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Europees misverstand 
Over aanbesteding van architectuur binnen de 
Richtlijn Diensten Guus Enning 

Gemeenten krijgen bij grote projecten op het vlak van landschapsarchitectuur, 
stedebouw en architectuur te maken met de Europese Richtlijnen voor 
aanbestedingen. De Richtlijnen zijn opgesteld om de markt voor 
overheidsopdrachten doorzichtig te maken en bevoordeling van bepaalde 
(nationale) aanbieders van diensten te voorkomen. En hoewel ontwerpers 
klagen over de tijdrovende en dure bureaucratische rompslomp en de 
willekeurige besluitvorming bij Europese aanbestedingen, en de procedure ook 
voor opdrachtgevers extra werk betekent, is dit niet per definitie nadelig voor 
de kwaliteit van het eindresultaat. De Richtlijnen kunnen bijdragen aan de 
professionalisering van het gemeentelijk opdrachtgeverschap, omdat de 
opdracht en de te volgen procedure tevoren goed doordacht moeten worden. 
Voor het opzetten van zo'n Europese aanbestedingsprocedure hoeven 
gemeenten niet zonder meer een (duur) adviesbureau in te schakelen. Men kan 
ook te rade gaan bij collega's met ervaring; waarbij echter het ontbreken van 
een databank en een -op het lokale architectuurbeleid toegespitste- evaluatie 
van aanbestedingsprocedures een probleem is. 
In de komende kwartaalkranten zullen gemeenten aan het woord komen die 
ervaringen hebben opgedaan met de Europese aanbestedingsprocedures en het 
architectuurbeleid. In deze krant ter introductie een aantal algemene 
suggesties. 
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Over aanbesteding van architectuurdiensten in het 
kader van de EG-Richtlijn Diensten doet een aantal 
misverstanden de ronde. 
Het eerste misverstand is dat projekten in de semi-col
lectieve sector, waarbij stichtingen en verenigingen 
als opdrachtgever optreden, niet onder de Europese 
regelgeving zouden kunnen vallen. Het gaat hier dan 
bijvoorbeeld om scholen, ziekenhuizen, sociaal-cultu
rele centra, musea etc etc. Vaak zu·llen zij vallen 
onder de definitie van aanbestedende dienst in de 
Richtlijn (1). Indien het architectenhonorarium, of de 
som van de bij de opdracht betrokken diensten ligt 
boven het drempelbedrag van 200.000 ECU, ofwel 
zo'n f 462.626,- dan moeten deze diensten door de 
aanbestedende dienst Europees worden aanbesteed. 
Voor aanbestedingen van de rijksoverheid ligt dit 
bedrag overigens op 130.000 ECU. 
Een tweede misverstand is dat Europese aanbeste
ding alleen voor de diensten van bouwkundig archi
tecten geldt. Uitdrukkelijk rekent de Richtlijn echter 
ook diensten op het gebied van stedebouw en land
schapsarchitectuur tot haar terrein . Uiteraard geldt 
ook hier weer het drempelbedrag van 200.000 ECU. 
Een derde misverstand is dat gemeenten onder het 
juk van de Dienstenrichtlijn geen architectuurbeleid 
zouden kunnen voeren . Weliswaar moet aan een aan
tal voorschriften worden voldaan, maar dat gemeen
ten die een kwaliteitsbeleid willen voeren daarin zou
den worden gefrustreerd door de Europese regelge
ving, is zeker niet juist. Misschien is het tegendeel 
nog eerder waar. Voor gemeenten die nog geen 
expliciet architectuurbeleid hebben geformuleerd, 
kan de Dienstenrichtlijn een zeer concrete aanleiding 
zijn te gaan nadenken over hun eigen opdrachtgever
schap en de wijze waarop zij in die rol hoogwaardige 
en duurzame architectuur en stedebouw kunnen 
realiseren. Dit is een winstpunt dat mijns inziens nog 
te weinig naar voren gebracht is. 
In dit artikel worden enkele suggesties gedaan om 
binnen de Richtlijn Diensten een expl iciet architec
tuurbeleid te voeren. Daarvoor biedt de Richtlijn 
diverse aanknopingspunten, zoals de keuze van de 
procedure, de inrichting van de gekozen procedure, 
de vaststelling selectie- en gunningscriteria en de 
inrichting van de besluitvormingsprocedure in de 
gunningsfase. 

Keuze van de procedure 
De Richtlijn noemt een viertal procedures, te weten 
de openbare, de niet-openbare, de onderhandelings-
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procedure na voorafgaande bekendmaking en de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. De twee laatst genoemde procedures 
kunnen slechts in de door de Richtlijn genoemde situ· 
aties worden toegepast. De openbare en niet-open
bare procedure worden in de praktijk dan ook het 
meest gehanteerd. Daarnaast kent de Richtlijn speci
fieke bepalingen voor het uitschrijven van prijsvragen 
voor ontwerpen op het gebied van ruimtelijke orde
ning, stadsplanning, architectuur etc. In praktijk komt 
de prijsvraagprocedure relatief weinig voor. 
Bij de openbare procedure kunnen alle belangstellen
de ontwerpers direkt een offerte indienen. De aanbe
stedende dienst zal hieruit rechtstreeks een keuze 
maken op grond van objektieve se lectie- en gun
ningscriteria die vooraf bekend zijn gemaakt. Bij 
architectenkeuze zal overigens altijd een subjektief 
element aanwezig zijn vanwege de culturele compo
nenent van de architectuur. 
Bij de niet-openbare procedure is er sprake van een 
aanbesteding in twee fasen. In de eerste fase kunnen 
belangstellenden zich melden naar aanleiding van de 
advertentie van de aanbesteder. Vervolgens kiest de 
aanbestedende dienst, op grond van vooraf bekend 
gemaakte objektieve criteria, een aantal ontwerpers, 
minimaal vijf, die worden uitgenodigd een offerte in 
te dienen. Uit deze offertes maakt de aanbestedende 
dienst, ook op grond van weer vooraf bekendge
maakte objektieve criteria, een keuze aan wie hij de 
opdracht geeft. 
De keuze tussen de openbare en niet-openbare pro
cedure zal vooral afhangen van de complexiteit van 
een projekt en het inzicht en de kennis die de aanbe
steder heeft in de kwaliteit van de ontwerpers die 
zich aanbieden. Is een projekt in principe eenvoudig 
en kent de aanbesteder de kwaliteit van de ontwer
pers die zich aanbieden dan zal gekozen kunnen wor
den voor de openbare procedure. Deze procedure 
kan bovendien in principe iets sneller afgewikkeld 
worden. 
In de overige gevallen valt te overwegen de niet
openbare procedure te kiezen. Deze procedure biedt 
de aanbestedende dienst meer ruimte voor bezinning 
op de gewenste kwaliteit. 
Overigens zal ieder projekt natuurlijk steeds weer op 
zijn eigen merites bekeken moeten worden. 

Inrichting gekozen procedure 
Binnen de openbare en de niet-openbare procedure 
kunnen de aanbestedende diensten een aantal extra 
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kwaliteitswaarborgen inbouwen. De niet-openbare 
procedure heeft als voordeel dat een beperkt aantal 
(minimaal vijf) deelnemers gevraagd kan worden 
hieraan deel te nemen. 
Zo kan de aanbestedende dienst in de gunningsfase 
als extra waarborg bijvoorbeeld een visie-presentatie 
inzetten. Daarbij wordt aan de uitgenodigde archi
tecten een mondelinge presentatie gevraagd, waarbij 
zij hun visie verwoorden aan de hand van vooraf aan 
alle inschrijvers schriftelijk gestelde vragen over de 
opdracht. 
Ook kan de aanbestedende dienst een meervoudige 
opdracht organiseren. De uitgenodigde architecten 
kan gevraagd worden een conceptuele of massa-stu
die tegen vergoeding te vervaardigen. Bij de Rijksge
bouwendienst verstrekt de Rijksbouwmeester daartoe 
vooraf schriftelijk informatie aan de deelnemende 
architecten en geeft tevens de randvoorwaarden aan. 

Vaststelling gunningscriteria 
De Richtlijn geeft twee criteria aan waaruit de aanbe
stedende dienst een keuze kan maken voor de toe
kenning van de opdracht, te weten de economisch 
voordeligste aanbieding, of de laagste prijs. Het eer
ste criterium is in het architectuurbeleid van bijzonde
re waarde. Bij dit criterium wordt immers niet alleen 
gelet op de prijs maar kunnen ook heel expliciet kwa
liteitsaspecten worden meegenomen. 
Als de aanbestedende dienst het criterium van econo
misch meest voordelige aanbieding gebruikt zal, zo 
mogelijk, een rangorde van de criteria, of het relatie
ve belang dat daaraan gehecht wordt, moeten wor
den aangegeven (de zogenaamde weg ingsfactoren). 
Voor wat betreft de prijs als een van de samenstellen
de elementen bij het gunningscriterium 'economisch 
meest voordelige aanbieding' kan worden opgemerkt 
dat het in het architectuurbeleid waardevol kan zijn 
van tevoren bekend te maken op basis waarvan het 
honorarium wordt vastgesteld. Uitgangspunt bij de 
Rijksgebouwendienst zijn de tabellen uit de SR'88. 
Hierdoor kan de gunning zich concentreren op de 
kwalitatieve aspecten van de aanbiedingen. 

Inrichting van de besluitvormingsprocedure in de 
gunningsfase 
Indien de aanbestedende dienst kwalitatieve over
wegingen een belangrijke rol wil laten spelen dan 
kan daarmee ook rekening worden gehouden bij de 
inrichting van de besluitvormingsprocedure. In een 
aantal gevallen zal de aanbestedende dienst voldoen-

de eigen deskundigheid in huis hebben. Zo kent de 
Rijksgebouwendienst de funktie van de Rijksbouw
meester die in samenspraak met interne adviseurs, 
gebruikers en soms de gemeente waarin het projekt 
tot stand komt, de architect voordraagt. 
Er kan echter ook behoefte bestaan externe deskun
digheid in te huren. Gemeenten zouden dan kunnen 
werken met een beoordelingscommissie waarvan ook 
één of meer onafhankelijke ontwerpers, die ervaring 
hebben op het gebied van jurering en pIanbeoorde
ling, deel uitmaken. Deze aanpak zal kunnen leiden 
tot een hoogwaardiger, objektiever en meer gezag
hebbend proces van architectenkeuze. 

Een vierde misverstand 
Tot slot wil ik graag een vierde misverstand aan de 
orde stellen, namelijk dat gemeenten niet meer de 
arch itect zouden kunnen kiezen die zij specifiek op 
het oog hebben. Een prachtig voorbeeld hiervan is de 
architectenkeuze bij de verbouwing van het Stedelijk 
Museum in Amsterdam in 1995. Na een meervoudige 
opdracht had de gemeente de Portugese architect 
Siza geselecteerd, zonder echter de verplichte Euro
pese procedures te volgen . De BNA protesteerde 
terecht. De gemeente Amsterdam volgde nu wel de 
Europese procedure en koos opnieuw voor Siza . Het 
had natuurlijk zo kunnen zijn dat Amsterdam op 
basis van de informatie en alternatieve aanbiedingen 
uit de ·Europese aanbestedingsprocedure tot een 
andere conclusie was gekomen. Binnen de Europese 
procedure had en heeft zij echter op grond van kwa
litatieve en culturele overwegingen het volste recht 
voor Siza te blijven kiezen . 

Noten 

1. Tot aanbestedende dienst worden gerekend: 
- de staat: ministeries, rijksdiensten 
- provincies, gemeenten, waterschappen 
- publiekrechtelijke instellingen. Dit zijn instellingen die: 

a) rechtspersoonlijkheid bezitten, en 
b) die zijn opgericht met het specifieke doel tegemoet te komen 

aan behoeften van algemeen belang die geen industrieel of 
commercieel karakter dragen, en 

c) die voor meer dan 50% door een aanbestedende dienst worden 
gefinancierd, of waarvan het beheer is onderworpen aan toe
zicht door een aanbestedende dienst, of waarvan de bestuurs
organen (directie, raad van toezicht, raad van bestuur) voor 
meer dan de helft benoemd worden door een andere aan beste
dende dienst. 

Alle overheidsorganen, overheidsdiensten of publiekrechtelijke 
instellingen die aan deze definitie vo ldoen, vallen -ongeacht hun 
rechtsvorm- onder de werking van de richtlijn. 

Architectenkeuze via Europese aan
besteding: de brandweerkazerne Breda, 
voorlopig ontwerp d.d. 23 mei 1996 van 
W.J. Neutelings Architectuur bv Rotterdam. 
Het ontwerp werd gemaakt in opdracht 
van de gemeente Breda. 

Informatie 

Mr. Guus Enning 
beleidsadviseur architectuurbeleid 
Bureau Rijksbouwmeester 
Rijksgebouwendienst 
Postbus 20952 
2500 EZ Den Haag 
tel. 070-7331606 

Algemene informatie wordt gegeven in de 
brochure De Europese richtlijn voor over
heidsopdrachten: Diensten, opvraagbaar bij 
Projektgroep Overheidsopdrachten 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 

Specifiek voor het opstellen van de aankon
digingen van aanbestedingen van diensten 
in het kader van zowel de Richtlijn Dien
sten, de Richtlijn Werken en de Richtlijn 
Leveringen is in opdracht van het ministerie 
van VROM een handleiding in voorberei
ding. De handleiding zal het zeer brede ter
rein van de bouw bestrijken, dus ook bij
voorbeeld aanbestedingen van bouwtechni
sche installaties. Een belangrijke doelstel
ling van de handleiding is de transactiekos
ten van de aanbesteding te verminderen. 
Het ligt in de bedoeling ook de mogelijkhe
den voor het voeren van een kwaliteitsbe
leid op het brede terrein van de bouw 
-met voorbeelden- verder uit te werken. 
Informatie bij 
ing. J.J. Blok 
coördinator overheidsopdrachten 
Ministerie van VROM 
Postbus 20952 
2500 EZ Den Haag 
tel. 070-7339188 

De Rijksbouwmeester heeft voor opdrach
ten van de Rijksgebouwendienst -als grote 
opdrachtgever- met de Europese Commissie 
een vereenvoudigde procedure afgespro
ken. Eén keer per jaar vindt publicatie van 
een oproep op basis van de Europese aan
besteding plaats. Daarin worden ontwer
pers uitgenodigd zich aan te melden voor 
alle in het komende jaar te starten projec
ten. Op deze manier wordt voorkomen dat 
de architecten bij elk afzonderlijk project de 
gehele procedure moeten doorlopen. Per 
project worden uit wie zich hebben aange
meld minimaal vijf ontwerpers uitgenodigd 
voor de inschrijving. 
Informatie bij 
ir. Herma de Wijn-van der Meer 
adviseur architecteur en stedebouw 
Bureau Rijksbouwmeester 
Rijksgebouwendienst 
Postbus 20952 
2500 EZ Den Haag 
tel. 070-7331545 



Middelburg, de ontvoerde stad 
Problematiek van een historisch stadshart Lex ter Braak 

Medio 1996 organiseerde de Stichting Beeldende Kunst Middelburg een 
manifestatie onder de noemer De ontvoerde stad. Drie weekeinden lang was 
de stad Middelburg het uitgangspunt van verschillende kunstenaars voor hun 
werk. Het derde en laatste weekeinde - mogelijk gemaakt door een subsidie 
van het Stimuleringsfonds voor Architectuur - was de Markt, het historische 
plein van de stad, het middelpunt en onderwerp van twee architecten 
(Johan de Koning en Ton Venhoeven) en een beeldend kunstenaar 
(RonaId van Tienhoven). Dat de Markt en haar problemen in het programma 
van De ontvoerde stad waren opgenomen, lag goed beschouwd voor de 
hand. Allereerst grenst de tentoonstellingsruimte van de Stichting Beeldende 
Kunst Middelburg, de Vleeshal, als onderdeel van het gotische stadhuis, direct 
aan de Markt. En ten tweede ziet de stichting het als haar taak, waar mogelijk, 
in te gaan op de actualiteit en de potentie van de stad. Met het autovrij worden 
van de Markt, in april 1995, werd het plein hèt terugkerende onderwerp in de 
publieke discussie en een tabuIa rasa van potenties. 
Lex ter Braak is directeur van de Stichting Beeldende Kunst Middelburg. 

Kort geschetst houdt de Markt voor de bewoners van 
Middelburg het volgende probleem in. Door het 
autovrij zijn, is het vooral leeg. Een gapend gat in de 
stad. Alleen de ordening van de prullenbakken, lan
taarnpalen en bestrating herinnert nog aan het 
komen en gaan van de verdreven auto's; zij zijn de 
zinloze tekens geworden van een niet meer werken
de ruimtelijke indeling van het marktplein. Sommige 
mensen uit de stad halen opgelucht adem: eindelijk 
geen auto's meer. Eindelijk de mogelijkheid om vrij te 
lopen over de immense ruimte van het stadshart. 
Anderen daarentegen wijzen verontwaardigd op de 
dalende omzetcijfers van de middenstand, op de uit
gestorven zondagen als alleen de wind over het plein 
blaast, op de beklemmende leegte van het plein. 
'Auto en bus op de Markt terug .. . en vlug' is de strijd
kreet van de tegenstanders: alles zo snel mogelijk 
terug naar het oude en het leed zou voorbij zijn. Maar 
ook bij heel wat voorstanders klemt de leegte en 
voorstellen tot het planten van bomen en het plaat
sen van een fontein worden her en der geopperd. 
'Er moet iets gebeuren, maar wat?' is de gemeen
schappelijke vraag van voor- en tegenstanders. 
Voordat deze vraag gesteld wordt, zou je je allereerst 
af kunnen vragen waarom er iets zou moeten gebeu
ren. Is een leeg plein niet mooi genoeg? Overal ver
langen we immers naar ruimte en hier strekt die zich 
in volle glorie voor onze voeten uit. Die kostbare 
ruimte zou juist een reden kunnen zijn om steeds 
weer naar het plein te gaan: om die als zeldzaamheid 
en openbaring te ervaren vanuit de beslotenheid van 
de straten. 
Maar misschien maakt zich tijdens het ervaren ook 
iets anders van je meester. Het onbestemde gevoel 
dat er iets niet klopt. Het grote stadhuis dat eenzaam 
in zijn Vlaamse gotiek oprijst tussen andersoortige 
huizen en gebouwen. Veelal strakke panden die his
torisch aandoen maar duidelijk hedendaags zijn. De 
merkwaardige ligging van het plein ten opzichte van 
het beeld- en ruimte bepalende stadhuis. In de 
opeengepakte bewegingen van de auto's werd dit 
aan het zicht onttrokken, maar in deze nieuwe open
heid dringt het zich des te meer op. Is die algemene 
wens iets aan het plein te doen de heimelijke wens 
de sporen van' de (recente) geschiedenis weg te 
moffelen? Zoals de afbraak van de Westmonsterkerk 
in de 16e eeuw waardoor het plein zijn eigen wijds
heid kreeg; de omliggende wederopbouwpanden na 
het 17 mei bombardement in een Hollandse recon-

structiestijl (zo scherp in contrast met de Vlaamse stijl 
van het stadhuis); de opdeling van het plein in twee 
delen (de Markt en Plein 1940); de verloren staande 
lantaarnpalen die zich over lege plekken buigen; de 
zinloos geworden parkeervakken? 
Of is het slechts angst voor de leegte? 

Ontmoetingsplaats voor het verleden 
In de meest positieve zin opgevat is het de wens een 
structuur aan het plein te geven die vorm geeft aan 
de wensen en eisen van deze tijd . Hoewel die wensen 
en eisen actueel en divers zijn, is het niet alleen de 
vraag of die om de geschiedenis heen geformuleerd 
kunnen worden maar ook of die slechts van louter 
lokale aard zijn. Bijna elke stad in Nederland (maar 
ook daar buiten) kampt immers met haar historische 
hart. In vroegere tijden was het plein een podium 
waar de macht op uitkeek (zo ook in Middelburg). 
Onder haar toeziend oog kregen de burgers daar de 
ruimte om elkaar te ontmoeten, om handel met 
elkaar te drijven, om reizende gezelschappen en rari
teiten van buiten de stad te bezichtigen enz. Tegelijk 
was het plein een podium voor de macht van kerk en 
overheid zelf. Hier werden processies en militaire 
parades gehouden, intochten en huldigingen vonden 
hier plaats, en praalwagens en defilés maakten vele 
rondes over het plein voor de ogen van het naar de 
zijkanten gedrongen volk. En om al deze mensen en 
gebeurtenissen te plaatsen en te beheersen moest 
het plein groot en leeg zijn. Oude gravures tonen ons 
dan ook pleinen die zich hun eigen leegheid op trot
se wijze bewust zijn. Zij zijn plateaus van rust en men
selijke beweeglijkheid tegelijk die zich onder de pers
pectivische hand van de tekenaar liever nog groter 
maken. 
Onze angst voor hun grootte is duidelijk van een heel 
andere tijd en orde. Als ontmoetingsplaats in het 
heden dienen deze historische pleinen bijna alleen nog 
maar voor de gehaaste toerist of de terrasjeszitter. In 
het gunstigste geval is er een weekmarkt - en verder 
verwijst het plein alleen nog maar naar een verleden 
dat in bewonderde gevels en oude gebouwen tot stil
stand is gekomen. Op deze manier beschouwd is het 
plein meer een ontmoetingsplaats voor het verleden 
dan het heden - laat staan de toekomst. 
Door het plein autovrij te maken heeft het zijn laat
ste hedendaagse functie verloren: die van piste en 
rotonde. De bewegingen van de gemotoriseerde bur
gers in de stad en de mensen van buiten vielen op het 



plein samen. Dit was begin- en eindpunt. Hier kon je 
niet verder: hier moest je draaien en terugrijden, of 
stoppen. Met de komst van de voetgangersdomeinen 
werd het plein vooral de plek om te stoppen - maar 
daarbij vervulde het nog wel, zij het in andere zin, 
die oude functie van ontmoetingsplaats. Maar met 
het verdrijven van de auto is die nu overgenomen 
door de parkeergarages aan de rand van het cen
trum, soms zelfs aan de rand van de stad. 
Deze verschuiving van centrum naar rand beperkt 
zich niet tot de beweging van de auto's. De randen 
van de steden worden ook in andere opzichten cen
tra: daar staan de grote winkels, daar liggen de sta
dions, daar verrijzen de kantoren. Zij vormen de cen
tra van het moderne dynamische heden; het plein in 
de oude binnenstad verandert tot het centrum van 
het stilgezette, museale verleden. 

Onmogelijkheid van het obligate 
In Middelburg is dit proces op eenzelfde manier 
gaande als in de grote steden; mogelijk zal dat hier 
zelfs nog versterkt worden met het daadwerkelijk 
wegtrekken van de stedelijke machthebbers naar de 
rand: het Stationsgebied . Het feit dat het oude stad
huis dan alleen nog voor zeer representatieve doelen 
door burgers en magistraten gebruikt zal worden, 
geeft eens te meer aan dat functie en betekenis van 
het plein veranderd zijn in decor en representatie: 
van het luisterrijke verleden - toen alles, ook de 
macht, juist bestond bij de gratie van het ongege
neerde tonen. 'Auto en bus op de Markt terug ... en 
vlug' lijkt een oplossing maar is het waarschijnlijk 
niet: daarvoor zijn de hier geschetste ontwikkelingen 
te complex. 
Voor brede analyses van dit probleem, voor onver
wachte probleemstellingen en speelse oplossingen 
heeft de Stichting Beeldende Kunst twee architecten 
en een beeldend kunstenaar uitgenodigd: Johan de 
Koning (architect, Middelburg), Ton Venhoeven 
(architect, Amsterdam) en Ronaid van Tienhoven 
(beeldend kunstenaar, Amsterdam). Tegelijk kregen 
zij de opdracht daar een zo groot mogelijk publiek bij 
te betrekken om de discussie niet al leen voor geno
digden en ingewijden te laten plaatsvinden. Om dat 
te bewerkstelligen kozen zij voor het huis-aan-huis
blad De Faam als hun publicatiemedium. 
Op de woensdag voorafgaande aan het weekeinde 
kregen alle inwoners van Walcheren een extra, aan 
De Faam toegevoegd, katern in de bus geheel gewijd 

aan de Markt. Naast een algemene inleiding (waar dit 
stuk een bewerking van is) hadden Johan de Koning 
en Ronaid van Tienhoven in toegankelijke essays hun 
aansporende zienswijzen aan het papier toever
trouwd. De bijdrage van Ton Venhoeven (in samen
werking met Johan de Koning en Ronaid van Tienho
ven) bestond uit de middenpagina die in collagevorm 
visuele voorstellen en analyses van de Markt gaf. De 
futuristische stijl contrasteerde op stimulerende wijze 
met de door het gehele katern heen opgenomen 
oude illustraties van de Markt door de tijden heen. 
Gedurende het weekeinde liep in de Vleeshal een 
dia-visie van Ronaid van Tienhoven op de Markt. 
Deze non-stop voorstelling was een voortzetting van 
het Faam-katern. Bewoners, passanten, gebouwen, 
open ruimtes, machines en organismen liepen vloei
end in elkaar over: de voorstelling van de stad als een 
weefsel en als een organisme. En het plein daar als 
een levend en daardoor veranderend orgaan in. 
Het weekeinde werd afgesloten met een lezing van 
Ton Venhoeven. Zijn benadering completeerde het 
drieluik dat (dus) bestond uit het katern, de dia-pre
sentatie en de lezing. Zonder met plompverloren con
crete oplossingen aan te komen gaven de architecten 
en de beeldende kunstenaar wel richtingen aan die 
het obligate (bomen, fontein, auto's terug) relativeer
den - zo niet onmogelijk maakten . In de discussie na 
afloop van de lezing (die opva llend goed bezocht 
was) bleek het merendeel van de bezoekers die weg 
ook niet meer te zoeken . Maar welke weg, of wegen, 
dan wel ingeslagen moet(en) worden kon in het te 
korte bestek van de discussie evenmin aangegeven 
worden . 
Dit delicate samenspel van een beeldend kunstenaar 
en twee architecten (waarvan Johan de Koning uit de 
stad zelf en vertrouwd met de lokale prob lematiek en 
Ton Ven hoeven uit Amsterdam met een grotere dis
tantie tot dit specifieke probleem) heeft voor henzelf 
de nodige verwarring en bevrijdende openheid gege
ven; voor de bewoners van Middelburg was het een 
ontmoeting met denkwerelden die zich niet in kant 
en klare oplossingen laten kennen . Daarvoor is de 
problematiek te gecompliceerd en elke oplossing te 
bepalend. Maar dàt inzicht èn de wetenschap dat het 
lokale probleem tegelijk algemeen is, zullen op korte 
termijn snelle en gemakzuchtige beslissingen verijde
len. Het langere traject moet nu in kaart gebracht 
worden. 

De ontvoerde stad, Markt Middelburg, 
Luchtfotografie vogelvlucht Sky Pictures, 
m.b. v. Photoshop Software 

Informatie 

Het voornemen van de Stichting Beeldende 
Kunst Middelburg is, het debat in Middel
burg vast te leggen in een brede publicatie 
over dit onderwerp met de bedoeling dat 
de discussie elders voortgezet zal worden. 
Totdat deze publicatie verschijnt zal het 
extra katern van De Faam als onderlegger 
en richtingwijzer voor die discussie dienen. 
Het is aan te vragen bij 

Stichting Beeldende Kunst Middelburg 
Postbus 6000 
4330 LA Middelburg 
tel. 0778-675523 



Zonnestraal en De Koepel Sabine Berndsen 

Het moderne monumentenbeleid is niet slechts gericht op behoud en beheer; 
maar vooral ook op hergebruik: in het beleid worden afwegingen gemaakt 
tussen de historische betekenis, de investering in de restauratie en de 
mogelijkheden, eigentijdse functies in de gebouwen onder te brengen. 
De Koepel in Hilversum is een actueel voorbeeld van deze gedachtengang, 
maar het initiatief tot de restauratie én de restauratie zelf kwamen uit een 
ongebruikelijke hoek: van een groep bouwkunde-studenten uit Delft. Na 
jarenlange leegstand is De Koepel vorig jaar na een grondige restauratie 
geopend als bezoekerscentrum en tentoonstellingsruimte. Het voormalige 
dienstbodenhuis was onderdeel van het sanatorium Zonnestraal (1926-1931), 
werd destijds ontworpen door B. Bijvoet en 1. Duiker en is nu een 
rijksmonument. De studenten voerden de restauratie eigenhandig uit en 
werden daarbij begeleid door hoogleraar-architect J. van Stigt en de betrokken 
aannemer. Zij werden gesteund door vele particuliere en overheidsinstanties, 
waaronder de gemeente Hilversum en de Rijksdienst Monumentenzorg die 
nauw bij het project betrokken waren. Zo heeft de RDMZ naast de begeleidende 
functie het grootste deel van de restauratie bekostigd en een deel van de 
publicatie gefinancierd. Deze uitgave over Zonnestraal, het dienstbodenhuis en 
de restauratie is door de studenten - waaronder Sabine Berndsen -
samengesteld en verschijnt in november. 

Een dienstbodenhuis op 'Zonnestraal' te Hil
versum. 'De opgave bestond hier in het 
maken van een goedkoope, maar toch 
modern ingerichte woongelegenheid voor 
achttien dienstmeisjes, met voor elk een 
afzonderlijk zit-slaapkamertje. Bovendien 
moesten worden ontworpen een thee keu
ken, badkamer en een gemeenschappelijke 
verblijfruimte voor des avonds. Een en 
ander gaf aanleiding den tot dit doel meest 
economischen vorm te vinden, hetgeen 
ongetwijfeld de cirkelvorm is. De verblijf
ruimte ligt centraal met een rondgaande 
galerij, welke toegang geeft tot de kamer
tjes op de verdieping. De totale kosten 
bedroegen met inbegrip van meubilair, enz, 
rond f. 1.500,- per bed'. 
Uit: '8 en Opbouw' 1932, p. 220, irs. B. Bij
voet en J. Duiker, Architecten van nazorgko
lonie 'Zonnestraal' 

Informatie 

De publicatie Een zeer aangenaam verblijf. 
het dienstbodenhuis van J. Duiker op 
Zonnestraal wordt in november uitgegeven 
bij uitgeverij 010 Publishers te Rotterdam en 
is vervolgens verkrijgbaar bij de vakboek
handel of te bestellen bij de Stichting 
Dienstbodenhuis de Koepel. Deze Stichting 
is, na de restauratie, opgericht ter exploita
tie van het centrum en beoogt het publiek 
te informeren over geschiedenis en toe
komst van Zonnestraal. Ook worden er 
architectuurtentoonstellingen georgani
seerd, met de name over de architectuur 
van het Nieuwe Bouwen. Het dienstboden
huis De Koepel is iedere zondag geopend 
van 12-17 uur. Een tentoonstelling over de 
restauratie loopt tot september; daarna is er 
een tentoonstelling over de geschiedenis 
van Zonnestraal te zien. 

Stichting Dienstbodenhuis de Koepel 
Loosdrechtsebos 7 
1213 RH Hilversum 
tel. 035-6232990 

Gemeente Hilversum 
Afdeling Monumentenzorg 
Arie den Dikken 
Postbus 99000 
1201 GM Hilversum 
tel. 025-6292111 

Het Koperen Stelen Fonds 
De Koepel is onderdeel van het sanatorium Zonne
straal, een pionierswerk uit de periode van het Nieu
we Bouwen. De geschiedenis van Zonnestraal begint 
in 1905 met de oprichting van het Koperen Stelen 
Fonds 'Nieuwe Levenskracht', waartoe het initiatief in 
kringen van diamantbewerkers ontstond. Het fonds 
verzamelde afgebroken diamanthouders (koperen 
stelen) en uit de opbrengst van dit koper konden TBC 
lijdende arbeiders in sanatoria worden verpleegd. In 
1919 kwamen de architecten Bijvoet en Duiker in con
tact met het Koperen Stelen Fonds. Spoedig volgden 
de eerste ontwerpen voor een nieuw sanatorium 
waar van tuberculose genezen patiënten volledig 
konden herstellen en zich voorbereiden op de terug
keer in het maatschappelijke leven. De plannen kon
den pas na de crisis van 1920 worden gerealiseerd . 
Het sanatorium Zonnestraal, genoemd naar de zus
terorganisatie van het Koperen Stelen Fonds in Ant
werpen, werd in 1928 geopend met het plaatsen van 
de eerste patiënten in het Ter Meulenpaviljoen. In 
1931 werd het tweede paviljoen, het Dresselhuyspa
viljoen, geopend waarmee het complex bestond uit 
het hoofdgebouwen twee paviljoens. Vanwege de 
hiermee gemoeide personeelsuitbreiding werd in het
ze lfde jaar het dienstbodenhuis gebouwd naar ont
werp van Duiker. 18 dienstmeisjes verhuisden naar dit 
gebouw; de zusters bleven achter in de 'Villa' waarin 
tot dan toe alle vrouwelijk personeel gehuisvest was. 

Restauratie van de Koepel 
Nadat De Koepel, zoals het dienstbodenhuis 
genoemd wordt, een aantal jaren leegstond en met 
'opslaan en verplaatsen' werd bedreigd, ontstond de 
noodzaak tot ingrijpen. Met het honderdjarig 
bestaan van Stylos (de studievereniging van de Facul
teit der Bouwkunde, TU Delft) heeft de restauratie
commissie Stylos in september 1993 het plan opgevat 
het voormalige dienstbodenhuis te restaureren . De 
Stichting restauratie Dienstbodenhuis 'De Koepel' 
trad op als opdrachtgever voor de restauratie, terwijl 
het Ziekenhuis Hilversum de officiële eigenaar bleef. 
Onder begeleiding van prof. J. van Stigt werd het 
benodigde onderzoek gedaan waarna het restaura
tieontwerp tot stand kwam. Tijdens deze voorberei
dingsfase werd de voortgang van het proces gecon
troleerd door een stuurgroep waarin onder meer de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de gemeen
te Hilversum zitting hadden, en vonden er presenta
ties plaats voor de gemeentelike monumentencom
missie. Doordat deze instanties al vroeg bij het pro
ject betrokken waren, konden zij voora l een advise
rende rol spelen, hetgeen gezien het leer- en erva
ringsaspect van het proces zeer welkom was. Na het 
verkrijgen van de goedkeuring voor de uitvoering 
van het plan en het verwerven van financiële midde
len, zijn 24 bouwkundestudenten in maart 1995 
eigenhandig gestart met de uitvoering, onder leiding 

Exterieur en interieur van De Koepel na de restauratie 
foto 's: Peter van Roon 

van architectenburo J. van St igt en aannemer De Nijs. 
In juli 1995 werd het gebouw opgeleverd en in okto
ber 1995 officieel geopend. 

Restauratieaanpak en uitvoering 
Het restauratieplan omvatte ruimtelijk-functionele en 
technische aanpassingen en verbeteringen waarbij 
het originele beeld behouden zou moeten blijven. De 
verandering van functie tot bezoekerscentrum leidde 
tot een aantal aanpassingen in de ruimtelijke organi
satie van het gebouw. Zo kreeg de keuken op de 
begane grond een functie als studieruimte, werd op 
de verdieping de voormalige badkamer toegevoegd 
aan de expositieruimte en ontstond een interessante 
doorloop langs de gevel. Om de expositieruimte te 
vergroten is een aantal kamers gekoppeld, waardoor 
de structuur van het gebouw verhelderd is. De functie 
voegt zich nu naar het gebouwen niet andersom. 
Bij de restauratie is uitgegaan van het belang van de 
destijds toegepaste technieken en materialen voor de 
verschijningsvorm van het gebouw. Daarom is zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van de originele materia
len en aansluitingen. Zo bleven de innovatieve oplos
singen van Duiker behouden en is het oorspronkelijke 
beeld teruggebracht. Waar mogelijk is het gebouw 
technisch verbeterd . Oorspronkelijke materialen zijn 
verduurzaamd en enkele onderdelen zijn geïsoleerd. 
Hierbij was het van belang dat het bouwfysisch even
wicht van het gebouwen het oorspronkel ijke beeld 
niet werden aangetast. In de oorspronkelijke stalen 
profielen van de gevel is daarom enkel glas toegepast 
en de borstweringsplaten zijn vervangen door sand
wichpanelen van dezelfde dikte als het oorspronkelij
ke pakket. Op het dak is een isolatielaag aange
bracht, die vanaf de dunne dakrand geleidelijk 
oploopt naar de maximale dikte. Ook is er een dun 
vloerpakket aangebracht waarin een vloerverwar
mingssysteem is opgenomen waarmee het gewenste 
comfort wordt gerealiseerd en de constructie wordt 
verwarmd waarmee condensatie in de gevel wordt 
voorkomen. Het gebouw is afgewerkt met de oor
spronkelijke kleuren. 
Het dienstbodenhuis is gebouwd in een tijd van 
goedkope arbeid, hetgeen het optimaliseren van het 
kostbare materiaal mogelijk maakte. Net als 60 jaar 
geleden konden ook nu, door de vrijwillige arbeid 
van de studenten, de arbeidskosten laag blijven. 
Daarnaast kwamen er financiële bijdragen van instan
ties, bedrijven en particulieren, waardoor gesproken 
kan worden van eenzelfde instelling van solidariteit 
die destijds de bouw mogelijk maakte. 
Met zijn nieuwe functie als bezoekerscentrum en ten
toonstellingsruimte houdt het dienstbodenhuis de 
opvattingen die ten grondslag liggen aan Zonnestraal 
in herinnering. Wanneer het totale complex opnieuw 
in gebruik komt zal deze herinnering plaatsmaken 
voor een hernieuwde kennismaking met een van de 
hoogtepunten van het Nieuwe Bouwen in Europa. 
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aangrijpingspunt voor architec
tuurbeleid in Nederland, is 
merendeels georganiseerd per 
provincie. De meeste gemeen
ten zijn bij deze organisaties 
aangesloten; enkele beschikken 
over een eigen welstand. 
Een aantal van de provinciale 
welstandsorganisaties reikt 
geregeld een welstandsprijs uit. 
In Brabant gebeurde dat dit jaar 
voor het eerst. Met de fusie 
tussen Welstandszorg Oost- en 
West-Brabant in 1994 is een 
organisatie ontstaan die een 
goed overzicht heeft van bouw
plannen in de gehele provincie. 
De eerste Brabantse Welstands
prijs 1995 viel onlangs te beurt 
aan het dorp Terheijden. De 
gemeente werd onder meer 
geroemd om haar enthousiaste 
opdrachtgeverschap, haar zorg 
voor 'het openbare erf' en een 
weloverwogen architectenkeu
ze. Het architectuurbeleid heeft 
inmiddels zichtbare resultaten 
opgeleverd in bouwprojecten 
voor een nieuwe brandweerka
zerne, peuterspeelzaal en 
aanleunwoningen. 
In Drenthe werd de welstands
prijs op 1 juli, de Dag van de 
Architectuur, uitgereikt. In deze 
provincie zijn twee van de 34 
gemeenten, Assen en Emmen, 
niet bij het Drents Welstands
toezicht aangesloten - maar dat 
vormt de laatste drie jaar geen 
reden meer om projecten in deze 
gemeenten uit te sluiten voor de 
welstandsprijs. Vorig jaar werd 
een project in Assen bekroond; 
dit jaar wonnen opdrachtgever 
en architect van een in de voor
gaande zeven jaar gerealiseerd 
project in het Noorder Dieren
park in Emmen. Een project, 'dat 
de doelstelling van de Stichting 
Het Drentse Welstandstoezicht 
bijzonder goed weerspiegelt', 
aldus Leen de Graaf, architect! 
adviseur bij het Drents 
Welstandstoezicht en lid van de 
jury van de zevende Drentse 
welstandsprijs. Die doelstelling 
is het bevorderen van land
schaps-, dorps- en stadsschoon 
in de provincie Drenthe. 

Informatie 

Het Drentse Welstandstoezicht is een los
bladige bundel die sinds juli 1990 periodiek 
wordt aangevuld en een rijk geïllustreerd 
beeld geeft van gerealiseerde bouwprojec
ten en van alle aspecten van welstandszorg 
in de praktijk. Aandacht wordt onder meer 
besteed aan de nieuwe generatie agrarische 
bedrijfsgebouwen, erfafscheidingen en 
openbare ruimte. De genomineerde projec
ten en juryrapporten van de Drentse 
Welstandsprijs, ingesteld in 1990, zijn in de 
bundel opgenomen. Informatie hierover is 
verkrijgbaar bij 

Stichting Het Drentse Welstandstoezicht 
L. de Graaf, R. Ritz 
Van der Feltzpark 7 
9401 HM Assen 
tel. 0592-314055 
fax 0592-312981 

Welstandsprijs 1995, de beste plannen van 
1995 uit het werkgebied van Welstands
zorg Noord-Brabant, is (zolang de voorraad 
strekt) voor f. 10,00 verkrijgbaar bij 

Welstandszorg Noord-Brabant 
Koningsweg 60 
5211 BN Den Bosch 
tel. 073-6132221 
fax 073-6142994 

Drentse Welstandsprijs voor het 
Noorder Dierenpark Emmen 
Een keuze uit gebouwen voor recreatie en horeca Leen de Graaf 

Van welstandstoetsing naar welstandszorg 
De Stichting Het Drentse Welstandstoezicht is een 
regionale welstandsorganisatie, vergelijkbaar met bij
voorbeeld het Overijsselse Oversticht of het Gelders 
Genootschap. 32 van de 34 Drentse gemeenten 
maken gebruik van hun Welstandscommissie, 33 van 
hun Monumentencommissie. Om meer bekendheid te 
geven aan het werk van de Stichting en als onderdeel 
van het algemene streven welstandstoetsing te ver
breden tot welstandszorg, is in 1990 besloten jaarlijks 
een Welstandsprijs uit te reiken. Aanvankelijk was het 
de bedoeling de prijs toe te kennen aan een soort 
'plan van het jaar', maar al snel bleek selectie uit een 
ongesorteerd aanbod van gebouwen vrijwel ondoen
lijk. Daarom is besloten per jaar één thema te kiezen 
uit een totaal van acht. De gekozen thema's zijn 
Woningbouw, Openbare gebouwen, Bedrijfsgebou
wen, Agrarische gebouwen, Kantoren, Onderwijs en 
Gezondheid, Recreatie en Horeca, en Restauratie. 
Sinds 1994 worden niet alleen ontwerpen uit de aan
gesloten gemeenten geselecteerd, maar ook uit de 
twee Drentse gemeenten met een eigen welstands
commissie, Assen en Emmen. Er kan daarom met 
recht gesproken worden van 'De Drentse Welstands
prijs'. De jury bestaat uit twee particuliere architecten 
(leden van de welstandscommissie van de Stichting), 
twee medewerkers van het bureau van de Stichting 
en twee vertegenwoordigers van de welstandscom
missie voor Assen en Emmen. 

Recreatie en horeca 
Het thema dit jaar was Recreatie en Horeca. Uit twee 
ruwe selecties aan de hand van de archieven, werden 
er 117 projecten gekozen voor eerste beoordeling 
door de voltallige jury. Hiervan zijn er 45 uitgebreid 
gefotografeerd voor de tweede ronde: uiteenlopen
de projecten zoals een jongeren-ontmoetingsplaats in 
een park, grote recreatiecentra, individuele recreatie
woningen, een verbouwing van kalkovens tot een 
restaurant, verbouwingen van horeca-gelegenheden, 
toiletgebouwen op kampeerterreinen, gebouwen in 
een dierenpark en enkele musea. Na de tweede ron
de bleven er 7 projecten over, die door de jury zijn 
bezocht en bekeken, en werden er uiteindelijk 6 
genomineerd voor de prijs. Dat waren 
- het Expositiepaviljoen Eelde, in opdracht van 

Stichting Het Nijsinghhuis naar ontwerp van Alberts 
Van Huut & Partners uit Amsterdam; 

- de uitbreiding van het Drents Museum, in opdracht 
van de Provincie Drenthe, ontworpen door Team 4 
Architecten uit Groningen; 

- een zomerhuis te Paterswolde in opdracht van 
R. Bossina, ontworpen door Architectenbureau 
COAT uit Groningen; 

- een zomerhuis te Drijber op Recreatieterrein 
De Hullen, van architect/opdrachtgever Svatmo S. 
Broekema uit Drijber; 

- het Clubgebouw Tennisvereniging De Hertenkamp 
te Assen in opdracht van de Stichting Tennispark 
De Hertenkamp, ontworpen door Architectenbu
reau Wim Germain uit Assen, en 

- Americasa en Paviljoen in opdracht van het 
Noorder Dierenpark te Emmen, ontworpen door 
J. Rensen uit Emmen. 

Amerieasa, Noorder Dierenpark, Emmen, 
J. Rensen. Ondanks de grootte, een vanzelf· 
sprekend onderdeel van het dierenpark. 
foto: Harry (oek, Assen 

Horeca zonder schreeuwerige reclame 
De prijs is toegekend aan de twee gebouwen in het 
Noorder Dierenpark. Volgens de jury passen beide 
gebouwen perfect in alle recente ontwikkelingen op 
het park en dragen zij aanzienlijk bij aan de hoge 
ruimtel ijke en architectonische kwaliteit daarvan. Een 
kwaliteit, die niet alleen geldt voor het afgescheiden 
park, maar ook voor het entreegebied, waar het park 
als het ware in de stad penetreert. Dit zorgt, in com
binatie met dierenbeelden op de route vanaf een 
groot parkeerterrein, voor een vrolijke, verwachtings
volle sfeer. Het geheel getuigt van grote liefde, zowel 
voor het dierenpark, als voor architectuur. Ieder ele
ment, van landschappelijke aanleg tot verlichtingsar
matuur in het Horeca Paviljoen, is met zorg ontwor
pen en gerealiseerd. Het Paviljoen, waarin de restau
rants zijn ondergebracht, is door situering, grootte en 
kleurstelling nadrukkelijk aanwezig, zonder opdrin
gerig te zijn. De bezoeker ontdekt het als bij toeval. 
Bij horecagelegenheden gebruikelijke, schreeuwerige 
reclameuitingen ontbreken. Het Americasa is enorm 
groot, echter zo vanzelfsprekend in de parkaanleg 
opgenomen, dat de bezoeker het pas opmerkt als hij 
voor één van de bescheiden ingangen ervan staat. 
De overige genomineerde projecten hebben alle een 
hoge kwaliteit. Vooral beide recreatiewoningen en 
het clubhuis van de tennisvereniging zijn verrassend, 
doordat de vormgeving ervan zeer aansprekend is en 
ze zeer goed op de situatie geënt zijn . Dit laatste 
geldt minder voor het, organisch vormgegeven, Expo
sitie Paviljoen van Alberts & Van Huut in Eelde. De 
uitbreiding van het Drents Museum stelt wat teleur 
voor wat betreft de beleving van de 'overdekte bui
tenruimte', die in het ontwerp nagestreefd werd . 

Sportverenigingen schakelen geen architect in, 
culturele instellingen wel 
Bij de evaluatie van de selectie zijn een aantal opval
lende zaken naar voren gekomen. In het algemeen 
stelde de architectonische kwaliteit van horecagele
genheden teleur. Onder de 45 te fotograferen objec
ten bevonden zich slechts drie horeca-bedrijven. En 
hoewel er de laatste jaren veel grote, projectmatig 
opgezette, recreatieparken gerealiseerd zijn, is er 
geen enkele genomineerd. Zelden of nooit speelt het 
ontwerp in op landschappelijke gegevens, de archi
tectuur van de woningen is in het algemeen die van 
een verkleind landhuis. Ook bleek dat sportverenigin
gen zelden een arch itect inschakelen voor de vormge
ving van hun clubgebouwen. Goedwillende leden, 
met een bouwkundige achtergrond, of de plaatselijke 
aannemer, tevens sponsor, zorgen voor het ontwerp. 
Tenslotte is geconstateerd dat instellingen met een 
culturele doelstelling, zoals de musea en het dieren
park, zich ervan bewust zijn dat aansprekende archi
tectuur positief bijdraagt aan hun imago. 

De prijsuitreiking vond plaats in het Centrum voor 
Kunst en Cultuur in Assen, beter bekend als het 
I.C.O.-gebouw, de winnaar van 1995 in de categorie 
Onderwijs en Geneeskunde. Uit de dankwoorden van 
alle genomineerden bleek, dat de invloed van de 
opdrachtgever op het resultaat essentieel is. Duidelij· 
ke visie en stellingname van diens kant, zorgen bij de 
ontwerper voor optimale respons. 



De gemeenten zijn aan zet: 

Europan 4-prijsvraag bijna afgerond 
Emmie Vos, Anne Hoogewoning 

Onder het Europan 4-thema bouwen van de stad op de stad, transformatie van stedelijke 
gebieden stelden in Nederland de gemeenten Almelo, Den Haag, Emmen, Utrecht en het stadsdeel 
Amsterdam-Osdorp een locatie beschikbaar. In totaal zijn 245 inzendingen ontvangen voor de 
Nederlandse locaties: 30 voor Almelo, 39 voor Emmen, 42 voor Amsterdam-Osdorp, 57 voor Utrecht en 
77 voor Den Haag. Vanaf 19 oktober zullen alle Europan-inzendingen in de Bovenzaal van het 
Nederlands Architectuurinstituut tentoongesteld worden. 

~ 

locatie Erasmuszone Den Haag, 
Pierre Boudry en Marjolijn Boudry 

locatie Erasmuszone Den Haag, Mark linne- locatie Baander-Zuid, Mikel van Gelderen, 
mann, Pieter Bannenberg en Kamiel Klaasse Jurjen Zeinstra en Ira Koers 

De Nederlandse jury zag zich voor de zware taak 
gesteld om uit het grote aantal inzendingen voor 
Europan 4, waaraan zo intensief gewerkt is, een ver- · 
antwoorde selectie te maken. Helaas was de jury van 
oordeel dat voor de locatie in Utrecht geen inzending 
voor de nominatie prijswinnaar in aanmerking kwam. 
Er werden wel twee inzendingen als eervolle vermel
ding gehonoreerd. De Erasmuszone in Den Haag 
leverde daarentegen veel inzendingen op van hoge 
kwaliteit en de jury was van mening dat vier plannen 
voor een nominatie in aanmerking kwamen : naast 
twee prijzen werden twee eervolle vermeldingen toe
gekend. Voor de locaties in Emmen en Amsterdam
Osdorp werden alleen prijzen toegekend . Eén prijs
winnaar en één eervolle vermelding werden uit de 
inzendingen voor de locatie in Almelo gekozen. 
Rijksbouwmeester Wytze Patijn sprak in zijn toelich
ting tijdens de prijsuitreiking de hoop uit dat de 
betrokken gemeenten net zo enthousiast zouden zijn 
over de kwaliteit van de prijswinnende plannen als de 
jury. In hun eerste reacties waren de gemeenten una
niem tevreden met de resultaten van de prijsvraag . 

Utrecht 
Els Leicher, wijkmanager Oost van de gemeente 
Utrecht: 'Meedoen aan Europan is leuk, omdat goede 
architectuur belangrijk is èn omdat het avontuurlijk 
is. Je weet van te voren niet wie er meedoen en het 
spannende is dat je de deelnemende architecten ook 
niet kunt beïnvloeden. ( ... ) Enerzijds is het jammer 
dat Utrecht niet in de prijzen is gevallen, anderzijds 
waren de twee eervolle vermeldingen dusdanig ver
schillend en eigenzinn ig, dat we daar toch eens ver
der naar willen kijken en over willen nadenken!' 

Den Haag 
Pierre Boudry en Marjolijn Boudry (Frans/Belgisch 
team) zijn de enige buitenlandse deelnemers die een 
prijs kregen. Zij reageerden in hun ontwerp voor het 
karakteristieke kassen landschap van de Erasmus Zone 
in Den Haag op zeer onconventionele wijze. Ook in 
het onorthodoxe ontwerp van het Amsterdamse 
team Mark Linneman, Pieter Bannenberg en Kamiel 
Klaasse, herkende de jury een rijkdom aan nieuwe 
woonconcepten. Dit team koos als uitgangspunt 'de 
pixel-stad', een concept waarin de kwaliteiten van 
het landschap maximaal worden benut door concen
tratie van bebouwing in grote woonblokken met 
hoge woningdichtheid. 
Peter Verschuren, stedenbouwkundige bij de dienst 
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van de 
gemeente Den Haag: 'Vereerd! Twee prijzen en twee 
eervolle vermeldingen voor onze locatie in het Haag
se Wateringse Veld. ( ... ) De kick: er wordt werkelijk 

. geëxperimenteerd (dat wilden we op deze plek, nu 
de opdrachtgevers helpen door te zetten !): je auto 
voorrijden op de zesde verdieping; een centrale 
zonneboiler die water per aquaduct naar de bewo
ners brengt.' 

Emmen 
Mikel van Gelderen, Jurjen Zeinstra en Ira Koers 
kozen in Emmen voor woon bebouwing rond hoven 
die over meerdere verdiepingen in elkaar zijn 
gevlochten. Volgens de jury leidde deze stedenbouw
kundige opzet tot zeer uiteenlopende en avontuurl ij
ke woonvormen met uitgesproken architecton ische 
kwaliteiten. 
Wim Joost Licht, directeur Produktgroep Stadsontwik
keling van de gemeente Emmen: ' (. .. ) een op het oog 
prachtig stedenbouwkundig plan heeft op onze loca
tie een prijs gewonnen. (. .. ) Na afloop (van de prijsuit
reiking) maakten we kennis met de drie gelukkige 
architecten (. .. ) Het klikt. De week daarop al presen
teerden ze de plannen in het gemeentehuis van 
Emmen. En inmiddels zijn we vastbesloten te probe
ren met hen te komen tot definitieve plannen voor 
de locatie.' 

Amsterdam-Osdorp 
Voor de locatie in de na-oorlogse woonwijk in 
Amsterdam-Osdorp bedacht prijswinnaar Floor Arons 
een ingenieus blok dat door de jury vooral werd 
gewaardeerd om de architectuur en de materiaalkeu
ze. Ook voor de vernuftige wijze waarop de parkeer
gelegenheid op de derde laag van het bouwblok is 
opgenomen, sprak de jury haar waardering uit. 
Nico Wauben, hoofd van de afdeling Grondzaken van 
het stadsdeel Osdorp: '(. .. ) Het stadsdeel twijfelt 
eraan of het dwarsparkeren op helling banen prak
tisch is. Het zij Floor Arons vergeven dat hij het niet 
zo nauw genomen heeft met het minimaal aantal te 
realiseren woningen en de bovengrens van de . 
bedrijfsruimte-oppervlakte. Creativiteit dient niet te 
veel beperkt te worden door zoiets triviaals als geld . 
Bij een eventuele verdere uitwerking zullen de finan
ciële puntjes op de i gezet moeten worden. Met lof!' 

Almelo 
In Almelo kozen Madeleine Maaskant en Victor van 
Velzen voor het handhaven van de fabriekshallen op 
de Europan-Iocatie, waarin zij onder andere wonin
gen, ateliers en een museum onderbrachten. Volgens 
de jury leidt hun ontwerp tot een sterke compositie, 
te typeren als een mooi landschappelijk plan dat op 
alle niveaus goed is uitgewerkt. 
Albert Fien, hoofd stedenbouwkundige van de afde
ling ruimtelijke ordening, bouwtoezicht van de 
gemeente Almelo: '(. .. ) De door de gemeente geko
zen aanpak stelt uiteraard wel zijn eigen opgave voor 
de toekomst. De milieu problematiek moet worden 
opgelost, dat wisten we (. .. ) Hoe ga je om met de Cor
busiaanse villa's die zich losmaken uit het plangebied 
en de groene long 'inwandelen', juist waar het struc
tuurplan bebouwing uitsluit? De gemeente is aan zet, 
wij hebben de deelnemers uitgedaagd om Almelo te 
prikkelen, daarin zijn ze meer dan geslaagd!' 
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locatie na-oorlogse woonwijk Amsterdam
Osdorp, Floor Arons 

Informatie 

Europan is een internationale architectuur
prijsvraag die elke twee jaar wordt uitge
schreven voor architecten jonger dan 
veertig jaar, met als doel de bevordering 
van de uitwisseling van vernieuwende 
ideeën en ervaringen op het gebied van de 
architectuur en woningbouw in Europa. 

Projectbureau Europan Nederland 
Emmie Vos, Anne Hoogewoning 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010-4401238 
fax 010-4360090 

Tentoonstellingen 

De tentoonstelling van alle inzendingen 
voor de Nederlandse lokaties van Europan 4 
is van '19 oktober tot en met 1 december 
1996 te zien in de Bovenzaal van het NAi. 
Bij de tentoonstelling verschijnt een twee
talige publicatie (Nederlands/Engels), 
uitgave NAi Uitgevers, f. 49,50. 

In Emmen vindt een tentoonstelling van de 
Europan-inzendingen voor de locatie 
Baander-zuid tot en met 27 september 
plaats in het voormalige schoolgebouw aan 
De Baander 23. Openingstijden: 14.00-17.30 
uur (zondag gesloten). Informatie: 
Gemeente Emmen, tel. 0591-685306. 

In Almelo is de tentoonstelling Europan 4 
op lokatie van de inzendingen voor de 
locatie Indië-complex te zien tot en met 
25 september in de Industriehallen 
Ten Cate, Sluiskade Noordzijde 14. 
Openingstijden: 14-17 uur. 

In Utrecht worden de 57 Europan inzendin
gen tentoongesteld tot en met 2 oktober in 
Aorta, Achter de Dom 14, 
tel. 030-2321686. 
Op 2 oktober 20.30 uur: discussie-avond 
over de prijsvraag lokatie Ledig Erf i.s.m. 
het Utrechts Architectencafé. 



De nota's 
'Deze nota biedt handvatten 
voor een integraal architectuur
beleid. Onder een integraal 
architectuurbeleid verstaan we 
dat er binnen en tussen de 
verschillende gemeentelijke 
beleidsvelden die zich bezig
houden met stedebouw, land
schap, inrichting van openbare 
ruimte/sociale veiligheid, 
welstandsbeleid en monumen
tenzorg, volkshuisvesting en 
gebouwde voorzieningen, meer 
aandacht voor architectuur 
komt en meer afstemming van 
hun activiteiten'. Onder dit 
motto opent Ede onder 
Architectuur, de concept-archi
tectuurnota van de gemeente 
Ede, die dit najaar door het 
gemeentebestuur zal worden 
vastgesteld. 

De nota van Ede refereert aan 
het architectuurbeleid van het 
rijk, zoals dat vier jaar geleden 
in de eerste regeringsnota 
Ruimte voor Architectuur is 
vastgelegd. 
Zojuist, op Prinsjesdag, hebben 
vier ministeries het vervolg op 
deze nota uitgebracht, getiteld 
De architectuur van de 
Ruimte. Op 14 november vindt 
een openbaar debat over deze 
nota plaats in het NAi, Rotter
dam (Zie: ORG, pag. 24). 

De architectuurnota als beleids
instrument is ook herkend door 
de gemeente Tilburg, die een 
subsidie aanvraag door het 
Stimuleringsfonds gehonoreerd 
zag, waardoor de gemeentelijke 
architectuurnota bewerkt kan 
worden tot een toegankelijke 
publikatie. De bedoeling daar
van is, een breed publiek te 
interesseren (zie pag. 23). 

foto's: Arie Ruijs, gemeente Ede 

Ede onder architectuur Cilly lansen 

Bestuursconvenant 
Aandacht voor architectuurbeleid in de gemeente 
Ede is niet van recente datum. AI voor het verschijnen 
van de eerste regeringsnota voor arch itectuu rbele id, 
vier jaar geleden, was Ede betrokken bij de activitei
ten van de Stichting Q (1991-1993). Deze stichting 
richtte zich op concrete instrumenten voor kwalite its
beleid. Bij de Stichting Q waren 21 middelgrote 
gemeenten aangesloten. De gemeente Ede bracht 
toendertijd de (later bekroonde) 'doorsnee' nieuw
bouwwijk De Rietkampen als Q-voorbeeld naar 
voren, om daarmee aan te tonen dat de openbare 
ruimte in een gewone w ijk beeldbepalend kan wor
den en van grote invloed kan zijn op het woongenot. 
Een goede communicatie tussen plannenmakers en 
beheerders aan de ene kant en volksvertegenwoordi
gers en gebruikers aan de andere kant zag de 
gemeente als een belangrijke voorwaarde voor ruim
telijke kwaliteit van openbare ruimte. De gemeente 
trachtte burgers te mobiliseren als opdrachtgever 
voor de lokale architectuur en de gebruikers bewust 
te maken van architecton ische kwaliteit. 
De inzet op de openbare ruimte is in Ede gecont inu
eerd, zoals blijkt uit de concrete resultaten die in de 
nota worden genoemd onder de kop 'Wat in Ede al 
gebeurt' en uit het voorgenomen bele id. De resu lta
ten hebben merendeels betrekking op de herinrich
t ing van pleinen en winkelgeb ieden en ook op inci
dentele bouwprojecten. Ede is het niveau van inci
denten gepasseerd nu een integraal, meerjarenbeleid 
kan worden ontwikkeld op grond van het Bestuurs
convenant 1994-1998. Daarin heeft de gemeente 
vastgesteld dat 'het bevorderen van de kwaliteit van 
de gebouwde omgeving en de openbare ruimte: de 
dagelijkse leefomgeving' één van de bestuurlijke 
speerpunten zal zijn . De mogelijkheden om die kwali
teit te bereiken ziet de gemeente in zijn rollen als 
opdrachtgever, als regelgever of vanuit een begelei
dende of controlerende positie, van waaruit impulsen 
kunnen worden gegeven. Ede schetst drie kaders om 
richting aan het beleid te geven en om kwaliteit te 

kunnen toetsen: dat kan door integrale plannen voor 
de dorpen en een ruimtelijke visie voor Ede-stad te 
maken, door beeldkwaliteitp lannen, en door de 
architectuurnota. 

Culturele waarde 
Cruciaal voor het welslagen van architectuurbeleid is 
een brede maatschappelijke ondersteuning. Het 
belang van communicatie dat Ede bij de Stichting Q 
naar voren bracht is eveneens voortgezet. In de nota 
Ede onder Architectuur zijn concrete voorstellen 
gedaan voor het bereiken van een draagvlak bij de uit· 
voering van het beleid en daarop werd vooruitgelopen 
door te overleggen over de (concept)voornemens, met 
maatschappelijke groeperingen en andere betrokke· 
nen. Dit, nadat de gezamen lijke raadscommissie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening buitengebied! 
Economie, Grond, Ruimtelijke ordening stedelijk 
gebied de conceptnota had vastgesteld . Gesproken 
werd met de we lstands- en de monumentencommissie; 
de Vrouwen Advies Commissie VAC, de BNA-Kring en 
het Participantenoverleg van het Edese Wooninfo Cen
trum (een platform van Edese bouwondernemers). 
In de discussie over de nieuwe architectuurnota van 
Den Haag (zie krant Architectuur Lokaal nr. 12) werd 
de wethouder van cultuur opvallend afwezig 
genoemd. Ook in Ede, waar toch gekozen is voor een 
ruim overlegtraject, lijkt de cultuurwethouder niet 
betrokken te zijn geweest. De grenzen van de strikt 
ruimtelijke disciplines zijn niet overschreden en de 
nota is niet afgestemd op het cultuurbeleid . De rege
ringsnota architectuurbele id, waaraan de Edese nota 
refereert, is opgesteld onder gezamenlijke verant
woordelijkheid van de ministers van ruimtelijke orde
ning en cultuur. Merkwaardigerwijs wordt dit interdis
ciplinaire uitgangspunt niet of zelden herkend door de 
Nederlandse gemeenten en vindt een dergelijke, geza
menl ijke verantwoordelijkheid voor het architectuur
beleid vanuit deze portefeuilles even zelden een weer
slag in hun gemeentelijke architectuurnota's. Het 
begrip 'culturele waarde', één van de drie kwaliteits-



pijlers (naast gebruikswaarde en toekomstwaarde, 
zoals omschreven in het rijksbeleid van 1992) wordt in 
deze nota's doorgaans opgevat binnen termen van de 
architectonische cultuur en strekt zich niet uit tot een 
opvatting over de waarde binnen de integrale cultuur 
van een samenleving. In de praktijk wordt dat ook niet 
vaak tot uitdrukking gebracht, hoewel de manifestatie 
A Star is Bom die momenteel in Groningen loopt, 
daarop een uitzondering vormt. De gemeente Gronin
gen (die overigens geen architectuurnota heeft) is een 
aantal jaren geleden gestart met wat lijkt uit te groei
en tot een vierjaarlijks evenement, waarbij stedebouw 
en architectuur de dragers vormen voor een reeks van 
muziek- en theaterprogramma's. 

Concrete aanbevelingen 
De nota van Ede onderscheidt zich in helderheid en 
compactheid en blijft niet steken in omslachtige 
omschrijvingen in algemene zin. Ede formuleert bij
voorbeeld de volgende doelstellingen van het kwali
teitsbeleid: 
- actief stimuleren dat de openbare buitenruimte, en 

bouwwerken die de gemeente zelf laat bouwen, 
een zo hoog mogelijk architectonisch gehalte krij
gen; 
stimuleren dat dit ook geldt voor nieuwe bouwwer
ken, die andere opdrachtgevers binnen de gemeen
te realiseren; 
bevorderen dat de ruimtelijke omgeving door 
hoogwaardige stedebouwkundige en landschappe
lijke vormgeving en inrichting ook voor het oog 
veel kwaliteit krijgt; 

- bevorderen dat bouwwerken en ruimtelijke structu
ren met een historisch of monumentaal karakter 
bewaard en hersteld worden; 
waardevolle panden goed laten beheren en onder
houden, in het bijzonder panden en monumenten 
in gemeentelijk eigendom; 
de openbare buitenruimte goed beheren en onder
houden: straten, pleinen, parken en bomen; 
de betrokkenheid bij, en zorg voor de dagelijkse 

leefomgeving met de daarin besloten artistieke, 
monumentale en historische waarden stimuleren; 

- het publieke draagvlak voor kwaliteitsbeleid ver-
groten en de publieke discussie op gang brengen. 

Deze doelstellingen worden verbonden aan concrete 
aanbevelingen die vooral intern, op de gemeente 
zelf, gericht zijn. Zoa ls betere samenwerking tussen 
welstands- en monumentencommissie, het instellen 
van een kwaliteitsoverleg tussen ontwerpers en wet
houder(s), het organiseren van workshops met 
spraakmakende ontwerpers om de eigen, ambtelijke 
staf te stimuleren, het aanstellen van een coörd ine
rend architect als previsor of supervisor, het instellen 
van een kwaliteitsteam dat de inrichtingskwaliteit 
van de publieke buitenruimte zal beoordelen en stu
ren, en tenslotte is ook Ede van plan om een lokaal 
architectuurcentrum, Architectuur in Ede op te rich: 
ten als platform voor discussie en stimulerende pro
gramma's. 

Architectenkeuze 
Met de problematiek van architectenkeuze gaan een 
aantal gemeenten genuanceerd om. In een uitwer
king bij de nota van Ede worden gedetailleerde richt
lijnen voor de architectenkeuze gegeven: de werkwij
ze van de gemeente, waarbij het formuleren van de 
gewenste kwaliteit ter plekke veel aandacht krijgt, de 
selectiemethoden als er wel of geen ontwikkelaar 
bekend is, en een uitvoerige checqlist voor selectiecri
teria. Daarmee maakt de gemeente het keuzeproces 
bespreekbaar en inzichtelijk, terwijl de keuze zelf bij 
de opdrachtgever blijft liggen - wat overigens niet 
wegneemt, dat de gemeente hier zelf wel veel kennis 
en energie in moet steken. 
Ede heeft zich voorgenomen, dergelijke inspannin
gen niet uit de weg te gaan: 'De gemeente dient 
ervoor te zorgen dat de aanwezige architectonische 
en ruimtelijke kwaliteiten behouden blijven en dat 
door nieuw beleid die kwaliteit wordt ondersteund 
en uitgebouwd, mede door verbreding van kennis en 
betrokkenheid' . 
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Informatie 

De Raamnota kwaliteitsbeleid inzake archi
tectuur en openbare ruimte is opgesteld 
onder begeleiding van Ed van Gent, plan
trekker van de nota, en is verkrijgbaar bij: 

Gemeente Ede 
Ed van Gent 
afdeling RO, Stedebouw 
Postbus 9024 
6710 HM Ede 
tel. 0318-680683 

Naschrift 
Ed van Gent, hoofd van de afdeling RO van 
Ede heeft inmiddels laten weten dat de con
ceptnota nog wel wordt voorgelegd aan de 
raadscommissie cultuur, maar dat de wet
houder cultuur in eerste aanleg inderdaad 
niet bij de nota betrokken is geweest. Dit 
hangt samen met de betrokken wethou
ders, die architectuur, volkhuisvesting en 
ruimtelijke ordening in portefeuille hebben. 
De wijze waarop in dit artikel aandacht 
gevraagd wordt voor een integrale culture
le benadering is voor Van Gent aanleiding 
om de wethouder cultuur alsnog te betrek
ken bij de vaststelling van de nota. 



Werk in uitvoering aan paddentunnels 
onder de Heerenweg tussen Noord-Hollands 
Duinreservaat en de binnenduinrand bij 
Bergen 
foto: Dirk Sijmons 

Nederland krijgt er in de 
komende tijd maar liefst 50.000 
hectare natuurgebied bij. Dat is 
meer dan alle Vinex-Iocaties, 
nieuwe spoortracés en de 
Schiphol-uitbreiding samen. 
Wat is de ruimtelijke en culture
le betekenis van de ecologische 
hoofdstructuur (EHSJ die aldus 
ontstaat? Die vraag is het afge
lopen jaar opgeworpen door de 
Keijenberg-groep, een initiatief 
van landschapsarchitecten en 
landschapsecologen (zie 
Architectuur Lokaal nr. 11 J. 
Op 5 juni belegde ze een 
congres onder de titel Oorden 
van onthouding. Een verslag. 

Natuur, stad en land 
Verslag van het Keijenberg-congres Fred Fedd.es 

Het landschap zit in de lucht. Nadat architectuur en 
stedebouw in de afgelopen t ien jaar gestaag onder
werp van publieke en bestuurlijke belangstelling wer
den, lijkt nu de omgang met het landschap aan de 
beurt te zijn . Soms 'is de aanleiding een infrastructu
rele ingreep, zoals de HSL. Soms is het onderwerp ter
ritoriaal afgebakend: wat doen we met het Groene 
Hart, of met Drenthe. Daarnaast worden thematische 
benaderingen gekozen. Bijvoorbeeld de cultuurhisto
rische, waarb ij de ontwikkeling van het landschap, 
inclusief de steden en dorpen, wordt begrepen vanuit 
de eeuwenlange geschiedenis van kolonialisering en 
cultivering. 
Ook de ecologische hoofdstructuur (EHS), als omvang
rijke bijdrage aan de verandering van het landschap, 
komt meer in de belangstelling te staan. Dat heeft 

..... een tijdje geduurd. Zoa ls eerder in dit blad uiteenge
zet (nr. 11), besloten regering en parlement in 1990 
tot de vorming van een ecologische hoofdstructuur, 
een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebie
den. De nieuwe gebieden, de natuurontwikkelingsge
bieden, beslaan 50.000 ha: slechts een klein deel van 
de totale EHS-oppervlakte, en toch een enorm 
gebied. In de volgende jaren werd de uitwerking in 
betrekkelijk kleine kring voorbereid, waarbij vooral 
ecologen en biologen het programma van eisen 
opstelden, aan de hand van natuurdoeltypen. De EHS 
werd behandeld als een afzonderlijk, autonoom pro
ject; haar verhouding tot andere ruimtelijke en maat
schappelijke ontwikkelingen en de vraag naar haar 
culturele betekenis kwamen nauwelijks expliciet aan 
de orde. Buiten de betreffende vak- en bestuurlijke 
kringen had vrijwel niemand door welk een grote 
verÇlndering in het Nederlandse landschap op stapel 
stond. 
Inmiddels is dat aan het veranderen . Voor een deel 
komt dat door protesten tegen natuurontwikkelings
plannen in Gaasterland en Zeeland. En voor een 
ander deel doordat de uitvoering van de EHS inmid
dels aardig op stoom raakt. Grote particuliere organi
saties als Natuurmonumenten en het Wereld Natuur 
Fonds (WNF) hebben de natuurontwikkeling slagvaar
dig ter hand genomen, zowel in het veld als publici
tair. In de krantenkolommen woeden deeldiscussies, 
bijvoorbeeld over de ethische aspecten van de 

(her)introductie van zeearenden en lynxen in Neder
land. 
Begin juni gaf een opeenhoping te zien van bijeen
komsten die ieder op een eigen wijze ten doel had
den de natuurplannen verder uit hun afzondering te 
bevrijden. Het WNF sloot zijn publiekscampagne 
'Nederland 2x zo mooi' af, een grootscheeps offensief 
samen met de ANWB, de NS, de Grontmij en de pro
vinciale landschappen om nog veel meer oppervlakte 
voor natuurgebieden te reserveren dan al was voor
genomen. Het Platform Wetenschap en Ethiek, dat 
maatschappelijke oordeelsvorming stimuleert over 
vragen rond wetenschap en technologie, belegde een 
debat over 'Natuurontwikkeling, hoe en waarom?' . 
En op 5 juni was in Artis, Amsterdam, tijdens het 
Keijenberg-congres 'Oorden van onthouding' aan de 
orde hoe in de natuurplannen ook andere dan ecolo
gische inzichten en eisen kunnen worden verwerkt en 
hoe de EHS kan worden gebruikt om natuur, stad en 
land in een zinvol verband te brengen. 
Het WNF richtte zich nadrukkelijk op een groot 
publiek, het Platform Wetenschap en Ethiek bracht 
deskundigen en leken bijeen, en in Artis spraken der
tien deskundigen van uiteenlopende pluimage. 

Gewilde natuur 
De sprekers tijdens het Keijenberg-congres injecteer
den de gedachtenvorming over de EHS met eigen 
inzichten, fascinaties en kritiek, zodat de in aanvang 
nog wat bleke EHS steeds meer kleuren en vormen 
kreeg . Ze benaderden de EHS van boven, van onder, 
van opzij, en soms ook van binnenuit, en poogden zo 
de 'eenzaamheid van het sectoralisme', zoals dagslui
ter Rik Herngreen het noemde, te doorbreken. 
De natuur zelf kwam slechts beperkt ter sprake. 'De 
natuur blijft de natuur', merkte Guus Borger (histo
risch geograaf) op; een tautologie die uitdrukt dat de 
natuur, in welke mate we haar ook menen te kennen 
en te beheersen, uiteindelijk ongrijpbaar blijft. Bert 
Harms (ecoloog) werkte dit uit in een bijdrage over 
de onvoorspelbaarheid van natuurlijke processen, 
Natuurontwikkelaars kunnen aan de hand van 
wetenschappelijke kennis een 'doeltype' kiezen, de 
bijpassende voorwaarden scheppen en in zekere 
mate de ontwikkeling in de gewenste richting sturen, 



maar dan nog kan de natuur een andere, verrassende 
wending nemen, aldus Harms. 
' ... en de mens bepaalt de randvoorwaarden', ver
volgde Borger. Het gaat niet om wilde maar om 
gewilde natuur. En daarmee om de vraag wèlke 
natuur we willen, waarom, en welke ingrepen en 
randvoorwaarden vervolgens nodig, mogelijk, 
gewenst en geoorloofd zijn. Onderwerp van het con
gres was dus, zoals voorzitter Bert van Meggelen con
stateerde, een 'EHS voor de mens', en evenzeer de 
EHS door de mens. De natuur blijft de natuur, maar 
hoe wij met haar omgaan is een cultureel vraagstuk 
en ook verschillen van inzicht moeten aldus worden 
begrepen . 

Illusielandschap 
De dertien bijdragen aan het congres waren zeer 
divers. Aan één uiteinde bepleitte Luuk Boelens (ste
debouwkund ige) een radicale aanpassing van de EHS 
aan het tijdperk en de snelheden van Disney-Iand, 
RTL en World Wide Web. Adri Dietvorst (sociaal 
geograaf) sloot zich bij hem aan door te spreken over 
'etalage-natuur' en 'illusielandschap' ten behoeve van 
toerisme en recreatie. Daar tegenover stond Frans 
Vera (ecoloog en geestelijk vader van het natuuront
wikkelingsconcept), die weinig op had met dergelijke 
wensen. 'De A6 wordt aangelegd om één doel te die
nen. Waarom moet in de EHS wèl weer heel Neder
land worden gefrommeld?' Ben ten Brink (marien 
ecoloog) gaf een andere draai aan deze vergelijking 
met het wegennet: 'Elke stad heeft een afslag naar 
het EHS-net nodig.' Zelf presenteerde Vera het halfo
pen landschap uit de middeleeuwen als een ook nu 
relevant referentiebeeld. 
Twee landschapsarchitecten zorgden voor nog een 
polariteit. Adriaan Geuze vond de EHS te benepen en 
schetste uit de losse pols een 'hoofdstructuriger' 
alternatief: de Veluwe ontvolken, de rivieren aan 
zichzelf overlaten en het Ijsselmeer met de Wadden
zee herenigen. Voor Willem Overmars is de huidige 
EHS-werkwijze juist te grootschalig. Hij bepleitte 
opbouw van de EHS van onderop, met voor iedere 
stad en ieder dorp een eigen natuurgebied in collec
tief beheer. 
De verhouding tussen cultuur en natuur kwam aan de 

orde als een verhouding tussen verschillende 'lagen' 
in het landschap. Guus Borger en Wouter Reh (land
schapsarchitect) wilden voortbouwen op de bestaan
de cultuurhistorische lagen in het landschap, Over
mars betoogde juist dat onder deze lagen de natuur
lijke ecosystemen als slapende prinsessen liggen te 
wachten tot ze worden wakkergekust. 
De verhoud ing stad-platteland dook het verrassendst 
op bij Bert Harms. Natuurontwikkelingsconcepten die 
uitgaan van de voorspelbaarheid van de natuur iden
tificeerde hij met de agrarische traditie van evenwicht 
en beheersing, terwijl een werkwijze die uitgaat van 
onvoorspelbaarheid aansluit bij de stedelijke behoef
te aan afwisseling en verrassing: 'De natuur is onvoor
spelbaar, en dat vinden wij stedelingen er ook zo leuk 
aan.' Ook Wouter Reh, Dirk Sijmons (landschapsarchi
tect) en Arnold van der Valk (planoloog) benaderden 
de EHS vanuit een stedelijke invalshoek en betoog
den dat zo'n verbinding al een respectabele geschie
denis heeft. 

Grabbelton 
De EHS is een 'gràbbelton', zei Henny van der Windt 
(bioloog) in de afsluitende discussie. Rob Nas (bos
bouw) had er al eerder op gewezen dat de EHS geen 
structuur is maar een bundel van structuren: 'Ze valt 
samen met de hoofdstructuren van de bossen, de 
kleinschalige cultuurlandschappen, de stiltegebieden 
en de meest gewenste woongebieden.' Frans Vera 
noemde de EHS 'het resultaat van een ambtel ijke 
stammenstrijd', terwijl Dirk Sijmons sprak van een 
onvruchtbare polarisatie tussen top-down- en bot
tom-up-benaderingen. Het is dringend nodig dat de 
EHS wordt gedemocratiseerd, vond Van der Windt. 
De EHS, zo werd duidelijk, is een onvolmaakt instru
ment. Maar het doel waarvoor ze is ontworpen 
maakt het de moeite waard haar verder te verbete
ren. De Keijenberg-groep blijft daaraan bijdragen, 
met een in het voorjaar van 1997 te verschijnen boek. 
Intussen is ook de onvolmaaktheid zelf een bron van 
ontroering, zo meende Sijmons: 'Ik hou van Neder
land omdat we blijven denken dat Nederland maak
baar is, er steeds in falen, en het toch steeds weer 
proberen.' 
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Nederlandse biologen op zoek naar 
referenties voor natuurontwikkeling in het 
Land van Ob en Tomsk (Siberië) 
foto: Sjef Jansen 

Informatie 

Het Keijenberg-boek Oorden van onthou
ding (redactie Fred Feddes) verschijnt voor
jaar 1997 bij NAi Uitgevers en zal f. 65,00 
kosten. Voor leden WLO en NVTL geldt een 
ledenprijs van f. 55,00. 

Informatie over de Keijenberg-cyclus: 
WLO, Ingrid Hoek 
Postbus 23 
6700 AA Wageningen 
tel. 0317-477986 
fax 0317-424988 

De Keijenberg-cyclus is een initiatief van de 
Werkgemeenschap Landschapsecologisch 
Onderzoek (WLO) en de Nederlandse 
Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchi
tectuur (NVTL). Zij ontvingen voor dit pro
ject financiële steun van de ministeries van 
LNVen V&Wen het Stimuleringsfonds voor 
Architectuur 



Supervisie als kwaliteitsinstrument in Nieuw Sloten 
Dirigeren met het ontwerppotlood 

Nieuw Sloten, voormalige tuinderijpolder aan de buiten rand van de naoorlogse 
uitbreidingswijken in Amsterdam-West, is onlangs onderscheiden met de 
Omgevingsarchitectuurprijs 1996. Het is een wijk van 5000 woningen met 
bijbehorende voorzieningen zoals een winkelcentrum, enkele kantoren en 
instellingen. Om de dichtheid van ruim 50 woningen per hectare, waarvan een 
kwart in hoogbouw, in goede banen te leiden heeft de gemeente Amsterdam 
een kwaliteitsfonds ingesteld en een supervisor benoemd. Deze kreeg een 
centrale rol in de totstandkoming van het stadsbeeld, als verbindende factor 
tussen de verschillende ontwerpdisciplines. Door het nemen van ontwerp
initiatieven, het stellen van uitgangspunten en het aangeven van de samen
hang in de uitwerking, moest de supervisor de ruimtelijke kwaliteit van Nieuw 
Sloten verwezenlijken. Tevens adviseerde hij B&\N, Projectgroep, Schoonheids
commissie, architecten en opdrachtgevers over de vormgeving van de 
bebouwing, de inrichting van de openbare ruimte en de overgang van open
baar naar privé. Ook het begeleiden van de realisatie van beeldende kunst in de 
wijk en het toezien op de juiste uitvoering van de gefiatteerde ontwerpen 
behoorde tot zijn taak. Tot 1990 was de landschapsarchitect Alle Hosper 
supervisor van Nieuw Sloten; sindsdien nam Lodewijk Baljon, eveneens 
landschapsarchitect, het supervisorschap op zich. Hij beschrijft zijn taak
opvatting en de werkwijze die hij hanteerde aan de hand van de nagenoeg 
voltooide wijk. 
Het eindoordeel van de jury die de Omgevingsarchitectuurprijs 1996 aan de wijk 
heeft toegekend luidt: 'Er is een formidabele prestatie geleverd door de 
aspecten stedebouw, architectuur, landschap, openbar:e ruimte, kunst en kleur
toepassing harmonisch te integreren en te coördineren'. 

In Nieuw Sloten komt nu aan de grootste bouwwoe
de een eind. Slechts enkele projecten, helaas gelegen 
op vooraanstaande plekken, ijlen na. Het is dus bijna 
klaar - voorzover een stad ooit af kan zijn. Niet alleen 
moeten alle bomen tot wasdom komen, ook het 
dagelijks leven zal zich verder ontwikkelen . 
Als supervisor van Nieuw Sloten had ik de taak een 
buitenruimte van hoge kwaliteit te scheppen. Door 
een supervisor aan te stellen heeft het gemeentebe
stuur aangegeven belang te hechten aan het alle
daagse stadslandschap van deze uitbreiding. De kwa
liteit heb ik nagestreefd door een goede wisselwer
king tussen stedebouw, architectuur en maaiveldin
richting . Door het geven van uitgangspunten en richt
lijnen en het sturen van het ontwerp zijn de verschil
lende disciplines onder één noemer gebracht. Zo ont
staat eenheid in de opeenvolgende schaalniveau's en 
consistentie van het abstract concept naar de concre
te uitwerking. 

Directe steun van de wethouder 
Zoals ik het heb ervaren, ligt de waarde van de super
visie in het verlenen van meer gezag aan het plan; 
aan het ontwerp waarvan de supervisor in meer of 
mindere mate auteur is. Het boeiende van supervisie 
is het leggen van de relatie tussen de verschillende 
disciplines en het binden van de verschillende schaal
niveau's in het ontwerp. De supervisor is een adviseur 
van buiten het gemeentelijk apparaat. Directe steun 
van de verantwoordelijke wethouder is van belang: 
dat geeft de supervisor, als colporteur van ruimtelijke 
kwaliteit, een voet tussen de deur bij opdrachtgevers 
en gemeentelijke diensten en bedrijven. Door een 
gezaghebbend ontwerper te kiezen, die een centrale 
positie inneemt, wordt de continuïteit van het plan
proces versterkt en is er één verantwoordelijke die de 
juiste uitwerking van het concept aangeeft en daar 
nieuwe omstandigheden in kan integreren. Hij kan 
inspireren door zijn artistieke leiding en zo wordt 
anonimiteit van de planning bestreden. Het is geen 
lichte taak: de kwaliteit moet immers op de dagelijk
se praktijk worden veroverd. 
De gemeente wilde een landschapsarchitect als super
visor. Bij die keuze heeft, naast specifieke kennis van 
het stadslandschap en ervaring met het scheppen van 
bestendige openbare ruimten, de 'onschuld' van de 
landschapsarchitect ten opzichte van stedebouwers 
en architecten mogelijk een rol gespeeld. Het leverde 

Lodewijk Ba/jon 

in ieder geval de nodige distantie van hen op, en een 
andere vakinhoudelijke inbreng naast de betrokken 
gemeentelijke diensten. Zo zijn de ruimten van de 
stedebouwkundige 'hoofd momenten' van Nieuw Slo
ten gevormd met middelen uit het repertoire van de 
landschapsarchitectuur: de laan, de singel en het 
park, waarbij gekozen is voor specifiek groen: karak
tervolle beplantingen van precies geplaatste en zorg
vuldig geselecteerde bomen en hagen. 

Kwaliteitsfonds voor de overgang openbaar/privé 
De supervisor moet het totaalbeeld helder voor ogen 
hebben. Door zelf, via schetsen, vraagstukken te 
onderzoeken kun je het ontwerpproces enkele zetten 
vóór blijven en sturen. Ook moeten de uitgangs
punten steeds opnieuw getoetst en de interpretaties 
gewogen worden. 
Gelet op de zware druk van het programma, heb ik in 
Nieuw Sloten voor de ontwerpbenadering 'streng en 
fantasievol' gekozen. De strengheid van de ordening 
bood oplossingen voor veel problemen die uit de 
hoge dichtheid voortkwamen. Bovendien was repeti
tie een belangrijk deel van de opgave. Bij woning
bouw komt het erop aan, de herhaling betekenis te 
geven door een relatie te scheppen met het ontwerp 
van de openbare ruimte. Het fantasievolle ligt meer 
besloten in het detail. Door het instellen van een 
'kwaliteitsfonds' voor de verbetering van de over
gang van openbaar naar privé is het mogelijk 
geweest om stedelijke details verzorgd vorm te 
geven. Uit het kwaliteitsfonds, een reservering in het 
bouwbudget van 2000 gulden per woning, werden 
maatregelen gefinancierd die de overgang tussen 
publiek domein en privé-gebied verbeteren, en is een 
gedeelte aangewend om de supervisie te betalen. 
Juist in een dichtbebouwde wijk komt het aan op een 
goede begeleiding van de grens tussen openbare 
ru imte en woning of tuin. Te denken valt aan tuinmu
ren of -muurtjes, bijzondere hekwerken en pergola's, 
hagen, oevervoorzieningen, vaste bloembakken en 
stoepen, luifels en portieken. De betrekkelijk kleine 
'kwaliteitsfonds-elementen' moeten in relatie staan 
tot grotere architectonische en stedebouwkundige 
delen; zij ontlenen hun kracht aan onderlinge afstem
ming . Zo wordt het kwaliteitsfonds via het stedelijk 
detail ingezet voor het geheel. De maatregelen zijn, 
op aangeven van de supervisor, door architecten ont
worpen. 



Architectenselectie 
Nieuw Sloten is opgebouwd uit langgerekte buurtjes 
van doorgaans 200 tot 300 woningen, telkens ont
worpen door één architect, die zo zijn thema's over 
verschillende woningtypen en voorzieningen kon ont
wikkelen. De overgang tussen de buurten, verwijzend 
naar de vroegere tuinbouwverkaveling 'woonakkers' 
genoemd, wordt gevormd door een lommerrijke sin
gel, een brede laan of een open grasstrook. Dat geeft 
een heldere geleding aan de wijk. Het buurtje moest 
een eigen gezicht krijgen aan de hand van de een
voudige straten en straatjes en een bijzonder pleintje 
in het midden, dat aan het doorgaande fietspad is 
gekoppeld. Deze opgave is het beste met een archi
tect op te lossen. 
Bij de keuze van de architect woog het oordeel van 
de supervisor zwaar. De geschiktheid van de architect 
was afhankelijk van het karakter dat een buurt moest 
krijgen, en dan zoek je naar het handschrift dat het 
stedebouwkundig plan het beste kan uitwerken. De 
architect kan vanuit zijn bouwopgave komen met 
voorstellen tot aanpassing van het stedebouwkundig 
plan, die leiden tot verrijking van het ontwerp. 
Om te beginnen moest aan de architect een duidelijk 
voorwaardenscheppend stedebouwkundig plan wor
den voorgelegd: een verleidelijk en uitdagend beeld. 
Daarbij stelde ik aan architecten de vraag, hoe hun 
architectuur zou kunnen bijdragen aan de buiten
ruimte. De degelijke stedebouwkundige onderlegger 
werd gaandeweg genuanceerd. 

Samenhang en gemeenschapszin 
Hogere kwaliteit van de omgeving heeft onmisken
baar een culturele uitstraling. Een samenleving is het 
waard dat daarin wordt geïnvesteerd: in een ontwerp 
met verbeeldingskracht en stedelijke ambitie - en 
daar ligt het verschil met veel gangbare nieuwbouw
wijken. In Nieuw Sloten wilden we niet alleen een 
woonwijk, maar een stedelijke nederzetting als een 
volwaardige uitbreiding van de stad. Kwaliteit is niet 
alleen een esthetische kwestie. Voor Nieuw Sloten 
hebben we de kwaliteit gezocht in samenhang en 
stedelijkheid. 
Samenhang heeft betrekking op een reeks van ont
werpbeslissingen van hoofdopzet tot detail. Het 
detail is van belang; we nemen onze omgeving 
immers via details waar en zo vormen we ons een 
beeld. Samenhang maakt de opbouw leesbaar, ver-

klaart de positie van de woning in het blok en de 
relatie van de straat ten opzichte van de buurt enzo
voort. Het gelijktijdig ontwerpen op verschillende 
schaalniveau's en met verschillende disciplines is een 
voorwaarde. Variatie op het aangegeven stedebouw
kundige thema vraagt om continuïteit en eenheid in 
ontwerpbesl issingen . 
We moesten de stad niet uitbreiden met uitsluitend 
woningen, maar een compleet stadsdeel verwezenlij
ken. Dat vroeg om een flinke dichtheid voor een 
groot deel van de wijk, een behoorlijke diversiteit en 
duidelijk karakter van het collectief domein. Want 
voor een zekere gemeenschapszin is ruimte voor ont
moeting en een zeker contrast tussen openbaar en 
privé noodzakelijk. De woonwens van velen die naar 
Nieuw Sloten trekken is ambivalent: op de stad 
gericht en toch rustig, stedelijke voorzieningen en 
toch een tuin, de tram om de hoek en de auto voor 
de deur. Gemeenschapszin gedijt niet in het milieu 
van uitsluitend huisje, tuintje, autootje. Kunnen we 
door zorgvuldig ontwerp en dusdanige standplaats
verbetering verkrijgen, dat er ook de positieve eigen
schappen van een stadbiotoop ontstaan? Is de 
natuurlijke biotoop van de mens niet de stad? Die 
aspecten zijn noodzakelijk omdat het anders geen zin 
heeft om mensen zo op elkaar gedrongen te hu isves
ten. Programmatisch zijn de mogelijkheden beperkt, 
maar in Nieuw Sloten is het gelukt een redelijk divers 
programma te vergaren. Er is een grote variatie aan 
woningtypen, door toevoeging van andere functies 
zijn de buurten verlevendigd en het centrum bevat 
een aardige hoeveelheid voorzieningen. Levendige 
combinaties van activiteiten zijn mogelijk door de 
openbare ruimte niet te specifiek, niet uitsluitend 
voor een soort gebruik in te richten. 

Laagbouw in hoge dichtheid: een monstrum of een 
vondst? 
Hoewel op sommige punten nog diverse gebouwen 
moeten verrijzen, nadert Nieuw Sloten zijn voltooiing. 
Een ieder kan nu ter plekke rondgaan om op een 
belangrijke vraag het antwoord te vinden: is laagbouw 
in hoge dichtheid een monstrum of een vondst? Dat is 
met name van belang bij de VIN EX-lokaties. Kun je de 
wijk voldoende stedelijkheid meegeven om de dicht
heid te rechtvaardigen? Immers, programmatisch lij
den de meeste stadsuitbreidingen aan anorexia, maar 
in ruimtebeslag tonen ze zich een veelvraat. 

15 

foto's: Lodew ijk Baljon 

Informatie 

Gemeente Amsterdam 
Projectgroep Nieuw Sloten 
Weesperstraat 432 
1018 DN Amsterdam 
tel. 020-6214181 

Lodewijk 8aljon 
Keizersgracht 405 
1016 EK Amsterdam 
tel. 020-6258835 

De juni-uitgave van Straategie (tijdschrift 
voor bestratingstechniek en bestratingspro
ducten) is geheel gewijd aan de Omgevings
architectuurprijs 1996. In deze publikatie 
zijn alle 38 ingezonden plannen uit heel 
Nederland gedocumenteerd. Redactie 
Straategie: tel. 0182-393923. 



Lokale architectuurcentra 
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 036-5399917 

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 21 1-213 
1011 PG Amsterdam 
tel. 020-6204878 
fax 020-6385598 
e-mai l: ARCAM@ARCAM.bwk.ahk.nl 

ARNHEM/NIJMEGEN, ACAN 
Ap van Dam 
Willemsplein 11 
6811 KB Arnhem 
tel. 026-3515711 
fax 026-4428210 

BREDA, gemeente 
Jan Willem Christiaans, Willem Oomens 
Gemeente Breda afd ROEZ/VSO 
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, Rondeel 
Marion Lanting, Peter Ghijsen 
Achter de Muren Zandpoort 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 
f ax 0547-352225 

EDE, Architectuur in Ede 
Ed van Gent 
Gemeente Ede 
Postbus 9022 
6710 HK Ede 
tel. 0318-680683 
fax 0318-680653 

EINDHOVEN, ACE 
Cees Donkers, Ton Langenberg 
St. Odulphusstraat 35 
5614 AN Eindhoven 
tel. 040-2386330 
fax 040-2453810 

ENSCHEDE/HENGELO/ALMELO,OverRuimte 
Albert Fien, Chris Hein 
Oude Markt 26 
7511 GB Enschede 
tel. 0546-541111 
fax 0546-541199 

GENT, België A-B Architectuur als Buur 
Eddy Vanzieleghem, Charlotte Geldof 
Blekersdijk 33 
9000 Gent, België 
tel/fax 003292337785 

De ontwikkeling van lokale architectuurcentra zet zich niet aflatend voort. 
ARCAM in Amsterdam, één van de pioniers, bestaat in september 10 jaar. In 
dezelfde maand, op 29 september, gaat in Hoorn een nieuw initiatief van start, 
Het Architectuur Centrum Hoorn heeft gekozen voor vestiging in het 
gemeentelijke filiaal van de Openbare Bibliotheek, De jongste loot aan de stam 
wordt gevormd door het Zwols Architectuur Podium ZAp, dat zich voorbereidt 
op zijn oprichting. De ontwikkeling van architectuurcentra is ook gaande in 
België. De vzw Architectuur als Buur uit Gent is betrokken bij het Nederlandse 
Overleg Lokale Architectuurcentra OLA, en is volop in de w eer met het 
opstarten van een tijdschrift dat in grote lijnen vergeleken kan worden met de 
landelijke krant van Architectuur Lokaal: een kwartaaluitgave, bedoeld voor 
gemeentebesturen, beleidsinstanties en ontwerpers, en het zal aandacht 
besteden aan realisatie en voorafgaande processen. Het eerste nummer zal naar 
verwachting nu, in september, verschijnen. 

ARCAM Op weg naar een wellicht eindeloze toekomst 
Cilly Jansen 

Wanneer hij terugkijkt op de eerste tien jaar van het 
bestaan van de Stichting ARCAM, karakteriseert 
directeur Maarten Kloos al zijn gedachten als 'bouw
stenen voor de toekomst' . De vraag van veel journa
listen die aandacht aan het jubileum besteden, of 
ARCAM bereikt heeft wat het bij de start beoogde, 
vindt Kloos op zich niet zo'n interessante vraag - en 
eigenlijk is die vraag ook niet te beantwoorden . 
Tien jaar geleden bestond er nauwelijks iets op het 
gebied waarop ARCAM actief is en werd er nog lou
ter gewerkt vanuit idealisme en intuïtie. Bij de start, 
na het vertrek van de Stichting Wonen uit Amsterdam 
(die werd opgenomen in het Nederlands Architec
tuurinstituut in Rotterdam), heeft hij zich afgevraagd 
hoe het culturele pakket in Amsterdam in elkaar zat 
en wat daaraan op het gebied van de architectuur 
kon worden toegevoegd. Als er al iets gezegd moet 
worden over wat er bereikt is, dan kan Kloos consta
teren dat er coherentie is aangebracht in het culture
le aanbod, dat ARCAM zelf iets nieuws heeft 
gebracht en dat er, ook van buitenaf, het een en 
ander is toegevoegd in Amsterdam (bijvoorbeeld de 
Stichting De Beurs van Berlage en de internationale 
architectenopleiding Berlage Instituut) . Vanaf het 
begin is het uitgangspunt geweest dat ARCAM zich 
op een zelfstandige manier zou moeten voegen in 
het diffuse geheel van culturele activiteiten in de 
Amsterdamse regio; een interessant verschil met bij
voorbeeld de RKS in Rotterdam of het Groningse CAS: 
instituten die vooral met spectaculaire manifestaties 
aan de weg timmeren. 

Architectuurcentra als informatiebronnen 
Het initiatief om het Overleg Lokale Architectuurcen
tra OLA op te richten, ziet Kloos in het verlengde van 
zijn gedachten over de Amsterdamse culturele diversi 
teit. Bij het OLA gaat het om een vergelijkbare samen
werking: tussen onafhankelijk blijvende instituten, 
waarbij de verschillen vaak meer de moeite waard zijn 
dan overeenkomsten . In ieder van de nu ruim 30 lokale 
architectuurcentra ziet Kloos een eigen karakter dat 
bij de eigen gemeente past: telkens overeenkomstig 
de plaatselijke omstandigheden. Dat geldt voor het 
CASLA in Almere en het Vitruvianum in Heerlen even 
goed als voor het CAS in Groningen of het Rondeel in 
Deventer: deze centra lijken alle het gepaste antwoord 
op vragen uit de eigen cultuur. 
In de situatie die nu is ontstaan is er een overvloed 
aan aandacht voor architectuur en stede bouw. Aan
dacht, die volgens Kloos in principe nooit teveel is en 
die bestaat uit grote belangstelling van de pers, uit 
een onwaarschijnlijk grote stroom van publikaties, uit 
een toename van overheidsbudgetten en uit nieuw 
opgerichte instellingen zoals bijvoorbeeld het Neder
lands Architectuurinstituut, onderwijsinstellingen 
zoals het Berlage Instituut, Arch itectuur Lokaal en 
lokale architectuurcentra . In nog geen drie jaar is het 
aantal architectuurcentra toegenomen van 4 tot meer 
dan 30. Hoe meer van deze centra, hoe beter. De 
architectuurcentra vormen immers een goede bron 
van informatie. Het OLA zou volgens Kloos echter 
geen 'n ieuwe laag' moeten worden, maar temidden 
van de bibliotheken moeten functioneren. Daarvan 
zijn er ook nooit teveel. 

De realiteit 
Fascinerend vindt Maarten Kloos de relatie tussen alle 
aandacht voor architectuur en stedebouw en de wer
kel ijkheid. Er zijn namelijk altijd situaties waarin de 
mogelijkheid om te sturen ontbreekt, bewustwording 
leidt niet per definitie tot betere resultaten. Een 
voorbeeld: de Amsterdamse woningbouwveren iging 
Het Oosten is al jaren enthousiast over het werk van 
de Belgische architect Bruno Albert. Dit werk is niet 
de liefde van Kloos, terwijl het enthousiasme van de 
opdrachtgever op zichzelf hem wel aanspreekt. Leer
zaam is voor Kloas ook de nieuwbouw aan het Mr 
Visserplein, midden in het centrum van Amsterdam 
en grenzend aan het Waterlooplein waar ARCAM 
gehuisvest is . Voor deze lokatie werd, achteraf gezien 
misschien in een te vroeg stadium, zes jaar geleden 
een meervoudige opdracht verstrekt. Vervolgens is 
over het stedebouwkundig plan jarenlang gediscus
sieerd waarna uiteindelijk werd gekozen voor een 
tamelijk eenvoudig, neutraal plan. Het bouwplan is 
door alles en iedereen getoetst, maar nu het kantoor
gebouw van Teun Koolhaas Ass. uit Almere uit de 
steigers komt blijkt er een somber, archaïsch bouw
blok te staan. Iedereen stond er jarenlang bij - en is 
dit het nu? 
Zo zit de wereld dus in elkaar, constateert Kloas. Alle 
mogelijke procedures kunnen nooit de garantie bie
den voor een goed resultaat. 

Het belang van de context 
Architectuur, stelt Kloos, kun je niet negeren. Zij biedt 
in vergelijking met de beeldende kunst bijvoorbeeld, 
een onvermijdelijke confrontatie. Deze levert een 
oncontroleerbaar aantal reacties op, zowel van leken 
als van professionele critici. Kloos vindt het een bui
tengewoon vreemde gedachte dat je zou kunnen 
doen alsof het bij het bouwen niet om een inbreuk 
gaat en alsof het iedereen naar de zin gemaakt zou 
kunnen worden . Maar hij heeft wel de ervaring dat 
meningen totaal kunnen veranderen wanneer je uit
leg geeft. Architectuur heeft altijd te maken met een 
context; het is zinloos om die te negeren. Bij talloze 
debatten heeft hij meegemaakt hoe sterk een toe
lichting op de keuze voor de plaats van een gebouw 
of op de historische context, de opinie van een 
beschouwer kan beïnvloeden. 
Het belang van de context illustreert Kloos aan de 
hand van het Amsterdamse Oosterdok. Daar is de 
laatste jaren veel gebeurd. Er zijn bruggen gebouwd 
en de Italiaanse architect Renzo Piano heeft een plan 
gemaakt voor het Science Center 'Impuls' op de toe
gang tot de U-tunnel. Het plan werd over het alge
meen mild ontvangen, alleen van de Bond Heemschut 
kwam scherp protest dat met name de zichtlijnen tus
sen het U en de historische stad betrof. Kloos heeft 
toen geprobeerd duidelijk te maken dat het juist om 
een tamelijk bescheiden invulling ging en dat er spra
ke was van zorgvuldig kleurgebruik. Nu de bouw zijn 
voltooiing nadert is er nauwelijks commentaar en het 
is het idee ontstaan om rond het dok nog meer cultu
rele voorzieningen te situeren, mogelijk ook de 
Openbare Bibliotheek. Een dergelijke ontwikkeling 
van een klein stukje stad vindt Kloos belangrijker dan 
een afzonderlijk gebouw. 
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Toekomstplannen 
ARCAM heeft zijn plannen voor de korte termijn in 
grote lijnen op papier gezet. In het programma voor 
het komende jaar is voor opdrachtgevers (overheden, 
corporaties, ontwikkelaars) een centrale plaats inge
ruimd. Zij worden uitgenodigd om hun persoonlijke 
(architectuur)keuze te doen en daarmee in te gaan 
op de verhouding tussen mooie woorden en de wer
kelijkheid. Daarnaast gaan de gedachten ernaar uit 
om ook bij ARCAM jonge architecten voor het voet
licht te brengen. Vast staat dat in 1997 een tentoon
stelling over Paramaribo wordt gepresenteerd . Ook 
zal een index van de meest interessante gerea liseerde 
gebouwen in Amsterdam in de periode 1994-1996 
verschijnen in vervolg op Amsterdam Architecture 
1991-1993. 
Nieuw zal zijn dat ARCAM op Internet actief wordt. 
Samer:l met de gemeentelijke afdeling Bestuurscon
tacten en met de Maatschappij voor Oude en Nieuwe 
Media, wordt gewerkt aan een proefproject dat 
begin december als eerste deel van een toekomstig 
drieluik te zien zal zijn met informatie over heden, 
verleden en toekomst. Het 'heden' wordt op Internet 

ARc/IM POCKET 

verbeeld door ARCAM NIEUWS (dat tot nu toe alleen 
in gedrukte versie verscheen), het 'verleden' zal 
bestaan uit een systematisch toegankelijke documen
tatie van bestaande architectuur in de Amsterdamse 
regio die gaandeweg zal worden uitgebreid. De 'toe
komst' betreft digitalisering van de ARCAM KAART, 
die van nu af aan wordt geactualiseerd. Het bijzonde
re van dit geheel is het oneindig aantal lagen. Per 
(nieuw) plan kan worden ingezoomd: de grote kaart 
biedt de gehele context, vervolgens kan de aandacht 
worden gericht op een specifiek deelplan, dan op 
specifieke plekken en uiteindelijk op visualisaties van 
gebouwen; een reis vanuit de schaal van de regio tot 
en met de textuur van de openbare ruimte. 
ARCAM zal ook in de toekomst een onafhankelijke 
organisatie blijven. En wat de huisvesting betreft: de 
ruimte naast de Amsterdamse Academie van Bouw
kunst heeft weliswaar belangrijke voordelen - zoals 
bijvoorbeeld het inhoudelijk contact - maar als Kloos 
over vijf jaar nog bij ARCAM werkzaam is, dan zal 
dat, hoopt hij, in nieuwbouw zijn, speciaal voor 
ARCAM ontworpen. 

ARcAM POCKET 

Opening Architectuur Centrum Hoorn 
Hendriekje Bosma 

Op 29 september gaat het Architectuur Centrum 
Hoorn van start. Het opzetten van dit lokale architec
tuurcentrum is het eerste project van de stichting Sti
mulering Architectuur Hoorn. De stichting werd begin 
1996 opgericht op initiatief van de gemeente Hoorn, 
met als voornaamste doel de kwaliteit van architec
tuur en bebouwde omgeving te bevorderen en te 
verbeteren. In het stichtingsbestuur hebben onder 
meer leden zitting die een binding hebben met ver
schillende segmenten van de Hoornse kunst- en archi
tectuurwereld, waardoor een breed draagvlak binnen 
de gemeente gegarandeerd wordt. 

Vijfpuntenplan 
Als uitgangspunt voor haar beleid voor de komende 
jaren heeft het stichtingsbestuur gekozen voor een 
overkoepelende context, waarb innen een program
ma kan worden vastgesteld: het Vijfpuntenplan . Hier
mee hoopt de stichting de interesse voor de kwaliteit 
van de bebouwde omgeving en hedendaagse archi
tectuur te stimuleren en te activeren. 
De vijf uitgangspunten komen aan de orde door mid
del van tentoonstellingen, lezingen en ééndaagse 
symposia, en luiden als volgt: 
- Stimulering integratie stedebouw/architectuur/tuin

en landschapsarchitectuur 
Door een integrale aanpak van projecten te bevor
deren, waarbij vanaf de eerste fase een samenwer
king tussen de verschillende disciplines plaatsvindt, 
kan een coherent en kwalitatief goed eindresultaat 
verwacht worden; 

- Optimaliseren relatie opdrachtgevers/architecten 
Het Architectuur Centrum Hoorn biedt de mogelijk
heid aan opdrachtgevers om kennis te nemen van 
verschillende bureau's in de provincie Noord-Hol
land (boven het IJ). Op basis van het documentatie
materiaal kunnen ze een keuze maken voor een 
bepaalde stijl van ontwerpen; 

- De welstandscommissie en haar rol in de stedelijke 
context 
De welstandscommissie speelt, zoals overal elders in 
het land, een niet onaanzienlijke rol in het tot 
stand komen van klein- en grootschalige projecten 
in de gemeente Hoorn. De stichting wil in de toe
komst voorlichting geven over de werkwijze en cri
teria van de welstandscommissie, waardoor een 
breed publiek inzicht krijgt in het belang van een 
duidelijke visie op de stad als geheel; 

- (Her)inrichting van openbare ruimte in binnenstad 
en buitenwijken 
De stichting hoopt een stimulans te geven aan de 
aandacht voor zowel het 'grote gebaar' in de 
bebouwde omgeving, zoals parken, pleinen en stra
ten, als de detaillering van het straatprofiel en het 
belang van mooi straatmeubilair; 

- Opstarten van kleinschalige voorbeeldprojecten 
Aangezien de stichting ten doel heeft de verbete
ring van de architectonische kwaliteit in Hoorn te 
bevorderen, zal zij middelen ter beschikking stellen 
voor een prijsvraag voor jonge ontwerpers voor 
kleinschalige projecten. 

Architectuur Centrum Hoorn: documentatie- en 
informatiecentrum 
Het nieuwe Architectuur Centrum Hoorn heeft haar 
eigen plaats gekregen in de Openbare Bibliotheek van 
de gemeente. De afgelopen zomer werd de beschikba
re ruimte getransformeerd tot een eigentijds docu
mentatie- en informatiecentrum, dat versch illende 
functies onderdak biedt: documentatie van eigentijdse 
architecten en ontwerpers, en informatie door middel 
van literatuur en (vak)tijdschriften op het gebied van 
stedebouw, architectuur en aanverwante disciplines. 
De overige wandruimte is bestemd voor het presente
ren van tentoonstellingen, terwijl wandtafels gebruikt 
kunnen worden voor het tonen van maquettes. 
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GRONINGEN, CAS 
Gert ter Haar 
Postbus 7081 
9701 LB Groningen 
tel. 050·3672199 

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

HEERLEN, Vitruvianum 
Volmar Delhey, paul Broek 
Stadsarchief 
Postbus 1 
6400 AA Heerlen 
tel. 045-5604404 
fax 045-5604579 

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

HOORN, Architectuur Centrum Hoorn 
Openbare Bibliotheek 
Wisselstraat 8 
1621 CT Hoorn 
tel. 0229 - 219441 

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 

LELYSTAD, Provincie Flevoland 
Heleen Geluk 
Postbus 55 
8200 AD Lelystad 
tel. 0320-272489 
fax 0320-272590 

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 
e-mail: 101731.1236@compuserve.com 

ROTIERDAM, RKS 
Anne-Mie Devolder 
Mauritsweg 35 
3012 JT Rotterdam 
tel. 010·4141666 
fax 010·4135195 

SITIARD, gemeente 
Peter Geerts 
Gemeente Sittard, afd. ROV 
Postbus 18 
6130 AA Sittard 
tel . 046-4596755 

TILBURG, CAST 
Aart Oxenaar 
Willem II-straat 47-49 
5038 BD Tilburg 
tel. 013-5434732 
fax 013-5444849 

UTRECHT, Aorta 
Manon van der Wiel, Marlys Schi ldt 
Achter de Dom 14 
3512 lP Utrecht 
tel. 030·2321686 
fax 030-2321390 
e-mail : aorta@dru.nl 

ZWOLLE, ZAP 
Gerard van den Belt 
Nieuwe Markt 4 
8011 PE Zwolle 
tel. 038·4224005 
fax 038·4211676 

coörd inatie OLA 

ARCHITECTUUR LOKAAL 
Cilly lansen 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
010-4369000 
010-4362234 
e-mail: arch.lokaal@pi.net 



Informatie 

Stichting Stimulering Architectuur Hoorn 
secr. dhr. H.C. Wiebes 
Stadhuis gemeente Hoorn 
Postbus 603 
7620 AR Hoorn 
tel. 0229 - 252470 

Een gedeelte van het architectuurcentrum is ingericht 
met documentatiemappen. Hierin bevinden zich de 
presentaties van 50 ontwerpers/ontwerpbureaus. Elke 
map bevat afbeeldingen van recent gerealiseerde 
projecten, die compleet gedocumenteerd zijn. Geïn
teresseerden en collega's kunnen zo kennis nemen 
van verschillende ontwerpmogelijkheden. De docu
mentatie is met name bedoeld om incidentele 
opdrachtgevers, zoals ondernemers (midden- en 
kleinbedrijf) en particulieren te stimuleren om kwali
teit na te streven in hun nieuwbouw. 
De bestaande collectie boeken over architectuur en 
aanverwante disciplines van de openbare bibliotheek 
is uitgebreid met een selectie van boeken over 
hedendaagse architectuur in Nederland. Het ligt in de 
bedoeling de collectie jaarlijks aan te vullen met 
publikaties over recente architectuur, zowel nationaal 
als internationaal. De boeken zijn aan de leestafels te 
raadplegen en te leen voor leden van de bibliotheek. 
De bestaande collectie tijdschriften is aangevuld met 
abonnementen op gerenommeerde nationale en 
internationale architectuurtijdschriften. 

Openingstentoonstelling 
De tentoonstellingsruimte biedt de mogelijkheid om 
jaarlijks een aantal tentoonstellingen samen te stellen 

De Nieuwe Kaart van Nederland 

die ingaan op onderwerpen uit het Vijfpuntenplan, of 
die inspringen op de actualiteit van het gemeentelijk 
architectuurbeleid. De openingstentoonstelling van 
het Architectuur Centrum, getiteld Hoorn Theatraal 
haakt in op het recente besluit van de gemeente 
Hoorn om een theater te realiseren, ter vervanging 
van de schouwburg Het Park. De tentoonstelling is 
samengesteld voor een breed publiek en bestaat uit 
vier segmenten die ingaan op het gebouwentype en 
een kort overzicht van de geschiedenis van het theater 
in Hoorn. Aan de orde komen de ontwikkeling van het 
gebouwtype theater, de eerdere versies van schouw
burg Het Park, de nieuwe theaters in Nederland (in 
Amersfoort, Breda, Hengelo, leeuwarden en Gouda), 
en tenslotte Hoorn, op weg naar een nieuw theater. 
Hoewel het besluit tot het bouwen van een theater is 
genomen, bestaan er nog geen concrete plannen voor 
de nieuwbouw. De lokatie, het terrein van het voorma
lige Witte Badhuis, is bekend en wordt uitvoerig toe
gelicht. Ook worden enkele ontwerpen getoond waar
voor het initiatief is genomen door ondernemingen uit 
de Hoornse bouwwereld. 
De stichting Stimulering Architectuur Hoorn hoopt dat 
de tentoonstelling een positieve invloed zal hebben op 
de discussie rond het nieuw te bouwen theater en op 
de besluitvorming rond de keuze van een architect. 

Margriet pflug 

Hoe ziet Nederland er over tien jaar uit? Een belangrijke vraag aan de 
vooravond van beslissingen over het nationale ruimtelijke beleid ná 
2005 . Een antwoord is niet zo een-twee-drie gegeven. Er wordt druk ont
worpen, gebouwd en verbouwd aan Nederland. Maar een redelijk gede
tailleerd overzicht van deze ruimtelijke veranderingen is er (nog) niet
laat staan dat er inzicht is in de samenhang tussen al die grote en kleine 
bouwprojecten. Vanuit de verbazing, opgewekt door het ontbreken van 
een dergelijk overzicht, hebben het Nederlands Instituut voor Ruimtelij
ke Ordening en Volkshuisvesting NIROV, Bond van Nederlandse Stede
bouwkundigen BNS, de Nederlandse Vereniging van Tuin- en land
schapsarchitectuur NVTl en de Bond van Nederlandse Planologen BNP 
het initiatief genomen tot het oprichten van de stichting de Nieuwe 
Kaart van Nederland. De stichting heeft zich als opdracht gesteld de 
Nederlandse ontwerpprojecten van dit moment in kaart te brengen en 
het openbare debat hierover te organiseren. 

Nederland essentieel. In de afgelopen maanden zijn ontwerpbureaus, 
gemeenten en provincies aangeschreven met het verzoek om informatie 
en ontwerptekeningen. Belangrijke ijkmomenten in de aanloop naar de 
Nieuwe Kaart zijn zeven regionale bijeenkomsten in het najaar van 1996. 
Tijdens deze bijeenkomsten staat het kaartdeel van de regio centraal 
met daarin gemonteerd alle ontwerpen voor zover die bekend zijn bij 
het projectbureau van de Nieuwe Kaart. Doel van de bijeenkomsten is 
om vanuit de ontwerpende discipline te komen tot een agenda van het 
ruimtelijk beleid in Nederland na 2005. Alle betrokken stedebouwkundi
gen, landschapsarchitecten en infrastructuurontwerpers worden uitge
nodigd om onder leiding van enkele gespreksleiders met elkaar te discus
siëren over de ruimtelijke ontwikkelingen en thema's die in die regio aan 
de orde zijn. Tijdens deze bijeenkomsten is er tevens gelegenheid voor 
het aanvullen en corrigeren van het kaartbeeld. 

Vertrekpunt voor de Nieuwe Kaart van Nederland zijn de afspraken tus
sen het rijk en de uitvoerende partijen, neergelegd in VINEX-convenan
ten, ROM-overeenkomsten en de afspraken met betrekking tot de pro
jecten uit het Structuurschema Groene Ruimte en het Structuurschema 
Verkeer en Vervoer 11 . Maar ook plannen die buiten deze kaders vallen 
en vóór 2005 worden gerealiseerd komen op de Nieuwe Kaart. Met de 
kaart zal uiteindelijk een staalkaart worden geboden van stedebouw
kundige, landschapsarchitectonische en infrastructurele ontwerpen tot 
2005, ingebed in een digitale kaart van Nederland. 
Voor de produktie van de Nieuwe Kaart is de inbreng van ontwerpend 

Onder auspicien van de Nieuwe Kaart van 
Nederland is dit jaar een eerste uitgave ver
schenen: de Zuidvleugelkaart 96, welke op 
initiatief van de dienst Stedebouw en Volks
huisvesting Rotterdam is gemaakt. Deze 
kaart sluit aan op een vergelijkbaar initia
tief van ARCAM, dat eerder de ARCAM 
Kaart produceerde. De Zuidvleugelkaart 
biedt een overzicht van alle op het moment 
van productie bekende plannen voor de 
Zuidvleugel van de Randstad tot 2015, zoals 
de ARCAM Kaart dat doet voor de Noord
vleugel. 

Informatie 

De regiobijeenkomsten van de Nieuwe Kaart 
van Nederland vinden plaats op zeven vrij
dagochtenden in oktober en november 1996: 
18-10-96 Noord-Nederland (Groningen, 

Friesland, Drenthe en 
Overijssel-noordwest) 

25-10-96 Oostflank Randstad (Flevoland, 
Utrecht en het Gooi) 

01-11 -96 Limburg 
08-11-96 Zuid-Holland en Zeeland 
15-11-96 Oost-Nederland (Gelderland 

en overig Overijssel) 
22-11-96 Noord-Holland (exclusief het 

Gooi) 
29-11-96 Noord-8rabant 
Meer informatie is verkrijgbaar bij: 
Margriet pflug 
Stichting de Nieuwe Kaart van Nederland 
p/a NIROV 
Postbus 30833 
2500 GV Den Haag 
tel. 070-3469652 
fax. 070-3625017 

De Nieuwe Kaart van Nederland zal naar verwachting in maart 1997 tij
dens een landelijke manifestatie op een bijzondere manier worden 
gepresenteerd . Behalve de vakgemeenschap wordt de bestuurders en de 
beleidsmakers van het rijk, de provincies en de gemeenten, maar ook het 
grote publiek, een beeld gegeven van de ruimtelijke inrichting van 
Nederland in 2005 en krijgt men de gelegenheid daarover te discussiëren. 
Tot slot bestaat het voornemen om de verzameling plannen te documen
teren in een atlas of 'encyclopedie' . De Nieuwe Kaart aangevuld met ori
ginele ontwerptekeningen en plantoelichtingen en enkele kengetallen 
levert zo een uniek tijdsdocument. 



Architectuur als script 
Theatervoorstellingen in Haarlemse 8avokerk en Hilversums Raadhuis van Dudok 

Bewegingstheater BEWTH maakt voorstellingen, 
waarvoor de lokatie, de gebouwde ruimte, uitgangs
punt is. De architectuur van de lokatie is het script; 
beweging, muziek en licht zijn de theatrale middelen 
waarmee de voorstelling wordt gemaakt. Voor de 
voorstellingen, die gemiddeld anderhalf uur duren, 
kiest BEWTH de meest uiteenlopende locaties; hon
derden jaren oud, pas geopend: kantoren, fabrieken, 
kerken, waterwin-stations, met als en ig verbindend 
gegeven hun bijzondere architectuur. 

Grote of St.Bavokerk Haarlem 1994. Foto: Roeland Fossen 

Momenteel speelt BEWTH in de Grote of St. Bavokerk 
in Haarlem (een reprise; nog op 19, 20, 26, 27 septem
ber om 14.30 en 16.30 uur, en op 28 september om 
16.30 uur). In december en januari zijn er voorstell in
gen in het Hilversumse Raadhuis van de arch itect 
Dudok (try outs op 30 november en 1 december; pre
mière op 7 december en daarna op 8,14,15,21 en 22 
december; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 en 26 januari om 
11.30, 13.15 en 15.00 uur). 
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Thomaskerk Amsterdam 1991, architect 
K.l. Sijmons. Foto: Willem Hekkema 

Informatie 

Toegangsprijzen: f. 22,50 en f. 17,50 
(CJP/pas 65); try outs f. 17,50 en f. 12,50. 
Verdere informatie en reserveringen (nood
zakelijk): BEWTH-Studio, tel. 020-6826650, 
op weekdagen tussen 9 en 12 uur. 



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

Intermezzo 
Gemeentelijk opdrachtgeverschap in de kunstensector 

In zijn voortdurende taak, bij te 
dragen aan de ontwikkeling van 
het gemeentelijk opdrachtge
verschap en architectuurbeleid, 
heeft Architectuur Lokaal 
onlangs bij een discussiebijeen
komst met de platform-organi
saties aan Aat van IJperen 
verzocht, een uiteenzetting 
rond het opdrachtgeverschap in 
de kunsten te geven - ter verge
lijking. Van IJperen putte daar
bij niet alleen uit een rijke 
ervaring maar ook uit kennis 
van actuele ontwikkelingen die 
hij rond kunst in de openbare 
ruimte herkent. Raakvlakken 
met het architectuurbeleid op 
dit terrein van het publiek 
domein bleken evident. 

HousebalI, Marc Ruygrok, Keizershof/Kalk
haven Dordrecht 1993. HousebalI is een 
grote koperen bol die uit een onoog lijk en 
normaal gesproken anoniem geveltje komt 
puilen. 

Aat van /Jperen 

De toepassing van beeldende kunst in de gebouwde 
omgeving moet weer terug in haar hok! Moet weer 
de betekenis krijgen van intermezzo, welk woord 
staat voor 'tussenspel', 'kleine vertoning tussen de 
bedrijven'; 'iets wat gedaan wordt als incident in rela
tie tot het eigenlijke onderwerp'. 
Deze uitval heeft te maken met het, vooral in het ver
leden, kreupele gedoe van de toepassing van kunst in 
de openbare ruimte die in veel gemeenten een spoor 
van visuele misbaksels heeft achtergelaten. Hoe dat 
zo gekomen is, weet u denk ik wel. Ik noem de per
centage-regelingen, die in een enkel geval te pas en 
voornamelijk te onpas kunstwerken hebben gegene
reerd. Of de als gevolg van deze regelingen opgestel
de 'masterplannen voor de beeldende kunst' die een 
dictaat oplegden aan een omgeving die zich nog te 
voegen had - alles onder het mom van het idee dat 
kunst tot een grotere identiteitsbeleving zou voeren. 
Met als gevolg daar weer van, de onverschilligheid 
om ermee te breken en er een zinvol en doordacht 
kunstbeleid voor in de plaats te stellen en het dan 
maar te laten zitten . Een lamlendigheid die zeker niet 
alleen toe te schrijven is aan de gemeentebesturen en 
diensten maar waaraan ook de kunstenaarswereld, 
met name de kunstopleidingen, debet zijn . 

Teveel zaken worden te vroeg afgeschreven 
De huidige stand van zaken over kunst in de omge
ving is zoals de kunstenaar Herman Pitz het heeft 
geformuleerd: 'Het persoonlijke, het unieke van een 
bepaalde visie raakt op de achtergrond en het alge
mene, de inkapseling van kunst in het hedendaagse 
vrije tijds-gebeuren treedt naar voren. Beeldende 
vormgeving en verfraaiing van de bebouwde omge
ving is een soort moderne dienstverlening, zoiets als 
Club Méditerranée of straatlantaarndesign. Net zoals 
in de kunst van de jaren vijftig valt een groot deel 
van de huidige produktie ten prooi aan vergetelheid 
omdat het al snel gedateerd is en buiten de context 
van de actuele situatie onbegrijpelijk en nietszeg
gend wordt. Eigenlijk een goede reden om met dit 
soort kunst zo snel mogelijk op te houden'. 
Hoewel ik het met Pitz hartelijk eens ben, heb ik er 
moeite mee om mij verder te scharen onder het koor 
van klaagzangers die in mineur uiting geven aan de 
verwording die het postmodernisme ons heeft 
gebracht en waarop dit allemaal terug te voeren zou 
zijn. In dit verband trof een uitspraak van de filosoof 
Cornelis Verhoeven. Hij leest ons de les wanneer hij 
zegt: 'Iets van die vermoeiende, ook wel een beetje 
verwende en vooral slordige gedachte dat alles al 
gezegd is en dat wij dat vage 'alles' ook al weten, 
meen ik soms te vinden bij de meer oppervlakkige en 
modieuze vertegenwoordigers van het postmodernis
tisch denken, waarvan de belangrijkste twee stellin
gen zijn: ten eerste dat alle taal, verhaal of betoog is 
of zal blijken te zijn, en ten tweede dat binnen die 
talige en culturele wereld de tijd van de grote verha
len en de algemeen geldende betogen voorbij is. De 
verhalen zijn op en uit. Wij leven -wordt dan gezegd
in een verbrokkelde eindtijd en we zijn allemaal ein
deloos oud'. 
Maar dan vervolgt Verhoeven en houdt ons voor: 'Het 
begin van de lente, die wel speciaal gemaakt lijkt te 
zijn om ons geheugen op te frissen, zou ons eerder 
op de gedachte kunnen brengen dat er nooit iets 
voorbij is, maar er alleen teveel zaken te vroeg wor
den afgeschreven en dat wij teveel afwezig zijn. Ver
brokkeling is geen inzicht in de veelheid, maar eerder 
een gebrek aan concentratie '. 
Daar kunnen we het, en niet alleen op het gebied 
van beeldende kunst in de openbare ruimte, mee 
doen, en het geeft een sleutelwoord aan om de pro
fessionalisering van het gemeentelijk opdrachtgever
schap in de kunstensector uit te diepen. 

Voorwaarden voor goed gemeentelijk 
opd rachtgeverschap 
In de eerste plaats moet je je afvragen waaraan de 
gemeente moet voldoen om een goede opdrachtge-

ver voor kunstwerken te zijn. Want goede kunst ont
staat altijd bij de gratie van een goede opdrachtge
ver. Hoe liggen de verantwoordelijkheden en de 
draagvlakken? Noodzakelijk is het formuleren van 
een inhoudelijk beleid, waarbij drie uitgangspunten 
centraal moeten staan: reflectie, actie en studie. 
Onder reflectie kan worden verstaan de terugkaat
sing van wat zich in een omgeving (laten we het 
maar weer de openbare ruimte noemen) afspeelt. 
Weten, dat die niet van steen is, maar bepaald wordt 
door wat mensen ermee doen. Dat vraagt dan perma
nente bijstelling omdat het wereldbeeld verandert en 
het onzin is om de openbare ruimte als een statisch 
gegeven te beschouwen. In de op te stellen gemeen
telijke beleidsnota -die uiteraard toegesneden moet 
worden op de eigen situatie- zal daarover een stand
punt ingenomen moeten worden, waarbij stede
bouwkundige dimensies, evenals historische, sociale 
en economische aspecten belicht worden . 
Onder actie, een punt waar ik sterk aan hecht, is te 
verstaan de gebruiker te betrekken bij de beeldvor
ming van het openbare gebied. Niet, bij de vormge
ving -dat is het werk van specialisten- maar bij de uit
straling die een bepaalde beeldende ingreep ople
vert. In de beleidsnota is dat uit te leggen als het 
beroep dat gedaan zal worden op de verbeeldings
kracht en het receptievermogen van de gebruikers. 
Studie moet zeker onderdeel zijn van het gemeente
lijke kunstopdrachtenbeleid. Het onderzoeken, mee
denken en aanbevelingen doen van en over stede
bouwkundige plannen vanuit de beeldende kunst 
heeft voldoende resultaat en bewijskracht opgele
verd om als hoofdstuk in een beleidsnota opgevoerd 
te worden. Een nota, die gedragen zal moeten wor
den door de gemeentebestuurders en de politiek; 
anders blijft het een slag in de lucht. 
Deze uitgangspunten dienen in een kunstbeleidsnota 
onderbouwd te worden met een planmatige aanpak, 
een middelenpakket en de uitvoeringscapaciteit. 
Uiteraard zal dat per gemeente verschillen, en ook 
zal de adviestructuur steeds andere uitkomsten 
geven. Maar er zijn wel een aantal zaken te noemen 
die redelijk algemeen van toepassing kunnen zijn. 

Solide denkwerk 
Het is wellicht spannender om dat hier niet theore
tisch, maar aan de hand van voorbeelden uit de doe
ken te doen. 
Bij reflectie denk ik aan het initiatief van de gemeen
te Dordrecht, waar ik deel uitmaak van de Commissie 
Kunst en Architectuur, twee jaar geleden in de Kalk
haven. We wilden de proef nemen hoe kunst zich zou 
verhouden tot een historische, maar nog volop in 
bedrijf zijnde omgeving, die -althans in planmatige 
zin - eigenlijk 'af' is. Vijf kunstenaars werden uitgeno
digd: de FransITurkse kunstenaar Sarkis, Stephan Bal
kenhol uit Duitsland, Luc Deleu uit België, de Ameri
kaan Dennis Adams en uit Nederland Marc Ruygrok. 
Zij kregen een lijstje mee met voorwaarden, maar wel 
het consigne om de eigenheid van de plek op een 
zeer persoonlijke manier tegemoet te treden. Het 
was een tijdelijk project, de kunstwerken mochten 
niet langer dan drie maanden bestaan. Deze onder
neming leerde ons dat een kundige omgang met 
voor de monumentale en beeldhouwkunst geëigende 
ingred iënten zoals maatvoering, schaa l, volume en 
materiaal adequaat in acht waren genomen; ook dat 
er aan hoge artistieke eisen was voldaan, maar dat de 
intrinsieke betekenis van het kunstwerk prevaleerde. 
Curieus was, t e ervaren hoe bewoners en gebruikers 
reageerden: alsof de kunstwerken er altijd al hadden 
gestaan. Geen speciale aandacht of openlijke waarde
ring, maar beslist ook geen onverschilligheid, getuige 
het feit dat twee 'tijdelijke' kunstwerken nu definitief 
in deze omgeving zijn opgenomen omdat men die 
niet meer missen wilde. Gewoon als intermezzo tus
sen de bedrijven. Het is natuurlijk geen voorbeeld om 
nu overal na te volgen, maar wel een testcase die de 
waarschuwing inhoudt dat duurzame vervolmaking 
van de omgeving met kunstwerken, of het nu oude 
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of nieuwe stadsdelen betreft, een rigide aanpak ver
dient en solide denkwerk vereist. 
Ik hecht zoveel betekenis aan het uitgangspunt actie 
omdat ik er vast van overtuigd ben dat er vanuit de 
beeldende kunst verrassend en boeiend gereageerd 
kan worden op de maatschappelijke en culturele 
actualiteit van stad en land. Het gebied van de tijde
lijke projecten, de kleinschalige kunstopdrachten en 
manifestaties die een beeldend accent kunnen heb
ben. De kunst komt dan uit dat ijzingwekkende 
beklemmende patroon dat het meteen al voor eeu
wig is en groots van uitdrukking moet zijn. Natuurlijk 
moet er altijd plaats zijn voor iets groots in maat en 
schaal, maar dan moet die plek er uitgesproken 
geschikt voor zijn en het kunstwerk zelf indrukwek
kend van kwaliteit. Iets als Jefferson's Arch van Eero 
Saarinen in Saint Louis. 
Tenslotte de studie, die in het gemeentelijk opdrach
tenbeleid permanent verricht moet worden, zeker als 
het stadsuitbreidingen betreft. Alsjeblieft geen mas
terplannen opleverend maar, wat mij betreft, thema's 
die mogelijkheden bieden voor de kunst. Prototypen. 
Denkmodellen, die niet de pretentie hebben stede
bouwkundig in te breken, maar 'stedebouwkunstig' 
commentaar leveren en dat zo helder in te kleden dat 
er van alle kanten een volwaardig beroep gedaan 
kan worden op het artistieke potentieel. 

Is dat professioneel genoeg? 
Wie is dat potentieel en waar komt het vandaan? Een 
bijdetijds en kwalitatief hoogstaand opdrachten be-

leid moet in de eerste plaats ondersteund worden 
door een goed functionerend pr-beleid. Er is een 
gigantische informatie-achterstand, waardoor 
belangrijke beeldende kunst-projecten ontsnappen 
aan de aandacht van de media en het grote publiek. 
Daarnaast moet, vanzelfsprekend, de adviesstructuur 
helder zijn . Ik ben geen tegenstander van gemeente
lijke adviescommissies op voorwaarde dat daar des
kundige en ervaren mensen in zittten, maar gemeen
ten zouden zich ook extern van hulp en bijstand kun
nen voorzien . 
Wat bij de gemeente zou moeten blijven is de verant
woordelijkheid voor een inhoudelijk opdrachtenbe
leid. De uitvoering is te regelen, intern of extern . Als 
het uitgangspunt maar blijft dat kunst in de openbare 
rumte een dialoog moet oproepen, dat er meer moet 
zijn dan het vertrouwde beeld . Kunst als intermezzo, 
als een toegevoegde waarde die bindt en verbindt. 
Incidenten die de relatie tot de eigenlijke onderwer
pen verduidelijken en verhelderen. Niet als lapmiddel 
of schoonheidsbehandeling toegepast, of als panacée 
voor een wat armetierige omgeving . Is dat professio
neel genoeg? Is kunst als intermezzo niet te weinig? 
Houdt het daarmee op? Welnee, als het maar kwaliteit 
genoeg heeft en zinvol en doordacht wordt toegepast, 
daar waar er gelegenheid voor is. 
Professionaliteit moet blijvend ontwikkeld worden, 
maar zal altijd gekoppeld moeten worden aan een 
mentaliteit, die niet versaagt, die oproept en ver
wachtingen wekt. Het hangt van mensen af, niet van 
systemen. 
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Squatter's View, Dennis Adams, Kalkhaven 
Dordrecht, 1993. Op de kopgevel van het 
electriciteitshuisje aan de Buiten Kalkhaven 
geeft een gigantische lichtbak met foto 
zicht op de Stadsbrug. Toch is dat vanaf 
deze plek onmogelijk. Drie oude pandjes 
van de Havendienst belemmeren het uit
zicht. Adams projecteerde het beeld vanuit 
het laatste huis op deze plek er vlakbij. 
Zo wordt het interieur het exterieur. 

Informatie 

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht 
Gemeente Dordrecht 
Voorstraat 180 
3311 ES Dordrecht 
tel. 078-6314689 
fax 078-6315343 



Hoofdstroom & Tegenstroom 
Aandacht voor lokaal architectuurbeleid Alma Ploeger 

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft in de eerste jaren van haar 
bestaan een enigszins terughoudend beleid gevoerd waar het ging om 
subsisieverzoeken van gemeenten, met name die voor 
architectuurbeleidsplannen en beeldkwaliteitplannen. De reden hiervoor was 
dat in het verleden dergelijke plannen ruimschoots gesubsidieerd werden in het 
kader van de toenmalige Tijdelijke Regeling Incidentele Projecten Architectuur. 
Beeldkwaliteit- en architectuurbeleidsplannen waren, zo werd aanvankelijk 
aangenomen, in toenemende mate gaan behoren tot de reguliere activiteiten 
van lokale overheden. Gaandeweg bleek echter dat de ontwikkeling van lokaal 
architectuurbeleid minder vanzelfsprekend was dan werd aangenomen, zeker 
bij de middelgrote en kleinere gemeenten. Dit gegeven vormde mede de 
aanleiding voor het Stimuleringsfonds, de koers enigszins te wijzigen. 

Informatie 

Over het beleid van het Stimuleringsfonds 
voor Architectuur valt meer te lezen in de 
publicatie Hoofdstroom & Tegenstroom en 
over de subsidiemogelijkheden in de Infor
matiebrochure. Beide zijn aan te vragen bij 
het Stimuleringsfonds voor Architectuur. 
Telefonisch of persoonlijk overleg over de 
subsidiemogelijkheden of over subdisie
aanvragen is altijd mogelijk. 

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

In zijn nieuwe beleidsplan Hoofdstroom & Tegen
stroom voor de periode 1997 - 2000 besteedt het 
Stimuleringsfonds voor Architectuur nadrukkelijk 
aandacht aan lokaal architectuurbeleid. In het 
beleidsplan zijn enkele thema's geformuleerd waarop 
in de komende jaren het accent zal liggen. Een van 
die thema's is 'stimulansen voor lokale overheden en 
opdrachtgevers'. Hiermee wordt niet alleen gedoeld 
op architectuurbeleidsplannen en beeldkwaliteitplan
nen, maar ook op projecten en activiteiten, waarbij 
lokale opgaven en probleemstellingen tot uitgangs
punt worden genomen. Het gaat er vooral om lokale 
overheden en opdrachtgevers te verleiden een actie
ve rol te spelen bij de ontwikkeling van hoogwaardi
ge architectuur en stedebouw en het debat daarover. 
Het Stimuleringsfonds wil op lokaal niveau activitei
ten ondersteunen die tot doel hebben architectoni
sche en stedebouwkundige kwaliteit tot stand te 
brengen, maar ook het draagvlak daarvoor bij het 
publiek te vergroten. 
Het beleid van het Stimuleringsfonds is dus aan de 
ene kant gericht op alle partijen die betrokken zijn 
bij het ontwerp- en bouwproces, aan de andere kant 
is het publiek een belangrijke doelgroep. Dat vormt 
immers het draagvlak voor de herkenning en de 
erkenning van architectonische en stedebouwkundi
ge prestaties. 
Projecten en activiteiten die voor subsidie in aanmer
king komen kunnen allerlei verschijningsvormen heb
ben, gerelateerd aan de categorieën die het Stimule
ringsfonds onderscheidt. Gedacht kan worden aan 
tentoonstellingen, workshops en lezingen, aan publi
caties, symposia, aan programma's die beogen de des
kundigheid van opdrachtgevers te bevorderen, aan 
het organiseren van meervoudige studie-opdrachten 
of prijsvragen of aan educatieve projecten . 
Het Stimuleringsfonds wil de komende jaren ook 
meer aandacht besteden aan educatieve projecten . 
Ze zijn niet alleen bedoeld om het volwassen publiek, 
maar ook en met name om de (school)jeugd te inte
resseren voor en bewust te maken van het belang van 
architectonische en stedebouwkundige kwaliteit. 
Deze projecten kunnen ook diverse vormen hebben, 
zoals ontwikkeling van lesmateriaal, cursussen en 
excursies, film en video en natuurlijk tentoonstellin-

gen. En tenslotte bestaat er voor lokale architectuur
instellingen de mogelijkheid om een zogenoemd pro
grammasubsidie aan te vragen voor de activiteiten in 
hun jaarprogramma. 

Stedebouw en landschap 
Naast de hiervoor genoemde thema's vormt ook ste
debouw en landschapsarchitectuur een gebied waar
aan het Stimuleringsfonds extra aandacht wil beste
den . Het gaat daarbij om oriëntaties op de tradities en 
de praktijk van stedebouwkundig ontwerp en land
schapsarchitectuur op alle schaalniveaus. Het Stimule
ringsfonds hoopt partijen uit te dagen initiatieven te 
nemen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
en de integratie van stedebouw en landschapsarchi
tectuur en daarmee de belangstelling voor verdere 
ontwikkeling van deze disciplines te bevorderen. 
Uit het voorgaande blijkt hopelijk dat het Stimule
ringsfonds werk wil maken van het lokale architec
tuurbeleid. Uiteraard kan dat, gezien het jaarlijkse 
budget van ruim 6 miljoen gulden voor subsidies, 
vaak niet meer zijn dan een duw in de goede rich
ting. Bovendien betekent subsidie aanvragen niet 
automatisch subsidie krijgen. Subsidieaanvragen 
moeten voldoen aan een aantal formele en inhoude
lijke criteria. Van gemeenten wordt bijvoorbeeld ver
wacht dat ze zelf 50% van de kosten van een project 
financieren, afgezien van de kosten van het gemeen
telijk apparaat die voor eigen rekening komen. De 
inhoudelijke criteria hebben vooral betrekking op de 
kwaliteit van een project: de inhoudelijke motivering, 
de actualiteit, het innovatieve karakter, het belang 
van de thematiek, enzovoorts. De Adviescommissie 
Projectsubsidies Architectuur beoordeelt de subsidie
aanvragen aan de hand van die kwalitatieve criteria 
en brengt aan het bestuur van het Stimuleringsfonds 
advies uit over het al of niet honoreren van een subsi
dieaanvraag. De commissie hanteert strenge maatsta
ven, maar het niet de bedoeling dat een negatief 
advies aanvragers ontmoedigt. Integendeel, de advi
sering van de commissie is er op gericht aanvragers 
uit te dagen hun projectvoorstel beter te beargumen
teren en het onderste uit de kan te halen, mits de 
Adviescommissie daarvoor natuurlijk voldoende aan
leiding vindt in de subsidieaanvraag. 



Stimuleringsfonds voor Architectuur: vierde ronde 1996 
Subsidies aan gemeenten toegenomen 

Ten opzichte van de vorige ronden zit er een stijgende lijn in het aan
tal subsidieaanvragen van gemeenten bij het Stimuleringsfonds voor 
Architectuur - en wat belangrijker is, in het aantal subsidietoeken
ningen. Vooral het aantal aanvragen uit Nederland beneden de rivie
ren is opvallend. Dat doet het fonds plezier, het past binnen het stre
ven naar een grotere spreiding van subsidies over Nederland en past 
ook binnen de doelstelling van het fonds, bij te dragen aan de inten
sivering van het lokale architectuurbeleid. Meer daarover valt te lezen 
in het artikel over het nieuwe beleidsplan Hoofdstroom & Tegen
stroom van het Stimuleringsfonds (pag. 22). 
In de vierde subsidieronde van dit jaar werden 24 aanvragen inge
diend; 14 daarvan werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van f. 
599.453,00. Hieronder zijn de projecten korttoegelicht, ingedeeld naar 
thematische aspecten, die aangeven in welk kader het Sf A deze pro
jecten van belang acht. Het beleid van het fonds is enerzijds gericht 
op ~l1e partijen die betrokken zijn bij het daadwerkelijke ontwerp- en 
bouwproces (ontwerpers, opdrachtgevers, lokale en provinciale over
heden, bouwbedrijven en ontwikkelaars), als bij de gedachtenvor
ming daarover (architectuurtheoretici, -beschouwers en -historici). 
Daarnaast is het brede publiek een belangrijke doelgroep, ter ver
groting van het draagvlak voor de herkenning en de erkenning van 
architectonische en stedebouwkundige prestaties. 

Historische context bij actuele ontwerpopgaven 
. Stichting Hal 4 organiseert dit najaar in de gelijknamige hal op het 
Drinkwaterleidingterrein in Rotterdam een tentoonstelling, workshop 
en symposium. De manifestatie, getiteld 'DWL Revisited. Industriële 
terreinen in herontwikkeling' belicht een aantal in onbruik geraakte 
bedrijfsterreinen die een nieuwe bestemming kregen. Het voormalig 
DWL-terrein in Rotterdam is een schoolvoorbeeld van een woonwijk 
waarbij de bestaande structuur als ondergrond is gebruikt voor een 
nieuw stedebouwkundig plan. Tijdens de manifestatie wordt terug
gekeken op het proces waarin de woonwijk tot stand kwam en wordt 
het resultaat ter discussie gesteld. Een aantal andere gebieden in her
ontwikkeling worden met het DWL-terrein vergeleken: het KNSM
eiland, het GWL-terrein en de Westergasfabriek in Amsterdam; het 
terrein rond Museum De Pont in Tilburg; het Slachthuisterrein in Den 
Haag en het Sphinx-Céramique terrein met het Bonnefantenmuseum 
in Maastricht. 
- De Stichting Van na de Oorlog heeft sinds 1992 onderzoek verricht 
naar de aanpak van naoorlogse wijken. Met de publicatie van de 
onderzoeksresultaten, 'De wijk centraal', wil zij de aandacht voor pro
blematiek van de vroeg-naoorlogse wijken vergroten en de discussie 
over de aanpak op nationaal en politiek niveau stimuleren . De stich
ting wil thema's aangeven, dilemma's formuleren en mogelijke oplos
singen aanreiken. Op basis van ervaringen in ontwerpseminars die de 
stichting eerder organiseerde en van de onderzoeksresultaten, geeft 
de stichting in 'De wijk centraal' een aantal richtingen aan voor een 
effectieve aanpak van de naoorlogse wijken. 

Beeldkwaliteitplannen en gemeentelijk architectuurbeleid; bevorde
ren van de kwaliteit van het opdrachtgeverschap 
- De gemeente Tilburg is al een aantal jaren effectief bezig zijn archi
tectuurbeleid concreter vorm te geven. Om een geïntegreerde visie op 
de identiteit van de stad te ontwikkelen heeft de gemeente een nota 
opgesteld, onderbouwd door een grondig historisch-morfologisch 
onderzoek. Overlappingen van architectuur, stedebouw, landschap en 
beeldende kunst in de openbare ruimte worden nadrukkelijk in de 
nota behandeld. De gemeente wi I de onderzoeksresultaten bewerken 
tot een architectuurnota, die zo toegankelijk en inspirerend is dat een 
breed publiek wordt aangesproken en geïnteresseerd raakt . 

Presentaties van recent architectonisch en stedebouwkundig werk: 
analyse van ontwerpprincipes 
- Het NAi verzorgt de Nederlandse inzending voor de Architectuur
biënnale die tot half november in Venetië plaatsvindt. Het thema van 
de Biënnale, 'Sensing the future. The architect as seismograph', wordt 
samen met landschapsarchitect Adriaan Geuze uitgewerkt. Het resul
taat daarvan moet een, vanuit de Nederlandse ontwerp-praktijk en 
ervaring, stimulerend perspectief bieden op de ruimtelijkeIland
schappelijke ontwikkelingen in relatie tot het verstedelijkingsproces 
van nu en straks. De wijze waarop vanuit de betrokken ontwerp-dis
ciplines een antwoord kan worden gegeven wordt eveneens bij de uit
werk ing betrokken. 
- Met het project 'Europa in Dialoog' wil het NAi invulling geven aan 
een nieuwe koers. De bedoeling is ervaringen met en kennis over archi
tectuur en stedebouw in een Europese context te stimuleren, door 
ruimte en faciliteiten te bieden en inhoud te geven aan de dialoog 
tussen studenten, architecten, stedebouwers en opdrachtgevers. Het 
NAi wil vier innovatieve, internationaal aansprekende architectenbu
reaus uitnodigen om in de Grote Zaal van het NAi een eigen ruimte 
vorm te geven en hun werk te exposeren. De tentoonstelling wordt 
begeleid door een debattenreeks en een publicatie. 
. Storefront for Art and Architecture in New Vork organiseert het sym
posium 'Poldergeist' dat in het najaar plaatsvindt. Het doel van het 
symposium is in de eerste plaats het presenteren van recente ontwik
kelingen in de Nederlandse architectuur en een nieuwe generatie 
Nederlandse architecten, voor een internationaal publiek. Men is er in 
het buitenland van onder de indruk dat in Nederland - zeker voor bui 
tenlandse begrippen - jonge architecten in het bouwproces worden 
ingeschakeld, zodat er een voortdurende vernieuwing waarneembaar 
is. De opzet van het symposium, waarin Nederlandse referenten kri
tisch zullen worden ondervraagd door vooraanstaande Amerikaanse 
architecten en critici, zorgt ervoor dat ook inderdaad die thema's aan 
de orde komen waar men in de Verenigde Staten in geïnteresseerd is. 
De resultaten van het symposium worden in boekvorm gepubliceerd. 

Historische oriëntaties met betrekking tot de architectonische en ste
debouwkundige cultuur 
- De Nederlandse Bruggen Stichting stelt zich ten doel de kennis over 
de geschiedenis van de bruggen bouw in Nederland te bevorderen. 
Hoewel Nederland internationaal gezien een belangrijk 'bruggenland' 
is, werd de geschiedenis van zijn bruggenbouw nog nimmer samen
vattend beschreven . De stichting brengt nu een boek uit over die 
geschiedenis van 1800tot 1940. Het boek heeft in het bijzonder betrek
king op bruggen uit de periode van de industrialisering van Neder
land, met name de bruggen van ijzer en staal, waarvan de eerste om
streeks 1985 in ons land verschenen, en bruggen van beton waarmee 
omstreeks 1900 werd begonnen. De thematiek is vooral gericht op de 
vraag hoe techniek, functie en vorm zich in hun onderlinge samen
hang hebben ontwikkeld . 
- De Stichting Analyse van Gebouwen houdt zich sinds 1979 bezig met 
het Nieuwe Bouwen . De stichting stelt een tentoonstelling samen over 
het werk van de Haarlemse architect ir. J.B. van Loghem, 'architect van 
een optimistische generatie'. In oktober-november vindt in Kemoro
vo (Siberië) een cultureel festival plaats dat als centraal thema de 
geschiedenis van de Autonome Industriële Kolonie 'Kuzbass' heeft. De 
architectonische leiding van deze kolonie was in 1926-27 in handen 
van Van Loghem. Naar zijn ontwerp zijn in Kemerovo en omstreken 
ongeveer 1000 woningen en een aantal utiliteitsgebouwen gereali
seerd. De tentoonstelling maakt na Kemerovo een toernee door Rus
land, waarmee een zo breed mogelijke kennisspreiding van Neder
landse architectuur en expertise wordt bewerkstelligd onder archi
tecten en architectuurstudenten . 

Architectuur, beeldende kunsten, literatuur; verbreding van de archi- . 
tectonische en stedebouwkundige cultuur 
- In september vindt in Rotterdam het festival 'R96, de nieuwe verlei
ding', plaats. R96 biedt een breed programma, dat aspecten van de 
invloed van nieuwe media op de kunst, de cultuur en de stad onder
zoekt . Voor twee projecten binnen dat geheel werd subsidie beschik
baar gesteld. Stichting Attila ontving subsidie voor realisatie van het 
project paraSITE, een geëlectrificeerde sculptuur met een eigen 
gedrag. De binnenruimte van de paraSITE is de Internet-lounge, een 
open ruimte met alleen computers die direct toegang verschaffen tot 
websites van R96 en andere geselecteerde websites. Vanuit de para
SITE kunnen alle activiteiten van R96 bekeken worden; het vormt een 
mentale en fysieke knoop in het festival, waarmee de positie van de 
architectuur ten opzichte van de instabiele media wordt onderzocht. 
De bezoekers kunnen de inflatable paraSITE via enkele als kieuwen 
gevormde sneden in; door de vormgeving en het eigen gedrag van 
deze sculptuur kunnen bezoekers en voorbijgangers de paraSITE e.rva
ren als voorbode van de steeds complexer wordende toekomstige ste
den. 
Het tweede project is de manifestatie DEAF96, Digital territories, een 
interdisciplinair festival dat zich afspeelt op de grensgebieden van de 
kunstdisciplines, wetenschap en technologie. Dit project, georgani
seerd door V2 Organisatie, richt zich op de computernetwerken en de 
ideeën die daar ontwikkeld en geformuleerd worden over de gemeen
schap. Hoe deze zich verhouden tot en interactie hebben met de 
ideeën die historisch ontwikkeld zijn over de stedelijke gemeenschap, 
is het thema van Digital Territories. 
Er zullen projecten gepresenteerd worden die specifiek tussen de stad 
als netwerk en infrastructuur enerzijds en de computernetwerken met 
hun 'virtuele' gemeenschap anderzijds geplaatst worden. Betrokke
nen bij architectuur, beeldende kunst, sociologie, informatietechno
logie en menswetenschappen bespreken de condities waaronder 
architectuur gedefinieerd en geproduceerd worden. 

Bevordering van belangstelling voor architectuur en stedebouw op 
lokaal niveau 
-In mei vond bij de TU Eindhoven het symposium 'Ademnood' plaats, 
waaraan belangrijke architecten en stedebouwkundigen deelnamen. 
Tijdens het symposium is een aantal belangwekkende onderwerpen 
aangaande het onderwijs in architectuur aan de orde gesteld, zoals 
het academisch niveau en de integratie van de vakgroepen. De pro
blematische situatie waarin het architectuuronderwijs in Eindhoven 
zich bevindt vormde de aanleiding voor dit symposium; de behar
tenswaardige uitspraken die werden gedaan en die in een publicatie 
zullen worden opgenomen zijn van belang voor de algemene discus
sie over de kwaliteit van het architectuuronderwijs op landelijk niveau . 
- Op initiatief van de gemeente Eindhoven vindt in oktober de mani
festatie 'OpGroeistad' plaats. Een manifestatie over kinderen, archi
tectuur en stedebouw. Tien instellingen werken mee aan OpGroeistad . 
Eén van de activiteiten is de Meerhovenbeurs. Van leerlingen van het 
basis- en voortgezet onderwijs wordt verwacht dat zij een werkstuk 
maken over de VINEX lokatie Meerhoven, waarbij zij zich verplaatsen 
in de ruimtelijk ordenaar en de architect. De leerlingen presenteren 
hun werk aan een breed publiek tijdens de Meerhovenbeurs. De ont
werper van het masterplan Meerhoven, Teun Koolhaas, begeleidt het 
project. 
- Welstandscommissies bevinden zich als een spin in het web van de 
vele krachten die de gebouwde omgeving bepalen. Jord den Hollan
der wil met een documentaire over schoonheidscommissies onder de 
titel 'Een schunnig opgesierde gevel' laten zien wat er schuil gaat ach
ter de noemerwelstandscommissies. De documentaire moet een beeld 
geven van het werk en de geschiedenis van de welstandscommissies 
in Nederland en daarmee van het ontstaan van het gezicht van wij
ken en buurten waar we dagelijks doorheen komen. Het Sf A stelt sub
sidie voor de researchfase ter beschikking. 
- De Studievereniging Bouwkunde VIA, sektie Stedebouw van de TU 
Eindhoven, brengt het tijdschrift ViaVIA uit. De studievereniging wi l 
hiermee kennis overdragen en informatie uitwisselen tussen studen
ten onderling en tussen studenten en de praktijk. Met het tijdschrift 
tracht de vereniging verdieping van en toelichting op de stedebouw
kundige situatie, met name die in Eindhoven, te bewerkstelligen. 
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14 november 1996 vooraankondiging 

Gemeentelijk opdrachtgeverschap en de nieuwe Architectuurnota van het rijk 

ORG is een manifestatie over politieke besluitvorming bij ruimtelijke opgaven, de macht en de vermeende onmacht 
van gemeenten en de kunst van het ORGaniseren. 
De manifestatie is opgezet om het gemeentebestuur handreikingen te geven bij het realiseren van ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid. De politiek wordt geacht zich te richten op het publiek belang van de ruimtelijke omgeving en een 
afweging te maken van onder andere de sociale, economische, culturele, financiële en milieu-overwegingen. Onder 
druk van - noodzakelijke en/of gewenste - marktconforme ontwikkelingen wordt deze brede afweging steeds meer 
vernauwd tot een toets op markttechnische haalbaarheid. De gevolgen van die houding zijn overal zichtbaar: in 
spiegelende kantorenparken langs de snelweg, bedrijfsterreinen zonder enige ruimtelijke kwaliteit, 'boerderettes' in 
landelijk gebied, winkelgebieden die overal hetzelfde zijn en eenvormige uitbreidingslokaties langs de randen van de 
dorpen, waarvoor de twijfelachtige benaming 'verschimmeling' al aardig ingeburgerd raakt. 
Het lijkt erop dat gemeenten onmachtig zijn om vanuit een heldere visie greep te houden op de hoofdlijnen van de 
ruimtelijke ontwikkeling. Zo ontstaat het beeld van gemeentelijke onmacht bij ruimtelijke opgaven, zoals dat ook 
heerst op andere beleidsterreinen. De vraag is wat daaraan gedaan kan worden. Immers, bij stijgende druk op de 
ruimte neemt de noodzaak voor lokale politici om verantwoordelijkheid te nemen voor het publieke belang van de 
ruimtelijke omgeving alleen maar toe. De gemeenten die er wél in slagen hun rol van initiatiefnemer in het planvor
mings- en bouwproces om te vormen tot partner, zonder daarbij de regie te verliezen, blijken goed in staat publiek 
belang en marktconform handelen te combineren. Met verrassende resultaten. Dat vereist wel organisatietalent. 

De manifestatie ORG is bedoeld om te laten zien dat het anders kan, door alle betrokkenen bij ruimtelijke opgaven 
op lokaal niveau inspiratie en instrumenten aan te reiken voor nieuwe initiatieven en nieuwe samenwerkingsvormen. 
Dit, in de hoop dat alles uiteindelijk zal uitmonden in anticiperend architectuurbeleid op lokaal niveau; een vroegtijdig 
ingezet beleid waarin toekomstige opgaven worden voorzien en waarin consequenties van boven lokale ontwikkelin
gen voor lokale beleidsvoering worden onderkend. Anticiperend architectuurbeleid gaat een stap verder dan de 
huidige praktijk, waarin lokale bestuurders zich vaak beperken tot eenduidige vragen en opgaven en terechtkomen 
in de fuik waarin ruimte voor een wezenlijke politieke discussie al sterk gekrompen is. 

Op 14 november gaat ORG van start in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam met twee openbare 
debatten rondom gemeentelijk opdrachtgeverschap: bezien vanuit de gemeentelijke optiek en vanuit de nieuwe 
Architectuurnota van het rijk. 

14.00 uur: Professionalisering gemeentelijk opdrachtgeverschap 
Gemeentelijk opdrachtgeverschap is opdrachtgeverschap met een publiek aspect en dus met een brede culturele 
betekenis. Daarbij gaat het om het bundelen van inspiratie en ambities, het formuleren van een inhoudelijk kader, 
het inzetten van een passend instrumentarium waarbij rekening wordt gehouden met andere betrokkenen, en het 
organiseren van het proces. Aan gemeentebestuurders van uiteenlopende politieke kleur, uit dorpen en steden uit 
heel Nederland, wordt gevraagd om vanuit de eigen praktijk te reageren op nieuwe voorstellen voor professionalise
ring van het gemeentelijk opdrachtgeverschap. Deze voorstellen worden gedaan door Dirk Sijmons (H+N+S 
Landschapsarchitecten) die in opdracht van Architectuur Lokaal en met een projectsubsidie van het Stimulerings
fonds voor Architectuur, onderzoek verricht naar mogelijke oplossingen voor gesignaleerde problemen in het 
opdrachtgeverschap. Prof. ir. Tjeerd Dijkstra (voorzitter van de begeleidingscommissie van het onderzoek en 
vm. rijksbouwmeester} zet de problematiek uiteen. Het debat staat onder leiding van Bert van Meggelen (directeur 
Academie voor Bouwkunst Rotterdam). 

19.30 uur: De architectuur van de ruimte: nieuwe architectuurnota van het rijk 
Op Prinsjesdag is de tweede nationale Architectuurnota gepresenteerd, waarvoor behalve de ministeries van VROM en 
OC&W nu ook de ministeries van LNV en V&W verantwoordelijk zijn . In deze nota wordt de aandacht voor het lokale 
architectuurbeleid gecontinueerd en de nadruk op het opdrachtgeverschap is versterkt. Het rijksbeleid wordt nu ook 
geplaatst in de bredere context van ruimtelijke ontwikkelingen op het hogere schaalniveau van stedebouw, landschap 
en infrastructuur en begeeft zich daarmee op het interlokale en regionale beleidsterrein. Dat vraagt om een adequate 
reactie van gemeenten in de vorm van een anticiperend architectuurbeleid. Onder voorzitterschap van drs. P.Ph. 
Dordregter (directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en bestuurslid van Architectuur Lokaal en Europan) 
wordt besproken welke condities het rijksbeleid daarvoor biedt. De specifieke invulling van het gemeentelijk 
opdrachtgeverschap wordt vergeleken met het professionele opdrachtgeverschap van marktpartijen. Aan het debat 
nemen, naast Rijksbouwmeester prof. ir. W. Patijn, politici uit het landelijk en provinciaal bestuur, vertegenwoordigers 
van marktpartijen, welstandsorganisaties en ontwerpers deel. Ir. A.C.M. van der Pas (Ministerie VROM, Rijksplanologi
sche Dienst) introduceert een interdepartementaal programma over intensief en meervoudig ruimtegebruik; wellicht 
een nieuwe ronde Voorbeeldplannen? 

De manifestatie ORG wordt georganiseerd door Architectuur Lokaal, Europan Nederland, het Nederlands 
Architectuurinstituut en het Stimuleringsfonds voor Architectuur. 

Coördinatie en informatie: Architectuur Lokaal 

Uitgave 

Architectuur Lokaal 
verschijnt 4x per jaar 
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam 
tel. 010-4369000 
fax 010-4362234 
e-mail: arch./okaal@pi.net 

Redactie en· productie 
CillyJansen 

Bijdragen 
Lodewijk Baljon, landschapsarchitect 
Amsterdam 
sabine Berndsen TU Delft 
Hendriekje Bosma, HoornlMidwoud 
Lex ter Braak, Stichting Beeldende Kunst 
Middelburg 
José van Campen, Architectuur Lokaal 
Guus Enning, Ministerie VROM, Bureau 
Rijksbouwmeester 
Fred Feddes, Keijenberg 
Leen de Graaf, Drents Welstandstoezicht 
Anne Hoogewoning, Stichting Europan 
Nederland 
Margriet Pflug, de Nieuwe Kaart van 
Nederland 
Alma Ploeger, Stimuleringsfonds voor 
Architectuur 
Emmie Vos, Stichting Europan Nederland 
Aat van /Jperen, Amsterdam 

Vormgeving 
Els scholtes, Amsterdam 

Druk 
Rob stolk bv Amsterdam 

Oplage 
2500 

ISSN 
1385-0482 

Platform Architectuur Lokaal 
Stichting Archiprix 
Koninklijke Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst Bond van Nederlandse 
Architecten BNA 
Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen 
BNs 
Stichting Europan Nederland 
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en 
Landschapsarchitectuur NVTL 
Federatie Welstandstoezicht FW 
Nederlands Architectuurinstituut NAi 
Nederlands Instituut voor Ruimtelijke 
Ordening en Volkshuisvesting NIROV 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg ROMl 
Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG 

waarnemers 
ministerie VROM, bureau Rijksbouwmeester 
ministerie OC&\N, afdeling bouwkunst 
Stimuleringsfonds voor Architectuur 
Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving 
en bouwkunst 

Bestuur Architectuur Lokaal 
dr P. G.J. Zelissen, voorzitter 
drs P.Ph. Dordregter, VNG 
ir C.E. van Esch, FW 
G.H. Faber 
A.H. Idsinga 
ir M. Kloos 
drs A. Wolting 

Abonnement 
Architectuur Lokaal wordt kosteloos ver· 
spreid onder de Nederlandse gemeenten. 
Voor andere belangstel/enden is een jaar· 
abonnement te verkrijgen door overmaking 
van f. 40,00 oppostbankrekening 5510706 
ten name van de stichting Architectuur 
Lokaal, Rotterdam, onder vermelding van 
'abonnement krant' 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

