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Stadspark als stedelijke
ruimte
Nieuwe Kaart van Den Haag
Bedrijfsterreinen
Ruimtelijke kwaliteit in
Westerbork
De noordkust van Nederland
Kampen, kunst & openbare
ruimte
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De kust van Noord-Nederland
Jan Abrahamse, Meindert Schroor

Rottumeroog, een onbewoond waddeneiland
foto: Aerophoto Eelde

Eén van de oudste cultuurlandschappen van Europa is het
terpen - en wierden gebied van
Friesland en Groningen. lEen
gebied waar de mens meer dan
2000 jaar zijn sporen heeft
achtergelaten en waar hij een
rijke toekomst moet blijven
vinden ', zo staat op de video
Een dijk van een landschap
van het tijdschrift Noorderbreedte, dat dit jaar zijn twintigjarig jubileum viert.
Discussies over 'nieuwe natuurgebieden' zijn actueel; het
Keyenbergdebat over programmatische verrijking van de
Ecologische Hoofdstructuur is
gaande en organisaties voor
natuurbescherming en -beheer
pleiten voor 'tweemaal zoveel
natuur in Nederland'. Het
bewustzijn van bestaande
natuur en de ontwikkeling van
de structuur van deze gebieden
is niet minder van belang bij de
gedachten vorming over cultuurhistorische betekenis van het
Nederlandse landschap. Jan
Abrahamse en Meindert
5chroor, beiden verbonden aan
Noorderbreedtel geven in dit
zomernummer van Architectuur
Lokaal een beeld van de noordelijke kust van Nederland: 'het
enige primaire natuurgebied
dat Nederland nog heeftl. Over
de Fivelboezem en de
Marneslenk, wadgeulen en
woldstreken, over Menterne en
Reiderland en de verdwenen
eilanden Buise en Bant.

De kust van Noord-Nederland is een aaneenschakeling van gevarieerde landschappen. Het bestaat uit
het enige prima ire natuurgebied dat Nederland nog
heeft, de Waddenzee en een reeks cultuurlandschappen langs de kust van Noord-Holland, Friesland en
Groningen.
Het waddengebied is eerst en vooral een fysischgeografisch begrip, dat betrekking heeft op de laag
gelegen, zandige en slikkige zuidkust van de Noordzee op of nabij het vasteland . Dit kustgebied kent
aan de zeezijde een onregelmatig onderbroken duinenrij, die samenvalt met de waddeneilanden en
hogere banken . Tussen deze eilanden en de vaste wal
strekt zich de Waddenzee uit, géén lagune maar een
ondiep waterbekken dat evenwijdig ligt aan de kust.
De Waddenzee kent slechts een geringe aanvoer van
zoet water. Daarentegen brengt het getij tweemaal
daags zout water uit de Noordzee door de relatief
smalle zeegaten tussen de eilanden en zandplaten.
Het nabije vasteland bestaat uit een gordel vruchtbare zeekleibodems van wisselende breedte. Zij worden
op hun beurt onderbroken door grote zeegaten en
incidenteel door kleine pleistocene restanten. Langs
een brede strook van Workum in Friesland gaat deze
kleigordel landinwaarts via een laagveenzone over in
van nature schrale zandgronden, die ontstaan zijn in
de ijstijden, het zogenaamde Plei stoceen. Elders
grenst de klei direct aan het zand, met uitzondering
van de Kop van Noord-Holland en delen van de Dollard, waar het oorspronkelijke veenlandschap door de
zee werd verzwolgen en vervolgens nieuwe kleiafzettingen werden bedijkt.
Ligging en oude bewoning
Hoofdkenmerk van het waddengebied is dat het zijn
ontstaan aan de zee dankt. De zee is tot op de dag
van vandaag de voornaamste factor in de natuurlijke
dynamiek van deze kuststreken . Bovendien is het
naar geologische maatstaven gerekend een jong
gebied; ontstaan vanaf circa 5000 voor Chr. De hoge
natuurlijke dynamiek stelt de bevolking van de zuidelijke Noordzeekusten voor specifieke bewoningsproblemen. Die zijn eerst en vooral terug te voeren op
een voortdurend noodzakelijke waakzaamheid en
strijd tegen overstromingen en verzilting .
De vruchtbare kleigronden, die over water goed te
bereiken waren, trokken in tegenstelling tot de ongenaakbare, tussen zand en klei gelegen, veengebieden

een groot aantal bewoners. Deze zullen er aanvankelijk slechts 's zomers hebben verkeerd om hun vee te
weiden, maar vanaf de 2e eeuw voor Chr. was sprake
van permanente bewoning. Toen de Romeinen kort
voor de geboorte van Christus het gebied bezochten
was het bewoond door Friezen die woonden op
kunstmatige heuvels, de terpen of wierden. Daarmee
behoort het terpen- en wierdengebied tot de oudste
cultuurlandschappen van Nederland. Ondanks het
gevaar van overstromingen trok de vette klei en de
ruime beschikbaarheid van vis en schaaldieren als
bron van protenen een groot aantal mensen naar dit
gebied . De waterrijkdom leidde bovendien tot een
vroege ontwikkeling van de zeevaart.
Klei, terp en dijk
De fysieke structuur van het waddengebied onderging tijdens de 2500 jaar min of meer permanente
bewoning grote veranderingen. Dat uitte zich niet
alleen in een voortdurend verschuiven van de kustlijn,
maar ook in het grondgebruik en de nederzettingsvormen. Zo werd dicht bij de zee, de rivieren en de
geulen, bij stromend water zand en zandrijke klei of
zavel afgezet. Verder landinwaarts waar de kracht
van stroom en getij geringer is, kwam slikkiger materiaal tot bezinking, terwijl het verst landinwaarts op
luwe plekken de zwaarste klei (pik- of knipklei) werd
afgezet. Voor de bedijking beschermden de bewoners
van de kleistreken zich met huis en have tegen stormvloeden door het opwerpen van kunstmatige woonheuvels. Vrijwel alle dorpen van voor de bedijkingen
zijn dan ook terpdorpen. Vanaf het begin van de
bedijkingen en inpolderingen, of daaraan voorafgaand op plekken waar het maaiveld voldoende
hoog lag ontstonden streekdorpen op de klei. Opvallend kenmerk van de verkaveling in de kleistreken
zijn de perceelsscheidingen die dankzij de waterrijkdom vrijwel uitsluitend uit sloten bestaan. Aanvankelijk kende de klei yooral een blokverkaveling, die
doorgaans gebaseerd was op oude wadgeulen en
prielen. In ingepolderde gebieden of woldstreken,
waar het veendek verdween en de eronder liggende
klei aan de oppervlakte kwam vinden we voorts de
strokenver~aveling.

Veen verdween
Hoewel het veen - aan de oppervlakte althans - goeddeels uit de kleistreken verdween kunnen we gezien

ging dat een prijsvraag kan leiden tot een bepaalde
meerwaarde.
Voordat er een definitieve keuze werd gemaakt zijn
er door een jury, bestaande uit een afvaardiging van
de Welstandscommissie, de stedebouwkundige en de
betrokken ambtenaren, twee bouwplannen geselecteerd en voorgelegd aan het co ll ege van burgemeester en wethouders. Zij heeft uiteindelijk gekozen
voor het plan Piekturaal van het architectenbureau
Mulleners en Mulleners uit Amsterdam. Het plan, dat
bestaat uit 18 woningen, zal worden gerealiseerd
door Bouwonderneming De Bonth van Hulten uit
Nieuwkuijk. Het ontwerp geeft op een eigentijdse
wijze invulling aan de bouwlokatie terwijl daarnaast
ook zeer duidelijk aansluiting is gezocht bij de Anton
Pieck-stijl van De Voorste Venne, aldus het juryrapport. De kans mag als klein veronderste ld worden dat
er zonder het uitschrijven van een prijsvraag een dergelijk ontwerp zou zijn gekomen.
Sceptici zullen zich onmiddellijk afvragen of de
gemeente op deze wijze niet voor een dubbeltje op
de eerste rang wil zitten. Hoewel hierin een kern van
waarheid zit, is de benadering van een prijsvraag
anders dan van een enkelvoudige opdracht. Zo werkt
de gemeente Drunen in het nieuwe uitbreidingsplan
Venne-West 2B een aantal maanden met een beeldkwaliteitplan, eveneens bedoeld als kwaliteitsverhogend instrument. Dit beeldkwaliteitplan bevat naast
een beschrijvi ng van de sfeer die een bouwplan op
een bepaalde lokatie dient te verkrijgen, toetsingscriteria voor die specifieke lokatie. Het lijkt er soms op
dat een architect deze toetsingscriteria misschien nog
wel doorleest maar deze vervolgens naast zich neerlegt en een eigen koers gaat varen. Dit is verwonderlijk omdat de eisen die in het bestemmingsplan zijn
opgenomen wel worden gerespecteerd .
Bij het opstellen van het beeldkwaliteitplan heeft de
gemeente bewust, in overleg met de stedebouwkundige en de Welstandscommissie, randvoorwaarden
geformuleerd om te komen tot een bepaald eindresultaat. Het is dan niet aan de architect om te beslissen of daarvan afgeweken kan worden. Het moet
toch een uitdaging vormen om aan de hand van deze
randvoorwaarden te komen tot een kwalitatief goed
ontwerp. Zijn de randvoorwaarden zodanig dat een
architect zich hierin niet kan vinden, dan zou het van
meer respect getuigen indien de architect dit ook te
kennen geeft. De architect dient hiermee niet in een
ondergeschikte positie gemanoeuvreerd te worden
maar wel dient duidelijk te zijn dat een gemeente
zich tegenwoordig ook als kritische consument op
kan ste llen.
Wanneer een prijsvraag als kwaliteitsverhogend instrument wordt gebruikt, blijkt dat er veel serieuzer
met de randvoorwaarden wordt omgegaan. Ook is
gebleken dat architectonische kwaliteit en kostenverantwoord bouwen prima hand in hand kunnen gaan,
terwijl in andere situaties de bouwer ons vaak wil
doen geloven dat architectonische kwaliteit veel geld
kost.
Meerwaarde
Reeds meerdere malen is aangegeven dat een prijsvraag kan leiden tot een bepaalde meerwaarde. Voor
de gehouden prijsvraag in de gemeente Drunen
bestaat deze meerwaarde uit een hogere architectonische kwaliteit dan doorgaans het geval is. De meerwaarde is het gevolg van de onderstaande aspecten
die typerend zijn voor een prijsvraag:
- door het competitie-e lement zal een architect zich
maximaal verplicht voelen om een kwalitatief
hoogwaardig ontwerp in te dienen;
- architecten zullen geneigd zijn hun nek uit te steken om bij de beoordeling op te vallen. Niet uitsluitend kwaliteit zal worden nagestreefd maar ook
onderscheid;
- door het competitie-element zal er bewuster met
de uitgangspunten en randvoorwaarden worden

omgegaan. Dit is zeker het geval wanneer vooraf
kenbaar wordt gemaakt dat de uitgangspunten en
randvoorwaarden bij de beoordeling ook als toetsingscriteria gehanteerd zullen worden;
- de publiciteit rondom een prijsvraag zal een stimulerend effect op de architect hebben.
Marktsituatie
Daarnaast is het uitschrijven van prijsvragen en meervoudige opdrachten door gemeenten mede een
gevolg van de marktsituatie. Met name projectontwikkelaars geven vaak ongevraagd aan, interesse te
hebben om in een gemeente te bouwen, ook als de
lokatie haar invulling zal krijgen middels een prijsvraag . Van ongenoegen jegen s het betreffende instrument is op dat moment geen sprake. Gemeenten
bevinden zich hierdoor vaak in een riante en comfortabele positie. Omdat er vele gegadigden zijn voor
een bepaalde lokatie, kan er een prijsvraag worden
uitgeschreven, waardoor een gemeentebestuur uiteindelijk kan kiezen uit verschi ll ende ontwerpe n. Bij
een enkelvoudige opdracht is er van een keuzemogelijkheid geen sprake .
Dat prijsvragen te pas en te onpas worden gebruikt,
kan één van de redenen vormen waardoor zij nogal
negatief in de belangstelling komen. Ook moeten we
ons realiseren dat er bij een prijsvraag maar sprake is
van één winnaar. De 'verliezers' zullen wellicht na de
jurering snel de neiging hebben een prijsvraag en de
procedure op een wat negatieve wijze te benaderen.
Toekomstige ontwikkeling in Drunen
Na de positieve ervaringen die zijn opgedaan met de
prijsvraag voor de bouwlokatie rondom De Voorste
Venne, wordt er medio september 1995 een nieuwe
prijsvraag uitgeschreven voor de bouw van circa 30
appartementen in het centrum van Drunen. Ten
opzichte van de vorige prijsvraag zal hierbij een wat
afwijkende koers worden gevaren. Zo wordt de Drunense bevolking meer bij de prijsvraag betrokken en is
er sprake van een symbolische vergoeding voor alle
deelnemers.
Ongeveer 20 bouwers en projectontwikkelaars hebben inmiddels, op eigen initiatief en zonder op de
hoogte te zijn van de randvoorwaarden, aangegeven
interesse te hebben in de bouwlokatie. Met behulp
van een informatiebrochure, waarin de randvoorwaarden zijn opgenomen, zal binnenkort worden
gepeild in hoeverre men belangstelling heeft om
onder deze randvoorwaarden deel te nemen. Om de
prijsvraag geen lot uit de loterij te laten worden, zal
het gemeentebestuur, indien nodig, vijf bedrijven
selecteren uit het totale aantal belangstellenden dat
overblijft na de peiling.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de prijsvraag als kwaliteitsverhogend instrument haar diensten kan bewij zen en in Drunen heeft geleid tot een meerwaarde;
architectonische kwaliteit. De prijsvraag, bezien door
een gemeentelijke bril, laat dan ook een positief
beeld achter. Desondanks dient men er zich wel van
bewust te zijn dat het geen tovermiddel is om te
komen tot architectonische kwaliteit. Naast de meerwaarde die een prijsvraag kan bieden, vormt ook de
huidige marktsituatie een reden voor gemeenten om
regelmatig naar dit instrument te grijpen.
Dat prijsvragen en meervoudige opdrachten vaak op
een nogal negatieve wijze in de publ iciteit komen is
een feit. Uiteraard dient hieraan de nodige aandacht
besteed te worden . Deze aandacht mag echter niet
leiden tot het dumpen van de prijsvraag als kwaliteitsverhogend instrument. Hiervoor heeft de prijsvraag ook te veel positieve diensten bewezen.
En laten we eerlijk zijn: elk instrument is aan kriti ek
onderhevig. Alleen het niet gebruiken van dit instru ment leidt wellicht tot minder kritiek maar ook tot
minder kwaliteit binnen de bebouwde omgeving.

Plattegrond begane grond

Gevel Afrikalaan

lIIljll. _
Gevelsoedanlaan

Informatie
Gemeente Drunen, sector grondgebied
Hans de Kort
Stationsstraat 8
5151 HB Drunen
tel. 04163 - 73966

Ruimtelijke kwaliteit in Westerbork
Beeldkwaliteitplan verankerd in bestemmingsplan

Anthony Marcelis

Beeldkwaliteitplan
Hooimaveld Westerbork,
maquette

Beeldkwaliteitplannen zijn in
trek. In een aantal artikelen in
onder andere Architectuur
Lokaal wordt de feitelijke haalbaarheid van beeldkwaliteitplannen kritisch in beschouwing
genomen. Het aantal valkuilen
is zo groot dat het veelal bij
mooie woorden en beelden
blijft. In Westerbork wordt een
poging gedaan het beeldkwaliteitplan met hoge ambities
daadwerkelijk te realiseren. Een
aantal bijzondere handicaps zijn
dat het hier om een lage
woningdichtheid gaat, de kostprijs van kavel en woning laag
moet blijven en dat in de realisatietermijn van 10 jaar diverse
nieuwe ontwikkelingen in
bijvoorbeeld architectuur en
materiaaltoepassing kunnen
optreden. Niettemin lijken
goede condities gecreëerd te
zijn voor zowel duurzame ruimtelijke kwaliteit als duurzaam
bouwen, zonder dat de creativiteit van de bewoners en architecten onnodig belemmerd
wordt.

De opgave, het doel en de ambities
Het gemeentebestuur van de gemeente Westerbork
wil tot het jaar 2005 circa 300 woningen kunnen
realiseren in een gebied van bijna 18 hectare grenzend aan de kern Westerbork. Het is een typisch
Drents esdorp met een lint van karakteristieke monumenten, boerderijen en brinken. Het omringende landelijk gebied heeft hoge landschapswaarden, mede
vanwege de aaneenschakeling van essen, stuifduinen,
beekdalen, bossen en houtwallen .
Het gemeentebestuur stond dus voor het dilemma de
kwaliteiten te behouden en toch te voldoen aan de
groeiende woningbehoefte. Om uit de impasse te
komen is gekozen voor het houden van een besloten
prijsvraag, die een verantwoorde oplossing van de
problematiek zou moeten geven . Een externe jury
gaf uiteindelijk aan dat twee plannen inzichtelijk antwoord boden op de gestelde vraag . Het winnende
plan Hooimaveld gaf naast aansprekende stedebouwkundige en (Iandschaps)architectonische oplossingen
met een uitgewerkte regie aan hoe op tal van aspecten gestuurd kan worden zodat een plan met ruimtelijke duurzaamheid tot stand zal komen. Dit plan is
vervolgens verder uitgewerkt tot een definitief plan,
bestemmingsplan en bestek.
De partners
Het planteam zorgt van begin tot eind voor het planvormingsproces, het verkrijgen van draagvlak, de
bestemmingsplanprocedure, het samenstellen van
bestek en de directie bij de uitvoering . Hiermee
wordt invulling gegeven aan de intentie om de in het
begin gestelde hoge ambitie tot het verkrijgen van
hoge ruimtelijke kwaliteit gedurende het gehele proces te toetsen. Zo komt steeds weer aan bod dat kwaliteitseisen ook realiseerbaar en realistisch moeten
zijn en uitgevoerd moeten worden. Het team bestaat
uit de projectontwikkelaar CREDO integrale pIanontwikkeling, het architectenbureau Van de Dikkenberg
& Bons architecten en het landschapsarchitectenbureau Marcelis Wolak landschapsarchitectuur.
Het plan en duurzame ruimtel ijke kwaliteit
De jury gaf aan dat het plan als vanzelfsprekend aansloot op de omgeving, het landschap en het bestaande dorp. Deze aans luiting vond met name plaats door
met de uitbreiding in te spelen op bestaande landschapsstructuren en daarbij de aanwezige landschapselementen een wezenlijke rol te geven in de structurele opzet van de nieuwbouwwijk. De bestaande
doorgaande hoofdweg die om de wijk zou lopen
wordt opgeheven; de nieuwe hoofdverbinding gaat
door de nieuwe wijk en wordt gebruikt om relatie te

leggen met zowel de oude kern als het recreatiegebied langs de Westerborkerstroom . Een citaat uit het
juryrapport is: 'De buurtjes zijn gerangschikt rondom
een reeks openbare ruimten: bos, brink, groene wig,
zodat een aantrekkelijke wijk ontstaat. De brink kan
een belangrijke functie vervullen als de centrale plek
van de wijk. De wig geeft 'lucht' aan het plan en
maakt het omliggende landschap tot in de kern voel·
baar. Het bos vormt de schakel met een vanouds aanwezig kenmerk van Westerbork.'
Van de buurtjes is het villadeel het meest opmerkelijk. In deze buurt komen alle ambities ten aanzien
van de ruimtelijke kwaliteit tezamen . Ondanks de
diversiteit in de wijk is een strategie aangegeven om
de samenhang zo groot mogelijk te houden. Maar
hierin schuilt ook de kwetsbaarheid: de wijze van
inrichting en de verwerking van de wensen van de
bewoners geeft een bijzonder aansprekend beeld
weer, maar vereist ook de noodzakelijke begeleiding
of supervisie bij de uitvoering en zelfs nog even langer. De schematische tekeningen hiernaast geven aan
hoe tot de ruimtelijke hoofdstructuur van de wijk
gekomen is.
Het plan en duurzaam bouwen
Bij Hooimaveld worden twee ingangen gebruikt om
tot duurzaam bouwen te komen .
De eerste is de inrichting van de openbare ruimte .
Hiertoe zijn vele mogelijkheden beschikbaar. In het
plan is de oppervlakte aan verharding geminimaliseerd. Voor het grootste gedeelte wordt geparkeerd
in stroken zonder verharding, waarmee wordt
beoogd dat het regenwater zoveel mogelijk ter plaatse in de bodem zijgt. Daarbij is het rioolsysteem zodanig opgezet dat de in het plangebied gelegen open
waterloop voldoende water ontvangt dat bovendien
in hoge mate voldoet aan de waterkwaliteitseisen
van het zu iveringschap en de provincie Drenthe. Het
verbeterd gescheiden rioolsysteem is zodanig aangepast dat het aansluit op de bijzondere situatie van
Westerbork. Bovendien wordt voorkomen dat 95%
van het regenwater direct afgevoerd moet worden
naar de zuiveringsinstallatie. De situering van de
openbare ruimten in relatie tot de omgeving en de
vormgeving van de ruimten zorgen voor ontwikkelingen van natuuraspecten. Hiermee is gezorgd voor
natuurbeleving in de directe woonomgeving .
In het tweede geval wil de gemeente nadrukkelijk
aandacht schenken aan een mi lieuvriendelijke manier
van bouwen. De verkaveling is gericht op gebruik van
passieve zonne-energie. Zo zijn de belangrijkste verblijfsgebieden bijvoorbeeld op de zon georiënteerd.
Om de woningen zo duurzaam mogelijk te bouwen is

Nieuwe oplossingen voor het optimaliseren van de openbare ruimte in een
nieuwbouwwijk

es

groen/water

groenstructuur

verkeer

Voorzieningen

randen/gebieden

plangebied

een checklist samengesteld om milieuvriendelijk
materiaal te kiezen, laag energiegebruik te realiseren
en bovendien het waterverbruik te minimaliseren .
Kwaliteit tot in de details
In nieuwe wijken spelen steeds enkele schijnbare
detailproblemen, zoals de overgang van openbaar
naar privé, het minimaliseren van de onderhoudskosten en de aandacht voor details in gebouwen. Het
planteam gaat ervan uit dat deze apsecten er al in
het beginstadium van de planvorming bij betrokken
moeten worden om tot een evenwichtige kwaliteit in
het gehele plan te kunnen komen . Oplossingen van
deze details in een later stadium leiden vaak tot
geforceerde oplossingen en doen veelal afbreuk aan
de samenhang binnen het plan.
Verankering van het beeldkwaliteitplan in het
bestemmingsplan
Het beeldkwaliteitplan kan als gemeentelijk beleidsplan niet alleen de kwaliteiten van het plangebied
tot stand brengen en veiligstellen. Om de gewen ste
ruimtelijke en functionele kwaliteiten juridisch veilig
te stellen is het beeldkwaliteitplan verankerd in het
bestemmingsplan en wel in de 'beschrijving in hoofdlijnen'. In deze hoofdlijnen worden de stedebouwkundige en landschappelijke uitgangspunten die van
belang zijn voor de inrichting van het gebied beschreven. Uit de stedebouwkundige en landschappelijke
structuur vloeien randvoorwaarden voort voor de
architectuur van de in het plangebied te realiseren
woningen en openbare ruimten. Richtlijnen hiervoor
zijn met name geformuleerd in het aan die hoofdlij nen gekoppelde beeldkwaliteitplan . Verdere uitvoering van het beleid geschiedt in ~et kader van de welstandstoetsing op grond van welstandseisen die in de
gemeentelijke bouwverordening gesteld zijn. De specifieke bestemmingen omschrijven voorts het gebruik
van de gronden, de toegelaten bebouwing en het
gebruik van de bebouwing. Via de bestemmingen
wordt in samenhang met het beeldkwaliteitplan niet
meer geregeld dan nodig is.
Draagvlak
Met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren
is een stuurgroep gevormd om bij de pIanontwikkeling goede uitwisseling van gegevens tot stand te
brengen. Gestreefd werd immers een plan te ontwikkelen dat past bij de gemeente en de kern Westerbork. Reeds vanaf het begin van de planvorming is
contact gezocht met belangengroepen. Hierdoor kon
in een vroeg stadium overleg plaatsvinden over de
motivering van de situering en de wijze van inrich-

omgeving

ting. Bovendien konden wensen en randvoorwaarden
van deze betrokkenen in het plan verwerkt worden,
indien hiertoe de mogelijkheid bestond. Ook met de
welstandscommissie Drenthe is overleg gevoerd,
zodat voor deze commissie een bruikbaar instrument
tot stand kon komen bij het toetsen en sturen van
vergunningaanvragen. Voorts is gebleken dat bij de
vormgeving van de straatprofielen intensief overleg
gewenst is met de instanties die betrokken zijn bij
aanleg en beheer van kabels, leidingen en overige
nutsvoorzieningen . Juist dan staat straks het electriciteitshuisje op de juiste plaats en stemt het type lantaarnpaal overeen met de toetsingscriteria van de
electriciteitsmaatschappij .
Conclusies
Vorm een vast planteam dat verantwoording
draagt voor het planproces, draagvlak en realisatie,
alsmede voor de te bereiken kwaliteit.
Kies voor een kort tijdstraject, zodat na de pIanvorming concrete acties volgen en het plan een actueel
gegeven blijft in de gemeente.
De inpassing van de nieuwe wijk in de structuur van
het landschap en het benutten van de aanwezige
landschapselementen in de opbouw van de wijk
dragen bij aan een herkenbare nieuwe wijk met
een ziel. Daarbij moet in een vroeg stadium duidelijkheid komen over de regie die gevoerd moet
worden om tal van kwaliteitsaspecten, zoals architectuur, kleur- en materiaalgebruik en erfafscheidingen, aan te sturen om uiteindelijk een positieve
invloed te kunnen uitoefenen op gewenste duurzame ruimtelijke kwaliteit.
Behalve duurzaam bouwen voor woningen ook
duurzaamheid in de openbare ruimte. Dit moet al
in het voorlopig ontwerp aan de orde komen,
zodat in een zo vroeg mogelijk stadium ook de
milieuambities kunnen worden ingepast in de
opbouw van de wijk.
Duurzame ruimtelijke kwaliteit wordt bereikt als
hieraan ook op een laag schaalniveau aandacht
wordt besteed en waar mogelijk aansturing wordt
gepleegd .
De ruimtelijke en functionele kwaliteiten kunnen
juridisch veiliggesteld worden in het bestemmingsplan .
Afstemmen van de planuitgang spunten vanaf het
voorontwerp met de bestuurders, belangen en vergunningverlenende instanties is essentieel voor het
bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteiten.

1 Ook al zijn de rechtstanden van
• wegen nog zo gering, gebleken is
dat twee doelgroepen niet bereikt
worden. De eerste is dat een
bepaald percentage (circa 10%)
autorijders te hard blijft rijden. De
tweede is de groep ouders dat
schrikt bij het (schijnbaar) snel
optrekken van auto's in relatie tot
de veiligheid van de kinderen die
buiten spelen. Voor de tweede
groep moeten extra maatregelen
getroffen worden om het verkeer af
te remmen. Deze maatregelen
bereiken over het algemeen niet de
hardrijders omdat zij wel nieuwe
mogelijkheden vinden om aan de
behoefte tot hardrijden te voldoen.
Alleen een combinatie van maatregelen kan de snelheid van het
verkeer regelen. Bij het ontwerpen
van een nieuwe wijk moet ernaar
gestreefd worden dat remmende
voorzieningen niet als barrières in
de weg liggen maar juist onderdeel
uitmaken van het dwars- en lengteprofiel van wegen. Daarbij moet
ervoor worden gezorgd dat de weg
overzichtelijk blijft vanwege de
noodzakelijke sociale veiligheid en
het voorkomen van complexe
verkeerssituaties.
2 Parkeren in de openbare ruimte is
een noodzakelijke randvoorwaarde
om plaats te bieden aan het groeiend aantal auto's. Om het areaal
verhard oppervlakte te beperken
zijn op diverse situaties halfverharde parkeerplaatsen gerealiseerd.
Het behoud van de grasmat en het
beheer van deze terreinen leverden
tot nu toe vele problemen op. In
Westerbork is een materiaal gekozen dat een stevige bodem geeft
voor een grasmat, zodat auto's
hierop kunnen parkeren zonder dat
de grasmat aangetast wordt.
3 Opzetten van een beheercohtract
voor een groot terrein met circa 30
woningen.
4 Het toepassen van een genuanceerd verbeterd gescheiden rioolsysteem.
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Gemeente Westerbork
A. Ve/dkamp
Postbus 1
9430 AA Westerbork
te/.0593-331616
Marcelis Wolak landschapsarchitectuur
Stationsweg 46
6861 ElOosterbeek
tel. 026-3390151/4459455
Van den Dikkenberg & Bons Architecten
BNA
Landjuweel 1
3905 PE Veenendaal
tel. 0318-519008

Adressen Overleg
Lokale Architectuurcentra
ALKMAAR, AIA
Lody Trap
Kooltuin 8
1811 MG Alkmaar
tel . 072-5116421
ALMERE, CASLA
Brecht van Hulten
Postbus 200
1300 AE Almere
tel. 036-5399524
fax. 036-5340993
AMERSFOORT, Architectuurcafé
Gerda Brethouwer, Jan Schoutrop
De Zonnehof, Postbus 699
3800 AR Amersfoort
tel. 033-4633034
fax. 033-4652691
AMSTERDAM, ARCAM
Maarten Kloos, Jeanine van Pinxteren
Waterlooplein 211-213
1011 PG Amsterdam
tel. 020-6204878
fax. 020-6385598
e-mail ARCAM@ARCAM.ahk.nl
ARNHEM/NIJMEGEN ACAN
Ap van Dam
Willemsplein 11
6811 KB Arnhem
tel. 026-3515711
fax. 026-4428210

Architectuurcentrum AORTA in
Utrecht van start

Josien Stehouwer

Op 14 april is in Utrecht het Architecfuurcentrum AORTA geopend in het
voormalig Musuem voor Hedendaagse Kunst, Achter de Dom, Twee wethouders
met in hun portefeuille onder andere ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
& stadsvernieuwing verrichtten de openingshandeling in het bijzijn van
honderden genodigden. In Utrecht heeft de totstandkoming van een
architectuurcentrum lang op zich laten wachten. Plannen waren er genoeg; de
uitvoering daarvan heeft even op zich laten wachten. Nu werken alle
initiatieven op het gebied van stedebouw en architectuur samen in een
programmaraad. Een zakelijk coördinator is in aantocht; een inhoudelijk
programmamedewerker, Manon van der Wiel, is sinds december 1995 in functie.
Beide medewerkers zijn voor de helft van de werktijd in dienst van stichting
AORTA, dat een particulier initiatief is. 30 vrijwilligers houden de lopende zaken
in het Centrum draaiende en geven informatie aan bezoekers. De eerste
activiteiten en plannen voor de toekomst worden uiteengezet door Josien
Stehouwer, bestuurslid van AORTA.
Opening Architectuurcentrum AORTA
foto: Jan Koning
De tentoonstelling Bloedmooi & Foeilelijk
in Aorta
foto: Danielle Kienhuis

BREDA, gemeente
Jan Willem Christiaans, Willem Oomens
Gemeente Breda afd ROEZNSO
Postbus 3920
4800 DX Breda
tel. 076-5293808
DELFT, Toren van Oud/Delft Design
Ton Voets, Martine Muller
Van Leeuwenhoeksingel 69
2611 AE Delft
tel. 015-2143941
fax. 015-2146343
DEN BOSCH, BAl
Marius van den Wildenberg
Zuid Willemsvaart 117
5211 SE Den Bosch
tel. 073-6141889
fax. 073-6123490
DEN HAAG, Wils & Co
Jolie Kalmijn
St. Jacobstraat 129
2512 AN Den Haag
tel. 070-3625948
fax. 070-3561895
DEVENTER, Het Rondeel
Marion Lanting, Peter Ghijsen
Achter de Muren Zand poort 12
7411 GE Deventer
tel. 0570-616838
fax. 0570-619144
DIEPENHEIM, Kunstvereniging
Joop Hoogeveen, Harrie ten Dam
Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim
tel. 0547-352143
fax. 0547-352225
EDE, gemeente
Ed van Gent
Postbus 9022
6710 HK Ede
tel. 0318-680683
fax. 0318-680653
EINDHOVEN, ACE
Ce es Donkers, Ton Langenberg
St. Odulphusstraat 35
5614 AN Eindhoven
tel. 040-2386330
fax. 040-2453810
ENSCHEDE/HENGELO OverRuimte
Albert Fien, Chris Hein
Oude Markt 26
7511 GB Enschede
tel. 0546-541111
fax. 0546-541199
GENT, Architectuur als Buur
Eddy Vanzieleghem, Ann Pisman
Onderstraat 20
9000 Gent, België
tel. 003292337785
GRONINGEN, CAS
Anke Kroeze
Postbus 7081
9701 LB Groningen
tel. 050-3672199
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Architectuurcentrum AORTA:
zie adreslijst Lokale Architectuurcentra

Bloedmooi & Foeilelijk
De eerste daad van de programmaraad van AORTA
was, samen met de inhoudelijk medewerker, het
organiseren van de opening op 14 april jl. Het tijdschrift Post Planjer, een Utrechts initiatief van de
gelijknamige stichting, verscheen even daarvoor in
een nieuwe vormgevin g. Op 14 april ging ook een
tentoonstelling van start met de titel Bloedmooi &
Foeilelijk. Drie groepen uit de Utrechtse samenleving
zijn gevraagd hun mooie en lelijke gebouwen of
plekken in de stad aan te wijzen . Bewoners van de
stad hebben een keuze gemaakt, evenals deskundigen uit de commissie Welstand en Monumenten en
politici. Foto's van de gebouwen en van de openbare
ruimten plus het oordeel daarover vormen de tentoonstelling, die is vormgegeven door studenten van
de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. AORTA heeft
stichting De Verdieping, een mediaproductiebedrijf,
opdracht gegeven een film over dit onderwerp te
maken, die geheel 1996 in het Centrum te zien is. Op
de bewegende beelden komen bekende en minder
bekende Utrechters aan het woord over mooi-lelijk
en zijn dezelfde situaties te zien als op de tentoonstelling.
Overigens, om het verschil te analyseren tussen de
voorkeuren van de ene groep en de andere is verder
onderzoek de moeite waard. Op de openingsdag zijn
Sjoerd Soeters, hoogleraar in Nijmegen, en een forum
van deskundigen nader ingegaan op smaak in stedebouw en architectuur. In het verlengde van de tentoonstelling heeft AORTA drie lezingen georganiseerd
over ditzelfde onderwerp. Een start die er zijn mag.
Etalage, ronde tafel en laboratorium
Met de opening, de tentoonstelling en de lezingen
heeft Architectuurcentrum AORTA laten zien welke
kant het Centrum opgaat. De belangrijkste doelstelling is, zoals vaak, abstract: het stimuleren van de
kwaliteit van de bebouwde en landschappelijke
omgeving in Utrecht en regio. De middelen daarvoor
zijn veel concreter en te onderscheiden in drie aspecten: de Etalage, de Ronde Tafel en het Laboratorium.

Met de Etalage wil AORTA voor geïnteresseerden
actuele zaken naar buiten brengen in de vorm van
tentoonstellingen, discussie-avonden, films, publika·
ties. De Ronde Tafel is bestemd voor geïnteresseerden
en de beroepsgroep om met elkaar van gedachten te
wisselen over kwesties die in het brandpunt van de
belangstelling staan. Het Laboratorium is vooral
gericht op de deskundigen, die de gelegenheid krij·
gen een moment buiten hun beroepspraktijk te treden om gezamenlijk - en met externe autoriteiten nieuwe visies op het vakgebied te ontwikkelen.
Architectuurcentrum AORTA denkt zo de interesse
voor stedebouw en architectuur bij de geïnteresseer·
de stadsbewoner te stimuleren. AI diegenen die een
rol in het bouwproces spelen, brengt AORTA met
elkaar in gesprek.
Leidsche Rijn, Utrecht Centrum Project en Griftpark
Utrecht en regio staan de komende jaren voor grote
opgaven . De Vinex-Iokatie Leidsche Rijn ten westen
van de stad wordt gerealiseerd en er is het Utrecht
Centrum Project waarover het laatste woord nog niet
is gezegd. De herinrichting van het Griftpark is een
onderneming die eveneens aandacht vraagt. Kortom,
grote delen van Utrecht en omgeving gaan op de
schop, met alle gevolgen van dien in de zin van veranderende beelden van de stad. Aan deze ontwikkelingen zal Architectuurcentrum AORTA in de toekomst aandacht besteden, zowel richting bewoners
als richting belanghebbenden in deze processen. Aan·
sluiting bij het Jaar van het Industrieel Erfgoed in
1996 kreeg in mei vorm in het Centrum met een tentoonstelling, een serie lezingen en een filmmiddag,
en wordt voortgezet in juni. Daarna staan de openbare ruimte en bouwen in de historische binnenstad op
het programma. In het najaar besteedt AORTA aandacht aan Leidsche Rijn en Galecop. Voor geïnteresseerden is het mogelijk de mailingen van Architectuurcentrum AORTA te ontvangen om zo op de hoogte te blijven van wat er in Utrecht en omgeving stedebouwkundig en architectonisch gebeurt.

HAARLEM, ABC
Ellen Siebert
Groot Heiligland 47
2011 EP Haarlem
tel. 023-5340584
fax. 023-5424928

De CASTMobiel
Aart Oxenaar

Een architectuurcentrum is van nature een nomadische instelling. Het is actief, daar waar gebouwd
wordt. Aangezien gebouwen, steden en landschappen niet kunnen reizen, moet het dus zelf op reis. In
de praktijk gebeurt dit echter zelden of nooit. De
reflectie op en het tentoonstellen van architectuur en
stedebouw vindt meestal ergens in een zaaltje plaats.
Maquettes, foto's en tekeningen representeren daar
de projecten waar het om gaat - zonder dat deze zelf
te zien zijn. Met de komst van de CASTMobiel gaat
dit veranderen .

HEERLEN, Vitruvianum
Vol mar Delhey, Paul Broek
Stadsarchief, Postbus 1
6400 AA Heerlen
tel. 045-5604291
fax . 045-5604404
HELMOND, Architectuurcafé
Herman Mens
Gemeente Helmond, afd. RO
Postbus 950
5700 AZ Helmond
tel. 0492-587622
HOORN, gemeente
Joost Buchner, Jan van der Heijden
Nieuwe Steen 1
1625 HV Hoorn
tel. 0229-252491
fax . 0229-270612

Begin dit jaar verstrekte het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST), een centrum zonder vaste verblijfplaats, aan beeldhouwer Joep van
Lieshout de opdracht voor een mobiele tentoonstellingsunit. Deze unit zal geplaatst worden, daar waar
iets belangwekkends te zien is, of waar het publiek
zich verzamelt dat men wil bereiken.
De CASTMobiel bestaat uit een tentoonstellingszaal,
de 'master-unit', met daaraan gekoppeld een
entree/ontvangstruimte en een aantal vitrinekasten,
de 'slave-units'. De mogelijkheid bestaat bij wisselende activiteiten steeds andere 'slave-units' aan te koppelen.

KENNEMERLAND, Gebouw & Omgeving
Piet Roos
Van Maerlandtlaan 36
1985 HL Driehuis
tel. 0255-513106
LEEUWARDEN, De Bouw/Kunst
Hans Heijdeman, Bauke Tuinstra
Grote Kerkstraat 22a
8911 CE Leeuwarden
tel. 058-2131501
fax. 058-2127871

Op dit moment is de CASTMobiel geplaatst op het
Heuvelplein, het centrum van Tilburg, en fungeert als
middelpunt van de activiteiten rond de Dag van de
Architectuur 1996. In samenwerking met de BNAKring Midden-Brabant zijn in de CASTMobiel de projecten gepresenteerd die genomineerd zijn voor de
Architectuurprijs 1996, die tweejaarlijks wordt uitgereikt door de BNA-Kring. Tot en met 1 juli zijn projecten te zien van de architecten Wiel Arets, Rijnvos en
Voorwinde, Benthem en Crouwel, Bedaux en De
Brouwer, Ton van de Ven, Jo Coenen, P. van Hoogmoed en A. Tjin-A-Sie, Willem-Jan Neutelings, De
Architectenwerkgroep, Victor Retel Helmrich & Eddy
Schenkers, Willem van Asten en Wil Smulders. Gedurende de tentoonstelling kan het publiek een keuze
uit deze projecten maken voor de eveneens tweejaarlijks uit te reiken Publieksprijs. Beide prijswinnaars
worden op 28 juni bekendgemaakt.
Aan de CASTMobiel hebben de Mondriaanstichting,
het Stimuleringsfonds voor Architectuur, de gemeente Tilburg, de Provincie Noord-Brabant en het Bronzen Bever-fonds bijgedragen. Het CAST zelf wordt
financieel eveneens door de gemeente ondersteund,
en ook door het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
en een reeks participanten uit de regio Midden-Bra bant.

LELYSTAD, Provincie Flevoland
Heleen Geluk
Postbus 55
8200 AD Lelystad
tel. 0320-272489
fax. 0320-272790
MAASTRICHT, Topos
Niek Bisscheroux
Hertogsingel 68
6214 AE Maastricht
tel. 043-3218705
fax . 043-3214707
MIDDELBURG, OHA
Gerrit Schoenmakers
Molstraat 2
4331 SM Middelburg
tel. 0118-624763
fax. 0118-635187
ROTTERDAM, RKS
Anne-Mie Devolder
Mauritsweg 35
3012 JT Rotterdam
tel. 010-4141666
fax. 010-4135195
SITTARD, gemeente
Peter Geerts
Gemeente Sittard, afd . ROV
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 046-4596755
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CAST:
zie adreslijst Lokale Architectuurcentra

TILBURG, CAST
Aart Oxenaar
Willem II-straat 47-49
5038 BD Tilburg
tel. 013-5434732
fax . 013-5444849
UTRECHT, Aorta
Manon van der Wiel
Achter de Dom 14
3512 JP Utrecht
tel. 030-2321686
fax. 030-2321390

coördinatie OLA
Architectuur Lokaal
Cilly Jansen
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam
tel. 010-4369000
fax. 010-4362234
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Bedrijfsterreinen
Ontwerpkwaliteit als stimulans voor economische activiteit
Delphine van Wageningen

-

Het toekomstige Business en Science-park te
Enschede, grenzend aan de Universiteit
Twenthe UT. De groenstructuur van het
park staat vast en de opdrachten aan beeldend kunstenaars worden momenteel verstrekt. Men hoopt dat toekomstige vestigers
hun bedrijfsarchitectuur aan zullen passen
aan het na te streven niveau van de ruimtelijke inrichting.

Bedrijfsterreinen zijn bestemd
voor economische activiteiten.
De capaciteit en het ruimtebeslag van bedrijfsterreinen zullen
in de toekomst aanzienlijk
toenemen. Toch zien de
Nederlandse gemeenten
bedrijfsterreinen nog nauwelijks als een samenhangende
ontwerpopgave van landschap,
stedebouw en architectuur. De
ruimtelijke kwaliteit van zo'n
gebied wordt doorgaans veron achtzaamd - gemeenten zien
geen verband met de economische belangen die voor hen
voorop staan. Ook in de literatuur is de belangstelling voor de
relatie tussen ruimtelijke kwaliteit en economische impulsen
matig. Is er over kantoorlokaties
en kantoorpanden genoeg
informatie voorhanden, over de
samenhangende kwaliteit van
bedrijfsterreinen wordt nog
maar weinig nagedacht.
Gemeentelijk architectuurbeleid
kan bijdragen aan het met zorg
ontwikkelen van bedrijfsterreinen - hetgeen weer ten goede
komt aan de motivatie voor
vestiging van bedrijven.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit, die zich vooral uit in
aandacht voor het publieke
domein. Deze aandacht is het
startpunt voor een reeks activiteiten die in samenhang moeten
worden gebracht, zoals ruimtelijke ordening, architectuur,
stedebouw, ecologie, monumentenzorg, sociale vernieuwing, sociale veiligheid en
landschapsarchitectuur.

Bedrijfsterreinen is ontegenzeggelijk een actueel
onderwerp waar gemeenten een grote ontwikkel- en
ontwerpopgave te wachten staat. De Randstad speelt
tegenwoordig een minder dominante rol in de ontwikkeling van bedrijfsterreinen dan voorheen het
geval is geweest.
Minder congestieproblemen en ruimere-vestigings- en
uitbreidingmogelijkheden worden door bedrijven
gezien als gunstige voorwaarden voor de vestiging
van het bedrijf. In mei organiseerde Architectuur
Lokaal daarom een excursie voor gemeentebestuurders naar het oosten van het land: Almelo, Enschede
en Zenderen. Tijdens deze excursie werd een groot
aantal aspecten van de ruimtelijk problematiek van
bedrijfsterreinen aan de orde gesteld in aanwezigheid
van o.a. bestuurders en ambtenaren uit Bernisse,
Emmen, Meppel, IJsselstein, Leeuwarden en Grave.
Ook waren vertegenwoordigers van het ministerie van
VROM, van de Rijksgebouwendienst en van de Rijksplanologische Dienst aanwezig. Door de landschapsarchitect Greet Bierema (Het Oversticht), de stedebouwkundigen Albert Fien (gemeente Almelo) en Juliette
van der Meijden werd uiteengezet welke mogelijkheden gemeenten tot hun beschikking hebben om de
bedrijfsterreinen niet alleen aantrekkelijker, maar ook
interessanter te maken voor de bedrijven.
Dit artikel is een aanzet om het beleid omtrent
bedrijfsterreinen in beeld te brengen.
Rijksbeleid
Mobiliteitsbeleid
Het terugdringen van de mobiliteit is een belangrijk
onderdeel van het Rijksbeleid, waarin eisen worden
gesteld aan de vestiging van bepaalde bedrijven op
bepaalde lokaties. Het belangrijkste aspect daarbij is
de bereikbaarheid van lokaties voor grootschalige
kantoorfuncties en schone bedrijvigheid per openbaar vervoer. Het rijk heeft daartoe een onderverdeling gemaakt van werklokaties naar A-, B- en (-lokaties. A-lokaties zijn het best bereikbaar per openbaar
vervoer en (-lokaties het slechtst.

Restrictief beleid
Een andere manier waarop het rijk de spreiding van
bedrijfsterreinen probeert tegen te gaan is door het
restrictief beleid zoals dat in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening is geformuleerd. Ter voorkoming van
ongewenste verstedelijking legt het rijk de gemeenten hiermee restricties op ten aanzien van het vestigen of uitbreiden van bedrijven op bepaalde lokaties,
onder het motto 'het juiste bedrijf op de juiste plaats'.
Dit dwingt bedrijven naar een andere gemeente uit
te wijken als zij hun plannen niet kunnen uitvoeren
op de door hen uitgekozen lokatie.
Economische vitalisering en werkgelegenheid
Dat er voor gemeenten in de toekomst een grote
taak is weggelegd bij het ontwikkelen en herstructureren van bedrijfsterreinen blijkt uit een aantal publikaties van het ministerie van Economische Zaken . Met
de studie Ruimte voor Economische activiteit (1) en
de nota Ruimte voor regio's (2) is de problematiek
van de ontwikkeling van bedrijvigheid op de agenda
van het ministerie van Economische Zaken geplaatst.
Als er niet tijdig ruimte wordt gereserveerd voor de
ontwikkeling van bedrijfsterreinen, zal de regionale
en lokale economie in de knel komen. Een resultaat
hiervan is het Besluit Stimuleringsregeling Ruimte
voor Economische Activiteit (StiREA). Het doel van
StiREA is gemeenten te stimuleren bedrijventerreinen
aan te leggen of te revitaliseren . Hiertoe kan aan een
gemeente subsidie worden verstrekt. De komende
vier jaar is er driehonderd miljoen gulden voor subsidies beschikbaar, waarvan een derde is bestemd voor
de vier grote steden.
De kwaliteit van het bedrijfsterrein
Om de kwaliteit van het bedrijfsterrein te bewaken
heeft het Rijk in het verleden het initiatief tot voorbeeldplannen genomen. In het Voorbeeldplannenproject van de Rijksplanologische Dienst werd de
ruimtelijke kwaliteit van werklokaties in 1991 en 1992
als thema opgevoerd. Dit heeft geleid tot zes Voorbeeld plannen . Mogelijk zal in de toekomst een soortgelijk inititatief worden opgezet waarin onder meer
de stedebouwkundige en architectonische aspecten
van bedrijfsterreinen aan de orde zullen komen .

Gemeentelijk beleid

Economische overwegingen en concurrentie
Vanuit economische overwegingen zijn bedrijfsvestigingen van vitaal belang voor het economisch klimaat in een gemeente. De concurrentie tussen
gemeenten is dan ook groot wanneer het er om gaat
een bedrijf te interesseren voor vestig in g in de
gemeente. Dat botst regelmatig met het door het rijk
gevoerde restrictief beleid. Gemeenten moeten als
het ware een tegennatuurlijk beleid voeren. In plaats
van hun 'klanten' mogelijkheden tot vestiging en
eventuele uitbreiding te bieden, kunnen zij vanuit
het restrictief beleid de bedrijven geen vergunningen
verlenen. Het bedrijf moet dan naar een gemeente

Milieu
Op bedrijfsterreinen speelt de milieuwetgeving een
belangrijke rol. De milieubelasting van bedrijven
heeft vooral betrekking op luchtverontreiniging,
geluidhinder en afvalstoffen. Wettelijke voorschriften
worden gegeven in de Wet milieubeheer. Indien een
bedrijf hinder veroorzaakt voor de omgeving zijn er
verschillende maatregelen mogelijk om deze hinder
te beperken: maatregelen aan de bron, maatregelen
bij de ontvanger, maatregelen in de overdracht, zoneringsmaatregelen of in het uiterste geval, sanering.
Zoneringsmaatregelen hebben een rechtstreekse relatie met de ruimtelijke ordening en de stedebouw.
Andere maatregelen hebben vaak architectonische
consequenties . Binnen de ruimtelijke ordening is een

HetTwentecentrum te Almelo, een voormalig spinnerij-comp lex, is
in 1916 na een brand opnieuw is opgebouwd met behulp van de
nieuwste mogelijkheden in de bouwsector: een betonskelet met een
invulling van baksteen . Toen zijn ook t wee sprinklerinstallaties geïnstalleerd in de twee torens van het complex. Tegenwoordig biedt de
spinnerij onderdak aan een school voor MBO, de belastingdienst en
enkele kleine bedrijfjes.

Bedrijvenpark Twente bij Almelo: aanzetten tot gestructureerd
groen, maar fantasieloze bedrijfsgebouwen.

uitzien die wel een vergunning mag afgeven.
Om deze concurrentie uit de weg te gaan kunnen
gemeenten samenwerken bij het ontwikkelen van
een Regionaal Bedrijfsterrein. Tijdens de excursie
werd het regionaal bedrijvenpark Noord-West Twente bezocht. De ondernemers die zich op het regionaal
bedrijfsterrein vestigen zijn verplicht ruimte in de
directe omgeving van hun bedrijfsvestiging aan
groenaanleg te besteden.

aantal instrumenten beschikbaar om het zoneringsprin cipe toe te passen: het bestemmingsplan (Wet op
de Ruimtelijke Ordening) of de leefmilieuverordening
(Wet op de Stads- en dorpsvernieuwing). De milieurestricties op bedrijfsterreinen worden meestal aangeduid aan de hand van hindercategorieën. In
bestemmingsplannen worden zes categorieën onderscheiden: van 1 (licht) tot 6 (zwaar).

Differentiatie
Door differentiatie van bedrijfsterreinen op regionaal
niveau pogen gemeenten, provincies en het rijk de
concurrentie te verminderen . Tot voor kort ging het
daarbij vooral om een programmatische afstemming
door 'thematische typeringen', zoa ls bijvoorbeeld het
onderscheid tussen zware industrieterreinen, zeehaventerreinen, gemengde terreinen, hoogwaardige
bedrijvenparken, distributieparken, kantoorlokaties
aan de stadsrand en binnenstedelijke kantoorlokaties. Recent is gebleken dat bedrijfsterreinen in de
praktijk veel minder gespecialiseerd zijn dan vaak
wordt aangenomen. Bedrijven kiezen de lokatie niet
vanwege een vooropgesteld thema. In het artikel
Differentiatie van bedrijventerreinen (3) wordt aangegeven dat men daarom niet uit moet gaan van een
thematische typering van de bedrijfsterreinen als
geheel, maar beter een typologie van individu ele
bedrijfspanden kan gebruiken omdat die een sterke
samenhang vertoont met de kwaliteit van een
bedrijfsterrein, zowel in economische, ruimtelijke als
milieutechnische zin.
De excursie voerde, onder begeleiding van de econoom Ruud Douglas (gemeente Enschede) langs het
Business en Science Park Enschede, waar zich o.a. een
orthopedische dagbehandelingscentrum gebroederlijk
zal vestigen naast een softwa re ontwikkelaar en juridische diensten. Kenmerkend voor dit park is de samenwerking met de Technische Universiteit Twente. Een
totaalpakket is mogelijk binnen enkele hectare. Men
geniet zijn opleiding aan de Universiteit Twente en
vervolgens kan men zijn vaardigheden in praktijk brengen door zich te vestigen aan de overkant van de universiteit op het Business en Science Park in het
folly-achtige gebouw van het 'Willie Wortel '-project als
broedkamer van de wetenschap. Een ander kenmerk is
het feit dat de groenstructuur, waterpartijen en kunst
vooraf bepaald zijn . De bedrijven die zich in het park
zullen vestigen weten van te voren conform welke
omgeving hun bedrijfspand moet worden ontworpen.

Ruimtelijke kwaliteit door groenbeleid en zonering
Als gemeenten al een kwaliteitsbeleid voeren ten
aanzien van bedrijfsterreinen dan geschiedt dat vaak
via het groen beleid, eventueel aangevuld met een
ruimtelijke zonering voor bepaalde kwaliteitsniveau's. In het boekje Ruimtelijke kwaliteit van
bedrijventerreinen wordt de groenaanleg, naast de
locatie en inpassing van het terrein, de inrichting en
de architecton ische kwaliteit van bedrijfsgebouwen,
gerekend tot de belangrijke kwaliteitsaspecten van
bedrijfsterreinen. Het aanbreng en van groen of het
respecteren van de groenstru ctuur op het bedrijfsterrein kan een grotere ruimtelijke kwaliteit opleveren.
leder afzonderlijk bedrijf vraagt om een eigen vorm
en schaal van groen.
Nieuwe thema's en ontwikkelingen
Telematica
De ontwikkeling van telematica wordt door sommigen vergeleken met de industriële revolutie. Zeker is
dat deze ontwikkeling met grote ruimtelijke veranderingen gepaard zal gaan en effect zal hebben op de
bedrijvigheid en zijn huisvesting. Telematica geeft
een bedrijf vrijheid doordat zij minder afhankelijk
wordt van de aanwezigheid van andere bedrijven en
het daarmee gepaard gaande aanbod van voorzieningen. Het foot/oose worden van een bedrijf heeft tot
gevolg dat de vestigingsplaats minder belangrijk
wordt. Een conclusie uit het artikel Ruimtelijke effecten van telematica in Rooilijn nr. 9, 1995, is dat de
concurrentie tussen lokaties daardoor juist zal toenemen. De ruimtelijke kwaliteit van bedrijfsterreinen
zal daarbij ook een belangrijke factor zijn. Niet alleen
de bedrijven zelf, maar ook de werknemers worden
footloose. Draagbare computer- en communicatiesystemen maken mensen steeds flexibeler. Gebouwen
waar deze bedrijven in zijn gevestigd zijn echter niet
zo flexibel en de langlopende huurcontracten evenmin. Deze ontwikkeling creëert een steeds groter
spanningsveld (4).
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Herstructurering
Naast alle aandacht voo r het ontwikkelen van nieuwe
bedrijfsterreinen en de concurrentie tussen gemeenten onderling en met het buitenland moet ook aandacht worden besteed aan de reeds aanwezige
bedrijfsterreinen, zelfs als deze soms verouderd en
niet meer functioneel zijn . Vanuit milieuoverwegingen, kapitaalvernietiging en het nog functioneren
van de bestaande bedrijven op deze terreinen is deze
aandacht noodzakelijk.

Noten
1 Ruimte voor economische activiteit, verkennende analyse van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor econom ische activiteiten, Ministerie van EZ, Den
Haag 1994
2 Ruimte voor regio's, het ruimtelijk-economisch beleid tot 2000, Ministerie van EZ,
Den Haag 1995
3 Ruimtelijke Verkenningen 1995 jaarboek
Rijksplanologische dienst, Ministerie van
VROM, Den Haag 1995
4 Bron: Financieel Dagblad, 12-4-1996
5 Dit was bijvoorbeeld één van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de
stedebouwkundige visie voor het grensoverschrijdend bedrijventerrein AkenHeerlen (zie Architectuur Lokaal nr. 7).

Informatie

In het kader van deze excursie is een informatiebundel samengesteld waarin 14 artikelen zijn opgenomen die aansluiten bij de
thema 's behandeld in dit artikel, gevolgd
door een lijst met titels en adressen voor
aanvullende informatie . Deze bundel is te
bestellen door overmaking van f. 70,00
(incl. verzendkosten) op postbanknummer
5570706, ten name van de stichting
Architectuur Lokaal, Rotterdam, onder
vermelding van 'informatiebundel bedrijfsterreinen'.
Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, themanummer Ruimte en economie, nr. 2/1996,
NIROV, tel. 070-3469652.
Ruimtelijke kwaliteit van bedrijfsterreinen,
Zwolle, Provincie Overijssel & Het Oversticht, 1991: over de kwaliteit van verschillende soorten bedrijfsterreinen, hun omgeving en de inrichting, beplanting en vormgeving van de bedrijfsterreinen zelf. Te
bestellen bij Het Oversticht, tel. 0384213257.
Projectgroep Industrieel Erfgoe PIE. De
toenmalig Minister van WVC heeft in 1993
het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE)
opgericht. PIE stelt zich tot doel het Nederlands industriële erfgoed en de sporen die
zij heeft achtergelaten op selectieve wijze
te bewaren, Broederplein 29, Postbus 948,
3700 AX Zeist, tel. 030-6919996.
Onder architectuur, stimuleringsprogramma
voor incidentele opdrachtgevers, heeft zich
tot doel gesteld om incidentele opdrachtgevers te interesseren in architectuur, stedebouw, landschaps- en interieurarchitectuur,
tel. 020-5553666
StiREA staat voor Besluit 'Stimuleringsregeling Ruimte voor Economische Activiteit'.
Dit besluit heeft als doel gemeenten te stimuleren bedrijventerreinen aan te leggen
of terreinen te revitaliseren. Hiervoor kan
aan een gemeente een subsidie worden verstrekt. Ministerie van EZ, directie Regio's,
Bedrijfsomgeving en Milieu, afd. Informatie
en Nieuwsvoorziening, tel. 070-3798820,
Videotextdienst 'EZ' (24 uur per dag met PC
plus modem bereikbaar), inbelnummer 067400, naam 'EZ'; Internet:
http://info.minez.nl/

Hergebruik
Hergebruik van bedrijfsgebouwen staat dit jaar in het
teken van het industrieel erfgoed (het jaar 1996 is uit-

enclaves in snel tempo nieuwe steden, de zogenaamde Stille Steden . Om dit te illustreren zijn deze werkenclaves op een topografische kaart van Nederland
met een zacht lila kleur ingevuld, waarmee duidelijk
wordt hoeveel ruimte de bedrijfsterreinen nu eigenlijke beslaan. Het doel van het onderzoek is dit fenomeen in stedebouwkundig opzicht in kaart te brengen, het bedrijfsterrein uit zijn puur economische
hoek te tillen naar de ontwerpsfeer en een funda mentele discussie op gang te brengen over de stedebouwkundige dimen sies van werk-enclaves in relatie
tot de rest van de stedelijke omgeving . Eind 1996 zuilen de onderzoeksresultaten in boekvorm worden
gepubliceerd.

Industriële architectuur bestaat volgens Kas Oosterhuis traditiegetrouw uit een aantal losstaande gebouwen. Bij de hoogwaardige
technologie die wordt toegepast bij het verwerken van afval, paste
naar zijn mening een gebouw dat met behulp van de computertechnologie is ontworpen. Voor de afva loverstort koos hij voor een organische architectuur, waarin alle functies onder een overkapping zijn
ondergebracht.

Landschapsarchitectuur voor de afvaloverstortplaats van Zenderen.
De traditionele eik is vervangen door de berk die, sinds Adriaan
Geuze deze vier jaar geleden bij Schiphol toepaste, een boom met
hoge sierwaarde is geworden. Als de afvalstortplaats vol is, zal deze
plek mogelijk het landschap van de 21e eeuw gaan vormen : een
park aangelegd op de afvalstortplaats. Het gebouw van Kas Oosterhuis zal in de toekomst een andere functie kunnen aannemen.

geroepen tot het jaar van het industrieel erfgoed),
maar de uitgangspunten gelden uiteraard ook voor
jongere of andere bedrijfsgebouwen . Een bestaand
gebouw is vaak ongeschikt voor vestiging of handhaving van een bedrijf, vanwege veiligheids- en milieuei sen. Mogelijkheden tot herbestemming, door bijvoorbeeld een culturele bestemming of een woonbestemming, kan de oplossing zijn voor het behoud van het
gebouw. Als het gaat om hergebruik van het industrieel erfgoed speelt ook de betekenis van het
gebouw een belangrijke rol. Het geeft een verrijking
en historische verdieping van de bebouwde omgeving.
De excursie ging van start in Almelo, waar een
bezoek werd gebracht aan het Twentecentrum, daterend uit 1913. Het gebouw, stammend uit de goede
tijden van de textielindustrie, is tussen 1983 en 1987
verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw en biedt
sindsdien onderdak aan enkele kleine bedrijfjes, een
school voor middelbaar beroepsonderwijs en de
belastingdienst. Albert Fien, stedebouwkundige van
de gemeente Almelo, maakte duidelijk hoe een stad
met een rijk indu strieel verleden zich nu op de toekomst richt. Men moet zorgvuldig zijn in het afwegen
tussen het behouden van dit industrieel erfgoed dat
kenmerkende en strategische plekken in de stad
beslaat, en de verschillende belangen die bij de herontwikke ling van deze gebieden een rol spelen .

Architectuur
Over de architectuur van de individuele bedrijfsgebouwen constateren sommigen dat de laatste jaren
een opgaande lijn waarneembaar is. Het laatste
onderdeel van de excursie werd afgesloten met een
bezoek aan een bijzonder bedrijfsgebouw; de afvaloverstortplaats van Zenderen, naar ontwerp van architect Kas Oosterhuis, voortgekomen uit een prijsvraag .
Dit gebouw is met behulp van computertechno logie
'flexibel' ontworpen en kon daardoor tijdens het ontwerpoverleg worden aangepast. De discussie bij de
totstandkoming van dit gebouw betrof het probleem
van een afvaloverstortbedrijf, dat niemand in zijn
directe woonomgeving wil. Of de ongebruikelijke
vormgeving dit probleem wegneemt, is nog niet
onderzocht.

'Landscaping'
Een geheel nieuwe ontwikkeling bij het ontwerpen
van bedrijfslokaties is de aandacht voor de verbindingen met het landschap. Dat houdt méér in dan het
streven naar een parkachtige omgeving of het aanleggen van een lunch-wandelroute. Het gaat daarbij
om het ontwerpen en ontwikkelen van een groenstructuur als een zelfstandig element. Die groenstructuur heeft ecologische en landschappelijke verbindingen met de omgeving, waarbij de natuurlijke gegevenheden van het gebied zoals bodemsamenstelling,
waterhuishouding en begroeiing worden benut (5).
Stedebouw
Onderzoek naar de stedebouwk undige betekenis van
bedrijfsterreinen en kantoorlokaties wordt momenteel verricht door het bureau Ontwerp Research
Juliette van der Meijden. Het onderzoek is ontstaan
vanuit verbazing en ergerni s over het feit dat beleidsmakers en ontwerpers veel aandacht besteden aan de
woningbouwlokaties terwijl over de werk-enclaves
nauwelijks wordt gesproken. Toch vormen die werk-
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Gebleken is dat de discussie over bedrijfsterreinen
zich concentreert rondom de economi sche invulling
van bedrijfsterreinen, de mobiliteit en de werkgelegenheid . Men zou ook kunnen spreken van de individualisering van het bedrijfsterrein. Een bedrijfsterrein
is een zelfstandig functionerend gebied waar volgens
Greet Bierema de relatie met de rest van de leefomgeving in de loop der tijd is losgeweekt. In vergelijking met bijvoorbeeld een boerenbedrijf, waar woonen werkru imte samen met een verzorgde omgeving
van oudsher een eenheid vormden, zijn de woonruimte en zijn nabije omgeving gescheiden van het
bedrijf, waarbij slechts het zakelijk belang is overeind
gebleven . Aandacht voor het groen, het uiterlijk van
de bedrijfsgebouwen, de socia le veiligheid en de
werksituatie komt daardoor in het geding . Recent, zij
het aarzelend, lijkt er meer aandacht te komen voor
de stedebouwkundige en architectonische dimensie.
Esthetische aspecten van het bedrijfsterrein komen
op de laatste plaats. En hoewel slechts één op de drie
van alle werkzame mensen op een bedr.ijfsterrein
werkt, lijkt deze aandacht zeer gerechtvaardigd
gezien de ruimte die ermee gemoeid is en de tijd die
een mens op zijn werk en de daaromheen 'opgelegde
omgeving' moet doorbrengen.
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'Onder Architectuur' reikt gemeenten nieuwe
beleidsinstrumenten aan

Kees de Graaf

Ondernemers en particulieren worden gemotiveerd om kwaliteit na te streven

Incidentele opdrachtgevers vormden tot op heden
een wat vergeten doelgroep in het lokale architectuurbeleid. En dat terwijl deze groep (denk aan
de particuliere woningbouwers, maar ook aan
allerlei kleine bedrijven) een behoorlijk deel van
de bouwproduktie voor haar rekening neemt.
Daarmee bepaalt deze groep in belangrijke mate
de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Met het
project Onder Architectuur krijgen gemeenten
nieuwe, inspirerende instrumenten aangereikt om
ook deze doelgroep op haar kwaliteitsbewustzijn
aan te spreken.
'Het programma Onder Architectuur beoogt het stimuleren van kennis, deskundigheid en kwaliteitsbewustzijn van incidentele opdrachtgevers. Het stimuleringsprogramma bestaat uit op de doelgroep afgestemde voorlichting over een kwalitatief hoogwaardige voorbereiding van het bouwproces, en over de
toegevoegde waarde van gekwalificeerde ontwerpers
daarbij. Het project beoogt gunstige voorwaarden te
scheppen voor de totstandkoming van architectonische kwaliteit.' Zo luidt de officiële doelstelling van
Onder Architectuur, een samenwerkingsverband van
de beroepsorganisaties NVTL, BNS, BNI en BNA.
Onder Architectuur heeft bij de start van het programma drie sub-doelgroepen van incidentele
opdrachtgevers aangewezen: ondernemers in het
midden- en kleinbedrijf, particuliere woningbouwers
en leken-besturen . Inmiddels is voor de doelgroep
ondernemers een informatieve brochure verschenen,
waarin zij zelf aan het woord komen over de meerwaarde van zorgvuldig ontworpen bedrijfshuisvesting . Ook is een informatiepakket beschikbaar, waarmee de leden van de beroepsorganisaties voordrachten voor ondernemers en hun verenigingen zullen
gaan houden.
Particuliere woningbouwers
Voor de particuliere woningbouwers is ook een brochure gereed, die met name ingaat op de verschillende fasen in het bouwproces en de rol die ontwerpers
daarin kunnen spelen. Verschillende particulieren vertellen over de (ver)bouw van hun huis. Voor deze
doelgroep is eenzelfde informatiepakket als voor de
ondernemers in de maak, en dat moet in augustus
1996 het licht zien . Om goed met het informatiepakket voor de ondernemers (en straks ook de particuliere woningbouwers) te leren omgaan, worden met
zekere regelmaat presentatietrainingen voor leden
van BNA, BNI, BNS en NVTL georganiseerd. Na de
zomer zullen circa 90 leden de training hebben
gevolgd. Dat aantal zal nog verder groeien . Ondernemersverenigingen, maar bijvoorbeeld ook gemeenten
die informatie-avonden organiseren voor (aspirant)
kavel kopers, kunnen kosteloos gebruik maken van
een voordracht van deze getrainde ontwerpers.

Het autoverhuurbedrijf Bouwens in Haarlem, ontworpen door
architectenbureau Buma Brakel Klous + Brandjes, Haarlem.
foto: Vincent van den Hove, Voorschoten
Informatie
Secretariaat Onder Architectuur
p/a Rutten Communicatie-advies,
Kees de Graaf
Oudezijds Achterburgwal141c
1012 DG Amsterdam
tel. 020-6269353
De brochures Het woord is aan de ondernemer, Architectuur voor midden- en kleinbedrijf en Aandacht voor uw woonwensen,
Architectuur voor de particuliere opdrachtgever kunnen worden opgevraagd bij:
8NA, Hans 8iemans
Postbus 1966
1000 GP Amsterdam
tel. 020-5553666
Informatie over voordrachten door architecten en een lijst met getrainde architecten
kan worden opgevraagd bij:
Stichting Maatschappij en Onderneming
(SMO), Liesbeth Jonkman
Postbus 87859
2508 DG Den Haag
tel. 070-3528528
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De nota's
Gestaag neemt het aantal
gemeenten dat zijn architectuurbeleid wil vastleggen in een
nota, toe. In de gemeente
Zutphen wordt op 26 juni een
debat georganiseerd over de
Zutphense nota, en in Den Haag
vond op 7 mei, onder leiding
van Abe van der Werft, een
openbare discussie plaats over
de Haagse architectuurnota die
'na jaren worstelen onder een
verkeerd gesternte er nu dan
eindelijk is', zo schrijft Richard
Koek, verbonden aan het
Haagse architectuurcentrum
Wils & Co. Aan de ronde tafel
hadden plaatsgenomen: de
wethouders en schrijvers van de
nota, Henk Jan Meijer en Peter
Noordanus; stadsstedebouwer
en voormalig rijksbouwmeester
Kees Rijnboutt; de nieuwe voorzitter van de welstand Thijs
Asselbergs en welstandscommissielid Peter Drijver,
tevens lid van de programmaraad van Wils & Co; de voorzitter van Wils & Co, Jan de Graaf;
de voorzitter van de programmaraad van Wils & Co, Hans van
Beek en tenslotte Willem
Oomens van de gemeente
Breda als deskundige van
elders. De gemeente Breda
heeft zijn architectuurnota nu
drie jaar geleden vastgesteld en
kan inmiddels bogen op ervaring met de uitvoering van het
geschreven beleid. Maar waar
was de Haagse wethouder van
cultuur?
Vervolgdebatten zijn reeds
geprogrammeerd.

De Nieuwe Kaart van Den Haag
Debat over de nota 'Haagse Architectuur'

Na jaren worstelen onder een verkeerd gesternte is
hij er dan nu: een bestuurlijk statement over de architectuur en stedebouw van Den Haag. Dat de nota nu
verschijnt heeft een aantal aanleidingen. De afronding van een reorganisatie van een tweetal diensten
tot de Dienst Stedelijke Ontwikkeling is wellicht de
belangrijkste, maar ook het aantreden van een nieuwe welstandscommissie en een heuse stadsstedebouwer tellen mee.
Wat wil de Nota, namens het College van B&W
geschreven door wethouders Henk Jan Meijer (verkeer, vervoer, binnenstad en monumenten) en Peter
Noordanus (ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing,
volkshuisvesting), bereiken? Het was, ook bij de
afsluiting van het ronde tafel-gesprek, de belangrijkste vraag van Jan de Graaf. Het tot stand brengen van
een goed architectuurklimaat heet daarvoor de sleutel, maar wat houdt dat dan werkelijk in? Want op de
vraag of een goed architectuurklimaat betere architectuur oplevert zei uiteraard geen van de panelleden nee.
Doel van de nota en vijf thema's
Volgens Peter Noordanus is het doel van de nota uiteen te zetten welke ambitie het stadsbestuur heeft in
de realisatie van 'mooi Den Haag'. Het project De
Nieuwe Kaart van Den Haag, waarop de nota een
inleiding heet te zijn, zal uiteindelijk in een serie
kaartbeelden mogelijke, wenselijke en denkbare toekomsten voor de stad schetsen. Het zal, een handleiding zijn voor de stedelijke omtwikkeling van de stad
en de regio, waarin de vijf thema's van de nota
(schaalverandering, nieuwbouw tussen waardevolle
buren, ensemble-vorming, stedelijk beheer, stedelijk
groen) als reflectie gelden. Aan dit doel voegde Henk
Jan Meijer nog toe dat het architectuurklimaat vooral
verbetert wanneer het debat over architectuur continu gevoerd wordt. Hierin kreeg hij bijval van Willem
Oomens. Minder overtuigd was Oomens van de introductie van nieuwe procedurele middelen zoals het
beeldkwaliteitplan . Jan de Graaf was daar zelfs rond uit sceptisch over. Wat was daarvan de reden?
Harmonieus bouwen versus angst voor het nieuwe
De nota ademt een wat behoudende sfeer uit. We
hebben in de stad zoveel moois, en dat mag niet worden aangetast. De woorden harmonie, aansluiting en
aanpassing komen veelvuldig in de nota voor. Sommige panelleden meenden het te lezen als 'angst voor
het nieuwe' (Peter Drijver). Aanpassingsarchitectuur
lijkt niet bij voorbaat de juiste strategie in de aanpak
van een nieuwe opgave. Ondanks Meijer's positieve
beschrijving van de nieuwbouw achter de historische
gevel van de ABN-AMRObank aan de Kneuterdijk of
de nieuwe invulling op de vroegere Wittebrug zijn er
toch nogal wat vraagtekens te zetten bij een dergelijke aanpak.
Peter Drijver ging uit van het omgekeerde; uit liefde
voor de stad worden veel plannen met grote terughoudendheid door de Haagse bevolking bekeken. Er
is in de laatste decennia ook nogal wat mis gegaan
(in de nota zelf worden ook enkele weinig omstreden
voorbeelden genoemd). Toch lijkt het niet zinvol om
het bestaande alleen te koesteren als onaantastbaar
gegeven; een belangrijk deel van het Laakkwartier,
een Berlagiaans ensemble, zal ook met bescherming
grotendeels van karakter veranderen door de geringe
bouwkundige kwaliteit die er uiteindelijk voor zal
zorgen dat er gesloopt gaat worden. Fragmenten zuIlen de herinnering overdragen .

Richard Koek

Wat van belang is, is de toename van kenni s over de
stad en de inzet van de kennis van het vakgebied van
de (stede)bouwkundige discipline. Doordat veel van
de Haag se nieuwbouw noodgedwongen binnen de
bestaande bebouwde kom plaatsvindt gaat het om
een architectuur van de context. Hierin spelen de vijf
thema's van de nota een hoofdrol, maar ze hebben
nog weinig handen en voeten . Harmonieus bouwen
in het Statenkwartier lijkt eenvoudiger dan in Zuidwest. Harmonieus bouwen vergt in Scheveningen
zelfs veel verbeeldingskracht. De nota bevat geen
receptuur voor deze benadering van de context. Hij
wijst vooral op het belang van een sterke stedebouwkundige discipline, althans zo ervaart Thijs Asselbergs
dat. De Nieuwe Kaart van Den Haag dient ook veel
impulsen te hebben op basis waarvan de stad zich
samenhangend kan ontwikkelen. Daarnaast dient De
Nieuwe Kaart van Den Haag, met de nota, aan
opdrachtgevers duidelijk te maken hoe hun voorstellen zullen worden beoordeeld.
Nogmaals kom je daarmee op de middelen die het
bestuur vervolgens met de nota aanreikt. Willem
Oomens vergeleek de doelstelling van de nota derhalve met marketing: het beleid moet worden verkocht, de sterke en zwakke kanten van het produkt
(de stad en haar architectuur) moeten worden geëxpliciteerd. Er dan gaat het om meer dan 'in de architectuurzon willen zitten'- architectuur is geen modeverschijnsel. Abe van der Werft noemde ook nog het
vestigingsklimaat, waarin architectuur een rol kan
spelen . Frappant natuurlijk is dat later in de discussie
Henk Jan Meijer saaiheid een Haagse kwaliteit noemde, hetgeen in het verlengde van het woord vestigingsklimaat vooral behoudzucht betekent. Willem
Oomens ging nog een stap verder, door met name de
nieuwbouwprogramma's in het algemeen vaak saai
te vinden, met weinig aanleidingen tot vernieuwing,
versterking en verandering .
Een steeds beter architectuurklimaat maar te weinig
oog voor ontwikkeling
Als je wilt behouden wat je hebt, maar toch nieuwe
impulsen nodig hebt om te kunnen blijven bestaan
(de vitaliteit van de stad vergroten, zoals Kees Rijnboutt betoogde), hoe ga je dat dan te lijf? De nota
draagt daarvoor voorbeelden aan, van dingen die
goed zijn gegaan, en waarvan we er misschien wel
meer willen hebben . Hier valt het thema 'ensemblevorming' onder, een geliefd thema bij Peter Noordanus wanneer hij het over het totstandbrengen van
samenhang heeft. Nieuwe voorbeelden als de Vaillantlaan, Resident, Grotiusplaats en Groothandelsmarkt zijn dan de ijkpunten voor nieuwe impulsen.
Ensemble-vorming houdt echter het gevaar in zich,
dat datgene wat buiten een erkend ensemble valt,
ook niet interessant is. Het lijkt er dan op dat er
straks plekken zijn waarin nieuwe initiatieven zich
moeten aanpassen en plekken waarin nieuwe dingen
zijn toegestaan. Zo'n stedebouw van de projecten
was het stadsplan van Rotterdam, waarin stadsdelen
die niet genoemd werden ook vergeten leken. Het
gaat in die gebieden echter om het stedelijk beheer
en de kwaliteit van het behoud van de openbare
ruimte - en ook daarin geldt: houden wat je hebt. Is
het nieuwe dan minder?
Hans van Beek toonde met een simpel voorbeeld aan
dat dat sneller dan je denkt het geval is. En dan gaat
het niet om de grote (lange) lijnen, maar om het alle·
daags gebruik van de stad: parkeermeters met teveel
borden eromheen, het verdwijnen van karakteristieke

Prinsengracht, het Westeinde Ziekenhuis en
het Hofje van Nieuwkoop.

straatinrichtingen van duurzaam materiaal door herstraatwerkzaamheden in beton, reclame-uitingen en
overbodig straatmeubilair, verkeersdrempels. Of om
iets heel anders te noemen, laag niveau renovatie,
kunststof kozijnen, luifels, rolluiken etcetera.
Omdanks een steeds beter architectuurklimaat verandert hierin toch nog maar bar weinig en recente uitspraken van de directeur Stadsbeheer doen weinig
verbetering vermoeden. Het gaat hierin dan ook om
een cultuur waarin dergelijke zaken goed uit de verf
komen. Niet voor niets vroeg Peter Drijver zich af
waarom de wethouder van cultuur niet meegeschreven had aan de nota (en voegde men hieraan toe,
ook de wethouder die stadsbeheer in zijn portefeuille
heeft) . Architectuurbeleid is geen commercieel ver-

haal, het is een cultureel verhaal. De nota bevat nu
misschien vooral een ruimtelijke doelstelling, met te
weinig oog voor potentiële ontwikkeling.
De rol van Wils & Co hierin is nog steeds te gering.
Betrokkenheid bij meervoudige opdrachten, tentoonstellingen, systematisch stadsonderzoek, debatten en
discussies, presentaties en andere zaken zijn nog
maar zelden aan de orde. Deze avond was niet
bedoeld om het antwoord te vinden op alle vragen .
In de dagen voor de Dag van de Architectur zullen de
vijf thema's van de nota in een aantal discussiebijeenkomsten meer uitgebreid aan het licht komen. Op de
Dag van de Architectuur zelf zal het debat worden
afgerond.
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Informatie
Wils & Co
St. Jacobstraat 129
2512 AN Den Haag
tel. 070-3625948
De nota Haagse Architectuur; bestuurlijke
visie op het stedebouw en architectuurbeleid, mr. P.G.A. Noordanus en drs. HJ
Meijer, Den Haag, april 1996 is verkrijgbaar
bij het Gemeentelijk Informatiecentrum in
het atrium van het stadhuis, geopend van
9.00-17.00 uur, tel. 070-3533777.

Experimenteel onderzoek publieke ruimte in Kampen
Cultuurplan voor nieuwbouwwijk De Maten

Eveline Vermeulen

In de gemeente Kampen is een opmerkelijk experiment gaande om de gedachten vorming over de openbare ruimte, gerelateerd aan
. mogelijkheden van beeldende kunst en vormgeving, verder te ontwikkelen - en uitvoering van nieuwe ideeën is daarbij niet uitgesloten.
Op uitnodiging van de Kampense kunstacademie is de gemeente een samenwerking aangegaan met de academie. Bij de aanvang daarvan
heeft de gemeenteraad zich unaniem achter het project geschaard - en dat dit draagvlak is bereikt is niet van geringe betekenis wanneer
in aanmerking wordt genomen dat het een gemeente met maar liefst 23 raadsleden (en 32.516 inwoners) betreft.
De academie stelde de gemeente voor een onderzoek te doen naar de ruimtelijke inrichting van een reeële (nieuw)bouwopgave, richtte
een onafhankelijke stichting op onder de naam Het Instituut, laboratorium voor kunst en publieke ruimte en stelde een
projectcoördinator ter beschikking. De gemeente bood de nog te bouwen wijk De Maten als onderzoeksterrein aan en werd in de
gelegenheid gesteld concrete vragen voor te leggen aan de kunstenaars die het onderzoek zouden verrichten.
Gedurende de uitvoering van het project is nauw contact geweest tussen gemeente en kunstenaars over de vorderingen en heeft de
afdeling Cultuur en Welzijn het team bij verschil/ende personen geïntroduceerd. Ook werden de kunstenaars tijdens hun werkperiode
geconfronteerd met een bevriezing van de tweede fase van het bestemmingsplan voor De Maten wegens afstemming van rijks- en
gemeentelijk beleid. Eén van de kunstenaars heeft, in overleg met de afdelingen Ruimtelijke Ordening en Groenvoorzieningen, gedurende
het project al concrete voorstellen voor aanpassing van het stedebouwkundig plan gedaan in de vorm van het verleggen van een sloot dit, in de verwachting dat dat de ruimtelijke beleving van de plek ten goede zal komen en vooruitlopend op mogelijke realisatie van de
onderzoeksresultaten.
Nu het project is afgerond, is het gesprek met de gemeente over mogelijke volgende stappen gaande. Het is niet ondenkbaar dat er van
uitvoering van voorstellen sprake zal zijn - al dan niet nu of op termijn, al dan niet door Het Instituut of overgedragen aan derden. Wel
staat vast dat in het najaar een publikatie over het project verschijnt, dat mede kon worden gerealiseerd door een projectsubsidie van het
Stimuleringsfonds voor Architectuur en een bijdrage van de Provincie Overijssel. Van begin af aan is Eveline Vermeulen als penvoerder bij
Het Instituut betrokken geweest om de ontwikkelingen nauw te volgen en vast te leggen - wellicht als basis voor volgende projecten van
het Instituut in andere gemeenten.

1 van

32.516

Vensters. Joost Grootens onderwerpt de (al
dan niet overdrachtelijke of onz ichtbare)
scheidslijn tussen openbaar en privé aan
een onderzoek . In zijn optiek is een stopcontact -waar men normaal gesproken niet
lang bij stilstaat- een interface tussen buiten
en binnen, een letterlijk én figuurlijk contactpunt. Bij deze benadering spelen ook
ervaringsfactoren en schaalverschillen een
rol. Om een voorbeeld te geven: elke Kampenaar zal zichzelf een zekere identiteit
toedichten, in samenhang met afkomst,
beroep, hobbies, kijk op het leven etcetera.
Maar wat blijft er van die (persoonlijke)
identiteit over als er (op nationaal niveau)
gedacht wordt over de totale bevolking van
Kampen en de toekomstige bevolking van
De Maten in termen van postcodes ... Streekpost: 8260 tlm 8299. Lichting 2 is geschied .

Het eerste onderzoeksproject van Het Instituut
De gemeente Kampen is als opdrachtgever betrokken
bij het eerste project van Het Instituut, laboratorium
voor kunst en publieke ruimte. Het Instituut is een
expe rim entele samenwerkingsvorm, waartoe het initiatief is genomen door de Christelijke Hogeschool
voor de Kunsten Constantijn Huygens. Een onafhankelijke stichting is verantwoordelijk voor het functioneren van Het Instituut; een prgjectcoördinator is
door de academie ter beschikking gesteld. Het is de
bedoeling van Het Instituut om op projectbasis
bepaalde onderzoeken uit te (laten) voeren die
gericht zijn op 'kunst en publieke ruimte', in de brede
zin van het woord. Waar de concentratie vooral
gericht is op het uitwisselen van gedachten en het
ontwikke len van (beeldende) ideeën over de inrichting van de openbare ruimte, zal dit lang niet altijd
betekenen dat er op een bepaa lde lokatie ook een
kunstwerk wordt geplaatst. De laboratoriumfunctie
staat voorop: plannen moeten uitvoerbaar zijn, maar
hoeven niet noodzakelijkerwijze uitgevoerd te worden.
Er wordt in teamverband gewerkt, onder leiding van
een coach . De deelnemers aan een project worden
opgeroepen via de vakbladen en geselecteerd op
basis van hun artistieke uitgangspunten en hun
geschiktheid voor de opdracht. De doelgroep bestaat
uit Oonge) kunstenaars, ontwerpers of architecten die
hun opleiding weliswaar hebben afgerond, maar die
bereid zijn zich in samenwerk ingsverband aan een
studie-opdracht te wijden. Afhankelijk van het onderwerp kan overigens ook besloten worden deelnemers
uit andere disciplines aan te trekken, zoals theatermakers, fotografen etcetera. Aan het debat over de
kwaliteit van de publieke ruimte kunnen in principe
allerlei partijen deelnemen, die in de praktijk

belang(en) hebben bij het ontwikkelen van stedebouwkundige plannen en het begeleiden van processen, zoals architecten, stedebouwkundigen, landschapsarchitecten maar ook theoretici, zoals filosofen, historici, sociologen kunnen vanuit hun discipline
inzichten naar voren brengen .
Ontwikkeling van cu ltuurplannen voor stedelijk
gebied
De gemeente Kampen is bij het eerste project uitgenodigd een onderzoeksopdracht te formuleren . Zij
vroeg bijvoorbeeld om een master-plan beeldende
kunst, gedurende tien jaar als raamwerk te gebruiken; concrete voorstellen voor realisering van het
masterplan en aanwijzingen voor bewaking en actualisering van de plannen.
Een team, bestaande uit 5 kunstenaars en ontwerpers, heeft zich gedurende drie maanden gebogen
over de opdracht, onder leiding van coach Raoul Bunschoten. Bunschoten, die een architectonische achtergrond heeft, is gespecialiseerd in (het begeleiden
van) stedelijke ontwikkelingsprocesse n. Hij werkte
met zijn Stedelijk Bureau Chora onder meer mee aan
stedebouwkundige plannen voor Linz (Oostenrijk),
Helsinki (Finland), Zagreb (Kroatië) en Taichung in
Taiwan.
Bunschoten gaat ervan uit dat bij het ontwikkelen
van cu ltuurplannen voor stadsvernieuwings- of uitbreidingsgebieden samengewerkt wordt met lokale
kennisinstituten en organisaties, zoals universiteiten
en kunstakademies. Uitgangspunt hierbij is het
onderscheiden en benoemen van de verschillende cultuurelementen, zodat deze constructief ingezet kunnen worden in nieuwe situaties en samenlevingsverbanden . Onder de noemer 'cultuur' worden uiteenlopende factoren als identiteit en dynamiek van een
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Lofzang van het alledaagse. Philip Ultee stelt een intensiever
gebruik van de openbare ruimte voor, gericht op specifieke gemeenschappelijke activiteiten . Als gevolg van compacte woningbouw en
economisering van de stadsplanning, zo luidt de redenatIe, is de
publieke ruimte een kostbaar goed geworden, waarmee zorgvuldig
omgesprongen moet worden . Bij het ontwikkelen van plannen voor
collectieve activiteiten en collectieve ruimte hebben alledaagse han·
delingen en herkenbare gedragspatronen, zoals autowassen, model
gestaan voor nieuwe concepten over de inrichting van openbare en
privéruimte . De ontwikkelde modellen zijn geïnspireerd op historische Kampense gegevens, zoals het fenomeen stadsboerderij. maar
qua structuur en toepassing geheel van deze tijd .
foto: Frans Walkate-Archief

pi

stad(sbevolking) samengevat. Omdat de stad een
levend organisme is, verandert de culturele orchestratie voortdurend; het is een niet aflatende zoektocht
naar nieuwe identiteiten en nieuwe instrumenten ter
verwerkelijking van de wensdromen. Zo bezien is cultuur een fijnmazig weefsel, dat een belangrijke rol
kan spelen als bindende en voorwaardenscheppende
factor bij de ontwikkeling van complexe samenlevingsvormen in een stad.
Veldwerk
De gemeente Kampen stelde een leegstaand schoolgebouw ter beschikking aan het ontwerpersteam als
atelier, tijdelijke woonruimte en uitvalsbasis voor
veldwerk. Hier werden verschillende gastsprekers uitgenodigd om hun kijk te geven op Kampen of op culturele deelaspecten van de stad. De research heeft
voor een belangrijk deel ook buitenshuis plaats
gevonden. De Openbare Bibliotheek, het krantenknipselarchief van de Stichting Welzijn Kampen en
het Frans Walkate-archief, de documentatiegegevens
van het Gemeente-archief en tal van andere instanties zijn geraadpleegd over teksten en beelden van
Kampen. Ook gesprekken met theologen en een
bezoek aan kapper of postkantoor leverden informatie voor de ontwerpers op. Feiten en verhalen,
wetenswaardigheden en anecdotes zijn opgetekend
en hebben hun weers lag gekregen in het cultuurplan.
Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met personen
en instanties die (in)direct te maken hebben met het
stedebouwkundig plan voor De Maten, zoals
gemeentel ijke afdel ingen voor ruimtelijke ordening
en groenvoorzien ing.
Infrastructuur: afstemmingsproblemen rijk en
gemeente
Ook met landelijke organisaties is contact geweest
met het oog op toekomstige infrastructurele ontwikkelingen. Daa rm ee zijn de kunstenaars direct geconfronteerd met de problematiek van een wijk als
onderdeel van het geheel van de stad, en met de
complexiteit van architectuurbeleid op verschillende
bestuurlijke niveau 's - afstemmingsproblematiek,
waarin vele Nederlandse gemeenten zich zullen herkennen. Zo bleek bijvoorbeeld dat met het voornemen van Rijkswaterstaat om rijksweg N50 van Hattem
naar Emmeloord door te trekken, geen rekening is
gehouden in het stedebouwkundig plan van De
Maten, terwijl dat consequenties voor de wijk zal
hebben . De discussie over het rijkswegtracée, bovenlangs Kampen (via Ijsselmuiden) of onderlangs (door
het landelijk gebied), loopt al decennia lang en is
enkele jaren geleden beslecht in het voordeel van de
zuidelijke variant. Dit kan vérgaande consequenties
hebben voor uitbreidingsmogelijkheden van Kampen
in zuidelijke richting omdat het gebied daarmee
doorsneden wordt, verdere uitbreiding wellicht
onmogelijk maakt en/of kostbare ge luidswerende
voorzieningen zal vereisen die het landschap ingrijpend zullen veranderen. De uitbreidingsmogelijkheden moeten dan in de richting van Ijsselmuiden worden gezocht, met welke gemeente het gesprek over
gemeentelijke herindeling gaande is. Daar staat
tegenover dat het zuidelijke tracée gunstige (economische) effecten kan hebben bij ontwikkeling van
haven- en bedrijfsactiviteit in de richting van Emmeloord.
De rijksweg blijkt een lastige, politieke kwestie te
zijn. Milieudefensie heeft een procedure in gang
gezet en in verband daarmee is de tweede fase van
het bestemmingsplan aangehouden . De uiteindelijke

beslissing bij Koninklijk Besluit wordt afgewacht.
Intussen heeft Rijkswaterstaat voorbereidende bodemonderzoeken al uitbesteed aan een gespecialiseerd
bureau en worden gronden onteigend en opgekocht.
Per 1 oktober volgend jaar wordt een aanvang
gemaakt met de werkzaamheden.
Vergelijkbaar is de planning van de Hanzelijn door de
NS: ook hierover lijkt de discussie (nog) niet op gang
te komen, terwijl er meerdere plannen liggen en de
aanleg van deze lijn in sociaal -economisch en ruimtelijk opzicht ingrijpend kan zijn. Eén van de (minder
waarschijnlijke) opties is, de spoorlijn langs de nieuwe
N50 aan te leggen.
Uiteenlopende invalshoeken
In het plan hebben de vijf kunstenaars uiteenlopende
meningen en invalshoeken naar voren gebracht en
zijn er dialogen ontstaan, werden gegevens uitgewisseld en trad er een wederzijdse beïnvloeding op . Met
deze uitwisseling werd volgens coach Bunschoten
recht gedaan aan de complexiteit van de hedendaagse, stedelijke cultuur. De aandachtsgebieden van de
kunstenaars vertoonden overlappingen (bij de vormgeving van de pub li eke ruimte bleek de scheiding tussen openbaar en privé een van de belangrijkste
onderwerpen), maar zij liepen ook uiteen. De individuele standpunten die aan het cultuurplan ten
grondslag liggen en die in de voorstellen resulteerden, zijn die van (1) de architectonisch ontwerper die
in allerlei objecten 'interfaces' ziet, die hij door een
betrekkelijk eenvoudige ingreep van een 'Kampense'
identiteit voorziet, (2) de beeldend kunstenaar die
zijn eigen archeologische methodiek ontwerpt, (3) de
industrieel ontwerpster die met alternatieve plannen
komt voor de inrichting van het maaiveld, (4) de beeldend kunstenaar die een andere organisatie van de
openbare ruimte in het stedelijk concept voor De
Maten voorstelt, gericht op gemeenschappelijke activiteiten, en (5) de monumentaal vormgeefster die
'natuurlijke' elementen, zoals bomen, een rol laat
spelen bij het ontwikkelen van 'herkenbare' plekken,
zoals tuinen en de overgangen tussen stad en land.
Anticiperen op veranderde omstandigheden
De onderzoeksresultaten van het project, samengevat
in Het cultuurplan Kampen in casu De Maten, zijn
eind mei aan de gemeente gepresenteerd en daarmee is het gesprek over mogelijke volgende stappen
van start gegaan. De coach en de kunstenaars hebben
hun voorstellen aan de hand van hun specifieke
benadering in tekst en beeld toegelicht, in termen
van 'het scheppen van gunstige culturele voorwaarden, waarin mensen hun identiteit kunnen ontplooien'. Omdat de bouw van de uitbreidin gswijk De
Maten zich over een aantal jaren uitstrekt, zijn er verschillende regelsystemen in het plan ingebouwd.
Dankzij die regelgeving blijft het plan flexibel en kan
men op bepaalde punten anticiperen op veranderende omstandigheden.
Ter afronding van het project wordt in het najaar een
publicatie uitgebracht. Hierin wordt aandacht
besteed aan Het Cultuurplan Kampen in casu De
Maten en de voorbeeldfunctie(s) ervan als stedebouwkundige organisatiemodel. Het boek zal veel
beeldmateriaal bevatten van Kampen door de tijd
heen; flarden van de wind die in de bomen is blijven
hangen; de brug als oeververbinding, maar ook als
trots symbool van industriële voortuitgang; het uitzicht over de polder, vanaf de Zwartendijk gezien;
archeologisch bodemonderzoek; een onrustbarende
voetafdruk in het zand.
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'Findlinge'. Aan de hand van bodemvondsten komt men meer te weten over de
geschiedenis van een lokatie, de gewoontes
en gedragspatronen van de bevolking en
daarmee over (de opvattingen over) de
eigen identiteit. De benadering van Justus
Bottenheft toont verwantschap met de
archeologie, maar als kunstenaar voegt hij
speelse elementen aan de methodiek toe .
Zijn 'archeologische' objecten zijn onder te
verde len in: 'findlinge', historische en spelmatige vondsten .

Cultuur van het maaiveld. Bij dit pIanonderdeel wordt het grondoppervlak op straatniveau en de manier waa rop dat gedicteerd
wordt door regels ten aanzien van verhoogde stoepen, een bollend wegdek met of
zonder markering, parkeervakken, vuilophaaltegels, GWL-paaltjes, kolken en putten,
lanta arn palen en bomen, onder de loupe
genomen. Met betrekkelijk eenvoudige
materialen en middelen kan er op deze
'regelgeving' gevarieerd worden. Baukje
Trenning stelt voor een bepaalde strook of
zone in De Maten anders in te richten en
wel als (landschappelijk) beeldoppervlak. In
de grillige contour en de materiaalarticulatie van de bestratingsstrook, klinken echo's
door van de geluidsgolven van de N50 en
wordt de eb- en vloedlijn van de Ijssel wee rspiegeld . Zo wordt de mens zich ook zintuigelijk sterker bewust van de aarde waarop
men leeft.

Informatie
Gemeente Kampen
H. Kleemans, burgemeester
Postbus S009
8260 GA Kampen
tel. 038-3392999
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Oriëntatie en Natuur. Leidi Haaijer constateert dat door transformatie van het polderlandschap tot stadsgebied de algemene oriëntatie
drastisch veranderd is, al was het alleen maar omdat de kerktorens
uit de binnensta d niet langer zichtbaar zijn vanu it De Maten. In haar
plan spelen 'natuurlijke' elementen een ro l als (vormgevende) cultuurobjecten; bomen als herinneringsobjecten en oriëntatiepunten
in de ruimte, als 'grensovergangen tussen stad en land' en als
(geschakelde) omheining of haag, ter afbakening van een bepaald
gebied.
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Het Instituut, Laboratorium voor Kunst en
Publieke Ruimte
p/a Christelijke Hogeschool voor de Kunsten
Constantijn Huygens
Afdeling voorlichting en publiciteit
Ivonne Rietman
Postbus 5012
8260 GA Kampen
tel. 038-3395646
fax. 038-3395660
De publikatie van Het cultuurplan Kampen
in casu De Maten verschijnt in het najaar bij
Uitgeverij Thoth, 8ussum

Stadspark Schothorst als stedelijke ruimte
Willem Oxener, Jan Schoutrop

De stadsuitbreiding van Amersfoort staat sinds enige tijd sterk in de publiciteit
door ondermeer de spraakmakende woonwijk Kattenbroek. Deze wijk en de
wijken Schothorst, Zielhorst en het bestaande dorp Hoogland zijn gegroepeerd
rond een uniek 'groen hart' van circa 112.5 ha., het stadspark Schothorst. Bij de
inrichting Schothorst is uitgegaan van bestaande (landschaps) elementen.
Natuurbouw en recreatie gaan hier hand in hand en staan de circa 50.000
bewoners van de omliggende woongebieden ter beschikking. Hoe meer zij er
gebruik van maken, hoe beter het park aan z'n doel beantwoordt.
De afbeeldingen zijn ontleend aan Stadspark Schothorst Amersfoort;
foto's: Dirk Verwoerd

Informatie
Het boek Stadspark Schothorst Amersfoort,
Herma Hekkema (ISBN 90-74176-04-6),
is uitgegeven door de Dienst Stadsontwikkeling Gemeente AmersfoortlGrontmij NV
De Bilt en is voor f. 2S,- af te halen bij
Dienst Stadsontwikkeling
Stadshuisplein 3
3811 LM Amersfoort
tel. 033-4694278

Het stadspark als stedelijke ruimte is de visie die aan
Schothorst ten grondslag ligt. Actief gebruik en
natuurbeleving was de basis van het ontwerp. 65 ha
is vrij toegankelijk (openbaar) groen. De overige
ruimte bestaat uit sportvelden, volkstuinen, een
manege, en andere zogenaamde 'groene functies'.
Ook is ruimte voor een begraafplaats gereserveerd.
De drie hoofdkenmerken van het oorspronkelijke
landschap, reliëf (dekzandrug), laagte (water) en het
landgoed Schothorst (bebouwing, weide en bosgebied) zijn opgevat als blauwdruk voor het ontwerp
van het park .

landgoed Schothorst. Vanaf dat moment kwamen de
voorbereidingen op gang . Er werd een studie verricht
naar de landschappelijke en ecologische kwaliteiten,
waarvan de gegevens werden opgenomen in een
structuurplan. Bijna twintig jaar later is daaruit een
fors groengebied ontstaan met een breed scala aan
functies. Om voldoende eenheid te creëren is gekozen voor een sober, maar toch karakteristiek materiaalgebruik: roodbruine betonstenen voor de voetgangerspaden, rood asfalt voor de fietsroutes, wit
gemoffeld metaal voor de elegante pergola's en overal dezelfde lichtmasten en banken.

Oorspronkelijkheid
Als eerste onderdeel valt het samenstel van elementen van de buitenplaats Schothorst te onderscheiden villa, koetshuis, orangerie, boerderijen, opstallen, bos
en weidegronden.
Dit gebied is ingericht voor educatieve functies - met
ondermeer het gemeentelijk Centrum voor Natuuren Milieu-educatie - met behoud van het oorspronkelijk karakter. In het gebied is een vroeg middeleeuwse
boerderij herbouwd, die een beeld geeft van het
leven vroeger. Vooral kinderen vinden dat prachtig .
Er zijn ook educatieve tuinen ingericht met plantengemeenschappen die in deze streek thuishoren: droge en natte heide en poldervegetatie. Dan is er de
zogenaamde dekzand rug, die na de ijstijd door wind
en smeltwater is ontstaan en in het park duidelijk
herkenbaar is gehouden. Voorheen werd op deze
hoog gelegen zandgrond akkerbouw gepleegd . Nu is
de hele oppervlakte ingezaaid met gras en daardoor
geschikt om te spelen. Er wordt bijvoorbeeld druk
gevliegerd en ook worden hier manifestaties gehouden zoals de Hooglandse paardesportdagen. De grote
vijver (7 ha) is het derde onderdee l en legt een verbinding met het stedelijk gebied, waaronder winkelcentrum Em icl aer. De vijver is gegraven, maar heeft
wel een relatie met het polderlandschap dat hier
voorkwam.

Detaillering
Zorgvuldige detaillering, die in het bijzonder bij de
bouwelementen langs en in de vijver tot uitdrukking
komt. Daar zijn bijvoorbeeld een eiland en een amfitheater te vinden, bruggen en diverse beschoeiingen.
Zorgvuldige detaillering vraagt ook in de uitvoeringsfase begeleiding. Aan de stedelijke zijde van de vijver
is bijvoorbeeld gekozen voor een betonnen kade, die
voor deze toepassing is ontworpen. De ronde rand
steekt over het water heen, wat een mooi effect
geeft en de veiligheid bevordert. De roze kleur ontstaat door de toevoeging van gruis en brokjes graniet, een harde steensoort. Bijzonder is de verlichting
van de resp. 110 meter en 22 meter lange fiets- en
voetgangersbruggen die de wijken Zielhorst en Kattenbroek met elkaar verbinden. De keus viel op een
ontwerp van beeldend kunstenaar Jan van Munster:
elegante zwart gelakte palen van metaal, met een
wit verlichtingsdeel. Door deze verlichtingsmasten in
een oplopende hoogte naar de oever toe te kiezen,
ontstaat een mooie lijnwerking. Vooral in het donker
komt dat goed tot z'n recht. De brugleuningen werden afgestemd op het verlichtingsontwerp en zijn
even elegant en transparant. Zelfs de roestvaststalen
bevestingsbouten zijn heel bewust gekozen, want
een goed ontwerp vraagt perfectie tot in het detail.
Na 15 jaar stedebouw uit de groeistadperiode van
Amersfoort zijn in de woongebieden verschi llende
periodes in architectuur duidelijk te herkennen van
zeer bescheiden tot frivool met als bindende factor
het stadspark Schothorst als Stedelijke Ruimte.

Eenheid
In 1974 kreeg de gemeente Amersfoort het gebied in
eigendom, met daarin ondermeer het voormalige

De rol van de opdrachtgever in de Europan-jury
Prijsuitreiking Europan 4 op 21 juni

Verslag van een jurlid
Gemeenten zijn voor Europan van groot belang, niet
alleen vanwege hun financiële bijdrage van
f. 100.000,00 aan de prijsvraag, maar ook wat het
natraject van de prijsvraag betreft: de realisatiefase,
waarin op basis van de ideeën die aan het prijswinnende ontwerp ten grondslag liggen, een plan gerealiseerd moet worden.
Deelname aan Europan is voor veel gemeenten een
moedige operatie. Niet zelden is ze het resultaat van
de inzet van een aantal bevlogen personen in een
gemeente in een poging om de blik meer naar buiten
te richten en om problemen nu eens aan anderen
voor te leggen. Hoewel op lokaal niveau vakbekwame ambtenaren e'n politici werkzaam zijn, is de kans
dat buitenstaanders een visie ontwikkelen die nieuwe
ideeën oplevert, redelijk groot.
Door de gemeente Groningen wordt veel samengewerkt met externe ontwerpers, waarvan een deel van
buitenlandse afkomst. Zij waren het juist die ons
inspireerden tot het op een andere manier lezen van
de stad en zij zetten ons aan tot interventies waartoe
wij zelf niet in staat waren geweest. Daniel Libeskind
schreef dan ook eens dat je vreemdelingen nodig
hebt om de schatten in je eigen stad te ontdekken . In
dat opzicht vind ik de investering in Europan 3 voor
de stad Groningen zeker de moeite waard geweest:
de inzendingen voor het Circusterrein leverden interessante ideeën op . Vooral inspirerend was het winnende plan van het Brits/Nieuw Zeelandse team:
Jonathan Woodroffe, Chris Moiier en Dominic Papa.
De tentoonstelling van alle inzendingen voor de
gemeente Groningen en de openbare discussies over
de plannen hebben een belangrijke bijdrage geleverd
aan het ontwikkelen van een stedebouwkundig scenario voor het Ciboga-terre in (een woningbouwlocatie voor 1000 woningen) waarvan de prijsvraaglocatie
voor Europan 3 onderdeel uitmaakte. Het prijswinnende architectenteam is bij het ontwikkelen van dit
scenario betrokken geweest en heeft nu met de
architectenbureaus Faro Architecten uit Delft en
Concko & Gautier uit Parijs (beide eerdere Europan- ·
winnaars), opdracht gekregen dit scenario verder uit
te werken tot een realiseerbaar plan. Een aanbod aan
de prijswinnaars voor een direct te realiseren woningbouwplan elders in de stad, sloegen zij af.
Werkwijze van de jury
Europan is zo'n mooie prijsvraag omdat ze de op vernieuwing gerichte ideënprijsvraag koppelt aan een
kans op realisatie van een bouwopdracht. Gemeenten
verplichten zich moreel, door middel van een zogeheten 'intentieverklaring', de winnaars aan een bouwopdracht te helpen. Binnen de jury vonden tijdens
het beoordelingsproces voortdurend intensieve
inhoudelijke discussies plaats over de te hanteren
beoordelingscriteria. Voor mij heeft de koppeling tussen idee en praktijk voortdurend een belangrijke rol
gespeeld tijdens mijn jureringswerkzaamheden. Naast
de herkenbaarheid van de in de plannen aangedragen oplossingen voor de problematiek die met het
thema 'bouwen van de stad op de stad' aan de orde
worden gesteld, vormde het programma dat door de
gemeente voor de prijsvraag locatie is opgesteld, de
basis voor de vervulling van mijn rol in de jury. Het
programma was vaak zeer gedetailleerd en werd
naar aanleiding van vragen van deelnemers in veel
gevallen nog eens precieser geformuleerd . Bij het
jureren heeft de mate waarin de plannen voldoen
aan de gedetailleerde programma's zeker niet de
hoofdrol gespeeld . In een aantal gevallen was de jury
zelfs van mening dat het programma onvo ld oende
inspirerend was voor de deelnemers. De inzet werd
dan om een gemeente op andere gedachten te brengen door innovatieve plannen te honoreren en bij
voorbaat niet te kiezen voor het voorspelbare. Door

Niek Verdonk

deze wijze van beoordelen was de jury van mening
dat de doelstellingen van Europan - een zoektocht
naar het verrassende en het onbekende - werden
onderschreven .
Beoordelingscriteria
In een zo divers samengestelde jury lijken tijdens het
beoordelingsproces de verschillen in professie soms
weg te vallen, maar in de eindronde komen de diverse invalshoeken juist scherper tot uitdrukking. In deze
beslissende fase heb ik getracht te benadrukken wat
de betekenis van een ontwerp kan zijn voor de opgave waar het lokale bestuur voor staat. Niet zozeer de
mate van de realiseerbaarheid van een ontwerp is
doorslaggevend, maar het vertrouwen dat de ontwerpers in staat zijn - de professionaliteit lijken te
bezitten - om samen met de opdrachtgever de
opdracht te realiseren. Een belangrijk beoordelingscriterium in mijn ogen was of een winnend ontwerp
op alle lagen voldoende rijkdom bezit: een mooie
programmatische uitwerking in samenhang met een
goed stedebouwkundig plan dat op architectonisch
niveau intelligent is uitgewerkt. Mede vanuit mijn
ervaring als opdrachtgever van een groot aantal
woningbouwprojecten, heb ik dit als mijn taak binnen de jury beschouwd. De jury meende dat slechts in
enkele geval len van deze drievoudige gelaagdheid
sprake was. Niettemin ben ik ervan overtuigd dat met
de toekenning van de prijzen in deze vierde ronde
van Europan een aanta l ontwerpen is gehonoreerd,
dat vèrgaande mogelijkheden biedt om de door de
gemeenten met hun locaties aangesneden problematiek te stimuleren bij het zoeken naar creatieve oplossingen .

Prijswinnend ontwerp Europan 3 voor het Circusterrein in Groningen van Jonathan Woodroffe, Chris Moiier, Dominic Papa
foto: Thijs Wolzak Fotografie
./

/

'\

//'

"

///

'y

,11
/

/

"J
~
.. .A

.//////
/

..-:-~

Op 21 juni 1996 vindt de prijsuitreiking plaats van de vierde
Europan-prijsvraag. Op deze
feestelijke dag zal de voorzitter
van de Nederlandse jury, rijksbouwmeester prof. ir. Wytze
Patijn,hetjuryoordeelvan
Europan 4 bekend maken.
Kristin Feireiss, directeur van
het Nederlands Architectuurinstituut, zal de prijzen aan de
winnaars en de eervol vermeIden uitreiken.
Het projectbureau van de
Stichting Europan Nederland
ontving voor deze ronde in
totaal 245 inzendingen uit
binnen- en buitenland: 30 voor
de locatie in Almelo, 42 voor de
locatie in Amsterdam -Osdorp,
77 voor de locatie in Den Haag,
39 voor de locatie in Emmen en
57 voor de locatie in Utrecht.
Het was voor de jury een moeilijke en zware taak om uit dit
grote aantal inzendingen, waaraan vaak zo intensief is
gewerkt, een verantwoorde
selectie te maken en de laureaten aan te wijzen. Het thema
van Europan 4 luidt: bouwen
van de stad op de stad, transformatie van stedelijke gebieden. Een thema dat zich in
eerste instantie richt op de periferie van de stad - op de uitbreidingswijken van de jaren zestig
die in de loop der tijd een
verandering in betekenis ondergingen en daardoor vragen om
aanpassingen. Beschouwing van
de ter beschikking gestelde
locaties leert dat de met dit
thema aangesneden problematiek zich op meer plaatsen dan
in de genoemde uitbreidingswijken manifesteert; het begrip
'periferie' is op meerdere
niveaus te vertalen.
Niek Verdonk, werkzaam bij de
dienst RO/EZ van de gemeente
Groningen, was bij Europan 3
betrokken toen de gemeente de
locatie het Circusterrein
aanbood. In dit artikel doet
Niek Verdonk verslag van zijn
ervaringen als jurylid bij
Europan 4, in de hoedanigheid
van belangenbehartiger namens
de opdrachtgevers.

Informatie
Het juryrapport van Europan 4 is vanaf 21
juni (Nederlands/Engels) verkrijgbaar bij
het projectbureau van
Stichting Europan Nederland,
Museumpark 25
Emmie Vos, Anne Hoogewoning
3015 C8 Rotterdam
tel. 010-4401238
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Van voorzichtig begin naar volwassen rol
Kwaliteit op termijn

José van Campen

Vaak worden projecten met veel inzet en betrokkenheid gerealiseerd, en zijn daar veel partijen bij
betrokken. De gemeente, de ontwikkelaar of corporatie, de bewoners, de architect en vele anderen.
Minder vaak wordt teruggekeken naar de uitgangspunten. In hoeverre voldoet het gebouw enige tijd
later aan de oorspronkelijke wensen en verwachtingen?
Het stadsvernieuwingsproject in de Rotterdamse wijk Middelland van Van Herk en De Kleijn
bijvoorbeeld, werd in 1988 opgeleverd en in architectuurkritieken goed ontvangen. Bij een evaluatie,
enkele jaren later, is vooral gelet op de gebruikswaarde en de beheersaspecten. Tekst en foto's geven
inzicht in de maatschappelijke betekenis van architectuur, en dat kan gelden als argumentatie voor
gemeentelijk architectuurbeleid. (1)
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Straatw and Nieuwe Binnenweg, winkels en
entree woningen
foto's: Brian Rose

Temidden van het veelkleurige gebeuren van 's-Gravendijkwal, Nieuwe Binnenweg en Claes de Vrieslaan
in Rotterdam-West staan vijf bouwblokken die opvallen door hun verscHijning, maar tegelijkertijd naadloos in het straatleven zijn opgenomen. Gebouwen in
afwijkende materialen en kleuren die toch het ritme
van de omgeving hebben. Het gaat hier om het
'WiWo-project' van éénentachtig woningen met
bedrijfs- en winkelruimten van het Woning Bedrijf
Rotterdam, regio West. Architecten zijn Arne van
Herk en Sabien de Kleijn. Het project werd eind 1988
opgeleverd .
Kleine stukjes straat
Het WiWo-project was één van de eerste kleinschalige
stadsvernieuwingsprojecten in Rotterdam -West. Een
belangrijke doelstelling was om de stapsgewijze vernieuwing van de hoofdstraten in de wijk in gang te
zetten en te zorgen dat dit proces van vernieuwing
ook door de particuliere eigenaren zou worden
voortgezet. Architect Arne van Herk: 'Ik was gecharmeerd van de lokatie. Door de menging van functies
als wonen, werken, uitgaan, winkels kan je daar nog
spreken van straten die echt als straat functioneren.
Dat is één van de uitgangspunten geweest bij het
ontwerp, de projecten mochten de buurt niet gaan
beheersen. Mensen moesten niet de indruk krijgen
dat de buurt helemaal werd veranderd . De projecten
moesten individueel, elk op z'n eigen plek een bijdrage leveren aan de buurt. Dat verklaart bijvoorbeeld
de wijze van ontsluiting van de woningen, evenals
het kleur- en materiaalgebruik.'
Na de oplevering verklaarde Joris Molenaar in Archis
het project op dit punt geslaagd: 'De bouwblokken
staan in de wijk als gouden kronen in een regelmatig
maar verwaarloosd gebit'. (2) Hoe is dat zes jaar later?
Wel, de tandarts is er nu druk aan 't werk en grote

delen van het destijds verwaarloosde gebit zijn getrokken . De gouden kronen lijken nu de sterkste onderdelen van het gebit. Maar ze moeten nodig gepoetst.
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Slordig gebouwd
Hoe gedraagt het project zich sinds de oplevering?
De heren A. van der Dussen, hoofd bouwen onderhoud en J. Wulffraat, werkvoorbereider planmatig
onderhoud, van Woning Bedrijf Rotterdam, regio
West: 'Het project onderscheidt zich tot nu toe qua
onderhoud niet in positieve of negatieve zin van
andere stadsvernieuwingsprojecten.' De gesignaleerde noodzakelijke poetsbeurt staat in de vorm van het
schilderen van de toegangspartijen inderdaad op het
programma, maar dat is regulier onderhoud na zes
jaar. Het klachtenonderhoud blijft binnen het budget
en betreft vooral zaken als aanpassingen tegen vandalisme, zorg voor galerijen, hemelwaterafvoer en
riolering, het dak, het hang- en sluitwerk en de
spreekinstallatie. De mutatiegraad is hoog, maar ver·
klaarbaar door de lokatie en het grote aantal jonge
gezinnen (doorgroeiers). De beheerder is te spreken
over de goede menging van woningtypes door het
project, waardoor per verdieping en per entree een
gedifferentieerde opbouw van bewoners bestaat. De
bewoners zijn content met de woningen en tevreden
over de plattegronden.
Ten tijde van de oplevering waren bewoners en
beheerder echter minder tevreden. Er waren bijzonder veel rondes nodig met aannemer, architect en
projectleider om alle gebreken te herstellen of aan te
passen. Het project werd slordig gebouwd en afgewerkt. Waar ligt dat aan? De beheerder gelooft niet
dat dit te maken heeft met het architectonisch ontwerp, het project was niet moeilijker te bouwen dan
andere projecten. Het was gewoon onzorgvuldigheid,
vooral van de aannemer. Een aannemer kan een
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Interieur trappehuis

bestek op vele manieren uitvoeren en op verschillende wijze met klachten omgaan . De betreffende aannemer deed dat niet zorgvuldig. De architect stelt dat
het te maken heeft met prioriteiten en geld. De elementen die voor hem belangrijk waren, zoals de bijzondere verlichting langs de bovenste galerij of de
ruimtelijkheid van het trappehuis, kostten waarschijnlijk meer aandacht en geld. De aannemer heeft dit
teruggehaald op andere zaken.
De praktische verdeling van verantwoordelijkheden
bij de bouw tussen architect, projectleider en beheerder is na zes jaar niet precies duidelijk meer. De architect stelt dat het toezicht tijdens de bouw werd uitgevoerd door een opzichter van de gemeente die
meerdere projecten onder handen had en geen
betrokkenheid had op lange termijn. De directievoering tijdens de bouw lag echter, zoals bij alle projecten van het Woning Bedrijf Rotterdam, bij de architect die daarmee dus de eindverantwoordelijkheid
had. Dit is een probleem dat vaker voorkomt, zegt
Van der Dussen. De architect verdwijnt na de oplevering uit beeld, terwijl de klachten die na de oplevering ontstaan deels te maken hebben met zijn werk.
Misschien zou er ook voor architecten zoiets als een
garantietermijn moeten zijn, liefst gekoppeld aan
een laatste betalingstermijn van het honorarium .
Vestibule of voetbalveld
In het architectonisch ontwerp van het project zitten
twee elementen waar de beheerder duidelijk niet
gelukkig mee is: de trappenhuizen en de binnenterreinen .
De trappenhuizen werden in het eerder genoemde
artikel beschreven als 'monumentale spelonken'. De
combinatie van functies in de straten waaraan het
project ligt blijft alleen in stand als het één niet onder
het ander hoeft te lijden, merkte de architect bij eerdere projecten in woon/winkelstraten. Daarom wilde
hij de entrees van de woningen niet als anonieme
deurtjes tussen de winkels wegmoffelen. De entrees
mochten anderzijds het winkelfront niet verstoren .
Gekozen is voor bundeling van de entrees van de
woningen in een ruim, transparant trappehuis. Bewoners krijgen in plaats van een donker halletje een
'supervestibule' als entree en voorbijgangers zien
ineens een extra dimensie toegevoegd aan het straat-

beeld, namelijk een doorkijkje naar het binnenterrein.
De architect: 'Het trappehuis is een belangrijke ruimte
geworden die in verhouding staat met de straat.'
De beheerder let op andere zaken. J. Wulffraat: 'Het
trappehuis is groot genoeg om in te voetballen. Het
klinkt ook lekker hol als je op die lange metalen trappen stampt.' In de normale meerjaren-onderhoudsplanning zijn trappenhuizen na negen jaar aan
onderhoud toe, maar in dit project wordt overwogen
om twee jaar eerder in te grijpen . Vooral het stucwerk tot aan de grond is zeer kwetsbaar. Het is smoezelig en er staat van alles in gekrast. De beheerder
overweegt dan ook om het stucwerk op de kwetsbare
punten te vervangen door tegelwerk. De architect zal
hierover niet worden geraadpleegd, dat gebeurt
alleen bij beeldbepalende ingrepen zoals verandering
van vormen en kleuren. 'Dit is een praktisch onderhoudsprobleem, daarmee gaan wij niet naar de architect terug.' Was dit niet te voorzien tijdens het ontwerpproces? Bij het Woning Bedrijf Rotterdam beoordeelt de afdeling onderhoud alle ontwerpen. Vervolgens is het aan de architect en de projectleider om de
opmerkingen al dan niet te honoreren. De beheerder
vindt dat een ideaal gebouw echt niet onderhoudsvrij
hoeft te zijn, maar verwacht wel van de architect dat
hij bepaalde 'standaard' onderhoudsproblemen voorkomt (zoals stucwerk tot de grond in gemeenschappelijke ruimtes. Navraag bij de architect leert dat het
hier om een klassiek voorbeeld van bezuinigen gaat:
het oorspronkelijke ontwerp voorzag in tegelwerk.
Dit werd echter 'wegbezuinigd', waarna er vijf jaar
een probleem ligt bij de afdeling onderhoud.
Gemeenschapszin
De binnenterreinen zouden als gemeenschappelijke
tuin een enorme aanvulling op het woongenot kunnen betekenen, juist in dit ruige deel van Rotterdam.
Maar op een mooie dag in mei ligt het binnenterrein
erbij als een woestijn . Verpauperd . De mensen verpozen zich op balkon of galerij. De architect praat er
niet graag over: 'Het is niet door ons ingericht en dat
is erg jammer'. De beheerder is ook niet tevreden.
Het inrichtingsplan van de architect werd niet praktisch bevonden, waarna in eigen beheer een tweede
inrichtingsplan werd opgesteld. Dit bl ijkt nu slecht te
functioneren. Momenteel wordt gewerkt aan een
plan voor herinrichting, waarbij de bewoners een
belangrijke rol zullen gaan spelen.
En tot slot de galerijen. Omstreden, maar in dit project met veel overredingskracht van de architect toch
toegepast. 'De galerij was noodzakelijk ten gevolge
van de keus voor een aanééngesloten winkelfront en
een centraal trappehuis . De galerij van de onderste
laag maisonnettes moest aan de achterzijde van de
bouwblokken komen op de uitbouw van de winkels.
Dit is tegelijk ook de zonzijde. Daarom combineerden
we de galerij met de privé-buiten ruimten, per vijf
woningen . Bij duurdere woningen was er vast een
andere oplossing gevonden . Want je neemt een risico, je doet een beroep op de gemeenschapszin van
de bewoners. Je geeft ze de verplichting om het met
elkaar te kunnen vinden, waardoor ze misschien ook
zuiniger zijn op het gebouw. Je kunt je afvragen of
dit armoe is of luxe. Volgens mij is het luxe.'
Van voorzichtig begin naar volwassen rol in de
stadsvernieuwing
Het opmerkelijke van dit project zes jaar na de oplevering ligt vooral in de rol die het speelt in deze
stadsvernieuwingsbuurt. Het is een buurt voor een
film, het ritme is nauwelijks te beschrijven op papier.
De WiWo bouwblokken liggen er middenin, enigzins
'shabby' maar dat mag eigenlijk best op deze plek. Bij
oplevering werd de vraag gesteld of ze, vanwege hun
afwijkende uiterlijk en kwetsbare onderdelen, niet
beter in een buitenwijk hadden kunnen staan. Op dit
moment zou je deze vraag niet meer stellen . Het project is hier op z'n plaats, geworteld, en kan nu met
wat zorg en liefde van de gebruikers en de beheerder, gaan gedijen. En daarbij trekt het de omgeving
met zich mee door het oude te respecteren en het
nieuwe duidelijk te maken.

Noten
1 Dit artikel is een bewerking van het artikel Kwaliteit op termijn,
van voorzichtig begin naar volwassen rol in Nieuw Tijdschrift
voor de Volkshuisvesting, juni 1995, uitgever Samson H.G. Tjeenk
Willink.
2 Joris Molenaar, Nieuwbouw blokken retoucheren het straatbeeld,
in Archis 9-89.
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Dwingende stedebouwkundige structuur in
Centrumplan Valkenswaard

Toon van Aken

In het centrum van de Brabantse gemeente Valkenswaard (bijna 31 .000 inwoners)
wordt aan een ontoegankelijk terrein een geheel nieuwe en gevarieerde
stedebouwkundige invulling gegeven; het centrumplan. Naast een inmiddels
gerealiseerd gemeentehuis, komt er een sociaal-cultureel centrum met een
theaterzaal en een theatercafé, worden er 114 appartementswoningen en een aantal
kantoorunits gebouwd. De aanpak van dit project is ongebruikelijk, omdat zowel het
stedebouwkundig plan, als de architectuur van alle gebouwen en die van de
openbare ruimte·in handen van één ontwerper is gelegd, Toon van Aken, architect te
Eindhoven. Desgevraagd door de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente
Valkenswaard geeft Van Aken hierbij een toelichting op het project.

Nieuw bouw gemeentehuis Valkenswaard
foto: Combi Meiskens

De locatie
Het Valkenswaardse centrum geeft een onderscheid
te zien in een winkelgedeelte - het kernwinkelgebied
- en een ontmoetingsgebied. Het bloeiende winkel centrum heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld
ten noorden van de Markt, zowel we stelijk als oostelijk van de Eindhovenseweg. De Markt kan worden
beschouwd als ontmoetingscentrum, ondanks de aanzienlijke verkeers- en parkeerfunctie. Deze historisch
bepaalde ruimte omvat een scala aan functies, waardoor de Markt zijn sociaal-culturele en bestuurlijke
centrumfunctie behouden heeft. Niet in de laatste
plaats wordt dit veroorzaakt door een relatief groot
aantal horecafuncties, het (inmiddels voormalige)
gemeentehuis en het feit dat er nog steeds een weekmarkt wordt gehouden . Beide 'centra' liggen tegen
elkaar aan, zodat een goede uitwisseling en integratie van functies mogelijk is.
leder centrum, ook dat van Valkenswaard, kent
gebi eden met een gemengd karakter die vaak ruimtelijk tot de minder markante gebieden behoren.
Deze randgebieden vormen meestal de overgang tussen het feitelijk centrumgebied en de woongebieden.
Onder deze randgebieden vallen meestal delen waar
een zekere barrièrewerking van uitgaat. Ze maken
het centrumgebied weinig herkenbaar of toegankelijk doordat zij niet openbaar van karakter zijn. Het
Valkenswaardse centrumgebied heeft drie van dergelijke gebieden; drie bedrijfscomplexen. Het complex
ten oosten van de Markt - de voormalige sigarenfa briek Hofnar - is enige jaren geleden gekocht door de
gemeente met een bijdrage uit de provinciale stadsverni euwingspot. Sinds kort is de gemeente ook eige-

naar van het Willem II -complex, ten noordoosten van
het centrum. Het totale plangebied ten oosten van de
Markt omvat, na onder andere sloop van het fabrieks·
complex, circa 2,5 ha.
De wens om alle diensten onder één dak te brengen,
werd al in 1989 door de gemeente Valkenswaard uit·
gesproken. In datzelfde jaar vroeg de gemeente mij
een ontwerp te maken voor de uitbreiding van het
bestaande gemeentehuis aan de Markt. Na een inten·
sieve studie en vijf jaar voorbereiding w erd uiteindelijk besloten dat er een geheel nieuwe opzet noodzakelijk was en stelde ik een multifunctioneel plan op.
Het stedebouwkundig plan
De ontsluitingsmogelijkheden aan de meest openbare zijde van het gebied, de Markt, waren beperkt.
Aan de Markt staan, op een enkele uitzondering na,
historisch waardevolle panden . In de woonstraten die
het gebied verder begrenzen waren voldoende ontsluitingsmogelijkheden voorhanden . De complexiteit
van de ontwikkeling lag opgesloten in de beperkte
ruimte aan de Markt in relatie tot de programmatische uitgangspunten van een cultureel centrum en de
uitbreiding van een gemeentehuis. Samenvoeging
van alle gemeentelijke diensten maakte een uitbreiding van het gemeentehuis noodzakelijk, een
gemeentehuis dat zich al kenmerkte door drie, verschillend gedateerde, bouwstijlen . Een verdere uitbreiding zou een onverantwoorde ontwikkeling betekenen, zowel architectonisch al s programmatisch; uitbreiding zou alleen maar leiden tot een nog onsamenhangender geheel.

Door het terugbrengen in de oorspronkelijke staat
van het oudste deel, daterend uit 1926, blijft een historisch pand met voor Va lkenswaard emotione le
waarde, gehandhaafd. Arcadebebouwing rondom
het oude gemeentehuis vormt, naast het decor voor
het historische pand, de ontslu iting van het gebied
aan de meest openbare zijde en legt een relatie met
het noordelijk gelegen winkelcentrum . De beperkte
ontsluitingsmogelijkheden in samenhang met de
openbare functies van de te ontwikkelen gebouwen,
vormden aanleiding om een sterk dwingende stedebouwkundige structuur te introduceren. Smalle straten waaraan gebouwen ontwikkeld worden met veel
baliefuncties verbinden twee ronde pleinen van verschillende orde. Een groter, voornamer plein waar het
cultureel centrum wordt gerealiseerd naast het nieuwe gemeentehuis, en een kle iner, informeel woonplein dat de woonstraten achte r de Markt verbindt.
Zorgvuldige afstemm ing van funct ies in het pIangebied zullen bijdragen aan een levendiger centrum
gedurende de maximale tijd per etmaal. Immers een
bibliotheek, theaterzaal, cultureel café, muziekschool, vol ksun iversiteit en een gemeentehuis hebben
zeer uiteenlopende bezoe ktijden. De afronding van
het stedebouwkundig plan wordt in de woonstraten
gevormd door drie woonb lokken rondom het woonplein, waarbij ieder woonblok over een eigen parkachtig ingericht woongebied besch ikt .
Architectuur, gemeentehuis en infrastructuu r
De dwingende stedebouwkundige structuur ve rgt

een gedisciplineerde ritmische bouwvorm. Bovend ien
is het, bij het bouwen van een gemeentehuis, 'een
huis van allen', van belang een herkenbare maat en
schaal te rea liseren. Twee bouwlagen met een derde
terugliggende bouwlaag, afgedekt met zadeldak, is
het thema voor planontwikkeling geweest. Voor de
woningbouw is hetzelfde thema gekozen, weliswaar
met een eigen schaalopbouw en in meerdere bouwlagen . De gevels zijn van zalmgele en rode bakstenen
gecombineerd met graniet. De dakvlakken met hun
imposante dakoverstekken zijn gedekt met leipannen . De kozijnen refererend aan het historische stalen raamprofiel zijn van een sma l, gedetailleerd aluminium profiel.
Het gemeentehuis vormt zich als het ware om de
raadzaal. Naast de ruimtelijke waa rde die zo'n zaal
biedt bij de entree, is het prettig de bestuurskracht
van een gemeente te ervaren binnen het gebouw. De
verdiepingen zijn middels een vide verticaal verbonden. Alle baliefuncties bevinden zich, over de verdiepingen verdeeld, links en rechts naast de raadzaal.
Enerzijds biedt dit herkenbare posities, anderzijds
komt er weinig publiek in de overige kantoorruimten.
De mate van belangrij kheid naar het gemeentehuis
en cultureel centrum vind je ook terug in de bestrating en straatmeubilair. De woonstraten krijgen een
smal straatprofiel van betonnen klinkers met moIgoten en een bakstenen bestrating tot aan de geve ls.
De bomen zorgen voor een informeel karakter.

Het oude raadhuis

Gemeentehuis en sociaal-cultureel centrum

Inf ormatie
Gemeente Va lkenswaard
A fd. Bouwen en Wo nen
Ir. M. G.A. va n der Velden
De Hofnar 12
5550 GA Valkenswaard
tel. 040-2083670
Toon van Aken A rchitektuur BV
Welschap Business Center
Luchthavenweg 13
5657 EA Eindhoven
tel. 040-2570757
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De noodzaak van een nieuw programma
voor de verstedelijking in de 21 eeuw
Ontwerpen voor Nederland

Annius Hoornstra

foto: Hèlen A. Vink, Haarlem

In september 1995 is de stichting Ontwerpen voor Nederland
opgericht. De stichting wil een
discussie voeren over de
toekomstige (ontwerp)opgaven
voor de ruimtelijke inrichting
van Nederland in de 21ste eeuw
en vervolgens (ontwerp)oplossingen aandragen. Meer dan
honderd vertegenwoordigers
uit diverse disciplines zijn
inmiddels bij de stichting
betrokken.
Ontwerpen voor Nederland
heeft onlangs de publikatie
Een nieuw programma voor
het stedelijk landschap in de
21 ste eeuw uitgebracht, De
stichting is van mening dat er
een debat plaats moet vinden
over de ruimtelijke ordening en
heeft als aanzet daartoe een
aantal personen gevraagd een
essay te schrijven. De teneur
van deze essays is dat er veel
gebeurd in de samenleving,
maar dat we er maar niet in
slagen om huidige en toekomstige ruimtelijke en maatschappelijke processen te vertalen
naar een samenhangend ruimtelijk ordeningsbeleid.

Informatie

Een nieuw programma voor het stedelijk
landschap in de 21ste eeuw is te bestellen
bij het secretariaat van Ontwerpen voor
Nederland en kost f. 25,- incl. verzendkosten .
Ontwerpen voor Nederland
Keizersgracht 321
1016 EE Amsterdam
tel. 020-5553666

Uitdagingen voor het ontwerp
De toon wordt in de publikatie gezet door Middelkoop, directeur van de stichting. Hij pleit in het voorwoord voor het onderkennen, herkennen en construeren van de rijkdom aan mogelijkheden die de verstedelijkingsopgave van Nederland in zich heeft. Het
moet afgelopen zijn met de tobberige probleemgeörienteerde toonzetting van de meeste ruimtelijke
nota's. In de toekomst liggen volgens hem genoeg uitdagingen voor vrolijke, kans-geörienteerde geluiden.
De toekomstige verstedelijkingsopgave wordt in een
wetenschappelijk kader geplaatst door Roes (SCP) en
Haest (Werkgroep '2 duizend). Zij komen op basis van
een analyse van maatschappelijke ontwikkeling tot
de conclusie dat de opgave voor de ontwerpende disciplines is veranderd. Ontwerpers moeten volgens
hen vorm geven aan de veranderende dagelijkse
bezigheden, gedragingen en preferenties met betrekking tot wonen, werken, gebruik van voorzieningen,
vrije tijd en mobiliteit. Hierbij is het van belang de
consequenties op verschillende ruimtelijke schaalniveau's te benoemen.
Ook Damen van het RIGO en Meuwissen en Kroesen
van Kolpron signaleren dat de huidige en toekomstige ruimtelijke processen een andere houding vereist
van het ontwerp. Damen pleit ervoor de scheiding
tussen de wereld van ontwerpers enerzijds en verkeer
& vervoer anderzijds te doorbreken. Mobiliteit is volgens hem niet een randvoorwaarde die moet worden
vormgegeven, maar voor een groot deel een consequentie van ruimtelijke ingrepen (met in achtname
van een aantal maatschappelijke randvoorwaarden)
Meuwissen en Kroesen illustreren in hun essay dat,
wil de ruimtelijke ordening werkelijk een bijdrage
leveren aan de economische vitaliteit van stad en
land, er meer moet worden geïnvesteerd in het analyseren van economische processen en de bijbehorende
opgaven voor het ontwerp.
Aan de lijst van uitdagingen voor de ontwerper
wordt door Van der Veen (Ontwerpen voor Nederland), Schuyt (SEV) en Hendriks (De Principaal) nog
een thema toegevoegd. Zij gaan in hun bijdragen in
op de relatie tussen ruimtelijke ordening en de drei gende tweedeling in de maatschappij. Hoewel Van
der Veen kanttekeningen plaatst bij de rol van de
ruimtelijke ordening en de drie schrijvers ook een
belangrijke rol zien weggelegd voor overheid en corporaties pleit men wel voor een offensieve ontwerpstrategie. Een dergelijke strategie moet economische
kansen scheppen en door middel van kwaliteit de
toekomstige leefbaarheid van de stad veilig stellen.
Ook komt in de publikatie het beladen begrip duurzaamheid aan de orde als thema voor het ontwerp.

Truijens (Ontwerpen voor Nederland) roept op om de
lat hoog te leggen en bij dit streven niet te zoeken
naar de marges in de huidige praktijk, maar als doel
te streven naar een wezenlijke verandering . Een dergelijke ambitieuze en daardoor inspirerende doelstelling zal, zoals ook uit de artikelen van Dinkla en Wijnja (Witteveen en Bos) en Uythof (lnvenit) naar voren
komt, niet bereikbaar zijn door besparingen op
(milieu -onvriendelijk) materiaal. De winst moet veeleer worden behaald op planologische en stede bouwkundig schaalniveau en met een meer dynamische
invulling van het begrip duurzaamheid.
Uiteindelijk ontstaat een bijna verstikkende opgave
voor de ontwerpende disciplines. Temeer, zo stelt De
Vreeze (Stimuleringsfonds), wanneer als gevolg van
de verschuiving in het opdrachtgeverschap van overheid richting markt, ontwerpers steeds meer de verantwoordelijkheid op hun bord krijgen om ook de
ideële, culturele en sociale kanten van het programma vorm te geven.
Een kanttekening bij de rol van de ontwerper
Uit de bovenstaande samenvattingen komt het beeld
naar voren dat Ontwerpen voor Nederland een
belangrijke rol ziet weggelegd in het debat voor de
ontwerper. Gelukkig, zou men kunnen zeggen, wordt
in de publikatie echter ook de verantwoordelijkheid
van de ontwerper gerelativeerd. Zo doet Winsemius
(Bureau Middelkoop) een oproep voor een andere
overheid die meer aandacht besteed aan een genuanceerde definitie van de opgave en hieraan ook een
specifieke uitvoeringsstrategie verbindt.
In mijn bijdrage, vanuit Ontwerpen voor Nederland,
heb ik expliciet gesteld dat het programma waar ontwerpers mee aan de slag moeten geen recht doet aan
de complexiteit van de opgave en de ontwikkelingen
in de maatschappij. Tekenend is volgens mij dat ontwerpers hun inspiratie zoeken in vormentaal in plaats
van in de verbeelding van het programma. Het pleidooi dat hieruit volgt is dat overheden en planologen meer moeten investeren in een brede analyse
van problemen en opgaven, in creativiteit en verbeelding van mogelijke oplossingsrichtingen en scenarioachtige programma's zodat ontwerpers kunnen ontwerpen aan de toekomst.
Wat de gestelde uitdagingen en opgaven voor de
praktijk betekenen is al enigszins te zien in de afsluitende hoofdstukken, waar de opgaven in de Haarlemmermeer en de Oostflank (het gebied tussen
Almere en Amersfoort) worden beschreven. In beide
regio's wil de stichting het komende jaar middels ontwerpen de dynamiek, de schaal en de samenhang van
de ruimtelijke opgave onderzoeken en verbeelden.

Subsidies Stimuleringsfonds voor Architectuur:
januari - mei 1996

Noud de Vreeze

Informatie
Stimuleringsfonds voor Architectuur
Rochussenstraat 15
3015 EA Rotterdam
tel. 010 - 4361600

In de eerste maanden van 1996 zijn bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur 80 subsidieaanvragen behandeld, waarvan er 40 zijn gehonoreerd voor een totaal bedrag van f. 1.8 miljoen. Het SfA streeft een evenredige spreiding na over vijf verschillende soorten projecten:
actuele en toekomstgerichte oriëntaties; lokaal architectuurbeleid en concrete opgaven; historische studies en onderzoek; informatieve projecten gericht op het grote publiek, en internationale projecten . Maar het gaat bij alle projecten toch steeds om de mate waarin en de
manier waarop een project een bijdrage beoogt te leveren aan de kwaliteit van architectuur
en stedebouw in Nederland. Om inzicht te bieden in de verschillende onderwerpen volgt
hier een overzicht van de gehonoreerde projecten in de periode januari tJm mei 1996.
Stadsontwikkeling en de stedebouwkundige discipline: VIN EX-beleid en de kwaliteit van
ontwerpen voor grote bouwlokaties
Stichting Polis Activiteiten, man ifestatie 'Tussen programma en ontwerp'; congres tussen
de stedebouwopleiding van de TU Delft en de stedebouwkundige praktijk over de totstandkoming van stedebouwkundige programma's en ontwerpopdrachten in de nieuwe
context van een terugtredende overheid en grotere invloed van marktpartijen.
Yap Advies & Planning, 'Stedelijke uitdagingen', studie van grootschalige stedelijke transformatieprocessen met steeds andere definities van het thema 'stad' en 'stedelijkheid'; kritische oriëntatie op de paradigma's van de stedebouwkundige discipline.
De historische context bij actuele ontwerpopgaven
CRIMSON onderzoek, kritiek en theorie, 'Re-Urb', kritische reflectie op recente stedebouwkundige interventies in bestaande stedelijke en landschappelijke omgevingen, waarbij de vraag gesteld wordt welke ontwerpprincipes met betrekking tot de historische context worden gehanteerd.
Milieubeleid-uitgangspunten in de ontwerppraktijk
Stichting Perennial Perspectives, 'Creative Ecology and integral Landscape Design', symposium over toepassing van ecologische principes in acuele tuin- en landschapsarchitectuur,
voo ral toegespitst op. het ontwerpen voor stedelijke groenvoorzieningen.
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 'Bouwen op geluidsbelaste lokaties', onderzoek naar de mogelijkheden van beperking van geluidsbelasting binnen woningen en een
voorstel voor herziening van de Wet Geluidhinder.
Beeldkwaliteitplannen en gemeentelijk architectuurbeleid; het bevorderen van de kwaliteit
van het opdrachtgeverschap in de bouwnijverheid
Gemeente Gouda, 'Bolwerk, een beeldkwaliteitplan', studie met betrekking tot mogelijkheden van herinrichting en stedebouwkundige ontwikkeling van het vm . GEB-terrein aan
de rand van de binnenstad .
Hebly en Teunissen Architecten, 'Het beeldkwaliteitplan als ontwerpopgave', studie naar
het functioneren van beeldkwaliteitplannen in de architectonische en stedebouwkundige
praktijk, met de vraag hoe het beeldkwaliteitplan als stimulans voor opdrachtgevers en
ontwerpers kan fungeren.
Nieuwe (grootschalige) opgaven in de sfeer van stadsontwikkeling, infrastructuur en landschapsontwerp
Stichting Transferpunt Larenstein, 'Zapscapes', onderzoek naar de mogelijkheden van
computergestuurde landschapsanalyses en animatie van ontwerpprincipes en ontwerpactiviteiten. Doel is een debat te stimuleren over de praktische toepassingen van gegevensnetwerken en de nieuwe media in de Nederlandse landschapsarchitectuur.
NVTL, Manifestatie 'Ontwerpthema's voor de Rijn-Schelde De lta ', analyse van de ontwikkeling(smogelijkheden) van de Rijn-Schelde-delta en vaststelling van grootschalige ontwerpthema's, om de discussie over ontwikkelingen in de toekomst te voeden.
Stichting Megacities 2000, manifestatie 'Megacities, a sustainable chaos'. Een internationale studie via Internet om kennis te verzamelen en ideevorming te stimuleren over de
toekomst van megacities. Jaarlijks zal verslag worden gedaan via de zogenaamde Megacity-Iecture .
Stichting De Nieuwe Kaart van Nederland, studieproject over ruimtelijke plannen op landelijk, regionaal en lokaal niveau, waarbij het ruimtebeslag van nu te voorziene toekomstige ontwikkelingen in kaart wordt gebracht ten behoeve van een totaalbeeld over de
ruimtelijke ontwikkeling van Nederland in de komende decennia.
Presentaties van recent arch itectonisch en stedebouwkundig werk: analyse van ontwe rp principes
Höhne & Rapp Architectenburo, 'Ready-made huizen', studie over de stand van zaken in
de industriële productie van standaard woonhuizen; perspectief voor een meer architectonische benadering van het ontwerp van deze steeds groter wo rdende bouwstroom.
VPRO, 'Aldo en Lina; Aldo van Eyck in Brazilië', film over een confrontatie van Aldo van
Eyck met het werk van Lina Bo Bardi; een dubbelportret waarin zowel het werk van Bo
Bardi als de opvattingen en architectonische observaties van Van Eyck kunnen worden
gepresenteerd voor een Nederlands publiek.
ir. Wiel Arets architect and associates bv, 'Urban Bodies', publicatie bij een tentoonstelling
van het werk van Arets in Bazel, met als thema het idee 'virus' als metafoor voor architectonische interventies in de bestaande context.
Picard Producties, 'On site with Philip Johnson', audio-visuele productie over werk en
opvattingen van Philip Johnson, die wordt geacht de meest productieve en langst .levende
Amerikaanse arch itect te zijn .
Stichting Surrealistic Landscape Architecture, 'The Green Colonisation of the Block', presentatie, manifest en installatie op lokatie van het werk van Adriaan Geuze in New Vork,
over het idee van stedelijke groenstructuren die gelijkwaardig kunnen zijn aan bouwblokken . Discussie over een architectonische benadering van landschapsontwerp in stedelijke
context.
Uitgeverij De Hef, 'Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur', tweede
deel van een grote publicatie over belangrijke ontwerpen uit de traditie van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur.
O.A. Architectuurmanifest, 'Het stedelijk klimaat', onderzoek naar de invloed van licht en
weersgesteldhe id op de gebouwde omgeving . In Rotterdam zullen 4 paviljoens worden
gebouwd waa rmee de invloed van klimaat en licht op de gebouwde omgeving aan de
orde wordt gesteld. Het gaat daarbij om natuurlijke omstandigheden én om de techno logie van klimaatbeheersing in de architectuur. De bouw van paviljoens maakt deel uit van
een symposium.
RIGO Research en Advies BV, 'Het opdrachtgeverschap van de Rijksgebouwendienst', sym-

posium en publicatie over het onderzoek naar de relatie tussen de structuur van het planvoorbereidingsproces bij de Rijksgebouwendienst en de architectonische kwaliteit van
gerealiseerde projecten . Dit onderzoek is geïnitieerd door het SfA naar aanleiding van het
standpunt van de Raad voor de Kunst (in 1993) over leasecontracten.
Stimulansen voor concrete projecten: prijsvragen, meervoudige studieopdrachten, scenariostudies, ontwerpworkshops
Stichting Bossch Architectuur Initiatief BAl, 'Vrijkomend Kazerneterrein Vught', ontwikkeling van ontwerpscenario's voor de herinrichting van kazerneterreinen in Vught, waarbij
jonge ontwerpers (Archiprix-deelnemers) worden uitgenodigd .
Historische oriëntaties met betrekking tot de architectonische en stedebouwkundige cu ltuur
Uitgeverij 010, 'FA Eschauzier, architect 1889-1957', publicatie over het omvangrijke en
invloedrijke oeuvre van Eschauzier op het gebied van landhuizen, museumuitbreidingen,
stadhuizen, interieur- en meubelontwerpen.
Uitgeverij Blauwdruk, 'Het fenomeen Deltalandschap van Nico de Jonge', publicatie over
het gedachtengoed van landschapontwe rper Nico de Jonge, waarin het cultuurlandschap
van de Nederlandse rivierdelta centraal heeft gestaan.
VU Amsterdam, Faculteit der Letteren, 'Het landschap in de Nederlandse stad ; de traditie
en de actualiteit', studie en publicatie over geschiedenis en stand van zaken van beleid,
planning en ontwerp van stedelijke groenstructuren .
'Het Theaterfestival ', tentoonstelling over ca . 500 ontwerpen voor niet-gebouwde
theaters in Amsterdam over een periode va n 150 jaar, met een analyse van architectonische, stedebouwkundige en technische opvattingen met betrekking tot theaters.
- PDI, Universiteit van Amsterdam, 'De natuur en de Nederlandse ruimtelijke ordening, een
symbiotische relatie', studie naar de ontwikkeling van het begrip 'natuur' en de opvattingen en beleidsuitgangspunten in de ruimtelijke ordening en de stadsontwikkeling met
betrekking tot dit centrale thema.
NAi Uitgevers, 'Waarheid en karakter; de definitie van de bouwkunst 1840-1900', studie
over de ontwikkeling van Nederlandse bouwkunst in de 19de eeuwen m.n. de ontwikkeling van de architectenstand en de -professie daarbinnen. Met deze studie kunnen actuele
thema's opnieuw, in historisch perspectief, worden geduid en geïnterpreteerd, zoals bijvoorbeeld de betekenis van esthetiek en een 'regelmatige' vorm leer, en de relatie tussen
architectuur en stedebouw.
TU Eindhoven, 'Structuring Space, geschiedenis en actualiteit van de Stichting Architecten
Research', brede historische evaluatie van de principes, de betekenis en de invloed van de
SAR op de ontwerppraktijk en de ontwikkeling van de uitvoeringstechnieken en de toeleveringsindustrie in de Nederlandse woningbouw.
Architectuur, beeldende kunsten, literatuur; verbreding van de architectonische en stedebouwkundige cultuur
Uitgeverij 010, 'Marijke van der Wijst, interieurarchitect en tentoonstellingsvormgever';
publicatie over de ontwikkeling in het werk van Van der Wijst tegen de achtergrond van
de tradities van tentoonstellingsvormgeving en de inrichting van musea.
Het Instituut, laboratorium voor kunst en publieke ruimte, 'Beeldende Kunst in De Maten
in Kampen', onderzoek naar mogelijkheden van een zinvolle toepassing van beeldende
kunst in de nieuwe woonwijk De Maten in Kampen; studieuze oriëntatie op het fenomeen 'kunst in de openbare ruimte' uitmondend in een 'stedelijk beeldende kunstenplan' (zie pag . 14 in deze krant) .
IN DESEM Delft, 'Exploring the Darklands', publicatie over een studie naar de mysterieuze
en onherbergzame onbewoonde 'darklands' van de aarde; het karakter van onbekende
en nauwelijks begaanbare landschappen.
Uitgeverij 010, 'Architectural bodies', publicatie over de mogelijkheden van esthetische
oordelen in de architectuur, waarbij gezocht wordt naar nieuwe definities van esthetiek
op basis van een combinatie van empirisch-analytische beschouwingen over de ontwikkeling van de bouwnijverheid, cultuurfilosofie en maatschappelijke ontwikkelingen .
Stichting Vedute, 'Vedute 1996', bijdrage aan de verdere ontwikkeling van een verzameling 'ruimtelijke manuscripten', waarbij het thema 'zintuiglijke waarneming van de stad'
uitgangspunt is voor een gastcurator; publicatie waarin ingegaan wordt op de ruimtelijke
thema's van architectuur en stedebouw.
Stichting Beeldende Kunst Middelburg, 'De ontvoerde stad: it is such a privelege to see so
much confusion', manifestatie over het thema 'stad', waarb ij kunstenaars een tentoonstelling samenstellen en een presentatie voor de lokale televisie zal worden gemaakt.
Bevordering van belangstelling voor architectuur en stedebouw op lokaal niveau
Art-vice, ' Peacepark', educatief programma over landschapsarchitectuur in Nederland,
gericht op kinderen; het programma wordt zodanig gestructureerd dat er ook confrontaties plaatsvinden tussen kinderen, volwassenen en professionals uit het vak. Project met
een culturele en een ecologische d imensie, waarbij inzicht wordt geboden in landschapsbeheer en -ontwikkeling bij andere culturen en een zekere antropologische oriëntatie
mogelijk wordt.
BNA-Kring Zuid-Oost Brabant, 'Regionaal Architectuurbeleid Nader Bekeken', studie en
-bijeenkomst over mogelijkheden om op lokaal niveau, vooral in kleine gemeenten, een
stimulerend architectuurbeleid te voeren; stimulerering van discussie over doelgericht
gemeentelijk beleid gericht op de bevordering van architectonische en stedebouwkundige
kwaliteit.
Gemeente Eindhoven, 'Grenzen van de Architectuur', manifestatie over de diffuse raakvlakken tussen architectuur, stedebouw, beeldende kunsten en het beleid gericht op
beheer en gebruik van de openbare ruimte van de stad: architectuur en het werk van
architecten op raakvlakken met vele andere disciplines en partijen met grote en kleine
belangen.
Stichting Kunst en Onderwijs, 'Bouwkunst Nu', publicatie voor het onderwijs over grootschalige bouwprojecten in de binnenstad van Den Haag en het raaakvlak tussen architectuur en stedebouw.
Delft Design, 'Scholenprijsvraag Liever meer', project waarmee beoogd wordt kinderen
bewust te maken van hun leefomgeving, door v Den Haag en het raaakvlak tussen architectuur en stedebouw.
BNA, 'De Dag van de Architectuur, 1996', een landelijk initiatief om vanuit lokale en regionale BNA-kringen in samenwerking met allerlei lokale organisaties op 1 juli activiteiten te
organiseren om belangstelling voor architectuur te wekken. Deze Dag is gebaseerd op
lokale initiatieven en wordt landelijk door de BNA gefaciliteerd.
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Het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst is de landelijke instelling
voor subsidieverlening aan individuele beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten.
Ook landschapsarchitecten, stedebouwkundigen en interieurarchitecten kunnen een subsidie aanvragen. Met de verstrekking van ondermeer startstipendia, werkbeurzen, projectsubsidies, reis- en studiebeurzen beoogt het Fonds BKVB bij te dragen aan de kwaliteit van
de bouwkunst in Nederland.
Sinds haar oprichting in 1988 heeft het Fonds BKVB ruim 1200 aanvragen bouwkunst ontvangen, afkomstig van in totaal 900 architecten. De kwaliteit van deze ingediende aanvragen is over het algemeen hoog. Er werden 500 aanvragen bouwkunst gehonoreerd. Het
jaarlijkse budget voor de bouwkunst bedraagt zo'n 2,5 miljoen gulden.
Voor de kwaliteit van de bouwkunst in Nederland is het van cruciaal belang dat goede
architectuur ook gerealiseerd wordt. In de praktijk blijkt het daar echter vaak aan te schorten. Lokale en regionale opdrachtgevers blijken zich in hun architectenkeuze maar al te
vaak door pragmatische motieven te laten leiden. Voor zover er al sprake is van een samenhangend architectuurbeleid, richt dit zich vaak op een enkel prestigieus project, waarop alle
middelen en politieke betrokkenheid worden geprojecteerd. Het wachten is op gemeentelijke opdrachtgevers die niet bang zijn om hun nek uit te steken en te investeren in de kwaliteit van bestemmingsplannen, bedrijfsterreinen, winkelgebieden, straatmeubilair, woningbouwete. Minder prestigieus misschien, maar uiteindelijk niet minder zichtbaar. Bovendien,
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Beeldende Kunst, Bouwkunst en Vormgeving, worden op het gebied van de architectuur en
stedebouw tal van grote ruimtelijke ingrepen voorbereid zonder voldoende vakinhoudelijke inbreng vanuit de ontwerpende disciplines.
Als aanvulling op de markt hanteert de rijksoverheid op verschillende terreinen instrumenten voor bouwkunstbeleid. Eén van die instrumenten is het Fonds BKVB, dat individuele
architecten subsidieert en geen opdrachtgevers. Dit betekent echter niet dat deze niet zouden kunnen profiteren van het subsidiebeleid van het Fonds. Een individuele subsidie stelt
een architect in de gelegenheid te investeren in zijn beroepspraktijk, onderzoek te verrichten, een studiereis te maken, deel te nemen aan een prijsvraag, zich te verdiepen en te experimenteren. Kortom, subsidies dragen onmiskenbaar bij aan de kwaliteit van architectuur.
Het is niet de bedoeling om juist op deze plek een betoog te hóuden voor het verstrekken
van opdrachten aan door het Fonds gesubsidieerde architecten - alhoewel het mooi is meegenomen wanneer dat wel gebeurt. Waar het om gaat is de keuze voor architectonische
kwaliteit; kwaliteit die niet alleen door het Fonds BKVB maar ook door andere, zowel particuliere als overheidsinstanties, wordt gesteund.
Het staat buiten kijf dat de lokale opdrachtgever niet alleen verantwoordelijk is voor kwalitatief hoogstaande architectuur, maar er ook baat bij heeft. Goede architectuur kost wat,
maar de investeringen in de gebouwde omgeving betalen zichzelf terug. Niet alleen in culturele maar ook in sociaal-economische zin.
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