakte van hon
derdduizenden hectaren, inclusief 50.000 ha voor 
natuurontwikkeling op wat nu nog agrarische grond 
is . Dit is de grootste ruimtelijke ingreep die Nederland 
de komende decennia te wachten staat, in oppervlak
te veel groter dan de Vinex-operatie, de Betuwelijn, 
de HSL en de uitbreiding van Schiphol samen. De uit
werking is begonnen; voor een aantal EHS-gebieden 
zijn de plannen klaar of bijna definitief, voor andere 
wordt binnen een vastgesteld 'zoekgebied' nog een 
locatie gezocht. De praktijk van de terugtredende 
overheid is intussen niet aan de EHS voorbijgegaan. 
Na de beslissing op rijksniveau in 1990 is de uitvoering 
overgedragen aan de lagere overheden, terwijl het 
beheer na oplevering veelal zal berusten bij particulie
ren zoals de Vereniging Natuurmonumenten. 

Boze boeren in Gaasterland 
De EHS is een mijlpaal in het natuurbeleid, een con
creet middel om de sluipende teloorgang van natuur
waarden te keren, de bekroning van een jarenlange 
strijd door natuurbeschermers en milieubeweging, en 
een antwoord op de 'bewustwording met betrekking 
tot de natuur' die, zo schreef de regering in het 
Natuurbeleidsplan, 'bij grote groepen van de bevol
king' bestaat. 
En toch is er iets vreemds mee aan de hand. Vrijwel 
niemand, buiten de di rect betrokkenen, kent de EHS. 
Als ze al in het nieuws is, dan fragmentarisch en 
meestal negatief. Het gaat dan niet over haar beteke
nis of over de collectieve waarden die erin vervat zijn, 
maar over boze boeren in Gaasterland of over het Lim
burgse grindkartel. Kennelijk zijn er geen 'grote groe
pen van de bevolking' die de EHS herkennen als het 
langverwachte antwoord op hun wensen; ze wordt 
eerder ervaren als weer zo'n maatregel van 'Den Haag' 
die van bovenaf wordt opgelegd . Zelfs velen die uit 
hoofde van hun beroep geïnteresseerd zijn in de 
inrichting en vormgeving van het landschap, ruimtelij
ke ordening, stedebouw, cultuurhistorie of aanpalende 
disciplines, fronsen de wenkbrauwen: 'EHS?' 



Hoe kan dat? 
Lange tijd is de strijd voor 'de natuur' vooral als een 
one issue-strijd gevoerd. In de uitwerking van de EHS 
is dat nauwelijks veranderd. Het natuurbeleid is 
gesectoraliseerd, het is vooral een zaak van biologen 
en ecologen. Maar dat de eendimensionaliteit in 
stand is gebleven, komt ook doordat anderen zich 
afzijdig houden. Het is tekenend dat uitvoerige aan
dacht voor natuurontwikkeling doorgaans alleen te 
vinden is in de wetenschapskaterns van de kranten, 
en niet in de culturele bijvoegsels. Ook de cultuursec
tor is keurig sectoraal. 
Het resultaat is niet alleen een vrijwel onbekende en 
monofunctionele EHS, maar ook een werkwijze die 
niet zo maar uit te leggen is. Kernbegrippen zijn bio
diversiteit en natuurlijkheid, en om ze praktisch han
teerbaar te maken is de natuurdoeltypensystematiek 
uitgewerkt, de 'gereedschapkist' van het natuurbe
leid . Het maken van natuurgebieden is zo een geavan
ceerd ambachtelijk specialisme geworden, te vergelij
ken met ingenieurskunst. Het heeft een interne logica 
die overigens niet helemaal rond is, en binnen de 
kring van deskundigen worden nog harde noten 
gekraakt over haar deugdelijkheid . Maar een belang
rijker bezwaar is dat de systematiek zo zeer in zichzelf 
is gekeerd, dat ze maar moeilijk kan aansluiten op de 
'witte gebieden' die haar van alle zijden omringen: in 
ruimtelijk, maatschappelijk en cultureel opzicht. 
Zeker nu de eerste natuurontwikkelingsgebieden 
zichtbaar worden in het landschap, is het hoog tijd 
om te hernemen wat al die tijd wat verwaarloosd is: 
de aansluiting op de 'bewustwording' bij 'brede groe
pen van de bevolking', de maatschappelijke, culturele 
en ruimtelijke integratie. 
Zo'n heroriëntatie is inmiddels op gang gekomen. Ze 
lijkt op de verandering, tien jaar geleden, in de stads
vernieuwing: van het eendimensionale 'bouwen voor 
de buurt tegen betaalbare huren' naar de formule
ring van een complexere, nadrukkelijk culturele 
opgave. Een brede discussie over natuur, ecologie en 
landschap kan op een vergelijkbare manier worden 
gevoerd, met de EHS als voorwaardenscheppend 
beleidsmatig gegeven en als een dynamische factor. 
Wat kan het ideeën goed dat in de EHS tot uiting 
komt, bijdragen aan het denken over de grote ruim
telijke ingrepen die Nederland in de komende decen
nia te wachten staat? En, omgekeerd, hoe kan de EHS 
vanuit andere disciplines en invalshoeken program
matisch worden verrijkt? 

Programmatische verrijking 
Tijdens het 'Keijenberg-congres' op 5 juni in Artis, 
Amsterdam is vooral de tweede vraag aan de orde. 
Hoe kan het omgaan met natuurgebieden program
matisch worden verrijkt? Hoe kunnen ze ruimtelijk en 
cultureel worden ingebed in 'de rest van Nederland' 
en 'de rest van het denken'? Welke verrassende inspi
ratiebronnen kunnen worden aangeboord? Sprekers 
met sterk uiteenlopende invalshoeken zullen hiervoor 
suggesties doen. Aan de orde komen onder meer: 
- De Nederlandse planningstraditie, en daarmee het 
vraagstuk van regulering en terughoudendheid. Van
ouds richtte de overheid zich op ruimtebewarende en 
ruimtescheppende voorzieningen, zonder discipline
ring van het gebru,ik na te streven: strenge regels 
voor de dijken, niet voor het leven tussen de dijken. 
Behoren natuurgebieden tot het domein van de dij
ken (onontbeerlijk, algemeen belang, door de over
heid te garanderen), tot het leven binnen de dijken, 
of tot beide? 
- De woelige driehoeksverhouding tussen natuur, 
landbouw en stad . De opkomst van de natuurbe
schermingsbeweging, waarin mensen als Jac.P. Thijsse, 
H.P. Berlage, Th.L. van Lohuizen en H. Cleyndert Azn. 
een grote rol speelden, viel niet toevallig samen met 
de verstedelijking. Natuurbescherming en landbouw 
hebben daarna de voortschrijdende verstedelijking 
lange tijd als gemeenschappelijke bedreiging gezien. 
Op dit moment zijn ze alle drie afzonderlijk aan grote 
veranderingen onderhevig. Welke relationele moge
lijkheden openen zich daarmee? 
- Aandacht voor huidige en toekomstige recreatiebe
hoeften kan de locatiekeuze en de inrichting van 
natuurgebieden in een ander licht plaatsen. Zeker als 
ook de andere 'groenplannen' erbij worden betrok
ken, bijvoorbeeld in het kader van de 'Randstad
groenstructuur' . 
- Een zinvolle invalshoek is voorts de geschiedenis en 
de toekomst van het cultuurlandschap. Wat gebeurt 
er als de waarden van natuurontwikkeling en cultuur
historie met elkaar in verband worden gebracht? 
- Bij al het jongleurswerk dat tot een integrale visie 

moet leiden, kan worden geput uit stedebouwkundi
ge kennis en opvattingen . Zijn bijvoorbeeld het con
cept van 'congestie' (welbewuste opeenstapeling van 
functies) en, als pendant daarvan, de aandacht voor 
'leegte' bruikbaar bij de uitwerking van de EHS? 
- De uitwerking van de EHS-gebieden moet expliciet 
als vormgevingsvraagstuk aan de orde komen. Welke 
ontwerpkeuzen zijn mogelijk? Hoe maak je in de 
vormgeving iets duidelijk over de huidige relatie tus
sen natuur en cultuur? Opvattingen in de beeldende 
kunst en de architectuur, in het verleden en nu, kun
nen daarbij als inspiratiebronnen worden benut. 
- Kennis van natuurmythen kan bijdragen aan zelfre
flectie. Natuurontwikkeling steunt op wetenschappe
lijke inzichten en bestuurlijke logica, maar welke min
der rationele drijfveren hebben we verder nog? 
Waarom, bijvoorbeeld, zijn er in de EHS zo veel moe
rasgebieden opgenomen? Die zijn in het Hollands 
laagland eenvoudig te realiseren, maar spelen er ook 
andere motieven mee? 
- Ook metaforen spelen een belangrijke rol in de wij
ze waarop plannen als de EHS worden onderbouwd 
en uitgelegd. De EHS leunt sterk op de zogeheten 
'eiland-theorie', waarin natuurgebieden lijken op 
eilanden die 'omspoeld worden door een oceaan in 
de gedaante van een cultuursteppe'. Wie de EHS ziet 
als een integraal onderdeel van de ruimtelijke orde
ning kan weinig met zo'n metafoor die de ingewik
kelde lappendeken van Nederland voorstelt als één 
egale steppe. Welke andere, omvattender metaforen 
zijn mogelijk? 
- Tenslotte is er de invalshoek waarin natuur en 
democratie met elkaar in verband worden gebracht. 
De EHS vond haar oorsprong in een 'bewustwording 
(. .. ) bij grote groepen van de bevolking'; kan de rela
tie tot deze oorsprong in de uitvoering en het beheer 
worden bewaard of hersteld? Een grote infrastructu
rele ingreep als de EHS heeft onvermijdelijk een top
down-karakter, terwijl de realisatie op lokaal niveau 
een bottom-up-benadering verlangt. Hoe kunnen de 
doelstellingen, de besluitvorming en de zeggenschap 
op die verschillende schaalniveaus op elkaar worden 
afgestemd? 

Het congres wordt hiermee een ontmoeting tussen 
degenen die nu al betrokken zijn bij de EHS en dege
nen die erbij betrokken zouden moeten zijn. Een ont
moeting die, zo hopen de initiatiefnemers, een lang 
en vruchtbaar vervolg zal krijgen. Het onderwerp is er 
belangrijk genoeg voor. Zoals Luuk Boelens in Archis 
schreef (januari 1996): 'Het zijn precies deze vragen 
die veel dieper reiken dan de banale rood/groen 
benadering, omdat ze deze onvruchtbare dialectiek 
en veronderstelde synthese tussen stad en land over
stijgen. Het zijn tegelijkertijd vragen die onze neus 
op een veel meer doorslaggevend vraagstuk drukken 
en ons voor compleet nieuwe uitdagingen stelt.' 
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Ecologische hoofdstructuur, Natuurbeleids· 
plan (1990) 

Informatie 

Het Keijenberg·congres vindt plaats op 
5 juni a.s in de Koningszaal en de Tijgerzaal 
van Artis, Amsterdam. Kosten: f. 365,00, 
inclusief aansluitend diner f 395,00. 
Deelnemers krijgen voorts het boek Oorden 
van onthouding toegezonden dat naar ver
wachting eind 1996 bij NAi Uitgevers zal 
verschijnen (redactie Fred Feddes, uitgave 
NAi Uitgevers). Het boek is ook afzonderlijk 
te bestellen, intekenprijs f. 55,00 daarna 
f. 65,00. 

Aanmelding en bestelling is mogelijk bij: 
WLO, Ingrid Hoek 
Postbus 23 
6700 AA Wageningen 
tel. 085-546867 
fax. 085-422175 
Op dit adres kan ook het pamflet worden 
besteld waarvan hiernaast een verkorte 
weergave is afgedrukt. Het pamflet bevat 
voorts onder meer het volledige congres
programma. 

Het congres en het pamflet maken deel uit 
van een reeks van activiteiten van de 
Keijenberg-groep, waarvan een conferentie 
en een debat in kleine kring reeds in 1995 
plaatsvonden. De reeks wordt besloten met 
de presentatie van het boek Oorden van 
onthouding, voorgenomen voor eind 1996. 
De reeks is een initiatief van de Werkge
meenschap Landschapsecologisch Onder
zoek (WLO) en de Nederlandse Vereniging 
voor Tuin- en Landschapsarchitectuur 
(NVTL) . Zij ontvangen financiële ondersteu
ning van de ministeries van LNV en V&Wen 
het Stimuleringsfonds voor Architectuur. 
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Kunst en Cultuur Noord-Holland 
Afdeling Kunst in Opdracht 
Lidewij de Koekkoek, projectadviseur 
Postbus 5348 
2000 GH Haarlem 
tel. 023 - 5319139 

Vormgevingsinstituut 
Keizersgracht 609 
1017 OS Amsterdam 
tel. 020 - 5516500 

De vormgeving van een landschappelijk 
informatiepunt in Barsingerhorn 
Provinciaal cultuurbeleid Udewij de Koekkoek 

Het rijke cultuurhistorische aanbod van Noord-Holland is omvangrijk en zeer 
gevarieerd, maar voor velen nog onbekend. De provincie Noord-Holland wil dit 
aanbod meer onder de aandacht van het publiek brengen en heeft daarvoor 
vanaf 1994 een aantal activiteiten ontwikkeld, met als kernthema 'de kwaliteit 
van de sociale en culturele leefomgeving'. Het strategieproject 'Cultuur, Historie 
en Toerisme' neemt daarbij een centrale plaats in. 
Eén van de projectonderdelen is het dorp Barsingerhorn, gelegen tussen 
Schagen en Ko/horn. Barsingerhorn is met zijn omgeving aangewezen voor 
provinciale bescherming. Centraal staat daarbij de bijzondere relatie tussen het 
eeuwenoude cultuurlandschap en de bebouwde omgeving. Het strategieproject 
is gericht op de verbetering van de (historische) woon- en leefomgeving en de 
toeristisch-recreatieve toegankelijkheid. De aanpak van de bescherming van een 
gezicht, direct gekoppeld aan uitvoerende activiteiten is uniek in Nederland. 
Lidewij de Koekkoek is als projectadviseur bij de stichting Kunst en Cultuur 
Noord-Holland betrokken bij het project in Barsingerhorn. 

Barsingerhorn is een oud streekdorp, dat ondanks de 
in 1411 verleende stadsrechten een dorp is gebleven. 
Het landschap rondom Barsingerhorn wordt geken
merkt door fraaie poldervaarten, dijken en kaden, 
smalle en slingerende landwegen en oude dorpsbe
bouwingen . Het dorp Barsingerhorn bestaat voor het 
grootste deel uit een lintbebouwing aan de zuidzijde 
van een oude dijk, waarop de Heerenweg ligt. Aan 
de noordzijde van deze dijk strekt zich een gebied uit 
dat, voor de voltooiing van de Westfriese Omringdijk 
in het begin van de 14de eeuw, nog kwelder was. 

Vormgevingsopdracht van de provincie 
De vele nog zichtbare sporen van het cultuurhisto
risch verleden maken Barsingerhorn voor de toeristen 
en recreanten een bezoek waard . De provincie 
Noord-Holland wil hierop inspringen door voor de 
bezoekers, zoals fietsers, wandelaars, watersporters 
en schaatsers, kleinschalige recreatieve voorzieningen 
aan te leggen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de 
rea lisatie van een informatiepunt. Daarnaast zijn er 
activiteiten ontwikkeld voor het behoud en de verbe
tering van het dorp en de omgeving, waaronder een 
register en dorpsvernieuwingsplan en een subsidie
fonds voor restauraties door bewoners. 
Bij de ontwikkeling van het informatiepunt besteedt 
de provincie extra aandacht aan de vormgeving, 
zowel van het straatmeubilair als van de ruimtelijke 
inrichting van het terrein. Als onderdeel van het pro
vinciale cultuurbeleid is daartoe een vormgevingsop
dracht uitgeschreven. Met de vormgevingsopdracht 
hoopt de provincie een voorbeeldfunctie te vervullen 
voor gemeenten, die zelf (nog) niet zo actief zijn, en 
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voor andere opdrachtgevers in Noord-Holland. 
De provincie heeft aan de stichting Kunst en Cultuur 
Noord-Holland gevraagd een voorstel te doen voor 
de vormgevingsopdracht en om de organisatie van 
het hele project ter hand te nemen. Mede op advies 
van het nationale Vormgevingsinstituut is een jaar 
geleden aan het Rotterdamse vormgeversbureau 
Konings + Bey gevraagd een ontwerp te maken voor 
de inrichting van het toekomstige informatiepunt. 
Het terrein, nu nog weiland, ligt aan de westzijde van 
het dorp langs de Heerenweg. De opdracht aan de 
vormgevers was om een ingetogen ontwerp te 
maken, dat aansluit op de omgeving en bovendien 
duurzaam en milieuvriendelijk is. 
Het jonge vormgeversduo maakte, in samenwerking 
met Zijlstra industrial design, een helder en eenvou
dig ontwerp dat zich kenmerkt door een natuurlijke 
inpassing in de omgeving . Het is direct geïnspireerd 
op de karakteristieken van het eeuwenoude cultuur
landschap rondom Barsingerhorn . De basis van de 
ruimtelijke inrichting is de even oude strokenverkave
ling, die nog steeds herkenbaar is in het landschap. 
Het ontwerp bevat stroken gemaaid en ongemaaid 
gras, waarvan het laatste wordt ingezaaid met witte 
weidebloemen, die verwijzen naar het door inklin
king ontstane reliëfverschil. Ook is ingespeeld op de 
sporen van de oude infrastructuur rondom Barsinger
horn. Op het oude tracé van de tramlijn Schagen-Van 
Ewijcksluis (1912-1930) wordt een insteekweg aange
legd. De oorspronkelijke tramabri wordt herbouwd 
en geplaatst op een perron van schelpenzand langs 
de insteekweg. In de abri worden informatiepanelen 
geplaatst. Aan de kop van het terrein hebben de 



B ARSINGERHORN PROF I EL 

VA A R l . 0 RU G G E.N 

ERFSCHEI DIN G 

DOME N R I J 

WE' (j 

vormgevers een aanlegsteiger voor kano's gesitueerd, 
met picknicktafeis en banken . Het straatmeubilair en 
de erfscheiding bij de entree zijn geïnspireerd op in 
Barsingerhorn gebruikte vormen en materialen . Voor 
verschillende lokaties in het dorp hebben de vormge
vers verblijfspiekken met gelijksoortige zitelementen 
ontworpen. 

Samenwerking in een vroeg stadium 
Hoewel de provincie Noord-Holland het initiatief 
heeft genomen voor de ontwikkeling en vormgeving 
van het informatiepunt, is de daadwerkelijke realisa
tie alleen mogelijk dankzij een hechte samenwerking 
tussen verschillende partijen. De provincie streeft 
ernaar bij de uitvoering van de strategieprojecten 
zoveel mogelijk samen te werken met derden. Het 
versterken van de banden met de Noord-Hollandse 
gemeenten is daarbij een belangrijke drijfveer. In het 
project Barsingerhorn wordt samengewerkt met de 
gemeente Niedorp, de Landinrichtingsd ienst van het 
Ministerie van LNV, het Gewest Kop van Noord-Hol
land, de st ichting Kunst en Cultuur Noord-Holland, 
lokale organ isaties en de lokale bevolking . Het succes 
van de sa menwerking is mede te danken aan het 
vroege stadium waarop de diverse partijen om de 
tafe l zijn gaan zitten. Alle partijen worden betrokken 
bij de voorbere iding, uitvoeri ng en de nazorg van de 
activiteiten voor Barsingerhorn. Het belang van een 
zorgvuldige en passende vormgeving, gezien de bij
zondere landschappelijke en cultuurh istorische bete
kenis van het gebied, werd door alle partijen onder
kend . Het draagvlak is verder versterkt door de 
betrokkenhe id va n de lokale bevolking. 

c liL T U U R LA N [) 5 C HAP 

1 I N DE TIENDE EEUW ONTGONNEN 

2 HET KARAKTER VAN OE VERKAVE LI NG I S NAGENOEG ONAANGETAST 

3 HET L ANDSCHAP I S EEN OPTELSOM VAN PROCESS':N U IT HET VERLEDEN 

De samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid 
op f inancieel en organisatorisch terrein zijn ook 
essentieel voor het vervolg van het project. Zo zal het 
informatiepunt na oplevering worden overgedragen 
aan de gemeente, die dan de verantwoorde lijkheid 
krijgt voor het beheer, het onderhoud en het gebruik. 
De provincie zal op afstand een adviserende rol ver
vuilen . 

Raakvlakken met andere beleidsterreinen 
De provincie Noord-Holland maakt zich sterk voor 
een integrale werkwijze en een samenhangend 
bele id. De strategieprojecten zijn een uitwerking van 
dit voornemen. Het project Barsingerhorn, en de 
vormgevingsopdracht in het bijzonder, is een samen
spel van het bele id op het gebied van cultuur, monu
mentenzorg, mil ieu, economie, recreatie en toerisme. 
In economisch opzicht wordt het lokale bedrij f sleven 
op bescheiden wijze gestimuleerd doordat de len van 
het project door plaatselijke aannemers worden uit
.gevoerd. De plaatselijke winkels en horeca zu llen 
bovendien prof iteren van het toenemende aantal 
recreanten en toeristen. De aandacht voor milieu uit 
zich in het gebruik van milieuvriendelijke en duurza
me materialen en het voornemen om ecologisch 
oeverbeheer rondom het terrein toe te passen . De 
aansluiting met het kunst- en cultuurbeleid ligt in de 
aandacht voor de kwaliteit van de vormgeving en het 
streven met dit project een voorbeeldfunctie te ver
vuilen naar gemeenten en andere opdrachtgevers in 
de provincie. 
Het informatiepunt Ba rsi ngerhorn wordt deze zomer 
voor het publiek opengest eld. 
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De aanwezigheid van de 
Landbouw Universiteit en 
aanverwante instituten en 
bedrijven binnen haar gemeen
tegrenzen maakt Wageningen 
tot een kenniscentrum voor 
milieu. De grootste organisatie 
van landbouwkundig onder
zoek, DLO, omvat 13 instituten 
en wil een centrale vestiging 
bouwen voor de instituten, die 
nu meerdere vestigingsplaatsen 
hebben. Deze zou op het terrein 
De Haaff moeten komen, aan de 
noordrand van Wageningen. In 
de plannen voor De Haaff 
worden de contouren van een 
nieuw landgoed geschetst, 
zoals die in de Visie 
Stadslandschappen zijn aange
geven. In dit artikel worden 
achtergronden, plan en beteke
nis nader toegelicht. Het schets
ontwerp voor deze plannen is 
opgesteld door Van Hees tuin
en landschapsarchitectuur te 
Gouda in samenwerking met 
het Instituut voor 80s- en 
Natuuronderzoek. 

De Bornesteeg. een van de bestaande 
wegen door het gebied 

Informatie 

Van Hees tuin- en landschapsarchitectuur 
Lage Gouwe 214 
2801 LM Gouda 
tel. 0182 - 523003 

Nieuw landgoed voor rafelige 
stadsrand van Wageningen Thijs van Hees 

Plangebied. Foto: Paul Paris, Amsterdam 

Beperkingen van het bestemmingsplan 
De noordrand van gemeente Wageningen is, ruim 
aangegeven, het gebied tussen de A 12 en de 
bebouwde kom van Wageningen. Landschappelijk 
vormt het gebied de overgang tussen de hoger gele
gen stuwwal de Veluwe en het laag gelegen Binnen
veld. Het landschap wordt gekenmerkt door de aan
wezige wegen en lanen en het gebied heeft in 
hoofdzaak een agrarische functie . Door het gebied 
loopt de Mansholtlaan, de hoofdroute van Wagenin
gen naar de snelweg, de A 12. Door de groei van 
Wageningen staat het gebied onder druk. Er is een 
nieuwe woonwijk gepland in noordwestelijke rich
ting en het verkeer zal toenemen. Dat vraagt om 
voorzieningen in de Mansholtlaan, zoals gescheiden 
liggende busbanen, stoplichten en rotondes. 
Aan de noord rand ligt het grootste terrein van de 
Dienst Landbouwkundig Onderzoek DLO waar de 
centrale vestiging van de milieu-instituten geconcen
treerd worden. De toekomstige bebouwing hiervoor 
geeft een 'verharding' van het beeld op de stadsrand 
en de geplande nieuwbouw van kassen zal een nog 
drastischer verandering van de aanblik van Wagenin
gen vanuit het noorden betekenen . 
Het bestemmingsplan voor de noordrand voorziet in 
het handhaven en versterken van aanwezige land
schapselementen (met name de beplantingen langs 
wegen), maar in relatie tot de toename van de 
bebouwing zal dat hier weinig soelaas bieden. Boven
dien doet dit plan geen recht aan de actuele en 
potentiële betekenis van het gebied voor de natuur. 
Ter plaatse van de Noordrand van Wageningen loopt 
een ecologische verbindingszone van Veluwe naar 
Utrechtse Heuvelrug. De plannen voor het nieuwe 
landgoed, voor de omgeving van de nieuwe DLO
gebouwen, bieden in dit en in verschillende andere 
opzichten nieuwe kansen. 

Natuurbeleidsplan Plus: mens- en milieuvriendelijk 
bouwen 
De uitgangspunten van de planvorming voor de 
nieuwbouwlokatie De Haaff vinden hun oorsprong in 
de vraag naar een proefproject mens en milieuvriende
lijk bouwen naar aanleiding van het Natuurbeleidsplan 
Plus in 1991 . Dit proefproject werd de nieuwbouw van 
het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (lBN-DLO). 
Het ontwerp voor het gebouw is na een prijsvraag, van 
Rijksgebouwendienst-directie Oost, opgedragen aan 
het Duitse Architectenbureau Behnisch & Partners, ont-

werpers van onder meer het Olympisch Stadion in 
München en de Bundestag in Bonn. Ook werd de 
opdracht verstrekt voor de terreininrichting eromheen 
en die van twee aangrenzende nieuw te bouwen insti
tuten en enkele velden. Met dit laatste krijgt de terrei
ninrichting bij de nieuwe gebouwen een ruimere 
begrenzing dan gebruikelijk. Dat sluit niet alleen aan 
bij de beperkte koerswijziging die het Ministerie van 
LNV inzette in de discussienota Visie Stadslandschap
pen, een pleidooi voor plattelandsvernieuwing, maar 
ook bij veranderde perspectieven in de landbouw 
(Grond voor keuzen, WRR, 1992). 

Interdisciplinaire planvorming afgestemd op 
gemeentelijk beleid 
In de planvorming voor De Haaff is het thema mens
en milieuvriendelijk volledig verankerd. Er is besloten 
om in een ontwerpgroep te werken die bestaat uit 
Van Hees tuin- en landschapsarchitectuur en deskun
digen/gebruikers van de drie instituten. Ecologen, 
bodemkundigen en hydrologen zijn via het ontwerp
team bij het plan betrokken. Architecten zijn op ad 
hoc basis in het team aanwezig . De planvorming 
wordt bewaakt door een projectgroep en een stuur
groep waarin de instituten, het Ministerie van LNV en 
de Rijksgebouwendienst zijn vertegenwoordigd. Een 
platform-overleg zorgt voor afstemming van de plan
vorming op het beleid en de activiteiten van de 
gemeente. 

Verankering in bestaande natuurlijke structuren 
De kenmerkende structuur van wegen (lokaal 'stegen' 
genoemd) en lanen in het landschap vormt een uit
gangspunt van het ontwerp. Zo is bijvoorbeeld geko
zen voor een weg met laanbeplanting als hoofdont
sluiting van het terrein, die vergelijkbaar is met de ste
gen, maar die wel een nieuwe interpretatie heeft: de 
weg wordt dubbel uitgevoerd en het parkeren is 
geheel ondergebracht in het wegprofiel. Met de 
gekozen wegenstructuur is de benodigde verkeers- en 
parkeerruimte minimaal, waardoor het niet-verharde 
oppervlak maximaal kan blijven . Een stelsel van fiets
en voetpaden maakt het hele gebied goed bereikbaar. 
In het ontwerp is veel aandacht besteed aan ecologi
sche aspecten. De ruimtelijke opzet van het gebied en 
de samenhang met de omgeving liggen verankerd in 
het systeem voor de waterhuishouding. Voor de fun
dering van het gebouw zou er eigenlijk gedraineerd 
moeten worden, maar besloten is tot een omkering: 



Schetsontwerp voor De Haaff, Van Hees tuin- en landschaps
architectuur i.s.m. IBN-DLO 

het gebouw wordt aan het grondwater aangepast 
door de vloer iets te verhogen . Water- en grondkring
lopen worden gesloten gehouden en grond uit de 
bouwputten wordt verwerkt in de houtwallen. 

Landschap en natuur binnen de bebouwde omgeving 
Gestreefd is naar een geïntegreerde opzet van groen 
en bebouwing om landschap en natuur binnen de 
bebouwde omgeving te brengen: een nieuw land
goed met nieuwe kansen. In groter verband kan het 
nieuwe landgoed een essentiële bijdrage aan de eco
logische verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse 
Heuvelrug gaan betekenen. De doorlopende struc
tuur van houtwallen, de grote groengebieden en de 
poort voor Wageningen, met rotonde en midden
berm, zijn hiervoor bouwstenen. Voor het wonen in 
de noordrand van Wageningen kan het plan een toe
gankelijk landschap opleveren door een meerwaarde 
aan gebruiksmogelijkheden en directe aansluiting op 
de woonomgeving. Voor het werken op de instituten 
biedt de nieuwe omgeving rust en afzondering, in 
combinatie met de gunstige ligging, passend bij de 
identiteit van de instituten. Een gunstige ligging en 
heldere ruimtelijke organisatie van het complex zijn 
belangrijk voor de bereikbaarheid. Voor de bedrijfs
ontwikkeling van DLO, met een groeiende marktge
richtheid, zijn dit zinvolle vestigingsvoorwaarden. 

Ambities en financiering 
Het plan voor De Haaff is niet ontbloot van ambities. 
Misschien is dat wel een van de kenmerken bij de plan
ontwikkeling voor nieuwe buitenplaatsen zoals de 
Visie Stadslandschappen ze voorstelt. Op dit moment 
vinden verschillende verkenningen plaats om de finan
ciering van de grond te krijgen, hetgeen op gespannen 
voet staat met de strakke tijdsplanning zoals bij con
crete bouwplannen eerder regel is dan uitzondering. 
Het is belangrijk dat de planvorming hier een uitweg 
biedt. Daarom is er een basisplan ontworpen, dat voor
ziet in realisatie van het hoogst noodzakelijke tegen 
zo laag mogelijke kosten. Natuurontwikkeling, maar 
ook een gesloten grondbalans, spelen hierbij een gun
stige rol. De uitvoering van het basisplan houdt zorg
vuldig de kansen open voor opties die zijn gebaseerd 
op aanvullende middelen en ontwikkeling van het 
plan door een gericht beheerplan. Niettemin worden 
aanvullende middelen verwacht, ook al omdat het 
plan kansen biedt om in breder verband een beroep te 
doen op overheden en instanties. 

Subsidies Stimuleringsfonds: 
laatste ronde 1995 Alma Ploeger 

Bij de laatste subsidieronde van vorig jaar, 1 november 1995, werden 39 aanvragen ingediend bij het Stimulerings
fonds voor Architectuur, waarvan er 25 zijn gehonoreerd. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van 
f. 1.749.093,00. Subsidies werden aangevraagd door uiteenlopende culturele instellingen, uitgeverijen, lokale overhe
den, onderzoeksbureaus, filmproducenten, tijdschriftredacties, onderwijsinstellingen en ontwerpbureaus, ten behoe
ve van projecten in de disciplines architectuur, stedebouw, landschapsarchitectuur en architectuurgeschiedenis. Om 
inzicht te bieden in verschillende onderwerpen van projecten, volgt hier een overzicht van de gehonoreerde projec
ten en de aanvragers ervan, ingedeeld naar thema 's. 

Stadsontwikkeling en de stedebouwkundige discipline; VINEX-beleid, ruimtelijke ordening en de kwaliteit van ont
werpen voor grote bouwlokaties 

Symposium rond de uitreiking van de Omgevingsarchitectuurprijs waarbij de aandacht wordt gevestigd op de 
kwaliteit van de inrichting van de publieke buitenruimte en de kwaliteit van de partijen die daarbij zijn betrokken. 
Stichting Omgevingsarchitectuurprijs. 
Strategie voor Stedelijkheid. Publikatie waarin vormen van moderne stedel ijkheid worden verkend, waarb ij ook de 
strategieën om die te realiseren aan de orde komen. Stichting Het Woningbedrijf Amsterdam. 

De historische context bij actuele ontwerpopgaven 
Parkstad Nu: de verstedelijking van naoorlogse woonwijken. Studie naar de verstedelijking van naoorlogse wijken 
als een doorgaand proces met als doel een kritische bijdrage te leveren aan de discussie over de aanpak van naoor
logse wijken. Stichting Van na de Oorlog. 
Emmen revisited. Integraalontwerponderzoek naar het perspectief van de naoorlogse wijken in Emmen, dat moet 
leiden tot een betere probleemstelling en een beter perspectief voor de toekomst van deze wijken. Woningstich
ting ECW Emmen. 

Beeldkwal iteitplannen en gemeentelijk architectuurbeleid; het bevorderen van de kwaliteit van het opdrachtgever
schap in de bouwnijverheid 

Middenkatern Beeldkwaliteitplannen in het tijdschrift S&V, waarin een overzicht wordt gegeven van de stand van 
zaken rond beeldkwa liteitplannen om inzicht te krijgen en aanbeve lingen te kunnen doen . NIROV. 

Nieuwe opgaven in de sfeer van infrastructuur en landschapsontwerp 
Paralleltentoonstelling, tentoonstelling waarbij de stad wordt getoond vanuit het perspectief van verschillende 
vervoerssystemen, de transportstructuur als belangrijk bepalend onderdeel van de openbare ruimte van de stad. 
Forum Amsterdam Wibautleerstoel Universiteit van Amsterdam . 
Keuningscongres-Extra 1996, congres waar drie scenario's ter discussie staan die betrekking hebben op de ruimte
lijke ontwi kkeling van het Lage Midden/De Woldstreek in Groningen, dat de status heeft van een Strategisch 
Groenproject. Regio-Projekt. 

Presentaties van recent architectonisch en stedebouwkundig werk; analyse van ontwerpprincipes 
Reizende tentoonstelling van een selectie van de ingezonden projecten voor de Omgevingsarchitectuurprijs om 
inzicht te geven in de belangrijkste projecten op het gebied van de publieke buitenruimte in Nederland . Stichting 
Omgevingsarchitectuurprijs. 
Het medisch milieu, onderzoek resulterend in een publicatie, waarin de betekenis van de architectuur in de veran
derende context van de naoorlogse ziekenhuisbouw en daarmee de relatie tussen architectuur en institutionele 
kaders van de gezondheidszorg worden geanalyseerd. 
Het Geheim van Groningen, onderzoek naar de Groninger ontwerp- en planpraktijk om dat als voorbeeld uiteen 
te zetten voor andere steden en te confronteren met andere lokale ontwerp- en plan praktijken. Centrum voor 
Architectuur en Stedebouw Groningen . 
P.i.'s in de toekomst, onderzoek naar de nieuwbouw van penitentiaire inrichtingen in Nederland in het afgelopen 
decennium om te komen tot een verder onderbouwing en verdieping van een nieuw type penitentiaire inrichting. 
Magis en Partners Architekten b.V. 

Stimulansen voor concrete projecten: prijsvragen, meervoudige studieopdrachten, scenariostudies 
Tentoonste llingen, symposia en publicaties met betrekking tot de Europan prijsvraag 4 met als thema 'het bouwen 
van de stad op de stad' (Construire la vi lle sur la ville). Stichting Europan Nederland. 
Geluidsbelaste lokatie N224, Doesburg, onderzoek naar bouwen op geluidsbelaste lokaties met als voorbeeldpro
ject inpassing van de nieuwbouwwijk Doesburg langs de N224. Gemeente Ede. 
Ideeënprijsvraag voor een gebouw voor de Christelijke Eredienst in het derde millennium, prijsvraag om daarmee 
de discussie over de vormgeving van een gebouw voor de christelijke eredienst (nieuwe kerken). Bisdom Rotter
dam, Commissie Kerk en Interieur. 
Architectuurwedstrijd betreffende de invulling van een lokatie in de Paardenwal te Zutphen . Gemeente Zutphen. 

Historische oriëntaties met betrekking tot de architectonische en stedebouwkundige cultuur 
Publicatie over de 19de en 29ste eeuwse Bankarchitectuur om de aandacht te vestigen op deze architectuurvorm, 
die thans wordt bedreigd met sloop. Cuypersgenootschap. 
Beschrijving en analyse van het Dienstbodenhuis De Koepel (1932) van J. Duiker en van de restauratie van dit 
gebouw uitgevoerd door studenten van de TU Delft in 1995. Stichting Dienstbodenhuis De Koepel. 
Aldo van Eyck - Relativity and Imagination, vertaling van een belangrijke studie over een belangrijk architect in de 
Nederlandse cultuur. Architectura & Natura. 

Architectuur, beeldende kunsten, literatuur; verbreding van de architectonische en stedebouwkundige cultuur 
Exploring the darklands, het gezamenlijk werken van studenten onder begeleiding van internationaal bekende 
architecten aan een ontwerpopgave met als uitgangspunt en inspiratiebron 'the darklands'. IN DESEM. 

Bevordering van belangstelling voor architectuur en stedebouw op lokaal niveau 
Bert Dirrix: het ritme van de chaos, de verbeelding in een stripverhaal van de visie van Bert Dirri x, architect en ste
debouwer, op de toekomstige ontwikkeling van de stad . Centrum voor Architectuur en Stede bouw Tilburg. 
Documentaire over Brasilia om kijkers inzicht te geven in de gang van zaken in deze unieke stad en de wisse lwer
king tussen mens en omgeving in beeld brengen. Nederlandse Film en Televisie Academie. 
Het in het tijdschrift Huurwijzer beschrijven en in beeld brengen van wijken en architecton ische projecten die 
arch itectonisch en stedebouwkundig van belang zijn met daaraan gekoppeld een wandelroute en een georgani
seerde excursie. Nederlandse Woonbond. 
Programma 1996 van galerie Rondeel met als belangrijkste thema's de inrichting van de openbare ruimte, 
(her)gebruik industrieel erfgoed en nieuwbouw in historische context. Stichting Rondeel Galerie voor Architektuur 
en Stedebouw. 
Jaarprogramma 1996 van ABC te Haarlem, een serie activiteiten over de ontwikkelingen op het gebied van archi
tectuur en stedebouw, waarbij een zo breed mogelij k publiek wordt betrokken bij de discussies hierover. 
ABC-Architectuurcentrum Haarlem. 
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Informatie 

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



- - ---- ------------------------------------------------------------------------------------

Europan 5 
Belangstellende gemeenten die 
voor de vijfde ronde van 
Europan in 1997 een lokatie ter 
beschikking willen stellen, 
kunnen zich richten tot de 
Stichting Europan Nederland_ 

Woningbouw op het Zaan-eiland 
Resultaat Europanprijsvraag verwant met de 
Amsterdamse School Egbert Koster 

Europan is een samenwerkingsverband van dertien Europese landen, dat door het uitschrijven van 
gelijkluidende prijsvragen als platform fungeert voor de ideeën en ervaringen van jonge, getalenteerde 
architecten. In de deelnemende landen wordt hiertoe simultaan een internationale 
architectuurprijsvraag 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 uitgeschreven. De vijf Nederlandse gemeenten Almelo, Amsterdam
Osdorp, Den Haag, Emmen en Utrecht hebben voor Europan 4 een lokatie beschikbaar gesteld. Op 17 
juni 1996 worden de prijswinnaars bekend gemaakt. 
De gemeente Zaanstad bood voor de tweede ronde van Europan de zeer populaire lokatie de Zaan werf 
aan. De jury honoreerde twee prijswinnaars: het Franse team Pierre Gautier & rania Concko en het 
Britse duo Maccreanor-Lavington architects (zie Architectuur Lokaal nummer 1, 1993). Het resultaat van 
het Engelse architectenteam is thans te zien op de 'alternatieve' lokatie het Zaan-eiland. 

Appartementengebouw op de kop van het eiland 

Op het Zaan-eiland in Zaandam hebben de twee jon
ge Britse architecten Gerard Maccreanor en Richard 
Lavington, als resultaat van een Europanprijsvraag, 
een opmerkelijk woningbouwproject gerealiseerd. 
Terwijl veel startende architecten bij hun eerste grote 
opdracht de neiging niet kunnen onderdrukken om 
in de vormgeving alle registers open te trekken 
maakten Maccreanor en Lavington van hun wonin
gen in Zaanstad een toonbeeld van ingetogenheid. 
Balancerend tussen anonieme, suburbane woning
bouwen 'elitaire' architectuur streven zij in hun werk 
naar 'de magie van het banale'. 
Europan schrijft sinds 1988 een twee-jaarlijkse inter
nationale arch itectuurprijsvraag uit onder jonge 
Europese architecten voor vernieuwende ontwerpen 
op het gebied van de woningbouw. Doel van deze 
prijsvragen is om startende, talentvolle architecten te 
helpen voet aan de grond te krijgen in de bouwprak
tijk. Hiertoe wordt voor de prijsvragen gebruik 
gemaakt van talrijke, over Europa verspreide, concre
te (woningbouw-)Iokaties met elk hun eigen, specifie
ke stedebouwkundige context en problematiek. De 
deelnemende gemeenten gaan jegens Europan een 
inspanningsverplichting aan om het winnende ont
werp, al dan niet in aangepaste vorm, gerealiseerd te 
krijgen dan wel de winnaar(s) elders binnen de 
gemeentegrenzen te helpen aan een concrete ont
werpopdracht. 
De gemeente Zaanstad nam in 1991 deel aan de 
tweede Europanprijsvraag met als bouwlokatie een in 
onbruik geraakt bedrijfsterrein op de oostelijke oever 
van de Zaan. Voor deze lokatie wees de jury twee 
winnende ontwerpen aan. Het Franse architectenduo 
Tania Concko & Pierre Gaultier, dat bij de prijsvraag
inzending al had geanticipeerd op de bodemveront
reining van het terrein, kreeg opdracht om voor de 
oorspronkelijke prijsvraag lokatie een aangepast ont-

Promenadehuizen 

werp te maken dat binnenkort zal worden uitge
voerd. De andere winnaars, het uit Groot-Britannië 
afkomstige duo Gerard Maccreanor en Richard 
Lavington, verwierf door bemiddeling van de 
gemeente de ontwerpopdracht voor een inmiddels 
vrijwel voltooid woningbouwproject op het Zaan
eiland, het middenin de Zaan gelegen voormalige 
bedrijfsterrein van houthandel William Pont. 

Stedebouwkundig schaalniveau 
Dit project van Maccreanor en Lavington, dat in 
totaal 123 eengezinswoningen en 33 appartementen 
omvat in de vrije (koop-)sector, bestrijkt bijna de hele, 
500 meter lange oostelijke oever van het Zaan-eiland. 
Volgens de beste vooroorlogse Hollandse tradities op 
het gebied van architectuur en stedebouw hebben de 
twee jonge Engelse architecten van dit op zichzelf 
suburbane woningbouwprogramma een samenhan
gend stedebouwkundig ensemble gemaakt. 
De eengezinswoningen en de urban villa met appar
tementen vormen met elkaar een stedebouwkundig 
en architectonisch geheel dat aanmerkelijk meer is 
dan de som der delen . 
Aan de waterkant wordt het beeld bepaald door een 
'front' van vier bouwlagen hoge 'herenhuizen' dat 
zich over de hele lengte van de kade annex promena
de uitstrekt. Betonnen steektrappen naar de voor
deuren geleden de langgerekte gevels en maken aan 
de buitenkant zichtbaar dat bij deze huizen, met het 
oog op uitzicht en privacy, de woonkamer en de keu
ken op de 'bel-etage' zijn gesitueerd . Achter dit 
waterfront liggen iets eenvoudiger uitgevoerde 
(drielaagse) eengezinswoningen die samen met de 
herenhuizen vier min of meer gesloten (Iaagbouw-) 
blokken vormen. 
Beide woningtypen zijn voorzien van ten opzichte 
van elkaar gespiegelde, schuine lessenaarsdaken 



Hoekwoning 'met erker aan de promenade 

waarvan de hoge zijde een formeel 'front' maakt 
naar de buitenwereld en de lage zijde een optimale 
lichtinval waarborgt voor het informele, semi -open
bare binnenterrein. De eengezinswoningen liggen 
met hun woonkamers en verhoogde tuintjes aan een 
openbaar plantsoen . Zij hebben hun voordeur aan de 
omsloten binnenterreinen die -beperkt- voor auto's 
toegankelijk zijn . 
Bij de dwarsverbindingen tussen de bouwblokken en 
op de uiteinden van het langgerekte project blijkt het 
duidelijkst hoezeer Maccreanor en Lavington de 156 
individuele won ingen tot een stedebouwkundig 
ensemble hebben gesmeed. Ter plekke van de dwars
verbindingen zijn de stroken herenhuizen en eenge
zinswoningen niet, zoals bij rijtjeshuizen gebruikelijk, 
botweg 'afgesneden' maar onttrekken tuinmuren, 
poorten en garages de semi-openbare binnenterrei
nen grotendeels aan het zicht. Evenals de voor- en 
achtergevels maken ook de van hoek-erkers voorzie
ne zijgevels van de woningen deel uit van een geveI
compositie op stedebouwkundig schaalniveau. 

Geborgenheid 
De schuine noordpunt van het project, nabij de fiets-/ 
voetgangersbrug die het Zaan-eiland verbindt met 
het centrum van Zaandam, is van een bijzondere, 
sculpturale kopbebouwing voorzien . Deze kopbebou
wing bestaat uit een afwijkend type eengezinswo
ning met plat dak en dakterras in combinatie met een 
soort 'pergola' van aan elkaar gebouwde bergingen 
en 'carports'. Aan de zuidkant wordt het bijna 500 
meter lange ensemble van Maccreanor en Lavington 
beëindigd door middel van een 'urban villa ' of appar
tementengebouw waarvan de bewoners een panora
misch uitzicht genieten over de lengte-as van de 
Zaan. In verband met dit uitz icht bestaat de ' informe
le' zuidgevel uit glazen schuifpuien en grote balkons 
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Beëindiging van het plan in een gebouw met ronde hoek 

waarmee deze seniorenappartementen zich 'openen' 
naar de rivier. De noordgevel van het appartementen
gebouw, die in stedebouwkundig opzicht als een 
visuele beëindiging van de laagbouw fungeert, heeft 
daarentegen een uitgesproken gesloten en formeel 
karakter. 
Het hele project is opgetrokken uit dezelfde soort 
rode baksteen. Hiermee onderstrepen Maccreanor en 
Lavington de stedebouwkundige schaal en de sculp
turale vormgeving en detaillering van hun ontwerp. 
Naar hun mening moet woningbouw een robuust, 
monolitisch karakter hebben omdat dit de bewoners 
een gevoel van geborgenheid geeft. De woningen 
zijn zodanig ontworpen dat de onvermijdelijke ingre
pen van de eigenaar-bewoners in het gevelbeeld zo 
min mogelijk afbreuk doen aan de visuele eenheid 
van het project. In het ontwerp is rekening gehouden 
met de aan de kopers voorgelegde keuze-mogelijkhe
den ten aanzien van de woningindeling en het uitrus
tingsniveau. De erfscheidingen zijn zoveel mogelijk 
geïntegreerd in de architectuur. In de afwisselend 
enkel- en dubbel hoge erkers aan de voorgevels van 
de herenhuizen hebben Maccreanor en Lavington 
zelf al een onregelmatig ritme aangebracht. 
In tegenstelling tot de andere, op modernistische 
leest geschoeide woningbouw op het Zaan-eiland van 
de hand van verschillende Nederlandse architecten
bureaus heeft het ontwerp van de twee jonge Brit
ten, gezien de aandacht voor de plastische kwaliteit 
van de bouwmassa op stedebouwkundig schaalni
veau, meer verwantschap met de Amsterdamse 
School. Soms zijn er, zoals dit resultaat van deze inter
nationale Europan-prijsvraag laat zien, 'buitenstaan
ders' voor nodig om de vitaliteit van de eigen ont
werptraditie onder ogen te zien . 
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Het plangebied. Het Europan-project is 
bovenaan de tekening gesitueerd en ein
digt links in een gebouw met ronde hoek. 
De promenade-huizen liggen aan de boven
zijde; het appartementengebouw uiterst 
rechts, op de kop van het eiland . 

foto's: Anne Bousema, Rotterdam 

Informatie 

Stichting Europan Nederland 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010 - 4401238 
fax. 010 - 436 00 90 



Adressen Overleg 
lokale Architectuurcentra 
ALKMAAR, AIA 
Lody Trap 
Kooltuin 8 
1811 MG Alkmaar 
tel. 072-5116421 

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

AMERSFOORT, Architectuurcafé 
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 

ARNHEMINIJMEGEN, ACAN 
Ap van Dam 
Willemsplein 11 
6811 KB Arnhem 
tel. 026-3515711 

BREDA, Gemeente 
Jan Willem Christiaans, Willem Oomens 
Postbus 3920 
4800 DX Breda 
tel. 076-5293808 

DELFT, Toren van Oud/Delft Design 
Ton Voets, Martine Muller 
Van leeuw enhoeksingel 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, Marjon lansink 
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 
Erik Kaptein, Ed van Gent 
Generaal Foulkesweg 29 
6703 Bl Wageningen 
tel. 0318-680282 

EINDHOVEN, ACE 
Ce es Donkers, Ton langenberg 
St. Odulphusstraat 35 
5614 AN Eindhoven 
tel. 040-2386330 

ENSCHEDE/HENGELO, 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. 003292337785 

Informatie 

Het onderzoek Een nieuwe factor in het 
bouwproces? Positie en bereik van lokale 
architectuurcentra is gedaan door Pieter 
Rings, Universiteit van Amsterdam, en 
wordt uitgegeven door Het Spinhuis. 

Lokale architectuurcentra 
Nieuwe factor in het bouwproces Pieter Rings 

Het OlA bijeen in Eindhoven 
foto : Jos lammers, Eindhoven 

Het lokale architectuurcentrum. Onder deze neutrale 
noemer kent iedere zichzelf respecterende stad of 
provincie een initiatief dat de veelheid van uiteenlo
pende activiteiten op architectuurgebied coördineert, 
organiseert en aanmoedigt. De centra zijn het in hun 
doelstellingen vaak wel eens: voorlichting geven over 
het (lokale) bouwen, het bevorderen van het archi
tectuurklimaat en meer aandacht voor de architecto
nische kwaliteit in het bouwproces. In hun opzet en 
werkwijze lopen de centra uiteen. Het zijn dan weer 
initiatieven van mensen uit de gemeente of het 
onderwijs, dan weer zijn het architecten of beeldend 
kunstenaars. De centra zijn ondergebracht bij een 
museum, een galerie, de gemeente of een architec
tenbureau. 
De noemer 'lokaal architectuurcentrum' wordt nog 
het meest gebruikt tijdens het OLA: het Overleg 
Lokale Architectuurcentra. Steeds meer lokale initia
tieven sluiten zich aan bij dit informele, landelijke 
overleg. Het OLA is een netwerk geworden dat zo 
onderhand het hele land omspant. Het onderli.ng uit
wisselen van tips, voorbeelden, tentoonstellingen en 
informatie maakt dat de aanvankelijk uiteenlopende 
initiatieven iets meer op elkaar gaan lijken. 
Het fenomeen lokaal architectuurcentrum heeft de 
aandacht van de ministeries van OC&W en VROM. Zij 
gaven de Universiteit van Amsterdam opdracht de 
centra in kaart te brengen . Wat is hun positie en wel
ke invloed hebben ze? 

Grotere waardering vOor architectuur en stedebouw 
Gezag, invloed en reikwijdte zijn altijd moeilijk te 
meten. Loka le architectuurcentra bewegen zich bin
nen het huidige architectuurklimaat. Het onderzoek 
begint dan ook met een overzicht van onderzoeken 
naar dat architectuurklimaat en de rol die de over
heid daarbij speelt. Naast een grote publieke belang
stelling voor hedendaagse architectuur en een grote 
smaakonzekerheid over de laatste generatie moderne 
bouwkunst staat een grote inspanning van de rijks
overheid om het publiek en opdrachtgevers voor te 
lichten, en om de vakwereld van de architectuur, ste
de bouw en landschapsarchitectuur ter zijde te staan 
om condities te bevorderen die een hoogwaardige 
architectuur mogelijk maken. In een voortgangsrap
portage van het rijk over het architectuurbeleid staat 
de tot dusver impliciete doelstelling te lezen: 'Bevor
dering van kennis over de gebouwde omgeving bij 
het grote publiek zal leiden tot een grotere waarde-

24 

ring voor architectuur en stedebouw en tot een gro
tere mondigheid bij het publieke debat daarover.' 
Veel lokale architectuurcentra bevinden zich nog in 
een oprichtingsfase: ze zijn op zoek naar een eigen 
lokatie, naar subsidie, sponsors en een plaats tussen 
de andere instellingen. Het tweede hoofdstuk van 
het onderzoek beschrijft vijf architectuurcentra die al 
wat langer bestaan en elk hun eigen werkwijze heb
ben ontwikkeld: het ABC Architectuurcentrum in 
Haarlem met een eigen, ruime expositieruimte en een 
groot aantal vrijwilligers; ARCAM in Amsterdam dat 
ook engelstalige pockets uitgeeft; Kunstvereniging 
Diepenheim op het Overijsselse platteland dat 
beschikt over een eigen gebouwen daarin ook de 
plaatselijke VVV huisvest; het Vitruvianum in Heerlen 
met een eigen archief en het Architectuurcentrum 
ACE in Eindhoven dat zich in korte tijd heeft ontwik
keld tot coördinator van de vele andere initiatieven 
in deze stad, waartoe ook de BNA-Kring, het VW en 
het architectuurcafé behoren . 

Virtuositeit gewenst 
In het derde hoofdstuk is het bereik van zes architec
tuuractiviteiten in kaart gebracht. Welke en hoeveel 
mensen nemen er deel aan, hoe zijn ze geïnformeerd 

. over de programma's? Uit een enquête bij twee dis
cussies afgelopen zomer, een over hoogbouw i.n Eind
hoven (georganiseerd door Stichting Q Eindhoven) en 
een over historiserend bouwen in Den Haag (georga
niseerd door Wils & Co), bleek dat de organisatoren 
erin geslaagd waren mensen bijeen te brengen uit 
talloze geledingen die met het bouwen van doen 
hebben: ambtenaren, politici, projectontwikkelaars, 
makelaars en vooral veel architecten . Het publiek bij 
de discussies bestond voor een klein deel uit mensen 
die beroepshalve of vanuit hun opleiding niets met 
architectuur te maken hebben waren. Deze groep 
van 'geïnteresseerde leken' vormden wel weer het 
merendeel (driekwart) van de bezoekers aan een pro
gramma in het ABC Haarlem en van de deelnemers 
aan de Dag van de Architectuur in 1995 in Hoofd
dorp. 
Het onderzoek is een eerste kennismaking met het 
fenomeen lokaal architectuurcentrum. Daarnaast laat 
het zien waar lokale architectuurcentra voor kunnen 
kiezen . In alle gevallen is enige virtuositeit van 
belang bij het omgaan met alle gegadigden bij het 
bouwproces, sponsors en subsidieverleners en voor 
het bereiken van het grote publiek. 



Lokale architectuurcentra op de 
Bouw-RAl 1996 Marina van den Bergen 

De Bouw RAl 96, die van 1 april tot en met 4 april 
wordt gehouden in de RAl te Amsterdam, is een vak
evenement waarin projectontwikkeling, bouwen, 
wonen en werken worden belicht. Het is de organisa
toren vooral te doen om kennisoverdracht en het leg
gen van relaties. Het OLA werd gevraagd om op de 
Bouw RAl 96 een stand in te richten. Na een oproep 
aan alle OLA-Ieden hebben totaal elf leden plus het 
Nederlands Architectuurinstituut positief gereageerd 
op de vraag of zij zich zouden willen presenteren op 
de Bouw RAl 96. Daarnaast verzorgen enkele OLA
leden, het Nederlandse Architectuurinstituut en Ont
werpen voor Nederland het programma voor de ron
de-tafelgesprekken en lezingen in het architectuur
café van de RAl; de stand naast die van het 
OLAiNederlands Architectuurinstituut. Het program
ma voor de vier dagen is als volgt (onder voorbe
houd): 

Maandag 1 april 
12.00 - 13.00 uur Ontwerpen voor Nederland: 'Bedrij
vigheid en de toekomst van de stad' . De vraag is of 
de ontwerpende disciplines een antwoord kunnen 
bieden op de dichtslibbende, uitstervende stad. 
14.00 - 15.00 uur OHa, Middelburg/OVN: 'De geboor
te·van het stadsgewest MiddelburgNlissingen'. Ashok 
Bhalotra geeft een toelichting op de door Kuiper 
Compagnons gemaakte ontwikkelingsvisie 'Ieder 
uniek en samen sterk'. Hierna volgt een discussie over 
de vraag hoe de visie van Bhalotra omgezet kan wor
den in daadwerkelijk ruimtelijk beleid. Aan deze dis
cussie nemen deel: Ashok Bhalotra, Peter de Wolf 
(directeur dienst stadsontwikkeling gemeente Vlissin
gen), Jan Borst (directeur dienst stadsontwikkeling 
gemeente Middelburg), Wilfr ied van Winden (archi
tect, lid welstandscommissie Middelburg-Vlissingen), 
Eric Vinken (beleidsmedewerker Provincie Zeeland); 
gespreksleider is Gert Middelkoop. 
16.00 - 17.00 uur Ontwerpen voor Nederland: 
'Op zoek naar de nieuwe stad, nieuwe ideeën over 
verstedelijking'. Discussie over de del)kbeelden van 
de Stichting Ontwerpen voor Nederland. Nu de maat
schappij zich meer en meer op een regionale schaal 
begeeft, heeft dit ook gevolgen voor het stedebouw
kundig ontwerp. 

Dinsdag 2 april 
12.00 - 13.00 uur Architectuurcentrum Eindhoven: 
'Hergebruik industrieel erfgoed' . 
14.00 - 15.00 uur Ontwerpen voor Nederland: 

ARCAM KAART '96 
Om de toekomst van de regio Amsterdam te visualise
ren heeft ARCAM einde 1995 een gedetailleerde kaart 
(schaal 1:10.000) gemaakt van het gebied dat het ROA, 
IJmond, Almere, Zandvoort en een deel van de provin
cie Utrecht omvat. Deze kaart van 5 bij 5 meter biedt 
een overzicht van alle plannen op het gebied van 
ruimtelijke ordening. De ARCAM KAART '95 is een 
virtuele verbeelding van de werkelijkheid in 2015. 

De ARCAM KAART '95 die in december jl. werd gepre
senteerd, wordt momenteel vernieuwd. Aan de basis 

'Het maatschappelijke programma van de bouwopga
ve'. De ontwerper moet vandaag de dag aan de slag 
met programma's die geen relatie hebben met de 
ontwikkelingen in de maatschappij . Dit moet anders, 
maar hoe? Discussie met Th. Roes (Sociaal Cultureel 
Planbureau) en G. Haest (Werkgroep 2'duizend). 
16.00 - 17.00 uur CAST, Tilburg/OVN: 'Strategisch 
ingrijpen in de oude stad'. Presentatie van het 
Kromhoutpark Tilburg, winnaar van de Bronzen 
Bever 1995. Discussie o.l.v. Gert Middelkoop. 

Woensdag 4 april 
12.00 - 13.00 uur Nederlands Architectuurinstituut: 
Lezing Jeroen Schilt over De schepping van de Archi
tect, 200 jaar bouwkunst-onderwijs in Nederland 
(12.30 - 12.30 uur) en een film over het NAi (12.30 -
13.00 uur). 
14.00 - 15.00 uur ARCAM, Amsterdam: 'Presentatie 
van de ARCAM Kaart '96. Discussie over de conclusies 
die uit de geactualiseerde ARCAM KAART te trekken 
zijn voor de opgaven voor de ruimtel ijke ordening, 
en confrontatie van de kaart met de ideeën van de 
stichting OVN over de Haarlemmermeer. Sprekers zijn 
onder andere: Maarten Kloos (directeur ARCAM) en 
Paul van Beek (landschapsarchitect bij H+N+S). 
16.00 -17.00 Architectuur Centrum AORTA 
Utrecht/OVN: 'Tussen Dom- en Hamtoren' . Is de Leid
sche Rijn een nieuwe stad of een stadswijk van 
Utrecht? Deelnemers aan het ronde-tafelgesprek zijn 
A. Rijckenberg (wethouder Ruimtelijke Ordening 
gemeente Utrecht), H. Melcherts (wethouder Ruimte
lijke Ordening gemeente Vleuten), een vertegenwoor
diger van ontwikkelaar 'Leidsche Rijn' en een verte
genwoordiger van woningcorporaties 'Leidsche 
Rijn/Binnenstedelijk gebied . 

Donderdag 4 april 
14.00 - 15.00 Nederlands Architectuurinstituut: 
Hans Ibelings over 'De moderne jaren '50 en '60' 
(14.00 - 14.30 uur) en een film over 'Het NAi' 
(14.30 - 15.00 uur). 
16.00 - 17.00 Rotterdamse Kunststichting i.S.m. 
ArchiCenter Rotterdam: 'Rotterdam, moderne archi
tectuurstad' . Acht interviews met architecten die hun 
visie geven op het thema. 
De Bouw RAl 96 is te bezoeken van maandag 1 april 
tot en met donderdag 4 april van 10.00 tot 17.00 uur; 
RAl, Europaplein Amsterdam. De stand van het 
OLAINederiands Architectuurinstituut bevindt zich in 
de Europahal standnummer E120. 

... 
~ , 

van de vernieuwing ligt het commentaar dat de afge- Ij 
lopen maanden is verzameld. De verwerking van dit 
commentaar zal leiden tot de ARCAM KAART '96. Deze 
wordt, nadat de kaart van 1 tot en met 4 april op de 
Bouw-RAl te zien is, naar de Zuiderkerk in Amsterdam 
gebracht, waar hij semi-permanent te zien zal zijn. 

(De Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, Amsterdam, 
tel. 020-6222962, ma-vr 12-17 uur, do 12-20 uur.) 

ARCAM KAART '95 I , • 
f oto: Thijs Wol zak I t 
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GRONINGEN, CAS 
Sjoerd Cusveller, Anke Kroeze 
Postbus 7081 
9701 LB Groningen 
tel. 050-673558 

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

HEERLEN, Vitruvianum 
Volmar Delhey, Paul Broek 
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 HV Hoorn 
tel. 0229-252491 

KENNEMERLAND, Gebouwen Omgeving 
Piet Roos 
Van Maerlantlaan 36 
1985 HL Driehuis 
tel. 0255 - 513106 

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 II·straat 47-49 
5038 BD Tilburg 
tel. 013-5434732 

UTRECHT, Aorta 
Manon van der Wiel, Jaco de Visser 
Achter de Dom 14 
3512 JP Utrecht 
tel. 030-2321686 
(vanaf 14 april) 

Coördinatie OLA: 

ARCHITEGUUR LOKAAL 
Cilly Jansen 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010·4369000 



Op donderdag 29 februari 1996, 
de dag waarop landelijk het 
startsein werd gegeven voor 
Het jaar van hef Industrieel 
Erfgoed in de Van Nellefabriek 
in Rotterdam, is in Eindhoven 
het Architectuur Centrum 
Eindhoven geïnstalleerd. 
Wouter Vanstiphout (Crimson) 
sprak over hergebruik in 
Nederland (Re-Arch) en de 
plaats van het gebouw 
De Witte Dame in het kader 
van het industrieel erfgoed in 
Eindhoven. Daarna belichtte 
architect Bert Dirrix het 
ontwerp van DirrixNan Wylick 
voor de herbestemming van de 
Witte Dame en de inrichting van 
het Lichtplein. Maarten Kloos, 
directeur van ARCAM en nestor 
van de lokale architectuurcentra 
van Nederland verrichtte 
tenslotte, samen met ACE-voor
zitter Dick Slebos, de openings
handeling van het Architectuur 
Centrum Eindhoven. 

ACE 
Architectuurcentrum Eindhoven voor de gehele regio 
Cees Donkers 

c 
Ontwerp voor de herbestemming van De W itte Dame, Dirrixlvan Wylick, Eindhoven 

Hoewel het Architectuur Centrum Eindhoven nu pas 
officieel is geopend, bestaat het in de praktijk al eni
ge tijd door de unieke manier waarop de diverse 
Eindhovense architectuurinitiatieven samenwerken . . 
Die samenwerking heeft onder meer geleid tot de 
oprichting van ACE. De Eindhovense architectuurini
tiatieven vormen gezamenlijk de programmaraad van 
het Architectuur Centrum Eindhoven (ACE), dat in de 
eerste plaats ondersteuning zal bieden in het verder 
ontwikkelen van de bestaande initiatieven. Daarnaast 
zal ACE nieuwe programma's ontwikkelen om de 
belangstelling voor architectuur en stedebouw te ver
breden en verdiepen. Deze activiteiten zullen niet 
alleen gericht zijn op Eindhoven, maar op de gehele 
regio. 

Doelstellingen 
De belangrijkste doelstelling van ACE is het bevorde
ren van de belangstelling voor en het stimuleren van 
het debat over architectuur, stedebouw en land
schapsarchitectuur in de regio Zuid-Oost Brabant. 
Om de doelstelling te bereiken richt Architectuurcen
trum ACE zich op: 
- coördinatie van en publiciteit over architectuuracti

viteiten in Eindhoven en omgeving; 
- het bevorderen van architectuurtoerisme; 
- het houden van lezingen en het organiseren van 

workshops, debatten en symposia; 
- het organiseren van exposities en het uitbrengen 

van daarmee samenhangende publikaties; 
- het verzamelen en verstrekken van actuele infor

matie over ontwikkelingen op het gebied van de 
architectuur in Eindhoven en omgeving; 

- opbouwen beheer van een voor publiek toeganke
lijke documentatie. 

Kunstenkluster 
De Witte Dame is een voormalig fabrieksgebouw van 
Philips, gelegen tegen de binnenstad en toonbeeld 
van het industrieel erfgoed van Eindhoven. Voor dit 
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karakteristieke gebouw, dat momenteel leeg staat, is 
in opdracht van de nieuwe eigenaar (ontwikkelings
combinatie IBCNan Straten) door DirrixlVan Wyli ck 
een verbouwingsplan gemaakt dat het gebouw een 
nieuwe culturele betekenis geeft in de stad . Naast de 
drie hoofdgebruikers, te weten de Academie Indus
triële Vormgeving Eindhoven, de Gemeenschappelijke 
Openbare Bibliotheek Eindhoven en Philips Corporate 
Design, zal ook en interdisciplinair 'kunstenkluster' 
deel gaan uitmaken van de Witte Dame. Dit kluster 
zal met name een culturele laboratoriumfunctie ver
vuilen. Het Architectuur Centrum Eindhoven maakt 
hier deel van uit. 

Vestiging 
Dat het Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) domici
lie zoekt in de voormalige Philipsfabriek De Witte 
Dame is niet verwonderlijk . Het centraal gelegen 
gebouw heeft een zodanige architectonische uitstra
ling en historische verbondenheid met Eindhoven dat 
het Architectuur Centrum Eindhoven geen betere 
lokatie zou kunnen bedenken. Maar ook inhoudelijk 
is het een passende lokatie. Want het complex aan de 
Emmasingel wordt een innovatief centrum waarin 
alle voorwaarden worden geschapen om kunst, 
design, informatie en technologie tot een vorm van 
synergie te brengen. Door de aanwezigheid van het 
architectuurcentrum en het organiseren van activitei
ten met betrekking tot architectuur in De Witte 
Dame, komt als vanzelfsprekend een ontmoeting en 
uitwisseling van ideeën en activiteiten tot stand met 
de andere vormgevende disciplines en de kunsten . 
Hierdoor worden de omstandigheden geschapen 
voor nieuwe impulsen aan de architectuur als vakge
bied, terwijl de andere disciplines op hun beurt weer 
kunne profiteren van de ontwikkelingen in de archi
tectuur. Juist in deze synergie ligt de meerwaarde en 
de voorbeeldwerking van het Witte Dame-concept en 
de rol die daarin is weggelegd voor het Architectuur
centrum. 



Ontwikkelingsvisie Middelburg 
Vlissingen 
De stand van zaken 

Zuchtend kijkt Jan Borst me aan. Waarom vraag ik 
hem toch steeds weer naar de idealen van het stads
bestuur? Middelburg bestudeert de mogelijkheden 
van bepaalde plekken in de stad. Dat wat er kan, op 
die plaatsen, niet wat we graag zouden willen. Dat is 
luchtfietserij; daar wordt niemand beter van. En 
geconstateerd moet worden dat er maar weinig kan, 
in de provinciehoofdstad van Zeeland . Er wonen niet 
zoveel mensen, de behoefte aan voorzieningen is dus 
navenant. Marktpartijen die hier moeten gaan inves
teren, zijn niet bereid veel risico te lopen en de prijs 
die de gemiddelde Zeeuw wil betalen voor woonge
not en welzijn is ook al niet om over naar huis te 
schrijven. Een kleine gemeente als de onze kan niet 
alles zelf betalen, zo vertelt hij, en er is de laatste tijd 
al zoveel mislukt: we moeten oppassen met steeds te 
formuleren wat we eigenlijk willen en dan vervolgens 
o resultaat laten zien. 
Jan Borst is directeur Dienst Stadsontwikkeling in 
Middelburg en behartigt de belangen van zijn stad 
wat betreft de samenwerking binnen de stadsgewest
constructie met nabuur Vlissingen. Aanleiding voor 
het gesprek met hem is de verdere uitwerking van de 
ontwikkelingsvisie leder uniek en samen sterk, vorig 
jaar gemaakt door Kuiper Compagnons. In dit plan 
deed stedebouwkundige/architect Ashok Bhalotra 
enkele voorstellen voor de aanpak van een paar bin
nenstedelijke lokaties in beide steden. Voor Middel
burg waren dit het Molenwater en het stationsge
bied. Die laatste was ook in Vlissingen van belang, 
naast het Spuikomgebied. 
Eerst een plan maken, waarin je vastlegt hoe je de 
ontwikkeling van een plek voor je ziet, en dan vervol
gens naar die toekomstschets toe gaan werken? Nee, 
ook Wim Crusio, hoofd afdeling stedebouw in Vlissin 
gen, ziet het niet voor zich. Zo werken we niet. We 
worden te veel beperkt door de markt, zegt hij. hoe
wel de Commissie Stedelijke Kwaliteit (onder voorzit
terschap van Bhalotra) soms wel een gewaagde voor
zet geeft, die vervolgens moet worden ingekopt door 
architecten en ontwikkelaars. In Paauwenburg is 
zoiets redelijk gelukt. Pakt niemand het op, dan is het 
einde verhaal en gaan we over tot de orde van de 
dag. En die is? Twee-onder-een-kap woningen, want 
die verkopen makkelijk en leveren ook het gemeen
telijk grondbedrijf een aardige cent op. 
Over vragen naar de identiteit van Vlissingen, de 
manier waarop men bekend wil zijn of waarop men 
wil overkomen bij het publiek, wordt nauwelijks 
nagedacht. En als het gebeurt, dan resulteert het zeI
den in een plan . Vo lgens Crusio hoef je als gemeente 
niet zelf te bepalen hoe de stad eruit gaat zien . Dat 
doen de marktpartijen maar; die zijn niet allemaal zo 
bekrompen, als je misschien denkt. 

VINEX 
Het stadsgewest heeft een VINEX-Iokatie toegewezen 
gekregen. Die bevindt zich echter niet op één plek, 
maar bestaat uit alle mogelijke ontwikkelingspiekken 
bij elkaar opgeteld. Anders zou men nooit het aantal 
te bouwen woningen (of ander bebouwd oppervlak) 
halen, dat in andere plaatsen gebruikelijk is. De visie 
op die gefragmenteerde VIN EX-situatie is uitgebeeld 
in de genoemde Ontwikkelingsvisie. Houden de 

1 
gemeentes zich aan die visie; worden er al initiatie
ven genomen tot verdere uitwerking van de hierin 

Johan de Koning 

genoemde lokaties? In Vlissingen ziet men niet zoveel 
praktische mogelijkheden voor de aanbevelingen uit 
de Ontwikkelingsvisie; het is meer een idee om eens 
over na te denken en natuurlijk een handig middel 
om subsidiegelden binnen te halen. Volgens Crusio is 
niemand er echt mee aan de slag gegaan. En dat zal 
ook niet gaan gebeuren. We werken aan meerdere 
plekken uit een visie, maar bekijken die op zich. 
Soms, zoals thans in de kern Oost-Souburg het geval 
is, valt zo'n plek precies buiten de ontwikkelingsvisie. 
Dat kan gebeuren. Maar beide gemeenteraden heb
ben de visie toch officieel vastgesteld?, probeer ik. Ja, 
we kijken er ook weleens in, zegt Crusio. 

Stationsgebied 
In Middelburg ligt het allemaal wat moeilijker, vol
gens Borst. Voor bijna alle aanbevolen lokaties liggen 
plannen klaar om uitgewerkt te worden, maar door 
allerlei administratieve beslommeringen is het er nog 
niet van gekomen om een stap verder te komen . Ont
werpen voor het Molenwater van Ralph Erskine (een 
oude school is er vast voor gesloopt) en voor Veerse 
Poort van Herman Hertzberger lijken op de lange 
baan geschoven. Dat is, aldus Jan Borst, niet waar. Er 
wordt hard aan gewerkt. Op dit moment is het sta
tionsgebied actueel. Een nota van uitgangspunten, 
opgesteld door stedebouwcombinatie Van Riezen, 
Ebberink, Van Aar in samenwerking met Mabon en 
NS-Vastgoed, zal binnenkort worden behandeld door 
de gemeenteraad. We willen van de scheiding die sta
tionszone en kanaal nu vormen tussen oude binnen
stad en buitenwijk Dauwendaele, een verbinding 
maken, zegt hij . Om marktpartijen te overtuigen van 
de potenties van deze lokatie, heeft de gemeente 
zelf een stadskantoor op deze lokatie geprojekteerd. 
Verder zijn er drie kantoorblokken, drie woonblokjes 
en een smalle parkstrook gepland. Is dat alles, wat er 
over is van drie inventarisaties (o.a. door Grontmij uit 
juli '92 en RBOI uit '94) en ontwerpen (in september 
'95 vond bv. in het kader van de Manifestatie 45-95 
een interessante workshop plaats over het stationsge
bied met een groep internationale studenten en 
docenten; ook Borst zelf was hierbij betrokken) en 
jarenlang overleg met betrokkenen? 
Nou, ... de Kanaalweg zal verlegd moeten worden, de 
oude stationsbrug wordt een voetgangersbrug (en 
daarmee verdwijnen auto en bus uit dit gebied) en 
aan de overkant wordt een grote bushalte bedacht, 
die enigszins in het kanaal uitgebouwd zal worden. 
Dat stukje water is van ons, zegt Borst verheugd. 
Daar mogen we mee doen wat we willen . Voor de 
rest hebben we weinig t e zeggen over die stationszo
ne: 80% van de grond is in bezit van provincie of NS. 
We laten ons niet onbetuigd, maar veel willen kun
nen we niet. Hopelijk zal de raad in maart besluiten 
tot het maken van een bestemmingsplan op basis van 
deze inventarisatie, want zo zien wij het plan Van 
Riezen; het is voor ons nog geen ontwerp. Voor het 
zover is, moeten we nog maar eens met anderen 
(architecten?) gaan overleggen, besluit hij . 

Tot zover, twee gesprekken waar je niet vrolijker van 
wordt. Maar misschien verandert dat na het OHA
debat over dit onderwerp, dat net voor het ter perse 
gaan van deze krant is gehouden in Middelburg. 
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Nieuwe woningen in wijk Rosenburg te 
Vlissingen, verkoop gestart in februari, nog 
niets gerealiseerd 

Informatie 

Onder de titel/eder uniek en samen sterk. 
Ontwikkelingsvisie stadsgewest Middel
burg-Vlissingen verscheen een eerste publi
katie over dit onderwerp in Architectuur 
Lokaal nr. 7, maart 1995. 
Johan de Koning is verbonden aan het 
Overleg Hedendaagse Architectuur aHA 
Molstraat 2 
4331 SM Middelburg 
tel. 0118 - 624763 



A R c H I T E c T u u R 

platform voo r gemeentelijk a r ch tectuurbele d 

1996 Jaar van het industrieel erfgoed 

Monumentenzorg zit in de lift! Met de extra Nuis-gelden ad. 275 miljoen kan nu echt een 

begin worden gemaakt met het inhalen van de achterstanden bij restauratie en onderhoud. 

Door het accent op alloceren naar behoefte zullen de komende jaren de echte krepeerge

vallen steeds centraal komen te staan. 

Een ander achterstandsgebied was lange tijd het industrieel erfgoed. Fabrieksgebouwen en 

pakhuizen, sluizen en gemalen, watertorens, bruggen en stations, maar ook roerend erf

goed als oude machines, treinen en schepen waren lange tijd ondergeschoven kindjes in het 

cultuurbeschermingsbeleid. Het gebrek aan landelijke kennis hierover werd pas goed voel

baar toen na de inventarisatie van de jongere bouwkunst 1850-1940 in het kader van het 

Monumenten Inventarisatie Project begin jaren negentig de selectie en registratie in zicht 

kwamen. De toenmalige minister van WVC, Hedy d'Ancona heeft in 1992 in deze leemte 

voorzien door de instelling en financiering van het Projectbureau Industrieel Erfgoed, PIE. 

Sindsdien heeft PIE door tientallen brancheonderzoekingen en categoriale en regionale stu

dies het specifieke instrumentarium aangeleverd waarmee nu het industrieel erfgoed zorg-

vuldig kan worden beoordeeld en geselecteerd. 

Een andere verworvenheid van de achterliggende jaren is dat steeds meer industriële monu

menten worden behouden door herbestemming. Appartementen in oude fabrieksgebou

wen en pakhuizen op stedelijke lokaties zijn verkocht voor ze zijn gerealiseerd, maar ook 

stationsgebouwen, gemalen en zelfs watertorens krijgen steeds vaker een tweede leven als 

woon- of werkruimte. Waar vroeger vaak aarzeling was op gemeentelijk niveau groeit ook 

daar de overtuiging dat de kwaliteit en de diversiteit van de gebouwde omgeving gebaat is 

bij herbestemming van dit soort gebouwen, ook al is een herbestemmingsproces vaak com

plexer dan sloop en nieuwbouw. 

Toch verdwijnen er nog dagelijks industriële monumenten simpelweg door gebrek aan 

waardering. Om het maatschappelijk draagvlak voor behoud en herbestemming te vergro

ten hebben PIE en Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1996 uitgeroepen tot Jaar van het 

industrieel erfgoed. De respons is enorm. Door een kleine projectorganisatie worden de 

vele tientallen lokale en regionale projecten gecoördineerd via provinciale commissies. 

Daarnaast staan vele jaarlijkse evenementen in het teken van dit industrieel erfgoed zoals 

het Nationaal Museum weekend (20/21 april), de Dag van de Architectuur (29130 juni), de 

Open Monumentendag (14 september) en de Beurs Restauration '90 (10/12 oktober). Ook 

verschijnen er landelijke publikaties voor een breed publiek zoals '101 industriële monu

menten', een routegids en een Teleac-serie op TV. Door al deze activit~iten zal het indus

trieel erfgoed aan het eind van 1996 blijvend in de belangstelling staan.' 

Fons Asselbergs 

Directeur Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
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